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VERKŠTAT NA ZLENICÍCH
	ONDŘEJ	ŠEFCŮ
	 ŘEDITEL	NPÚ,	ÚOP	PRAHA

Ochrana zřícenin a torzálních památek vůbec je specifický problém. Konstrukce těch-
to staveb jsou vystaveny mimořádnému klimatickému namáhání. Je to z toho důvodu, 
že obvykle postrádají původní ochranu souvisejících konstrukcí, tedy zejména spoleh-
livého zastřešení. 

Současně jde o památky, na nichž je ceněným faktorem právě jejich torzálnost, malebnost  
a vysoká míra autenticity. Obvyklé stavební postupy se zde uplatní obtížně. Každé pochy-
bení se zde ovšem vymstí velmi záhy. Nepomáhá ani nasazení drtivého objetí torkretů  
a podobných materiálů, ani zaručené památkářské mantry, zaklínající se čistým vápnem. 
Už řadu let je zřejmé, že jsme v obnově těchto památek udělali mnoho chyb a že by bylo 
dobré je neopakovat. Taková sdělení je v době internetu nejlepší říkat tváří v tvář a nejlépe na 
„místě činu“ (nebo zločinu?). Také je dobré přizvat odborníky, specialisty a také ty, kde mají 
zájem se poučit a šířit osvětu.
Myslím, že něco podobného se povedlo na hradě Zlenice v úterý 20. května tohoto roku. 
Správné prostředí, správná chvíle a snad i správní lidé. Tento podnik, nazývaný chvíli módně 
workshop, ale příhodněji česky verkštat (což je z německého die Werkstatt, tedy dílna) čer-
tovsky obratně zpunktoval Honza Vinař, za mocného přispění dobrých lidí ze Sdružení pro 
ochranu kulturního dědictví Zlenice. 
Hodně se diskutovalo, míchaly se malty, zdilo se a znovu diskutovalo. Bylo to poučné, na 
stavbě je vždycky všechno trochu jinak. Bude nutné se sem vrátit a pokračovat. Ti, co zde byli, 
přijedou jistě rádi. Ti co nebyli možná taky. Věřte, tohle má smysl. 

Už se těším na další díl. 

S pozdravem
Ondřej Šefců
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PROBLEMATIKA VYUŽITÍ VÁPENNÉ MALTY 
V PROSTŘEDÍ TORSÁLNÍ ARCHITEKTURY
JAN	VINAŘ
PROJEKTANT,	MURUS	–	MONUMENTA	RENOVAMUS,	S.R.O.

Při opravách torsálních staveb, například hradních zřícenin, jsou na malty, které se užíva-
jí pro konzervaci a obnovu, kladeny požadavky odlišné než při opravách a obnově zastřeše-
ných a omítnutých historických staveb. Při konzervaci a opravě zříceniny je možno rozlišit 
několik typů prací, každý z nich vyžaduje jiný soubor vlastností malty. 

JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM O TYTO TYPY PRACÍ:
1. oprava líce zdiva, které má původní maltu do hloubky vyplavenou nebo navětralou,
2. dozdívky, opravy vypadlin ve zdivu,
3. přezdění koruny zdiva,
4. konzervace zachovaného spárování, případně autentických omítek.

U všech těchto typů prací je třeba počítat s tím, že zdivo má obnažený líc, koruna zdiva není 
chráněna před vnějšími činiteli jinak, než spárováním zdiva, jen v některých případech se 
osazuje drnem, často je rub zdiva zasypán, takže zdivo je ovlivňováno vlhkostí z násypů.

V mnoha případech se opravuje zdivo, které je poměrně vlhké a není možno počítat s tím, 
že do zimního období proběhne hydratace vápenné malty. Je proto nutné použít maltu  
s hydraulickou složkou, která zajistí dostatečnou počáteční pevnost malty. Malta, která je 
v líci zdiva, nesmí povrch zdiva utěsnit, aby nedocházelo k namrzání zdiva v zimě. Naopak 
malta ve sparách koruny musí zabránit pronikání srážkové vody do zdiva. V mnoha přípa-
dech se i na zdivu zřícenin zachovaly zbytky omítek, někdy jenom jejich spodní vrstvy, někdy 
je dobře zachována malta ve sparách. Při konzervaci zbytků omítek a spárování je třeba do-
plnit poškozená místa a zvětralé a navětralé omítky zpevnit, případně hydrofobizovat. Při do-
zdívkách  i spárování je vyžadováno, aby malta měla stejnou strukturu i barevnost jako malta 
původní, vznikají tedy požadavky na použití místního písku, použití vyšších frakcí kameniva, 
případně dosažení vhodné barevnosti malty mícháním různých písků.
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Z uvedeného je zřejmé, že malty, které budou pro uvedené práce použity, musejí vyhovět 
jiným požadavkům než malty, které byly užity v době stavby.

