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Abstrakt 

Bakalářská práce podává stručný přehled o metodách, pomocí kterých lze identifikovat 

jednotlivé komponenty, které byly v historii používány pro výrobu malt. Práce je 

zaměřena především na omítky, jejichž hlavním pojivem je vápno, které se v minulosti 

používalo do maltovin pro zlepšení vlastností, např. přilnavost k podkladu, 

zpracovatelnost, hydrofobazaci a další.  

 

Cílem praktické části bylo zanalyzovat získanou historickou maltu tzn. podle teoretické 

části práce, kde byl popsán princip metod, stanovit jednotlivé složky obsažené 

v historické maltě. Dále stanovit poměr jejího složení a navrhnout složení opravné 

malty. Získané poznatky mohou pomoci při rekonstrukci historických objektů. 

 

Klí čová slova 

Historické omítky, vápenné malty, složení historických malt, přísady a příměsi 

vápenných omítek, metody rozboru historických malt 

 

Abstract 

The thesis is describing short survey on metods to help identify individual components 

that was used in the history for the production of mortar. The work is focused especially 

for plaster whose main binder is lime. The lime was in the past used to mortatrs to 

improve the properties for example adhesion to the substráte, workability, hygrophobic 

and more.  

 

The aim of practical part was to analyze the obtained historical mortar according to the 

methods mentioned in the theoretical part – determining individual components 

contained in historical mortar, composition ratio and proposal for the composition of the 

repair mortars. These knowledge can to help for reconstrution of historical objects. 

 

Keywords 

historical plaster, lime mortar, composition of historic mortars, additives and admixtures 

lime mortars, methods of analysis of historical mortars. 
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1. Úvod 

Historické stavby jsou považovány za vzácné odkazy předchozích generací. Aby 

byly dochovány co možná nejdéle, je snahou neustále je obnovovat a zachovávat 

jejich původní vzhled. Tváře takovýchto staveb tvoří především exteriérové 

omítky, které vytvářejí věrohodný a celistvý obraz omítaných historických staveb.  

Historické omítky většinou obsahují souvrství několika dobových, přes sebe 

nanesených vrstev, tvořících jakési archivy, uchovávající stopy po stavebním 

vývoji objektu a obsahující doklady o estetickém cítění našich předků. Proto, 

abychom mohli omítky obnovovat, a tím poskytovat stavbám původní vzhled, je 

nutností podrobný průzkum a znalost jejich složení, nejčastěji za pomocí 

chemických a fyzikálně chemických metod, ale také zjištění jednotlivých postupů 

pro jejich vznik. 

Pro přípravu historických malt neexistují normativní předpisy. V případě, že jsou 

dochovány, nebo zjištěny záznamy o přípravě historických malt, bývají uváděny 

pouze ve formě poměrů (1:3, 2:1 apod.). Často je třeba spolupracovat s architekty, 

kteří jsou specializováni na historické stavby, restaurátory, stavebními chemiky, 

mineralogy, petrografy apod. pro vytvoření obrazu o historické maltě na 

obnovovaném objektu.  

Cílem této práce, zaměřené především na vápenné omítky s možnou modifikací 

anorganickými a organickými přídavky a přísadami, je především uvést a popsat 

jednotlivé složky tvořící exteriérové omítky, postupy pro stanovení základních 

vlastností, složení těchto omítek a navrhnout složení opravné omítky. 
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2. Historické malty 

Historické omítky svým počátkem zasahují do prastarých dob stavitelství. V té době 

stavby sloužily spíše jen jako ochranný příbytek lidem proti povětrnostním vlivům, 

avšak již první jílovou omazávku často umisťovanou na povrchu proutěné stěny 

neolitické chaty, která měla stabilizovat povrch stěny, lze pokládat za počátek jak 

technické, tak vzhledové úpravy stavby. Velkého významu pak nabyly omítky až 

v době, kdy stavby začaly být vnímány s výtvarným cítěním.  

Nejstarší zjištěné omítkové úpravy pocházejí ze středovýchodní oblasti, a to z období 

7000 až 6000 př.n.l. V tomto místě se při archeologickém výzkumu objevily vrstvy 

omítek v tloušťce cca 10 mm vápenokřídového šlemu, které byly nataženy na zdivu 

z nepálených cihel, jehož spáry pak byly vyplněny a vyrovnány pískem. 

V Egyptě byly nalezeny první tenkovrstvé sádrové, nebo sádrovápenné omítky, které 

sloužily jako úprava povrchu venkovního, ale také vnitřního zdiva. Nanášení omítky 

bylo prováděno na podkladovou vrstvu, která se skládala z jílové omazávky a byla 

vyplněna sekanou slámou. V pozdějším období pak byly omítky nanášeny na křídový 

podklad a pojeny klihem. 

Teprve od let přibližně 300 př.n.l. se v Egyptě vyskytují omítky na bázi páleného vápna. 

Vícevrstvé omítky se silně hlazeným povrchem pak v souvislosti s nástěnnými malbami 

především v předřeckých kulturách [12]. 

 

2.1. Vápno  

Vápno je materiál, který je ztotožněn s pojmem pojivo v celé historii stavění. Jedny z 

prvních nálezů vápenných pojiv pocházejí ze staveb, které se nacházejí na dnešním 

území Sýrie a datovány jsou přibližně do doby 7000 let př. n. l. 

První zmínka o vápnu na našem území pochází z 9. století. Tento údaj hovoří o 

vápence, kterou vlastnil břevnovský klášter benediktinů. Velký rozmach pak nastal za 

vlády Karla IV., který nechal vybudovat řadu významných staveb (Karlův most, 

Karlštejn, a další), kdy se v té době pálilo vápno z vápenců z Podolí, Braníka, Radlic 

apod. 

V současnosti je toto pojivo nepostradatelným stavebním materiálem využívaným hojně 

po celém světě. V České republice dnes vyrábí vápno pět společností. Roční výroba se u 
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nás pohybuje zhruba okolo 1200 kt vápna, z čehož přibližně 160 kt představuje vápenný 

hydrát [1]. Lokality výskytu vápenců na našem území jsou znázorněny naobr. 1. 

 

Obr.1 – Ložiskové oblasti vápenců v České republice [1] 

 

2.1.1. Rozdělení a výroba 

Vápno rozdělujeme na dva základní druhy: 

- Vápno vzdušné 

- Vápno hydraulické 

 

2.1.1.1. Vápno vzdušné 

Tato vápna jsou po zatvrdnutí trvanlivá a odolná vůči povětrnosti, nejsou však schopny 

vytvořit tyto vlastnosti pod vodou. 

Vápno, jako stavební materiál je získáván z horniny - vápence, a to přeměnou uhličitanu 

vápenatého CaCO3na oxid vápenatý CaO za současného uvolňování oxidu uhličitého 

CO2. Tento proces lze vyjádřit jednoduchou chemickou rovnicí: 

 

CaCO3→CaO+ CO2 
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Oxid vápenatý (neboli vzdušné, nehašené vápno) získává dobré technologické vlastnosti 

a lze díky němu zajistit trvanlivou povrchovou úpravu pouze kvalitním vyhašením a 

uležením. 

K vyhašení vápna dochází při exotermickém procesu, kdy vápno přechází z pevné fáze 

do suspenze, přitom dochází k přeměně oxidu vápenatého na hydroxid vápenatý: 

 

CaO+ H2O → Ca(OH)2 

 

Při této reakci dochází k výraznému zvětšení objemu vápna, molární objem CaO je 

menší, než molární objem Ca(OH)2. Při nedokonalé reakci zůstávají některá zrna CaO 

nevyhašena a reakce s vodou proběhne až v ztvrdlých omítkách. To vede ke vzniku 

poruch v omítkách, a to již krátce po vyhotovení. V případě, že je použita vápenná kaše, 

ve které se nacházejí nezhydratované částice oxidu, pak k hydrataci, a tím i k dalšímu 

zvětšování objemu, dochází až v omítce, což často vede k odlupování malých kužílků 

z povrchu omítky. Je tedy velmi důležité,aby před využitím vápna byl dokončen jeho 

hydratační proces.  

 

Podle teploty výpalu je vzdušné vápno možné rozdělit na: 

 

- Ostře pálené vápno 

Se vypaluje při teplotě kolem 1250°C. Toto vápno se zalévá menším množstvím vody, 

začne se hasit vodní parou, která se vytvoří díky vzniklému reakčnímu teplu. Dále už se 

přidává jen takové množství vody, aby bylo vápno udrženo ve varu. Množství vody je 

ale potřeba přísně sledovat. Při nadměrném přidání vody by došlo k tzv. utopení vápna, 

nebo zkamenění vápna, kdy se na povrchu zrn vytvoří nepropustná krusta a zrna uvnitř 

dále nemohou hydratovat. Naopak v případě, že je vody přidáno málo, může teplota 

vystoupit nad 100°C přičemž dojde k aglomeraci vápenného hydrátu, což představuje 

zrnitý charakter, jehož částice jsou uvnitř opět nezhydratované. V takovém případě se 

vápno tzv. spálí. 

 

- Měkce pálené vápno 

Se pálí na teploty 1000 až 1100 °C, reaguje s vodou velmi rychle, a proto je nutné i 

rychle provést hašení. Měkce pálené vápno se získá vsypáním vápna do vody za 

současného míchání, a to v poměru přibližně 100kg vápna na 200 až 250 litrů vody. 
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Poté, co dojde k rozhašení, procedí se vápenná kaše sítem do sedimentační nádrže, kde 

dojde k usazení se nevyhašených částic na dně. Následně se přepadem odvádí řídká kaše 

do jam k odležení [2]. 

 

Dalším důležitým krokem pro jakost vápna je jeho odležení. Při odležení vápna dochází 

k dodatečnému vyhašení a rozdružení nezhydratovaných zrn oxidu vápenatého. Čím 

déle je tedy vápno odleželé, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že bude objemově stálé 

[3]. 

 

Vápno se v minulosti ukládalo do vykopaných jam. Tyto jámy byly obloženy kamenem, 

který nepodléhal tepelnému rozkladu. Jako víko se využívaly větve, nejčastěji omazané 

jílem. Minimální doba pro uložení byla přibližně tři týdny, avšak pro význačné stavby 

se vápno, poté co bylo vyhašeno, zakopávalo do země i na několik let, také proto, aby 

bylo chráněno před zamrznutím.  

 

Velmi časté byly pro výrobu vápna tzv. milíře, které zajišťovaly pomalé hoření, za 

minimálního přístupu vzduchu při poměrně vysoké teplotě. V těchto milířích byl drcený 

vápenec vrstven střídavě s palivem, většinou dřevem (používala se ale i sláma, nebo 

rákos apod.). Dlouhá doba přeměny, probíhající za zvýšené teploty poskytovala vápno 

pálené „měkce“ [2]. Za nevýhodu tohoto způsobu výroby se uváděl fakt, že vápno bylo 

ve styku s palivem, čímž bylo znečištěno spalinami dřevěného uhlí. Avšak např. při 

analýze omítky, odebrané z Karlštejnu, kde skutečně byly ve složení této omítky 

prokázány podíly spalitelných látek se ukázalo, že při výrobě nové kontrolní omítky 

s přísadou této látky bylo dosaženo rychlejších počátečních nárůstů pevností, než u 

standardní malty bez přísady. Znečištění vápna zbytky z pálení tedy bylo ku prospěchu 

kvalitě a především velmi dobré trvanlivosti omítky [2]. 
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Obr. 2 – Schéma milíře pro výpal vápna [2] 

 

Následujícím vývojovým stupněm ve výrobě vápna byly milíře zděné. Tento způsob už 

spočíval v hoření paliva mimo vypalovací prostor, a to vně pod roštem. Technickou 

variací těchto vyzděných milířů byly nálevkové pece. V takovýchto pecích pak trvalo 

pálení zhruba tři dny, přičemž spotřeba paliva (v této době již uhlí) byla velmi vysoká. 

Výkon takovýchto pecí byl až deset tun vápna denně [2]. 

 

2.1.1.2. Vápno hydraulické 

Vápno, které má schopnost tuhnout a tvrdnout pod vodou a odolávat dále jejím účinkům 

se nazývá hydraulické. Hydraulické vápno musí obsahovat minimálně 10 % 

hydraulických složek (SiO2, Al 2O3, Fe2O3). Podle obsahu těchto oxidů se pak takováto 

vápna rozdělují na: 

- Slabě hydraulická – obsah hydraulických oxidů 10 – 15 %, minimální pevnosti 

po 28 dnech 1,5 MPa 

- Silně hydraulická – obsah hydraulických složek více než 15 %, minimální 

pevnosti po 28 dnech 4 MPa.  
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Toto vápno je připravováno buď pálením vápenců, dolomitických vápenců (vápna 

obsahující více, než 5 % MgO), nebo vápnitých slínů a slínovců, což jsou horniny 

s přírodním obsahem hydraulických součástí. Výpal probíhá pod mez slinutí, tedy na 

maximální teplotu 1250 ⁰C. Další možností je semletí vzdušného vápna s vhodnými 

příměsmi, které obsahují hydraulické oxidy (tzv. umělé hydraulické vápno) [1].  

Vápenec, z něhož je vyráběno přirozené hydraulické vápno obsahuje jílové minerály a 

jiné příměsi. Při výpalu pak s nimi oxid vápenatý reaguje a tvoří tak křemičitany a 

hlinitany vápenaté, umožňující tvrdnutí vápna bez přítomnosti vzduchu. Nezreagovaný 

oxid vápenatý reaguje s vodou na hydroxid vápenatý. 

 

2.1.1.3. Vápna podle normy ČSN EN 459-1 [20] 

V současné době se stavební vápna rozdělují na vápna vzdušná a vápna s hydraulickými 

vlastnostmi podle schématu:  

 

Vzdušná vápna – bílá a dolomitická, jsou charakterizována složením, vápna 

s hydraulickými vlastnostmi musí splňovat pevnostní parametry.  

Přirozené hydraulické vápno odpovídá výše popsanému vápnu, které se vyrábí pálením 

zahliněných vápenců, směsné vápno představuje směs vápenného hydrátu a reaktivních 

příměsí. Toto vápno se v historii nevyrábělo, protože nebyl znám vápenný hydrát, ale 

nahrazovalo se vápennou kaší, ke které se přidávaly pucolánově nebo hydraulicky 

reagující příměsi.  

Vápno, které je v normě nazváno hydraulickým vápnem a může obsahovat jen 4 % 

Ca(OH)2 a příměsi jako je cement a elektrárenský popílek, není obdobou historických 

hydraulických vápen. 
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2.1.2. Vlastnosti 

Vlastnosti vápna určuje především jeho mikrostruktura, která se odvíjí od teploty 

výpalu, a také ovlivňuje aktivitu vápna, rychlost hašení vápna, vydatnost a plasticitu. 

Měkce pálená vápna se vyznačují nízkou objemovou hmotností, což je dáno vysokým 

obsahem pórů, a také velikostí měrného povrchu. Tato vápna jsou reaktivnější. 

Pro vápna tvrdě pálená je naopak typická vyšší objemová hmotnost, s čímž souvisí 

menší obsah pórů, menší měrný povrch a jsou také méně reaktivní [3]. 

Velmi významným procesem je proces zpevňování, neboli tzv. karbonatace. Při tomto 

procesu vzniká nerozpustný uhličitan vápenatý. Lze jej popsat chemickou rovnicí: 

 

Ca(OH)2+ CO2→ CaCO3+ H2O 

 

Proces karbonatace je pomalý a závisí na koncentraci oxidu uhličitého v okolním 

vzduchu, dále na teplotě (neměla by být nízká), a také na relativní vlhkosti vzduchu. 

Ideální relativní vlhkost vzduchu pro tento proces se pohybuje mezi 50 – 95 %. Je-li 

tato vlhkost menší než 50 %, případně větší, než 95 % je průběh výrazně zpomalen. 

Ke karbonataci může dojít také před použitím vápna do maltovinové směsi. Pokud 

dojde k tomuto ději, je vápno zcela znehodnoceno. Proto je třeba hašené vápno 

v kašovitém stavu skladovat pod dostatečnou vrstvou vody, a suchý vápenný hydrát 

chránit dobře těsnícím obsahem [3]. 

Pro počáteční pevnosti má významnou roli typ vápenného pojiva. Malta ze vzdušného 

vápna dosahuje po 28 dnech pevnosti v tlaku do 1,0 MPa, naopak malty s využitím 

hydraulického vápna mohou za stejných podmínek podle složení dosahovat až 2 až 5 

MPa [2]. 

 

2.2. Plniva 

Plniva lze definovat jako materiály, které po homogenizaci s pojivy tvoří směs, 

vhodnou pro zpracování omítek. 

 

2.2.1. Anorganická plniva  

Mezi anorganická plniva se řadí nejčastěji tzv. kameniva, za které se označují písky, 

kamenné drti, kamenné moučky. Zrna, která mají velikost do 4 mm, tvoří písky, zrna 

větších velikostí než 4 mm, nazýváme štěrky.  
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Kvalitu malty také ovlivňuje druh použitého písku, tedy zda se jedná o písek kopaný, 

s vyšším podílem jílových součástí, nebo písek těžený.  

- Těžené písky 

Jsou označovány přírodní „ostré“ (křemenné) většinou říčního původu, těžící se např. 

z říčních naplavenin, proto také někdy označovány jako písky „prané“. Takovéto písky 

se vyznačují zaoblenými tvary, ohlazeným povrchem a plynulou granulometrií. 

Pozitivní vlivy v omítkách mají především na vyšší pevnosti, menší smršťování omítek 

a delší životnost [3]. Plynulou granulometrii kameniva s nízkým podílem 

odplavitelných částic lze zabezpečit také drcením vápence, ale písek má zrna 

ostrohranná. 

- Kopané písky 

Mají větší podíl odplavitených částic, zejména jílových zrn (až 30 %), povyschnutí jsou 

soudržné, někdy vytvoří tvrdé hroudy. Vysoký obsah jílových složek zaručuje vyšší 

plasticitu malty při nanášení, ale mají také negativní vlivy, které způsobují větší 

smrštění a zkracují životnost omítky, a to zvláště v případě, je-li omítka bez 

povrchového ošetření [3]. 

 

2.2.2. Organická plniva 

Mezi tato plniva jsou řazeny materiály spíše výztužného charakteru, a to ve formě 

rostlinných vláken, zvířecích chlupů, slámy, pazdeří apod. Tyto materiály zmírňovaly 

částečně smrštění, zvláště u omítek s obsahem jílů, a tím zamezovaly tvorbě trhlinek, 

tedy přispívaly k zlepšení objemové stability při tuhnutí a tvrdnutí [3]. Ukázka omítky 

obsahující zvířecí chlupy je na obr. 4. 
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Obr. 3 – Ukázka omítky obsahující zvířecí chlupy [2] 

 

2.2.3. Přísady do omítek 

Pro zlepšení technologických vlastností čerstvé malty a konečných vlastností ztvrdlé 

malty se do omítek používaly přísady různého charakteru. Jednalo se vesměs o přírodní 

látky, které lze zařadit do skupin látek bílkovinného a sacharidického charakteru, a také 

do tuků. Tyto přísady se do malt přidávaly na základě empirických zkušeností, a teprve 

od minulého století se vysvětluje jejich účinek na základě zkoumání hmoty moderními 

fyzikálně chemickými metodami. Ukázka látek, používaných pro úpravu vlastností 

vápenných malt v minulosti je uvedena v tabulce 1. V současné době se přírodní přísady 

nahrazují látkami uměle připravenými, např. étery celulózy, stearany kovů 2. a 3. 

skupiny periodického systému, arylsulfonany apod. 
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Tab. 1 - Ukázka typu přísad používaných do malt v minulé a v dnešní době [2] 

 

Typ přísady 

 

Popis účinku 

V minulosti 

používané 

přírodní látky 

Současné typy 

syntetických 

přísad 

 

Urychlovač 

Urychluje 

tuhnutí, zvyšuje 

počáteční 

pevnosti malt 

Vaječné bílky, 

mletá kůra, krev, 

cukr, sádlo, 

tvaroh, škrob 

Chlorid vápenatý, 

směs močoviny a 

hydroxidu 

barnatého 

 