OD KONCE 19. STOLETÍ A TÉMĚŘ PO CELÉ 20. STOLETÍ SE U NÁS PRO TYTO ÚČELY 
UŽÍVALY MALTY Z HYDRAULICKÉHO VÁPNA, MALTY CEMENTOVÉ A V POSLEDNÍM  
OBDOBÍ PŘEVÁŽNĚ MALTY VÁPENOCEMENTOVÉ.

Malty s vysokým obsahem cementu sice zaručí dlouhodobě vysokou pevnost, tedy i relativně 
dlouhodobou trvanlivost obnovy, po delším období (30 až 70 let) se však velmi nepříznivě pro-
jeví důsledky utěsnění povrchu zdiva. Vlhkost, která se hromadí za lícem zdiva vyluhuje vápno  
z původní malty, objemové změny způsobené mrznutím vedou ke vzniku trhlin ve zdivu, pokud 
se včas nepřistoupí k opravě, může dojít i k destrukcím. Důsledkem vysoké pevnosti malty ve 
sparách je vznik dilatačních trhlin v korunách, kterými do zdiva proniká srážková voda. Nepříz-
nivá je rovněž skutečnost, že lomové zdivo vyspárované cementem se velmi obtížně opravuje.

V SOUČASNÉ DOBĚ JSOU K DISPOZICI NOVÉ TYPY HYDRAULICKÝCH POJIV 
A PREFABRIKOVANÉ MALTY URČENÉ PRO OPRAVY PAMÁTEK. K ŘEŠENÍ VÝŠE 
UVEDENÝCH PROBLÉMŮ JE MOŽNO PŘISTUPOVAT DVOJÍM ZPŮSOBEM:
• Je možno hledat ideální složení malty pro konkrétní užití na určité stavbě. 
 Přitom je možno vycházet z rozborů užitých malt a navazovat na historické technologie.
• Druhým způsobem je ověření a vyzkoušení prefabrikovaných malt 
 v exponovaných podmínkách hradních zřícenin.

První způsob je účelný tehdy, pokud opravy realizuje profesionální specializovaná firma, 
která pracuje s vyzkoušenými technologiemi, je schopná tyto technologie přizpůsobit kon-
krétním podmínkám a zajistit jejich dodržování.

V současné době je však vzhledem k velmi problematickým podmínkám výběrových řízení 
mnohdy obtížné zajistit kontinuitu práce ověřené firmy. V těchto případech je vhodný druhý 
způsob, který pomůže garantovat vlastnosti a zejména kvalitu užitého materiálu.
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PROBLEMATIKA VYUŽITÍ VÁPENNÉ MALTY 
PŘI OPRAVÁCH HISTORICKÝCH STAVEB
PAVLA	ROVNANÍKOVÁ
VYSOKÉ	UČENÍ	TECHNICKÉ,	BRNO
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SOUČASNÝ STAV VÝZKUMU A PRAXE V OBLASTI TRADIČNÍCH ZPŮSOBŮ 
PŘÍPRAVY VÁPENNÝCH MALT

Ve výzkumu mnohdy platí, že „nově objevené je dobře zapomenuté staré“, tato věta 
platí tím více v oboru obnovy památek. Historické metody přípravy staveništních malt 
byly opouštěny ve 20. století, kdy se začal ve větší míře používat cement, průmyslová 
výroba všech produktů ve stavebnictví se zintenzivnila, zavedly se nové technologie 
výroby pojiv. Tyto technologie jsou odlišné od tradičních způsobů, používaných ještě 
v 19. a na začátku 20. století. Také složení materiálů se liší, např. vlivem dokonalejší 
technologie výroby a znalosti analytických metod jsou dnes vyráběná vápna velmi čis-
tá, prostá hydraulických a pucolánových příměsí.

Ve snaze napodobit malty a technologie jejich přípravy používané v minulosti, se provádí 
řada výzkumů na pracovištích u nás i ve světě. Výsledky jsou pak prezentovány na konferen-
cích, seminářích a v odborném tisku. 
Velkou zásluhu na informování odborné veřejnosti v oboru obnovy památek má Společnost 
pro technologie obnovy památek (STOP), která vznikla v roce 1996 a je nezávislým, zájmo-
vým sdružením fyzických a právnických osob. Hlavní činností STOPu je vytvářet prostor pro 
odbornou diskusi o použitelnosti jednotlivých stavebních technologií pro obnovu památek, 
sjednotit požadavky památkářské a technické obce, formulovat podmínky a omezení pro 
aplikaci novodobých technologií a materiálů a zkoumat možnosti využití historických tech-
nologických postupů. Za dobu svojí činnosti uspořádal STOP více než 130 odborných semi-
nářů zaměřených na výše uvedenou problematiku.
V ČR je několik výzkumných pracovišť, které se zabývají problematikou historických pojiv, 
jejich náhrady a původními technologiemi jejich výroby. Jsou to zejména Fakulta restauro-
vání UPCE v Litomyšli, Ústav chemie Fakulty stavební VUT v Brně, ÚTAM ČAV Praha, VŠCHT 
Praha – Ústav technologie restaurování památek.
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VÁPENNÉ MALTY