Zpomalovač 

Prodlužuje dobu 

zpracovatelnosti 

malty 

Cukr, krev, 

vaječné bílky 

Kyselina vinná a 

její soli, lignin, 

silikony 

 

Plastifikátor 

Zlepšuje 

zpracovatelnost, 

zhutňuje čerstvou 

maltu, zlepšuje 

zatékavost 

Mléko, vaječné 

bílky, živočišné 

tuky, cukr, olej, 

sádlo 

Lignosulfonáty, 

polykondenzáty, 

silikony 

 

Provzdušňovač 

Zlepšuje 

trvanlivost 

omítek, 

mrazuvzdornost a 

vodotěsnost 

 

Slad, pivo, moč 

Alkyl a 

arylsulfonýty, 

hydroxid barnatý, 

silikony 

 

Zpevňovač 
Zvyšuje tuhost a 

pevnost malty 

Sirup, cukr, 

živočišné a 

rostlinné tuky 

Silikony, 

polyueretany 

 

 

2.3. Tradi ční způsoby přípravy malt v historii 

2.3.1.  Malty z vápenné kaše 

Tradičním a jedním z nejpoužívanějších způsobů vápenné malty bylo její zpracování 

z vápenné kaše a plniva. Pravděpodobně se takováto malta nejčastěji využívala zejména 

na jemnější práce, tedy hlavně omítky interiérové a omítky s výzdobou. Jako plnivo do 

těchto malt sloužil písek, nebo štěrk spolu s přísadami a příměsemi. Množství záměsové 
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vody bylo snižováno na minimum, resp. u malt z vápenných kaší se doporučovalo tuto 

vodu vynechat. Teprve po částečném ztekucení čerstvé malty bylo vhodné podle účelu 

přidat záměsovou vodu a maltu následně domíchat. 

Malta byla zpracována tak, aby ve výsledku byla tuhá a homogenní, schopná k uložení 

bez oddělování jednotlivých složek.  

Vyrobená malta se ukládala do maltnice, nebo na hromadu. Ve vhodných podmínkách 

byla doba uložení neomezená, avšak bylo nutné maltu důkladně zhutnit, ochránit ji proti 

vysychání, karbonataci a promrznutí [4]. 

 

2.3.2.  Malty z horké kaše 

Tyto malty byly připravovány z vápna vzdušného nehašeného. K hašení vápna tedy 

docházelo až přímo v maltě. Protože při tomto procesu dochází k uvolnění tepla, 

nazývají se tyto malty „horké“.  

Tento proces probíhal tak, že rozbité kusové vápno bylo umístěno doprostřed 

připraveného kruhu, poté bylo pokropeno vodou, čímž začal proces hašení. Dále bylo 

vápno překryto pískem, který držel teplo až do konce hašení. Po vyhašení vápna byla 

celá směs promíchána a přikryta pytlovinou a slámou. Po tomto procesu byla malta 

ihned zpracována, nebo se nechávala uležet. V případě uležení se směs shrabala do 

„kupek“, přikryla se kravskými, nebo ovčími kůžemi a přes zimu se nechala vymrznout. 

Další postup zpracování horké malty byl např. takový, že se nahrubo mleté, nebo drcené 

nehašené kusové vápno ve správném poměru provrstvilo se suchým pískem a tato směs 

se promíchávala. Jako suchá malta pak byla kladena např. do výplňového zdiva 

(zděného bednění) a až poté se zalévala vodou, čímž se zahájil proces hašení [4]. 

 

3. Metody rozboru historických malt 
Při obnově fasád historických objektů je nezbytné koncipovat složení malty, která bude 

použita. Malta pro doplnění stávající historické malty, nebo její překrytí, by měla 

splňovat podmínku, že se svým složením podobá maltě původní. Je to nutné z hlediska 

kompatibility chemické, ale také z důvodu podobných fyzikálních vlastností. Rozdílné 

vlastnosti starých a nových malt vedou k poruchám, které mohou nenávratně poškodit 

autentické omítky. Proto je nezbytné provést analýzu původních malt, stanovit jejich 
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současný stav, chemické složení, mineralogické složení a granulometrii. Na základě 

těchto informací lze navrhnout složení nové opravné malty. 

 

3.1. Zkoumání na stavbě 

3.1.1. Vzhled  

Vizuálně je možné na omítkách pozorovat především vlhkost, která proniká do omítek 

různými pochody, především prosakováním deště, kapilárním vzlínáním z podzákladí 

stavby, ale také vnikáním kondenzační vody z povrchu, což je spojeno s přítomností 

hygroskopických solí. Historické stavby byly již od pradávna chráněny proti vlhkosti, 

často například jílovými izolacemi základů, čímž bylo omezeno vzlínání vody, často 

však nebyly izolovány vůbec, což časem způsobovalo nezanedbatelné poruchy celé 

stavby [12]. 

 

3.1.1.1. Vlhkost  

Hranice vlhkosti je dána kapilární vzlínavostí. Ta představuje vzestup vody v pórovité 

látce vlivem kapilární elevace, ve stavebních objektech i nad úroveň terénu. Výška 

vzlinutí se počítá ze vztahu 

gr
h

ρ
γ Θ= cos2

, 

kde ρ – měrná hmotnost kapaliny, g – tíhové zrychlení, h – max. výška vzlinutí. Ze 

vztahu je zřejmé, že výška, do které voda ve stavebním materiálu vyvzlíná je nepřímo 

úměrná velikosti jeho pórů (kapilár). 

 

Kapiláry ve stavebních materiálech je možné si představit jako řetězce pórů různé 

velikosti a tvaru, který je v ideálním případě kulový. Stěny pórů se nevyznačují 

vyhlazeným povrchem, na jejich povrchu je spoustu výstupků, které jsou tvořeny 

samotným stavebním materiálem a vykrystalizovanými solemi.  

 

Pohyb vody v pórech zdiva, který je způsoben difuzí vodní páry, je znázorněn na obr. 5. 

Voda stoupající spodní kapilárou nemůže projít přes pór velkého průměru a to proto, že 

výška kapiláry je větší, než kapilární zdvih. Transport vlhkosti ale pokračuje a to 
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takovým způsobem, kdy se voda na konci kapiláry odpaří a difunduje k protější stěně, 

kde pára opět kondenzuje a v tekutém stavu vzlíná kapilárami k dalšímu póru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 – Schematické znázornění prostupu vlhkosti kapilárními dutinami 

 
 

 
Obr. 5 – Detail prostupu vlhkosti kapilárami 
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Pro stanovení této vlastnosti omítky je třeba vzorek pórovité omítky, který se ponoří do 

vody a poté, co se výška zavlhčení nad hladinou ustálí, odečte se velikost této výšky [5]. 

 

3.1.1.2. Výkvěty 

Výkvěty bývají častou vadou omítek historických objektů. Mají negativní důsledek 

nejen z hlediska estetického, ale i z hlediska degradace omítky. Projevují se skvrnami, 

nebo usazeninami na povrchu v podobě prášků, shluků, krystalů, jehliček, škraloupů, 

kůry a někdy také v podobě vrstvy neuspořádaných vláken, připomínajících plíseň. Jsou 

to vlastně vykrystalizované soli, které se dostaly na povrch pohybem vody ve zdivu. 

Nezbytnou podmínkou vytvoření roztoků je, aby zdivo nebo materiál měly určitou 

vlhkost, která umožňuje kapilární pohyb roztoků solí směrem nahoru, nebo pohybem 

směrem ven. Většinou nelze dobře určit začátek pohybu těchto roztoků, ale vždy lze 

zjistit jejich konec v podobě výkvětu. Někdy se objevují výkvěty ve velkém množství a 

na velkých plochách, kde se shromažďují výsledné chemické produkty. Obvykle se 

tvoří v místech, kde převládá odpařování nad dopravovaným množstvím vlhkosti. Proto 

se výkvěty pozorují v zóně mezi zavlhlou a suchou omítkou. Pro tvorbu výkvětů je 

disponována většina stavebních hmot. Nelze tedy říci, že by jednotlivé materiály měly 

pro tvorbu výkvětů zvláštní předpoklady [2]. 

 

Na omítnutém stavebním materiálu lze rozlišit dva druhy výkvětů: 

- Výkvěty vnější 

Projevují se na povrchu stavebních konstrukcí a omítek formou barevných skvrn a 

usazenin solí, které jsou doprovázeny vlhkostními mapami. Tyto výkvětotvorné soli, 

objevující se na povrchu omítek jsou škodlivé tím, že narušují strukturu a pevnost 

omítky při krystalizaci solí. Některé výkvětotvorné soli na sebe váží vodu, tzn. jsou 

hydroskopické, a při opakovaných pochodech dodávají další vlhkost do stavební 

konstrukce. Příklad vnějšího výkvětu je na obr. 7. 
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Obr. 6 – Příklad vnějšího solného výkvětu [14] 

 

- Výkvěty vnitřní  

Vnitřní výkvěty vznikají pod povrchem omítek, mnohdy až na hranici líce zdicího 

materiálu a omítky, a nelze je zpravidla zřetelně pozorovat. Z hlediska rozrušování 

stavebních materiálů a konstrukcí jsou však mnohem nebezpečnější, než výkvěty vnější.  

 

Nejzápornější vliv u výkvětotvorných solí, tzn. u nově vznikajících sloučenin, mají 

krystalické tlaky při jejich tvorbě. Tyto tlaky jsou velmi značné a zákonitě vedou 

k rozrušování omítek. Tlaky jsou způsobeny zvětšováním objemu, jak uvádí tabulka 2. 