Vápenné malty mají dlouhou historii, používají se na stavbách již několik tisíc let. Připravují 
se z vápna, písku a vody. Pojivem vápenných malt je vápno, které může být vzdušné, nebo  
s obsahem menšího či většího množství hydraulických složek. Důležitou složkou je kameni-
vo, které se v historických maltách nachází ve velikosti zrn až 10 mm. 

VÁPNO

Základním pojivem všech historických exteriérových omítek je vápno, které je známo jako po-
jivo již několik tisíc let. Vápno se vyrábí pálením vápenců při teplotách, které zaručují rozklad 
uhličitanu vápenatého. Dříve, když se vápno pálilo v jámách, nebo starých kruhových pecích 
a jako palivo se používalo dřevo, bylo získané vápno tzv. měkce pálené a obsahovalo popel, 
který je znám svými pucolánovými vlastnostmi, a mnohdy i kousky dřevěného uhlí. Později,  
v polovině 19. století, se přešlo na pálení v šachtových pecích, které se považují za zlomové ve 
výrobě vápna. Šachtové pece již mohly být vytápěny horkými kouřovými plyny, takže složení 
vápna pak odpovídalo složení použitého vápence a neobsahovalo popel ze spalovaného dře-
va. V polovině 20. století byly šachtové pece zdokonaleny, jsou velkokapacitní a používají se 
dodnes. Další možností, která se využívá od stejné doby, jsou pece rotační. 
V minulosti, kdy chemie ještě nebyla vědeckou disciplínou, byly vápence k pálení vápna vy-
bírány na základě vizuálního posouzení. Později se již prováděly analýzy, které umožňovaly 
posouzení vápenců z hlediska jejich chemického složení, a bylo možno posoudit, jaký druh 
vápna se vypálí. 
Technologie výroby vápna se nejstarších dob postupně zdokonalovala, první pece byly vlast-
ně jámy v hlíně, které byly překryty deskami, které byly vyrobeny z propletených větví a ze 
zpracovaných jílových zemin, které se postupně při výpalu zpevnily. Průduchem pak odchá-
zely kouřové plyny a oxid uhličitý z rozkladu vápence. V 18. století se začaly stavět jednodu-
ché šachtové pece, které se postupně zdokonalovaly, ruční práce se nejprve mechanizovala 
a dnes jsou tyto pece řízeny již jedním operátorem z velínu. 
V 19. století se používaly k výrobě vápna také kruhovky, které sloužily současně i na pálení 
cihel. V minulém století se pro výrobu vápna začaly využívat i rotační pece, obdoba pecí pro 
výrobu cementu.
V dobách, kdy nebyly známé žádné analytické metody ke stanovení obsahu jednotlivých slo-
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žek v surovině pro výrobu vápna – vápenci, se pálily vápence, které byly v daném místě k dis-
pozici. Vzhledem k nedokonalosti výrobních zařízení a ke složení využívaných surovin, byla 
vyráběná vápna často s hydraulickými vlastnostmi, na pevnosti se podílely i složky popela, 
který se často mísil s vyrobeným vápnem.
Podle dnešní platné normy ČSN EN 459-1 jsou vápna rozdělena na vápna vzdušná a vápna 
s hydraulickými vlastnostmi. Vápna vzdušná zahrnují vápno bílé a vápno dolomitické. Váp-
na s hydraulickými vlastnosti představují 3 kategorie: přirozené hydraulické vápno, směsné 
vápno a hydraulické vápno, viz schéma. Z hydraulických vápen je nejvíce podobné starým 
vápnům přirozené hydraulické vápno. To se vyrábí pálením vápenců s obsahem jílových 
minerálů a oxidů železa. Směsná vápna, která jsou vyrobena ze směsi vápenného hydrátu  
a pucolánové příměsi lze také akceptovat, a to v případě použití přírodních pucolánů, nebo 
kalcinovaných přírodních materiálů, které mají pucolánové vlastnosti, protože v minulosti 
se do vápenných malt tyto příměsi přidávaly (např. popely, drcená keramika, obecně pálené 
jíly). Nelze však akceptovat směsné vápno s dalšími v normě povolenými příměsmi, jako je 
portlandský cement nebo slínek, nebo elektrárenský popílek. 