 

Tab. 2 – Látky způsobující reakcí s jinými látkami krystalické tlaky [13] 

Původní látka Reagující látka Výsledná látka 
Zvětšení objemu 

(%) 

Ca(OH)2 CO2 CaCO3 6 

Ca(OH)2 SO2+ H2O CaSO4·2H2O 130 

Ca(OH)2 HCl+ H2O CaCl2·6H2O 305 

MgSO4·H2O H2O MgSO4·6H2O 145 

NaCl H2O NaCl·2H2O 130 

 

Tabulka ukazuje důvod odlupování drobných částeček a sprašování zdiva především u 

starého a dlouho provlhlého zdiva. 
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K nejškodlivějším solím, které mohou způsobit rozrušování zdiva, patří: 

- Sírany – např. CaSO4·2H2O – síran vápenatý, vzniká působením oxidu siřičitého 

ze vzduchu, následnou oxidací a reakcí s vápenatými sloučeninami 

- Dusičnany – např. Ca(NO3)2·4H2O – dusičnan vápenatý, vzniká při působení 

rozkladných organických látek, které obsahují dusík za přístupu vzduchu 

s látkami ve zdivu  obsahujícími vápník 

- Chloridy – např. NaCl, KCl – chlorid sodný a chlorid draselný, dostávají se do 

zdiva z půdy a z prostředků pro zimní údržbu komunikací 

- Uhličitany – např. CaCO3 – uhličitan vápenatý, vzniká rozkladem roztoků 

Ca(HCO3)2 vzniklých působením vody, která obsahuje oxid uhličitý ze vzduchu 

na staviva obsahující Ca(OH)2 [2]. 

 

3.1.2. Nasákavost  

Nasákavost je schopnost materiálu absorbovat vodu. Velikost nasákavosti závisí na 

struktuře omítky, tzn. na rozmístění a množství pórů, ale také na jejich propojení. 

V terénu lze rychlým způsobem zjistit nasákavost omítky pomocí Karstenovy trubice. 

 

3.1.2.1. Karstenova trubice 

K měření vlhkosti omítky v terénu se využívá Karstenovy trubice, obr. 8. Tato trubice je 

vlastně byreta s definovanou plochou smočení podkladu, kde se odečítá množství vody, 

které touto jednotkovou plochou prošlo do stavebního materiálu za určitý časový úsek. 

 

 

Obr. 7 – Karstenova trubice [5] 
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Obr. 8 – Ukázka použití Karstenovy trubice [5] 

 

Zkouška stanovení nasákavosti je rychlá a nenáročná. Hrdlo Karstenovy trubice se 

upevní na omítce nejlépe plastickým tmelem, který zajistí vodotěsný styk. Hrdlo se poté 

přitlačí k materiálu (k vodorovné, nebo svislé ploše) a volným koncem se trubice naplní 

vodou. Voda pronikající do omítky způsobuje pokles vodní hladiny v trubici, na které je 

stupnice. Po ustálení vodní hladiny v trubici se zaznamená množství vody vsáknuté 

zkoušenou omítkou, obr. 9. 

 

3.1.3. Odběr vzorků  

Důkladný a pečlivý odběr vzorků je jedním z nejdůležitějších faktorů pro charakterizaci 

malt na fasádě. Cílem a v podstatě nutností u historických staveb je, aby byl objekt 

odběrem vzorků co nejméně poškozen [6]. 

 

3.1.3.1. Způsob odběru vzorku 

Vzorky je nutno odebírat z více míst, aby svou četností vytvořily dostačující soubor pro 

určení průměrného složení a mezních odchylek daných plošnou nehomogenitou omítky 

[2]. 

Běžně bývají vzorky odebrány mechanicky, a to například malým skalpelem nebo 

vzorkovací jehlou, obr. 10, kterými se odloupne, nebo odškrábne kousek materiálu 

z objektu. Dále je možno využít speciálního kladívka, kterým se vzorek odklepne.  
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Obr. 9 – Vzorkovací skalpel[15] 

 

Množství malty, odebrané z objektu, by mělo být minimálně 100 gramů, lépe je ale 

odebrat vzorek větší. Je potřeba, aby odebraná omítka byla v celé tloušťce a to proto, 

aby vzorek v případě požadavku mohl být použit k výrobě nábrusu a ke 

stratigrafickému zhodnocení. Spolehlivé oddělení vrstev lze pak provést pouze 

v laboratoři. Nepečlivé rozdělení vede k naprostému znehodnocení následující složité 

práce chemické analýzy a může zkreslit výsledky do takové míry, kdy může dojít 

k nesprávnému určení složení omítkové malty, a tím k nesprávnému návrhu složení 

malty pro opravy [2]. 

 

3.1.3.2. Dokumentace odběru 

Při odběru vzorku je potřeba, aby byla provedena řádná dokumentace. Tato 

dokumentace zaznamenává dobu, místo a důvod odběru vzorku a při předání vzorku 

laboratoři musí být jeho součástí, popřípadě její kopie. Konkrétní body, které by měl 

protokol o odběru vzorku obsahovat, jsou uvedeny v  tabulce 3. 

 

Tab. 3 – Ukázka protokolu o odběru vzorku omítky [9] 

Označení akce Např. název místa odběru 

Datum odběru Den, měsíc, rok 

Osoba provádějící odběr Jméno, příjmení, instituce 

Označení vzorku Např. evidenční číslo 

Místo odběru 
Adresa budovy,patro,místnost,zeď, místo 

na zdi, apod. 

Popis a množství vzorku 
Druh materiálu, stav materiálu, hmotnost, 

souvislost s jinými odběry apod. 

Cíl odběru 
Např. určení poměru mísení chemickým 

rozborem 
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3.1.3.3. Balení vzorku 

Vzhledem k tomu, že odebraný vzorek je většinou nemožné analyzovat přímo v terénu, 

je potřeba vzorky pečlivě uschovat, aby nedošlo k následným fyzikálním, nebo 

chemickým změnám vlivem vzdušné vlhkosti, oxidací kyslíkem ze vzduchu případně 

jinými vlivy. 

 

Za vhodný obal pro větší vzorky lze považovat polyethylenový sáček odpovídajících 

rozměrů opatřený nejlépe „zipem“. V případě, že se jedná o vzorky křehké, měl by být 

takovýto sáček vložen do papírové krabice vyložené buničinou, nebo vatou. Příklady 

nádobek pro přepravu vzorků jsou uvedeny na obr. 11. 

V případě, že jsou vzorky vlhké a má-li být jejich vlhkost stanovena, je pro ně vhodným 

obalem např. sklenička s dobře uzavíratelným víčkem, avšak přeprava těchto vzorků do 

laboratoře by měla být rychlá, poněvadž je zde riziko nedokonalé těsnosti víčka, kdy 

může docházet k odparu vody, ale také ve vlhkém prostředí může dojít k biologickému 

napadení vzorku.  

 

 

Obr. 10 – Nádobky určené pro uložení vzorku [16] 

 

3.1.3.4. Popis vzorku 

Vzorek by měl být zřetelně popsán na vnější straně přepravního obalu. Minimální popis 

by měl obsahovat název akce a číslo vzorku, ideální je přibalení protokolu o odběru 

vzorku [6]. 
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3.2. Zkoumání v laboratoři 

3.2.1. Vlhkost 

Vlhkostí omítky rozumíme množství vody obsažené v odebraném vzorku materiálu. 

 

Skupiny principů určování vlhkosti lze rozdělit do tří kategorií: 

- Oddělování vody od pevné fáze 

- Stanovení obsahu vody na základě specifických vlastností vody a vodních par 

- Stanovení obsahu vody na základě měření dalších veličin, které jsou v přímé 

souvislosti s obsahem vody a jsou jím ovlivněny. 

 

Existuje celá řada metod, z nichž většina je modifikována v různých úpravách. V této 

práci budou popsány pouze na nejpoužívanější metody, zaručující nejvyšší přesnost. 

 

3.2.1.1. Metody destruktivní 

Tyto metody nám umožňují vzorek zanalyzovat pouze jednou, tzn., že po jejich analýze 

je vzorek znehodnocen, a dále je nemožné na něm provádět další průzkumy.  

 

- Gravimetrická (vážková) metoda 

Metoda standardní, využívaná po celém světě. Nevýhodou této metody je její časová 

náročnost. Odebraný vzorek se v laboratoři nejdříve zváží, následně je vysušen do 

konstantní hmotnosti při teplotě 105 °C, poté znovu zvážen. Za vysušený vzorek 

považujeme takový, jehož hmotnost se po několika intervalech sušení nezmění více, než 

o 0,01 %. Rozdíl v hmotnostech zvážených u vzorku suchého a u vzorku mokrého 

vyjádří hmotnost vody, která byla ve vzorku obsažena. Vlhkost pomocí této metody pak 

určujeme hmotnostně, a to podle zavedeného vztahu:  

 

� =
� −��	

��

× 100% 

 

Kde: 

m – hmotnost vlhkého vzorku (g) 

ms  –  hmotnost vysušeného vzorku (g) 
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Při vysušení vzorku dochází ke zbavení se vody volné, případně i vody fyzikálně 

vázané. K takovému procesu je třeba, aby došlo k porušení silových vazeb mezi 

molekulami vody a částicemi pevné látky. Do látky je tedy třeba přivést tepelnou 

energii, která se v případě navlhání látky uvolňuje ve formě tzv. adsorpčního tepla. 

Takovýto proces schnutí by za normálních podmínek trval velice dlouho, proto je sušení 

urychlováno při teplotě 105 °C – 130 °C, a to v sušárnách s nuceným oběhem [7]. 

 

Přesnost této metody je ±0,5 %. Chyby mohou být způsobeny změnami vlhkosti vzorku 

v době od jeho odebrání, až po dobu kdy dojde k jeho zvážení. Dále také nastavením 

příliš vysoké teploty, kdy může dojít k uvolnění chemicky vázané vody [8]. 

Další, srovnatelná metoda, kterou je možno provádět i na stavbě, je metoda karbidová. 

Ta spočívá v reakci vody (vlhkosti) s karbidem vápníku (CaC2) za vzniku etynu 

(C2H2). Reakce probíhá v tlakové nádobě, vzorek musí být jemně rozetřen. Množství 

plynu (jeho tlak) je úměrný množství přítomné vody ve vzorku staviva. 

Přesnost metody je ± 3 % ze stanovené hodnoty, je tedy méně přesná, než metoda 

gravimetrická, avšak výhodná v případě, kdy by při sušení materiálu při vysoké teplotě 

mohlo dojít k rozkladu vzorku. 

 

3.2.1.2. Metody nedestruktivní 

Používají se pro měření povrchové vlhkosti homogenních materiálů do hloubky 

několika centimetrů. Výhodou těchto metod je především možná analýza, bez provedení 

zásahu do konstrukce. K měření se využívají především elektrické měřící přístroje. 

 

- Metoda odporová 

Vlhké stavební materiály můžeme považovat za homogenní polovodivou látku, a to 

z hlediska vedení elektrického proudu, který závisí na množství vody ve zdivu a její 

mineralizaci. Odporové vlhkoměry pracují na bázi dvou, nebo čtyř elektrod, 

realizovaných ve formě kovových kartáčků, zasazených do zdiva, které měří elektrický 

odpor materiálu.  

Na měření má vliv především přechodový odpor mezi měřícími elektrodami a 

materiálem, geometrické uspořádání elektrod, chemické složení elektrolytu (obsah solí) 

a značný vliv má i teplota [7]. Tato metoda může, v případě obsahu disociovatelných 

solí ve zdivu, vykazovat mnohonásobně vyšší vlhkost, než je skutečná. 
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- Hygrometrická metoda 

Tato metoda spočívá v měření vlhkosti vzduchu při rovnovážném stavu mezi vlhkostí 

vzorku a vlhkosti vzduchu, který vzorek obklopuje.  

V případě, že vložíme vlhký materiál do uzavřené nádoby, po jisté době bude relativní 

vlhkost vzduchu v nádobě v rovnovážném stavu s vlhkostí vzorku a vzorek takto 

přestane dále vysychat. Ze sorpčních izoterem daného materiálu je možné určením 

relativní vlhkosti vzduchu zjistit i hodnotu vlhkosti daného materiálu.  

Výhodné u této metody je možnost využití jednoduchého a nenákladného zařízení, 

avšak tato metoda patří mezi méně přesné a časově nejnáročnější [7]. 

 

 

3.2.2. Zasolení 

Při této analýze se zjišťuje přítomnost a obsah ve vodorozpustných solí v odebraném 

vzorku malty. Nadměrné množství těchto solí způsobuje vady na objektu, např. již výše 

zmíněné výkvěty. 

Nejčastěji vyskytujícími se kationty v omítkách bývají vápenaté, sodné, draselné a 

amonné ionty, z aniontů jsou to pak sírany, chloridy a dusičnany.  

Pro zjištění přítomnosti uvedených iontů se používá kvalitativní analýza, kdy je 

připraven vodní výluh z omítky za horka, jehož složení je okolo 10 g jemně rozetřeného 

vzorku ve 100 ml destilované vody. V takto připraveném výluhu se podle běžných 

analytických metod zjistí přítomnost uvedených iontů. Poté, co je zjištěna přítomnost 

iontů ve vzorku, zjišťuje se kvantitativní analýzou obsah nalezených iontů [3]. 

 

 

Původ některých aniontů v omítkách: 

- Chloridy 

Obsah chloridů bývá přisuzován v našich podmínkách zimní údržbě komunikací 

použitím chloridu sodného, kdy pokud se nejedná o kontaminaci omítky těmito vlivy, je 

tento zvýšený výskyt chloridů signalizací možných závad stavby.  

- Dusičnany 

Výskyt dusičnanů pochází především z biologických odpadů (kanalizace, žumpy, 

zvířecí exkrementy), kdy došlo k bakteriálnímu působení nitrifikačních bakterií, které 

jsou schopny převést amoniakální dusík (N3-) na dusík dusičnanový (NO3
-). V případě 
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příčiny výskytu dusičnanů z technických poruch je třeba zdroj zasolení odhalit místním 

průzkumem.  

- Sírany 

Přítomnost síranů bývá většinou zapříčiněna znečištěním prostředí a působením 

kyselých dešťů.  

 

Je potřeba správně posoudit, zda vyskytnutá kontaminace v omítce je akceptovatelná 

bez možného rizika poškození omítek, anebo je obsah nežádoucích prvků signalizující 

pro vyskytující se závadu. Tento posudek je vždy třeba provádět individuálně [9]. 

 

3.2.3. Granulometrie 

Granulometrickou analýzou se stanovuje zrnitost plniva, které bylo použito ve 

zkoumané maltě. Kamenivo, které obsahuje zrna větší než přibližně 50 µm, se provádí 

analýza sítová, jemnější podíly se pak zjišťují pomocí sedimentace, nebo laserovým 

analyzátorem.  

 

3.2.3.1. Sítová analýza 

Stanovení zrnitosti kameniva pomocí sítové analýzy se provádí tak, že je nejdříve 

rozdružena navážka vzorku malty, poté je vazba pojiva rozložena zředěnou kyselinou 

chlorovodíkovou (1+4), a po rozložení pojiva je vzorek důkladně promyt vodou do 

vymizení reakce na chloridy a vysušen v sušárně. Po vysušení je provedena 

granulometrická analýza sadou normových sít. Tato normová sada sít je tvořena 

čtvercovými otvory různých délek hran. Prosévání probíhá mechanicky v natřásadle, 

kdy jsou jednotlivé frakce zachyceny na sítech. Následně se každá frakce zváží a spočítá 

se jejich procentuální podíl z celkové navážky [12]. Dle ČSN 72 1511 jsou tyto délky 

hran 8; 4; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125 a 0,063 mm, obr. 12. V případě potřeby je možné 

propad sítem 0,063 mm dále analyzovat sedimentačně, nebo laserovým analyzátorem. 

Výsledky sítové analýzy se vyjadřují nejčastěji křivkami zrnitosti [12], viz obr. 13. 
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Obr. 11 – Síta, sloužící k sítové analýze[17] 

 

 

Obr. 12 – Granulometrická křivka zrnitosti 

 

 

3.2.3.2. Sedimentační analýza 

Využívá se Stokesova zákona, který udává poznatek, kdy velké a těžké částice se ke dnu 

usazují rychleji, než částice lehké a drobné. V případě, že je tedy měřena koncentrace 

sedimentující suspenze v určité hloubce pod hladinou, a to v různých časových 

intervalech od počátku sedimentace, je možné spočítat rozdělení velikosti jejich částic. 

Tato koncentrace se může stanovit pomocí ponorného hustoměru, nebo vážkově jako 

sušina v odpipetovaném podílu.  

Množství laboratorního vzorku,  které je potřeba ke granulometrické analýze, je závislé 

na velikosti zrn kameniva. V případě, že je kamenivo hrubozrnné, je potřeba mít 
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k analýze vzorek o hmotnosti alespoň 100 g. V případě kdy je kamenivo jemnozrnné, je 

možné mít množství menší, obecně by však množství vzorku nemělo poklesnout 

přibližně pod 50 g. Důvodem této minimální váhy je fakt, že při zádržích na 

jednotlivých sítech by množství vzorku při nižší váze mohlo být nezvážitelné [9]. 

 

3.2.4. Chemické složení  

Pro stanovení chemického složení malt existuje celá řada metod a postupů. V dalším 

textu jsou uvedeny metody zásadní a nejvíce používané. 

 

3.2.4.1. Chemická (silikátová) analýza  

Tato chemická analýza se využívá za předpokladu, že vzorek malty obsahuje kamenivo, 

které je nerozpustné v kyselině. Analýza určí procentuální složení omítky, a to 

hmotnostním vyjádřením obsahu oxidů jednotlivých prvků. 

Tato analýza spočívá v rozpuštění vzorku ve zředěné kyselině chlorovodíkové, následně 

se oddělí nerozpustný podíl filtrací a ve filtrátu se stanovují další složky: obsah 

rozpustného oxidu křemičitého (SiO2), oxidu vápenatého a hořečnatého (CaO a MgO) a 

seskvioxidů jako oxidu hlinitého (Al2O3) a oxidu železitého (Fe2O3). Ze samostatné 

navážky se stanovuje obsah síranů a obsah CO2 (uhličitanů) plynoměrnou metodou. 

Dále také ztráta žíháním při teplotě 900 ⁰C – 1000 ⁰C [10]. 

 

3.2.4.2. Diferenční termická analýza (DTA) 

Diferenční termickou analýzu rozhodně řadíme mezi velmi důležitou pomůcku při 

studiu procesů probíhajících ve vnitřní struktuře materiálů. Je to technika, která měří 

teplotní rozdíl mezi látkou a teplotně interním standardem jako funkci teploty. 

Principem této metody je sledování teplotních účinků ve zkoumaném vzorku, které jsou 

spojeny s jeho fyzikálními, nebo chemickými změnami, a to při plynulém ohřevu. 

Vzorek je zahříván současně s teplotně interním standardem, který může být tvořen 

např. oxidem hlinitým vyžíhaným při teplotě 1000°C, nebo pro tento účel mohou sloužit 

také sloučeniny, jako např. chlorid draselný. Vyhodnocuje se rozdíl teplot mezi 

referenčním a měřeným vzorkem (křivka DTA). Současně se zaznamenávají na 

termogravimetrické křivce (TG) úbytky hmotnosti, pokud dochází při dané teplotě 

k rozkladu přítomných látek. 
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Záznam DTA vykazuje tzv. píky, které lze definovat jako lokální extrémy, které 

odpovídají probíhajícím reakcím. Píky také znázorňují množství látek, které se reakce 

zúčastnily. Probíhající reakce jsou exotermní nebo endotermní: 

- exotermní reakce je chemická reakce, při které dochází k uvolňování energie ve 

formě tepla, 

- endotermní reakce je opakem exotermní, tzn. že při této reakci je teplo 

spotřebováno a je nutné ho buď dodávat, nebo odebírat z okolního prostředí. 

Pokud v termogramu zaznamenáme exotermní reakci, znamená to, že teplota vzorku 

překročila teplotu srovnávacího standardu. Při analýze malt je to obvykle spojeno 

s přítomností organických spalitelných látek. 

Při endotermické reakci poklesne teplota pod teplotu interního standardu, což může 

signalizovat dehydrataci, dekarbonataci, případně další rozkladné reakce, při nichž se 

energie spotřebovává [8]. 

 

3.2.5. Mineralogické složení  

Mineralogické složení malty, tj. minerály obsažené v pojivu a kamenivu, lze stanovit u 

krystalických látek rentgenovou difrakcí. Krystalické i amorfní látky se pak stanovují 

optickou mikroskopií. Obě metody lze využít k určení přítomnosti příslušných 

minerálů, a také k vyjádření jejich množství. 