 
Pro účely památkové péče není vhodné vápno s označením Hydraulické vápno, které může 
v krajním případě obsahovat jen 4 % vápna, zbytek tvoří pucolánové a hydraulické příměsi, 
včetně portlandského cementu.

VZDUŠNÁ VÁPNA

BÍLÉ VÁPNO

DOLOMITICKÉ VÁPNO

VÁPNA S HYDRAULICKÝMI VLASTNOSTMI

PŘIROZENÉ HYDRAULICKÉ VÁPNO

SMĚSNÉ VÁPNO

HYDRAULICKÉ VÁPNO

STAVEBNÍ VÁPNO
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Ve stavebnictví se dnes nejčastěji používají vzdušná vápna s označením CL-90, což znamená, 
že se jedná o bílé vápno s obsahem CaO+MgO > 90 %, s omezením obsahu MgO < 5 %. 
Pro obnovu památek by se měly používat staveništní malty vyrobené z odležené vápenné 
kaše. Doba odležení by měla být 6 až 12 měsíců, za tuto dobu se vytvoří hydrogel, který zlep-
šuje vlastnosti vápenné kaše, následně i plasticitu vápenné malty. 

Obr. 1 Čerstvá vápenná kaše

Obr. 2 Vápenná kaše po 1 měsíci
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Na obr. 1 je vzhled čerstvé vápenné kaše, kde jsou patrné šestiúhelníkové krystaly portlan-
ditu, na obr. 2 jsou krystaly povlečeny vzniklým hydrogelem. Pokud se používá vápenný 
hydrát (práškové hašené vápno), pak je vhodné ho smíchat s vodou několik dnů před pří-
pravou malty.
Je třeba zdůraznit, že dnes vyráběná vápna mají odlišné složení v porovnání s historickými 
vápennými pojivy. Vyznačují se vysokým obsahem CaO (až 97 % na rozdíl od historických 
vápen, která obsahovala částečně i hydraulické složky (SiO

2
, Al

2
O

3
, Fe

2
O

3
). Vápno pak vy-

kazovalo vyšší nebo nižší hydraulicitu. Také popel s obsahem reaktivního amorfního oxidu 
křemičitého, zvyšoval hydraulicitu vápna. 

PŘÍMĚSI V OMÍTKÁCH

V minulosti se pro zlepšení vlastností omítek (pevnost, trvanlivost apod.) přidávaly přímě-
si s pucolánovými vlastnostmi. Byly to keramické střepy nebo odpady z výroby skla, které 
v omítce částečně zreagovaly s vápnem a ve výsledku omítka získala vyšší pevnost a vyšší 
odolnost vůči degradaci. 
V současnosti se pro zlepšení vlastností používají pálené jílové minerály, jako metakaolin, 
metalupek, které se vyrábí pálením kaolínu nebo lupků. Výpalem přejdou jílové minerály na 
bezvodou formu, která je navíc amorfní, což je předpoklad jejich reaktivity. Výsledkem jsou 
sloučeniny, které jsou příčinou lepších užitných vlastností výsledné zatvrdlé malty. 
V současné době jsou prováděny výzkumy v oblasti opětného využívání cihelného střepu. 
Zde se ukazuje, že ne každý cihelný střep je vhodný jako příměs do omítek. Reaktivita střepu 
je závislá na složení suroviny, teplotě výpalu a velikosti částic cihelného střepu. 