 

3.2.5.1. Rentgenová difrakční analýza (XRD analýza) 

Jedná se o moderní analytickou metodu, která umožňuje identifikaci minerálů pomocí 

spekter vznikajících lomem rentgenového záření na jejich krystalické mřížce. Takovéto 

analýzy provádějí počítačově řízené přístroje, které jsou schopny kvantitativní analýzy 

hlavních fází, ale i složitých směsí, jakými jsou např. malty. Výsledkem takového 

analýzy je difraktogram, který je pro každou krystalickou látku jedinečný. 

V praxi je tato metoda využívaná většinou jako doplňující metoda silikátové analýzy, 

nebo optické mikroskopie [9]. Ukázka záznamu XRD analýzy malty je na obr. 14. 
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Obr. 13 - Ukázka difraktogramu u vzorku historické vápenné malty [10] 

 

3.2.5.2. Optická analýza 

Optickou mikroskopií zkušený petrograf zjistí druh pojiva a kameniva, a také 

přítomnost různých druhů přídavků, mezi které lze řadit např. cihelné moučky, strusky, 

skleněný střep, dále dřevěné uhlí, pazdeří, řezanku ze slámy, zvířecí chlupy, piliny, 

apod. Optickou mikroskopií je možno stanovit postupné nanášení vrstev a jejich stav 

krystalizace a rekrystalizace. Dále ji lze využít k identifikaci použitých pigmentů a to 

jak přímo v hmotě omítky u probarvovaných omítek, tak v jejích povrchových úpravách 

[3]. Zjišťuje se počet a druh vrstev omítky, tzv. stratigrafie. 

Pro tento postup se ze vzorků připravují tzv. nábrusy a výbrusy. Jedná se o úlomky 

omítky o velikosti okolo 2 cm3, které jsou zality do syntetické pryskyřice a rozřezány na 

plátky a vyleštěny. Tímto lze získat příčný řez omítkou [9]. 

 

Nábrusy jsou preparáty získané obroušením a vyleštěním pouze z jedné strany, které 

jsou určené k pozorování v dopadajícím světle. Výbrus je plátek zpevněné malty o 

tloušťce 0,3 mm, vhodný pro pozorování v procházejícím světle pro petrografickou 

charakterizaci omítky [9]. 
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Obr. 14 - Ukázka výbrusu vápennou maltou s kusem cihly, kde lze vidět i pucolánovou 

reakci (označeno šipkou) [10] 

 

 

Obr. 15 - Ukázka výbrusu vápennou maltou, Q – zrna křemene, L – vápenec, F – živce, 

[10] 

 

Optická mikroskopie může sloužit pouze jako metoda doplňující informace z jiných 

analýz, ale také jako metoda rozhodující, a to v případě identifikace mramorové moučky 

v omítce, kterou lze odlišit od uhličitanu vápenatého, který vzniká karbonatací vápna 

[3]. 
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3.2.6. Stanovení hydraulicity malty 

Hydraulicita vápenné malty představuje schopnost malty tvrdnout ve vlhku, resp. pod 

vodou, což u vápenných pojiv záleží především na obsahu hydraulických složek. 

Přirozené hydraulické vápno obsahuje slínkové minerály typu β-C2S, C3A, C2F, 

gehlenit, které podmiňují vznik trvalých struktur. Tyto složky vznikají při výpalu vápna, 

pokud jsou v surovině přítomny hydraulické oxidy, oxid křemičitý (SiO2), oxid hlinitý 

(Al 2O3) a oxid železitý (Fe2O3). Hydraulicita malty se odvíjí od hydraulického modulu 

vápna (MH – poměr (CaO+MgO)/(Al2O3+SiO2+Fe2O3). Na základě chemické analýzy 

lze výsledek zastoupení jednotlivých fází přepočítat na složení pojiva. Tyto hodnoty pak 

mohou sloužit k výpočtu stanovení hydraulicity použitého vápna, a od ní se odvíjí 

hydraulicita malty.  

 

3.2.7. Poměr mísení 

Z chemických analýz vyplývá, že historické omítky obsahovaly více vápenného pojiva, 

než dnes. Bylo to z důvodu mnohem horší kvality vápna, samozřejmě však zohledněná 

tehdejšími možnostmi a úrovní výroby. K dosažení dobrých zpracovatelských vlastností 

byl podíl vápenné složky neúměrně vysoký, základním požadavkem byla především 

dobrá přídržnost k podkladu, která značně závisí právě na kvalitě vápna, stupni 

vyhašení, ale také na druhu a kvalitě písku. 

Velkou výhodou těchto vápenných omítek v porovnání s jinými typy povrchových 

úprav byl velmi pozitivní především fakt, že tyto úpravy dokonale zajišťují 

paropropustnost, tedy dýchání stavby [2]. 

Poměr pojiva ke kamenivu lze stanovit v případě v kyselině nerozložitelného kameniva. 

Navážka vzorku se nechá reagovat se zředěnou HCl (1+4), nerozpustný podíl se 

odfiltruje, promyje a vysuší. Hmotnost nerozložitelného podílu pak odpovídá množství 

kameniva ve vzorku. Jsou-li v kamenivu složky, které jsou v kyselině rozpustné, 

přejdou při analýze do filtrátu a zobrazí se jako součást pojiva. Dochází tedy 

k nepřesnému vyjádření poměru pojiva ke kamenivu. V případech, kdy kamenivo je na 

bázi uhličitanové, tj. vápence, dolomity, dolomitické vápence, pak poměr pojiva ke 

kamenivu nelze stanovit rozpouštěním vzorku malty v kyselině chlorovodíkové. 

V těchto případech je nutno se spolehnout na analýzu obrazu nábrusu nebo výbrusu 

vzorku malty. 



40 
 

Poměry mísení písku a vápna se s dobou měnily. Románské a gotické omítky bývaly 

jednovrstvé s hrubší zrnitostí a s úlomky drceného kamene a obsahující také nevyhašená 

zrna vápna. Tyto v  podstatě zachovávají poměr vápna a písku užívaných v minulém 

období, tedy okolo 1 : 0,9. Ukázky poměru mísení historických malt jsou uvedeny 

v tabulce 4. 

Teprve u renesančních dvouvrstvých omítek docházelo ke změnám skladby a poměru 

mísení základních složek. Hrubší spodní vrstva těchto omítek má výrazně zmenšený 

poměr vápna k písku a to přibližně 1 : 3, naopak vrchní jemnější omítka je bohatší na 

vápno [2]. 

 

Tab. 4 – Ukázka poměru mísení pojiva k plnivu v jednotlivých obdobích [2] 

 

Období 

Omítka 

Poměr vápna k písku 

min. max. průměrně 

Románské 

Gotické 

Renesanční 

1 : 0,002 

1 : 0,1 

1 : 0,3 

1 : 1,7 

1 : 2,7 

1 : 3,0 

1 : 0,9 

1 : 0,9 

1 : 1,4 

 

J. Hošek a J. Muk uvádějí v lit. [2] směrná množství různých forem vápen na 1 m3 

písku, viz tab. 5. 

Tab. 5 - Směrná množství vápna na 1m3 písku pro výrobu malty 

Objemové poměry mísení 
vápenné kaše k písku 

Směrné množství pojiv v litrech na 1 m3 písku při použití 

Vzdušné vápno Vápenný hydrát Nehašené vápno 

1:3 

1:4 

1:5 

1:6 

335 

250 

200 

165 

270 

200 

150 

- 

180 

150 

- 

- 
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4. Příklady rozborů historických malt 

4.1. Vápenná malta 

Tyto omítky obsahují jako pojivo pouze vzdušné vápno. Často používané metody pro 

identifikaci vápenného pojiva v maltě jsou metody mineralogické, kdy se například 

kousky vzorků rozemelou na prachovité částice v achátovém mlýnku a v takovéto formě 

jsou připraveny pro měření pomocí rentgenové difrakční analýzy. Z výsledného 

difraktogramu, který znázorní píky, typické pro jednotlivé minerály pak může být 

potvrzena přítomnost vápenného pojiva. Dále lze využít optickou mikroskopii, kdy jsou 

vytvořeny nábrusy a výbrusy ze vzorků malt, které se pozorují pod mikroskopem, díky 

čemuž lze identifikovat zrna vápenného pojiva. 

 

4.2. Vápenná malta s pucolánem 

V minulosti, díky primitivní výrobě vápna, nebyla vápna vysokoprocentní, ale 

obsahovala nečistoty ve formě popela, hydraulických příměsí v surovině, nebo cíleně 

přidávané pucolány do malty.  

Původní pucolány byly materiály představující sopečný prach, který se nacházel u města 

Puteoliv Itálii. Objeven byl už v dobách Starého Říma na úbočí Vesuvu, ale později 

také na mnoha jiných místech. Pucolány jsou materiály obsahující amorfní reaktivní 

oxid křemičitý (SiO2) a oxid hlinitý (Al2O3), které samy o sobě nemají žádné pojivé 

vlastnosti, avšak po smíchání s hydroxidem vápenatým (Ca(OH)2) a za přítomnosti 

vody, reagují při běžných teplotách a vytvářejí hydratované vápenaté sloučeniny, které 

jsou schopny tvrdnout pod vodou – tedy jsou hydraulické [18]. Vápenné malty 

obsahující pucolány vykazují vyšší pevnosti, než malty obsahující jako pojivou složku 

pouze vzdušné vápno. Mají lepší odolnost vůči agresivním látkám z ovzduší a lze tedy 

předpokládat, že tyto omítky mají delší životnost [3], což se v mnohých případech 

potvrdilo. 

 

4.3. Hydraulická malta 

U historických omítek se hydraulicity malty dosahovalo především použitím jako pojivé 

fáze hydraulického vápna, které díky přítomnosti křemičitanů a hlinitanů vápenatých, 

vzniklých v důsledku přítomnosti hydraulických oxidů v surovině (SiO2, Al2O3, a 

Fe2O3) způsobí, že se vápno začne z chemického hlediska chovat částečně jako 
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portlandský cement. Hydraulické vápno obsahuje složky, které hydratují za vzniku vodě 

odolných sloučenin [3]. 

Hydraulickou maltu je možno identifikovat při stanovení chemického složení malty, 

kdy by tato malta měla obsahovat minimálně 10 % výše uvedených hydraulických 

oxidů. Dále malty z hydraulického vápna vykazují vyšší pevnosti v porovnání s vápnem 

vzdušným a jsou odolnější vůči působení agresivních látek z ovzduší [3]. Hydraulické 

vápno lze také stanovit pomocí mineralogických metod, jako jsou rentgenová difrakční 

analýza, nebo optická mikroskopie (popsány v kapitole 3.2.3.), kdy je zde typická 

přítomnost minerálů β-C2S, C3A, C2F, gehlenit, které jsou zodpovědné za hydraulické 

vlastnosti tohoto vápna [1].  

 

5. Experimentální část 
Experimentální část bakalářské práce se zabývá analýzou historických malt, které byly 

odebrány z fasády státního zámku v Rosicích, vybudovaném v 15. století.  

K této analýze byly poskytnuty 4 vzorky, z míst vnitřního nádvoří zámku. U vzorků 

byla provedena chemická kvantitativní analýza a diferenční termická analýza. Dále byla 

stanovena granulometrie plniva a poměr mísení pojiva k plnivu.  

 

5.1. Analýzy historických omítek 

- Vzorek R1a 

Jedná se o vzorek, odebraný z klenby arkád, který byl tvořen dvěma vrstvami. Tyto 

vrstvy byly od sebe mechanicky odděleny a každá z vrstev byla podrobena analýze 

jednotlivě. Vzorek R1a představuje vrchní vrstvu, R1b spodní vrstvu. Vzhled vzorku je 

na obr. 17. Tmavá povrchová vrstva byla ze vzorku odstraněna (depozit nečistot), 

analyzována byla vrstva okrové barvy. Vzorek je soudržný, nejeví známky rozpadu. U 

vzorku byla provedena granulometrická analýza po rozkladu ve zředěné kyselině 

chlorovodíkové, výsledek je uveden v tabulce 7 a v grafu na obr. 18. U vzorku byla 

provedena chemická analýza, výsledky uvádí tabulka 8 a termická analýza, 

vyhodnocení je v tabulce 9. 
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Obr. 16 – Vzorek z klenby arkád – vrchní vrstva 

 

 

 

Tab. 7 – Granulometrie kameniva v maltě vzorku R1a 

Velikost zrn [mm] Obsah [%] 

pod 0,045 2,53 

0,045-0,063 2,73 

0,063-0,090 1,94 

0,090-0,125 0,36 

0,125-0,250 5,28 

0,250-0,500 5,65 

0,500-1,000 11,70 

1,000-2,500 32,34 

2,500-4,000 19,04 

nad 4,000 18,42 
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Obr. 17 – Granulometrická skladba plniva vzorku R1a 

 

Tab. 8 – Chemické složení vzorku R1a 

 Ztráta 

žíháním 

[%] 

Nadsítný 

podíl 

[%] 

Al 2O3 

[%] 

Fe2O3 

[%] 

CaO 

[%] 

MgO 

[%] 

SiO2 

[%] 

SO3 

[%] 

CO2 

[%] 

Analýza 

vzorku 
21,67 44,44 1,78 1,74 26,47 1,38 0,30 0,45 20,99 

Přepočet 

na rozp. 

podíl 

- - 5,54 5,41 82,33 4,29 0,93 1,40 - 

 

 

Tab. 9 – Termická analýza vzorku R1a 

 

Ztráta žíháním 

[%] 

 

CO2 z CaCO3 

[%] 

 

Organika 

[%] 

 

Voda z CSH a CAH 

[%] 

22,35 19,93 0 1,92 

Záznam termické analýzy je přílohou bakalářské práce 
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Vyhodnocení analýzy 

Z granulometrického rozboru lze pozorovat, že jemné podíly velikosti pod 90 µm 

představují podíl 7,2 %, přes 50 % zrn je pak velikosti 1 až 4 mm, omítka obsahuje také 

významný podíl zrn o velikosti nad 4 mm – 18,42 %.  

Z chemického rozboru a zvláště z křivek DTA termické analýzy se ukazuje, že jde o 

omítku na bázi vzdušného vápna. Je zde i nízký podíl hydraulických složek, 

pravděpodobně je jejich původ v surovině pro výrobu vápna, ale může se jednat i o 

popeloviny, které se do vápna dostávají v primitivních výrobních zařízeních. 

 

Stanovení poměru pojiva ke kamenivu 

J.Hošek a J.Muk uvádějí v lit. [2] způsob určení hmotnostního poměru vápenné kaše k 

písku v maltě. Podle tohoto způsobu je určen hmotnostní poměr těchto dvou složek v 

této experimentální části a to následujícím způsobem: 

 

- Z výsledků chemické analýzy vzorku v tab. 8 vyplývá, že množství písku v 

maltě je 44,44 % (nadsítný podíl) a ztráta žíháním je 21,67 %. 

- Obsah vápna vyjádřený jako CaO je tedy (100 – 44,44) – 21,67 =  33,89 %.  

- Přepočet na vápennou kaši obsahující 50% vody při f CaO→Ca(OH)2 = 1,32 je pak 

33,89 · 1,32 · 2 = 89,46 %. 

- Malta byla tedy připravena v poměru hmotnosti vápenné kaše k písku  

89,46 : 44,44 = 2:1 

 

 
Vápenné pojivo : Plnivu = 2 : 1 

 
 

- Vzorek R1b 

Jedná se o vzorek, odebraný z klenby arkád, který byl tvořen dvěma vrstvami. Tyto 

vrstvy byly od sebe mechanicky odděleny a každá z vrstev byla podrobena analýze 

jednotlivě. Vzorek R1b představuje spodní vrstvu. 

Vzhled vzorku je na obr. 19. Vzorek je soudržný, nejeví známky rozpadu. U vzorku 

byla provedena granulometrická analýza po rozkladu ve zředěné kyselině 

chlorovodíkové, výsledek je uveden v tabulce 11 a v grafu na obr. 20. U vzorku byla 
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provedena chemická analýza, výsledky uvádí tabulka 12 a termická analýza, 

vyhodnocení je v tabulce 13.   

 

Obr. 18 – Vzorek klenby z arkád – spodní vrstva (jádro) 

 

Tab. 11 – Granulometrie kameniva v maltě 

Velikost zrn [mm] Obsah [%] 

pod 0,045 2,17 

0,045-0,063 2,35 

0,063-0,090 2,69 

0,090-0,125 0,66 

0,125-0,250 7,17 

0,250-0,500 8,61 

0,500-1,000 14,06 

1,000-2,500 34,48 

2,500-4,000 20,58 

nad 4,000 7,23 
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Obr. 19 – Granulometrická skladba plniva vzorku R1b 

 

Tab. 12 – Chemické složení vzorku R1b 

 

Ztráta 

žíháním 

[%] 

Nadsítný 

podíl 

[%] 

Al 2O3 

[%] 

Fe2O3 

[%] 

CaO 

[%] 

MgO 

[%] 

SiO2 

[%] 

SO3 

[%] 

CO2 

[%] 

Analýza 

vzorku 
21,88 43,74 1,71 1,72 26,78 1,37 0,48 0,03 20,63 

Přepočet 

na rozp. 

podíl 

- - 5,33 5,36 83,45 4,27 1,50 0,1 - 

 

Tab. 13 – Termická analýza vzorku R1b 

 

Ztráta žíháním 

[%] 

 

CO2 z CaCO3 

[%] 

 

Organika 

[%] 

 

Voda z CSH a CAH 

[%] 

22,26 18,84 0 3,09 

Záznam termické analýzy je přílohou bakalářské práce 
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Vyhodnocení analýzy 

V omítce je obsaženo 7,21 % zrn menších než 90 µm, největší podíl zrn je v oblasti 1 až 

4 mm, podíl zrn nad 4mm je nízký – 7,23 %.  

Z chemického hlediska jde o omítku na bázi vzdušného vápna s nízkým obsahem 

hydraulických složek, pocházejících z nečistot v surovině pro výrobu vápna a 

z popelovin z výroby vápna. Také termická analýza ukazuje na vápenné pojivo bez 

organických přísad.  

 

Stanovení poměru pojiva ke kamenivu 

 
Vápenné pojivo : Plnivu = 2,1 : 1 

 

Uvedený poměr vápenného pojiva ke kamenivu byl určen stejným způsobem jako u 

vzorku R1a (popsáno výše).  

 

- Vzorek R2a  

Sgrafita odebraná na vnitřním nádvoří jsou tvořena dvěma vrstvami. Na obr. 21 je 

možno pozorovat povrch sgrafita, Obr. 22 potom poskytuje pohled na lom sgrafitové 

omítky, kde je možno pozorovat dvě omítkové vrstvy, které jsou makroskopicky 

viditelné odlišujícími se barvami. Obě části omítky byly mechanicky odděleny a 

podrobeny analýze samostatně. Vzorek R2a představuje vrchní vrstvu sgrafitové 

omítky, vzorek R2b spodní vrstvu omítky. Vrchní vrstva je světle béžové barvy, omítka 

je soudržná.  

 

Obr. 20 – Povrch sgrafita 
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Obr. 21 – Dvě vrstvy sgrafitové omítky před mechanickým oddělením v lomu 

 

U vzorku byla stanovena granulometrie kameniva po jeho rozkladu v kyselině 

chlorovodíkové, výsledky jsou uvedeny v tabulce 15 a na obr. 23. Vzorek byl podroben 

chemické analýze, tabulka 16, a termické analýze, tabulka 17.  