KAMENIVO V HISTORICKÝCH OMÍTKÁCH

Názory na kvalitu kameniva v omítkách, omítkový písek, se v různých obdobích lišily. Byly 
preferovány říční, převážně křemenné písky (ostré), v nichž částečně chyběly nejjemnější 
podíly. V některých obdobích byly naopak doporučovány kopané písky, které mají vyšší ob-
sah jílových částic. 
Marcus Vitruvius Polio [1] popisuje nevhodnost kopaného písku, který při vysychání omítek 
nezabrání vzniku trhlin, zatímco říční písek zaručuje pevnost v omítkách při jejich zpracová-
ní hladítky. U kopaného písku doporučuje poměr vápna k písku 1 : 2, při použití říčního pís-
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ku poměr 1 : 3. Doporučuje k říčnímu písku přídavek třetiny roztlučených a prosátých cihel 
nebo keramických střepů.
Stefanidoua a Papayianni [2] studovali vliv velikosti kameniva na vlastnosti omítkových 
malt. Zjistili, že pevnosti byly nejvyšší s pískem s velikostí zrna 0 až 4 mm, nejnižší pevnost 
měla malta s pískem s velikostí zrna 0 až 2 mm. Objemové změny omítky byly nejmenší  
v maltě s pískem o velikostí zrna 0 až 16 mm, u této omítky byla nejvyšší hodnota kapilární 
nasákavosti a nejvyšší porozita. Současně se autoři věnovali vlastnostem omítek s různým po-
měrem pojiva ke kamenivu. Z hlediska pevností byly nejlepší omítky s poměrem pojivo:kame-
nivo 1 : 1,5 a 1 : 2,5, ostatní malty s poměrem 1 : 3 až 1 : 6 měly pevnosti nižší, ale vzájemné roz-
díly byly nepatrné. Objemové změny byly nejmenší u malty s poměrem pojivo:kamenivo 1 : 6.
V historických omítkách se velmi často vyskytuje kamenivo s velikostí zrna do 10, někdy  
i více milimetrů. Nejběžněji používaný písek jako omítkový, je se zrnem 0 až 4 mm. Při obno-
vě omítek by měla být dodržena granulometrie původní omítky. 

PŘÍSADY DO OMÍTEK

Rozborem zachovalých omítek historických staveb se zjistilo, že v různých obdobích byly vá-
penné omítky modifikovány přírodními anorganickými i organickými látkami. Z literatury je 
známo, že do malt byly v historii používány různé druhy organických přírodních látek. Tradu-
je se, že při stavbě Karlova mostu byla do Prahy kromě stavebního materiálu dovážena také 
vajíčka, která měla sloužit jako pojivo ve zdicí maltě. 
Přírodních organických látek byla používána celá škála, která obsahovala látky ze skupiny 
bílkovin, sacharidů, lipidů, pryskyřic a ostatních druhů organických sloučenin. Tyto přísady 
se přidávaly z důvodu zlepšení technologických vlastností omítkové směsi tzn. zvýšení plas-
ticity, regulaci tuhnutí a ztvrdlé malty, jako hydrofobita, vznik pórů, mechanické vlastnosti, 
omezení vzniku trhlin. 
Byly používány přírodní organické látky jako sladké a kyselé mléko, vaječné bílky a žloutky, 
med, cukr, živočišné tuky a rostlinné oleje, pivo, moč, krev, žluč, tvaroh a další. Údaje o je-
jich účincích ve vápenných maltách se liší, a to někdy až protikladně. Ze zkoušek, provádě-
ných na Ústavu chemie FAST VUT v Brně vyplynulo [3], že nejvíce kladných vlivů na vlast-
nosti omítky má použití tvarohu, jehož hlavní složkou je kasein. Vzniklý kaseinát vápenatý 
je příčinou vyšších pevností omítky, zvýšení porozity, objemové stálosti a odolnosti vůči pů-
sobení okolního prostředí. 
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S rozvojem makromolekulární chemie se začaly do malt pro omítání používat přísady na 
bázi polymerů, které v mnohých směrech zlepšují vlastnosti omítek, na druhé straně je nut-
no jejich použití velmi pečlivě zvážit, zda přinese požadovaný efekt. Jedná se zejména o ko-
polymery kyseliny akrylové a polyvinylacetáty ve formě disperzí nebo redispergovatelných 
prášků a étery celulózy. 
Do skupiny přísad patří také barevné pigmenty, které se používají u probarvovaných omí-
tek. Použité pigmenty musí mít dobrou stabilitu v silně zásaditém prostředí, které se vytváří 
v čerstvé maltové směsi. Pro tyto účely se používají jak syntetické pigmenty, tak také přírod-
ní hlinky, které poskytují barevnou škálu okrů, hnědých a červených zbarvení.

MALTY PRO OMÍTÁNÍ – SLOŽENÍ A PŘÍPRAVA

Při obnově fasád je preferováno užívání dobových technologií zpracování malt pro omít-
ky, tzn. jsou doporučovány staveništní malty. Půjdeme-li do důsledku, historické malty se 
zpracovávaly na stavbě, ale stavebníci neměli elektrické spádové ani horizontální míchačky, 
malta se připravovala ručně pomocí kůlů, kterými se malta homogenizovala jejich zvedá-
ním a spouštěním ve vertikálním směru, nebo v lepším případě se používala hrabla, kterými 
se pohybovalo v horizontálním směru. Takto zpracované malty nebyly ideálně homogenní, 
obsahovaly nerozmíchané kousky vápna (bílé pecky v omítkách). Je možno v dnešní době 
pomocí těchto technologií obnovovat fasády? 
Dnes se částečně nahrazuje dlouhá doba odležení vápenné kaše zmenšení zrn vápna inten-
zívním mixováním zrn vápna, které v důsledku menší velikosti vytvoří rychleji ve vodní sus-
penzi hydrogel a dostane se tak rychleji na úroveň vlastností dlouhodobě odležené kaše. Je 
to z pohledu původních technologií akceptovatelný postup, i když je to způsob moderní. Je 
možno považovat vlastnosti takto upraveného vápna za shodné s odleženou vápennou kaší? 
Určitě vlastnosti odvozující se z velikosti zrn a hydrogelu nebudou identické, ale plasticita 
čerstvé malty se touto úpravou vápna výrazně zvýší.
Staré technologie přípravy malt pro omítání vycházely z odležené vápenné kaše a místního 
písku. Pokud měl písek plynulou granulometrií, měly omítky naději na delší životnost. Pro 
zlepšení vlastností se nechávala i vápenná malta před použitím odležet pod vrstvou vody, 
nebo byla překryta drny (zabránění předčasné karbonataci), před aplikací se přidávaly ně-
které pucolánově reagující složky. Tímto postupem a složením malt se vytvořily omítky, kte-
ré přetrvaly i několik století. 
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PRŮZKUM A STANOVENÍ SLOŽENÍ PŮVODNÍ OMÍTKY

Před návrhem složení malty pro omítání a technologie zpracování by v případě, že je původ-
ní omítka alespoň částečně zachována, měl být proveden její rozbor. Na základě chemické, 
fázové a termické analýzy a stanovení granulometrie kameniva se provede návrh složení 
doplňující malty. 
Z pohledu chemického složení nebývá problémem snášenlivost používaných materiálů sou-
časných a historických. Jedinou výjimkou je sádra, která ve spojení s hydraulickými pojivy 
tvoří objemné sloučeniny, které se projevují porušením na spoji těchto pojiv. Nová malta 
má ale jiné vlastnosti fyzikální, zejména se jedná o mikrostrukturu a s ní spojenou porozitu, 
která se projeví transportními parametry (teplo, vlhkost, kapalná voda, transport solí apod.)  
jinými než má malta stará. Tyto skutečnosti pak mohou vést k poruchám struktury omítky, 
zejména ke vzniku nežádoucích trhlin. 

STAVENIŠTNÍ MALTY

V každém případě by mělo mít vápno dobrou plasticitu, která je důležitá pro kvalitní zpraco-
vání malty, a nemělo by obsahovat nedohašená zrna, která by byla zdrojem poruch omítky. 
Tradiční způsoby přípravy staveništních vápenných malt jsou podrobně popsány v lit. [4, 
5]. Zásady historických postupů přípravy vápenných malt, připravených z vápenné kaše, lze 
shrnout do několika bodů:
• při přípravě malty z vápenné kaše se již nepřidává další záměsová voda, vápenná kaše, 

podobně i malta, má mít takovou konzistenci, aby při vyklopení z kónické nádoby udrže-
la tvar komolého kuželu;

• malta se nechává odležet zhutněná v maltnici a přikrytá vrstvou jílového písku nebo 
drny po libovolně dlouhou dobu (několika dnů až týdnů); důvodem je dlouhodobější 
styk vápna (hydroxidu vápenatého) se zrny písku, s tím dochází k dobré adhezi vápna na 
povrch zrn ještě před vlastní karbonatací;

• před použitím se částečně ztuhlá malta důkladně rozmísí bez přídavku záměsové vody  
a následně se přidá voda k dosažení požadované konzistence pro použití.

Vápno se hasilo také tzv. na sucho přímo na stavbě [4], kdy se kusové vápno rozestřelo na 
dřevěné podlaze a kropilo se vodou tak dlouho, dokud se vsakovala do vápna. Při hašení se 
vápno prohazovalo lopatami, aby se kusy úplně rozpadly. Takto získané prachové vápno se 
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navršilo na hromadu a přikrylo se 20 cm vrstvou písku a nechalo se vyzrát. Další způsob su-
chého hašení bylo noření vápna v hasících koších do vody, a to tak dlouho, dokud se vápno 
nerozpadlo na prach. Příprava malty s odležením byla obdobná jako při použití vápenné kaše. 
V současnosti je pro obnovu stavebních památek památkovou péčí požadována příprava 
vápenných malt na stavbě, dosud bez důrazu na shora uvedené následné postupy, tj. přípra-
vu vápenné malty s minimálním množstvím záměsové vody, odležení malty a zpracování  
a úpravu konzistence. V současné době je zpracována metodika s názvem „Příprava vápen-
ných malt na bázi vzdušného vápna“ (autorka D. Michoinová). Malty připravované na stav-
bě se zřídkakdy připravují z odležené vápenné kaše, ale obvykle ze suchého, průmyslově 
vyráběného vápenného hydrátu. Nedůslednost v požadavku na tradiční způsoby přípra-
vy staveništních vápenných malt vede k používání přísad a příměsí, které se do tradičních 
malt v historii nepřidávaly. Jde zejména o portlandský cement a směsné cementy, a také 
akrylátové disperze, redispergovatelné deriváty kyseliny akrylové a její kopolymery, étery 
celulózy. Pracovníci památkové péče obvykle tolerují přídavek malého množství cementu 
(tzv. jedna “fanka“ na míchačku), což je v omítce spíše na závadu než k užitku. Při úpravě 
omítky hladítkem se vytvoří v povrchu tenká, o cement a vápno obohacená vrstva, která je 
nepropustná pro vzduch z okolí (obsahuje CO