 

Tab. 15 – Granulometrie kameniva v maltě vzorku R2a 

Velikost zrn [mm] Obsah [%] 

pod 0,045 1,43 

0,045-0,063 1,60 

0,063-0,090 1,98 

0,090-0,125 0,27 

0,125-0,250 8,97 

0,250-0,500 9,81 

0,500-1,000 15,26 

1,000-2,500 37,26 

2,500-4,000 15,53 

nad 4,000 7,89 
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Obr. 22 – Granulometrická skladba plniva vzorku R2a 

 

Tab. 16 – Chemické složení vzorku R2a 

 Ztráta 

žíháním 

[%] 

Nadsítný 

podíl 

[%] 

Al 2O3 

[%] 

Fe2O3 

[%] 

CaO 

[%] 

MgO 

[%] 

SiO2 

[%] 

SO3 

[%] 

CO2 

[%] 

Analýza 

vzorku 
19,30 45,23 1,18 1,50 21,92 1,14 8,43 0,02 16,84 

Přepočet 

na rozp. 

podíl 

- - 3,45 4,39 64,15 3,34 24,61 0,01 - 

 

Tab. 17 – Termická analýza vzorku R2a 

 

Ztráta 

žíháním 

[%] 

 

CO2 z CaCO3 

[%] 

 

CO2 z MgCO3 

[%] 

 

Organika 

[%] 

 

Voda z CSH a CAH 

[%] 

19,35 15,20 1,41 0 2,53 

Záznam termické analýzy je přílohou bakalářské práce 
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Vyhodnocení analýzy 

Omítka má nejvyšší obsah zrn v rozmezí 1 až 2,5 mm, jemných podílů obsahuje pouze 

5,01 %, zrn nad 4 mm obsahuje 7,89 %. 

Chemický rozbor omítky prokázal, že v omítce je obsažen vyšší obsah v kyselině 

rozpustného SiO2, který mohl být přidán do vrchní vrstvy sgrafita záměrně pro její 

zpevnění, tedy jako pucolánová příměs. Postupnému rozkladu hydratovaných silikátů 

vápenatých odpovídá postupně pozorovatelně klesající křivka TG. Určitě se nejednalo o 

mleté pálené jíly, neboť tomu neodpovídá obsah Al2O3. Termická analýza ukazuje na 

vápenné pojivo bez organických přísad.  

 

Stanovení poměru pojiva ke kamenivu 

 
Vápenné pojivo s amorfním SiO2 : Plnivu = 2,1 : 1 

 

Uvedený poměr vápenného pojiva ke kamenivu byl určen stejným způsobem jako u 

vzorku R1a (popsáno výše).  

 

- Vzorek R2b 

Vzorek R2b představuje spodní vrstvu sgrafitové omítky. Omítka má světle okrovou 

barvu, vzorek omítky je soudržný, nejeví známky rozpadu. Vzhled spodní vrstvy 

sgrafita je uveden na obr. 24. Granulometrická analýza kameniva je v tabulce 18 a 

v grafu na obr. 25. Výsledky chemické analýzy jsou v tabulce 19, hodnoty úbytků 

hmotnosti, zjištěné termickou analýzou jsou uvedeny v tabulce 20. 

 

Obr. 23 – Spodní vrstva sgrafitové omítky 
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Tab. 19 – Granulometrie kameniva v maltě vzorku R2b 

Velikost zrn [mm] Obsah [%] 

pod 0,045 1,26 

0,045-0,063 2,61 

0,063-0,090 1,75 

0,090-0,125 0,54 

0,125-0,250 5,45 

0,250-0,500 7,84 

0,500-1,000 14,05 

1,000-2,500 33,60 

2,500-4,000 20,45 

nad 4,000 12,45 

 

 

 

Obr. 24 – Granulometrická skladba plniva vzorku R2b 
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Tab. 20 – Chemické složení vzorku R2b 

 Ztráta 

žíháním 

[%] 

Nadsítný 

podíl 

[%] 

Al 2O3 

[%] 

Fe2O3 

[%] 

CaO 

[%] 

MgO 

[%] 

SiO2 

[%] 

SO3 

[%] 

CO2 

[%] 

Analýza 

vzorku 
17,80 53,62 1,60 1,78 19,87 1,09 1,33 0,06 15,38 

Přepočet 

na rozp. 

podíl 

- - 6,22 6,92 77,23 4,24 5,17 0,23 - 

 

Tab. 21 – Termická analýza vzorku R2b 

 

Ztráta žíháním 

[%] 

 

CO2 z CaCO3 

[%] 

 

Organika 

[%] 

 

Voda z CSH a CAH 

[%] 

18,05 13,65 0 4,39 

Záznam termické analýzy je přílohou bakalářské práce 

 

Vyhodnocení analýzy 

Spodní vrstva sgrafitové omítky má z hlediska granulometrie obdobné složení jako 

povrchová vrstva. Má nejvyšší obsah zrn v rozmezí 1 až 2,5 mm, jemných podílů pod 

90 µm obsahuje 5,62 %, zrn nad 4mm potom 12,45 %. 

Z chemického hlediska je pojivem omítky vzdušné vápno, což potvrzuje také průběh 

TG křivky termické analýzy. Hydraulické složky pocházejí z nečistot v surovinově a 

z popelovin. Organické přísady nebyly analýzou zjištěny.  

 

Stanovení poměru pojiva ke kamenivu 

 
Vápenné pojivo : Plnivu = 1,4 : 1 

 
Uvedený poměr vápenného pojiva ke kamenivu byl určen stejným způsobem jako u 

vzorku R1a (popsáno výše).  
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5.2. Návrh opravné omítky 

Opravné malty budou navrženy podle výsledků analýz. Všechny budou na bázi 

vzdušného bílého vápna s poměrem pojiva ke kamenivu vycházejícím z rozborů. 

Kamenivo by mělo být ostré s nízkým podílem jílových složek. 

 

6. Diskuze a závěr 
V posledních letech dochází ke zvýšenému nátlaku na důslednou aplikaci tradičních 

materiálů, sloužících k obnově historických omítek, a to především ze strany odborných 

pracovníků státní památkové péče. Proto se odborníci čím dál přesněji snaží zaměřit na 

analýzu malty, která má sloužit jako opravná, a která by svým složením měla být co 

nejvíce v souladu se složením historické malty. Pro tuto skutečnost je třeba zjistit, 

pomocí analytických metod, uvedených v kapitole 3., podrobné složení historické 

malty. Při znalosti jednotlivých složek, tj. podstata pojiva, a dále granulometrie a 

látkového složení písčité složky, lze maltu velmi dobře napodobit. Je nutno mít na 

zřeteli, že jak bylo zmíněno v kapitole 2., technologie výroby vápna je v dnešní době 

odlišná, a to především teplotou výpalu, chemickým složením suroviny, nepřítomností 

popelovin v produktu, a to má vliv na kvalitu vápna. Díky novodobým technologiím 

jsou dnes vyráběna vápna čistá, s obsahem až 97 % CaO, zatímco historická vápna, 

vzhledem k tehdejší technologii výroby, obsahovala často nedopal a hydraulické 

příměsi.  

Pro obnovu historických malt je z hlediska zachování co nejpřesnějších vlastností 

vhodné použití staveništních malt. Tyto malty jsou preferovány, poněvadž jejich složení 

se nejvíce blíží původnímu složení historické omítky. Bývá zde použito písků, 

vytěžených z okolí stavby, kterých bylo pravděpodobně použito i u původní malty. Na 

základě provedených analýz je pak nutností zvolit vhodný druh pojiva pro vytvoření 

opravné malty, aby po zatvrdnutí malty bylo dosaženo alespoň přibližných vlastností, 

jako u malty původní. Je třeba si ale uvědomit, že i při přesném dodržení původní 

receptury, nebude mít opravná malta stejné vlastnosti, jako malta historická. To je dáno 

životním cyklem, kterým omítka prochází od její aplikace na objekt až do stádia, kdy je 

obnovena. Během tohoto cyklu dochází k fyzikálně chemickým procesům, jako jsou 

rekrystalizace, nebo degradace, které jsou způsobovány vlivem okolního prostředí. 

Co se týká přísad, přidávaných pro zlepšení vlastností jak čerstvých, tak zatvrdlých 

omítek, které byly používány v minulosti, mohou být některé z nich účelné i dnes. U 
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použití nových syntetických přísad je třeba vzít v úvahu, že tyto přísady sice mají stálou 

kvalitu, avšak nejsou zcela prozkoumány jejich změny chování během působení na 

historické stavbě po mnoha desetiletí až staletí.  

Z experimentu provedeného v kapitole 5. vyplývá, že všechny vzorky odebraných 

omítek byly na bázi vzdušného vápna. Písek u všech malt byl ostrý, což je možné 

pozorovat z granulometrické skladby plniva vzorku. Chemické složení jednotlivých 

vzorků se podle očekávání výrazně nelišilo, poněvadž vzorky byly odebrány ze stejných 

míst. Ve vzorcích se objevovaly také hydraulické složky, avšak ve velmi malém 

množství, které odpovídá čistotě historických vápen, kdy se hydraulické složky 

dostávaly do vzdušného vápna během výpalu. 

Z ekonomického hlediska by měla být u památkové budovy vždy upřednostňována 

varianta, která je ekonomicky nejvýhodnější, což znamená, kde celkové náklady na 

údržbu budou ekonomicky úsporné, nikoli varianta s nejnižší cenou, u které mohou být 

náklady z dlouhodobého pohledu mnohem vyšší. 
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7.2. Seznam použitých zkratek a symbolů

Al 2O3  

CaO 

CO2 

H2O   

SiO2 

CaCO3 

Fe2O3 

NaCl 

SO2 

HCl 

KCl 

Ca  

CaC2 

C2H2 

Ca(OH)2 

MgSO4 · H2O 

CaSO4 · 2H2O 

CaCl2 · 6H2O 

NaCl · 2H2O 

Ca(NO3)2 · 4H2O 

Ca(HCO3)2 

            β - C2S                               

Oxid hlinitý 

Oxid vápenatý 

Oxid uhličitý 

Voda 

Oxid křemičitý 

Uhličitan vápenatý 

Oxid železitý 

Chlorid sodný 

Oxid křemičitý 

Kyselina chlorovodíková 

Chlorid draselný 

Vápník 

Karbid vápenatý 

Acetylén 

Hydroxid vápenatý 

Síran hořečnatý monohydrát 

Síran vápenatý dihydrát 

Chlorid vápenatý hexahydrát 

Chlorid sodný dihydrát 

Dusičnan vápenatý tetrahydrát 

Hydrogenuhličitan vápenat 

Beta-dikalciumsilikát 

C3A                                Trikalciumaluminát 

C2F                        Dikalciumferit 
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7.3. Seznam použitých příloh 
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