2
 nutný pro karbonataci vápna) a vodní páru 

z vnitřku omítky, tj brání karbonataci vápna a odpařování záměsové vody. Cement je součás-
tí vápenocementových malt, u kterých se doporučuje poměr vápenného hydrátu k cementu 
1,4 :1 až 3,6 : 1 [6]. Tato omítka pak tvrdne v důsledku hydratace cementu, spotřebovává se 
záměsová voda a rychle se vytváří pevná struktura. Karbonatace vápna pak může probíhat 
dlouhou dobu bez výrazného vlivu na mechanické vlastnosti omítky. Tento typ omítek není 
určen pro obnovu historických objektů, pokud to nejsou novodobé objekty, např. z 50. let 
minulého století, které jsou pod památkovým dohledem, a při jejichž realizaci takovéto mal-
ty byly použity.
Směrnice WTA CZ 2-7-01/D [4] se zabývá vápennými omítkami. Podává základní informace 
pro použití vápenných malt v péči o historické stavební objekty a klade si za cíl vyvarovat se 
nevhodných materiálových návrhů při obnově památek. Pro přípravu vápenných omítko-
vých malt se doporučuje odměřovat složky kbelíkem, mísit nejprve vápno s vodou, a pak při-
dat písek a míchat až do získání „vláčné konzistence – bez hrudek“. Přednostně se doporuču-
je horizontální míchačka s nuceným oběhem, která zaručuje optimální mísení vápna a písku 
s minimálním množstvím vody. Míchání ve spádové míchačce, míchadlem na vrtačce nebo 
ruční míchání vyžaduje delší dobu k dosažení dokonalého promísení. Směrnice připouští 
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modifikaci vápenných malt přirozeným hydraulickým vápnem, cementem, románským ce-
mentem a přírodními a technogenními pucolány. Ve směrnici jsou uvedeny přírodní (v his-
torii používané) a syntetické přísady, které lze do vápenných malt použít (provzdušňující,  
k retenci vody, ke zlepšení přídržnosti a další).

MALTOVÉ SMĚSI PŘIPRAVOVANÉ PRŮMYSLOVĚ

Průmyslově se malty připravují ve formě suché směsi, nebo ve stavu husté suspenze. Někte-
ré firmy (především zahraniční) nabízejí vápenné malty, zpracované z vápenné kaše a pís-
ku. Tyto malty odpovídají starým technikám přípravy staveništních malt, protože připravená 
malta je odležená, ne v maltnici, ale v nádobě na její přepravu. 
Většina firem, dodávajících hotové směsi, ať již v suchém stavu nebo v suspenzi, používá  
k jejich výrobě vápenný hydrát, tj. práškové hašené vápno. Vápenný hydrát je objemově stá-
lý, takže nedochází k dodatečnému dohašování zrn v omítce a ke vzniku poruch v důsledku 
tohoto děje. 
Pro zlepšení vlastností čerstvých i ztvrdlých zdicích malt a omítek se do průmyslově vyrábě-
ných maltových směsí přidávají přísady, zejména adhezní pro lepší přídržnost k podkladu  
a přísady zadržující vodu, které brání předčasnému vyschnutí omítky a částečně i vzniku 
smršťovacích trhlin.
Jako přísady pro zvýšení adheze omítek k podkladu se používají redispergovatelné prášky 
na bázi polyvinylacetátů, polyakrylátů a jejich kopolymerů s řadou dalších sloučenin, např. 
vinylesterem, etylenem apod. Některé typy těchto sloučenin mají i hydrofobní vlastnosti  
a zlepšují ohybovou pevnost omítky. 
Jako prostředek pro zadržování vody v čerstvé omítce se přidávají do směsi étery celulózy, 
např. hydroxypropyl methylcelulóza (HPMC), což je modifikovaný vodorozpustný derivát 
celulózy. Tyto látky kromě schopnosti vázat na svůj povrch vodu, kterou postupně uvolňují, 
příznivě ovlivňují reologické vlastnosti malt, přilnavost k podkladu, lpění na podkladu a eli-
minují vznik trhlin. Do suchých směsí se také někdy přidávají vlákna, zejména polypropyle-
nová, která slouží k eliminaci smršťovacích trhlin.
Na našem trhu je široká škála průmyslově vyráběných malt pro zdění a omítání. Jsou zastou-
peny malty pro omítání na bázi bílého vápna, přirozeného hydraulického vápna, cementu, 
směsného vápna (vápenný hydrát a pucolánově nebo hydraulicky reagující příměs), a také 
sádry. Tyto malty mají stabilní, experimentálně zjištěné vlastnosti, které jsou uvedeny v tech-



21

nických listech. V technických listech těchto malt jsou obvykle uvedeny vlastnosti: pevnost  
v tlaku a tahu za ohybu, součinitel difúzního odporu, zrnitost kameniva, doba zpracovatel-
nosti a rámcové složení, které by mělo deklarovat druh pojiva. Pokud toto nelze z technické-
ho listu vyčíst, pak v bezpečnostním listě najdeme informace o přítomnosti vzdušného nebo 
hydraulického vápna, portlandského a románského cementu, eventuálně dalších látek, které 
ze zákona (350/2011 Sb.) musí být uvedeny, protože jsou zařazeny do skupiny nebezpeč-
ných chemických látek. 

PREFABRIKOVANÉ SMĚSI

Výběr z prefabrikovaných omítek, dostupných na českém trhu, které podle údajů  
v bezpečnostních listech neobsahují cement [7]. 
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Štuk pro historické objekty, 
exteriér i interiér; obsahuje vápno 
a pucolánové pojivo.
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Baukasten 697 
Kalk-Renovier-
putzvormichung

Hasit
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0

Minerální jádrová omítka na zdivo 
z CPP nebo přírodních kamenů, 
vhodná pro renovace historických 
objektů jako exteriérová i interié-
rová; obsahuje vzdušné vápno 
a kopaný písek.

Hasolan Hasit
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Hydraulický omítkový systém pro 
vnitřní i vnější použití; obsahuje 
vápenný hydrát, vápencový lomo-
vý písek ve variantě hydrofobizo-
vané nebo nehydrofobizované.

Hydraulkalk 696 
Maschinenputz

Hasit
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2,
0
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W
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Vápenná jádrová malta; obsahuje 
hydraulické vápno, vzdušné 
vápno, kopaný písek.

Hydraulkalk 380 
Feinabrieb

Hasit
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W
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Jemný vápenný štuk; obsahuje 
hydraulické vápno, vzdušné 
vápno, kopaný písek.

Hydraulkalk 695 
Renovierputz

Hasit

0 
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1,
85

2,
0

 1
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- 1
5

W
0
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0

Hydraulická vápenná jádrová 
omítka; obsahuje hydraulické váp-
no, vzdušné vápno, kopaný písek. 

Hydraulkalk 952 
Mörtel

Hasit

0 
- 2

1,
95

5,
0

25  < 3
 h

0

Vápenná malta; obsahuje vysoce 
hydraulické vápno, vápencový 
písek, přísady pro zlepšení zpraco-
vatelnosti, organické podíly<1%.

Hydraulkalk 
Sockelputz

Hasit
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W
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Vápenná malta na sokly; obsa-
huje hydraulické vápno, vzdušné 
vápno, kopaný písek, přísady pro 
zlepšení zpracovatelnosti.

Weber.ren kalkopor Weber 
Terranova

0 
- 3

 1,
5 

-5
,0

  20
 - 

40
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.

0

Vápenná sanační omítka na vlhké 
zdivo, pórovitá; obsahuje vzdušné 
vápno.
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ZÁVĚR

Omítky pro obnovu fasád historických objektů by měly kopírovat složení originálních malt, 
zachovaných na historickém objektu. Je třeba vzít v úvahu, že dnes vyráběná vápna mají vět-
šinou odlišné složení, než měla vápna v historii, především v nich chybí hydraulické složky. 
To vede k tomu, že produktem vytvrzovací reakce je uhličitan vápenatý (CaCO

3
), který má 

nízkou stabilitu v prostředí kyselin (na objektu se jedná o kysele reagující plyny, které s vo-
dou vytvářejí kyseliny (CO

2
, SO

2
 NO

x
). Také z hlediska mechanických vlastností se nedosa-

huje hodnot pevností, které poskytují malty s pucolánovými nebo hydraulickými příměsmi. 
Mechanické vlastnosti lze zlepšit správnou přípravou vápenné malty, včetně jejího odležení. 
Důležitá je také volba použitého kameniva, nutná je plynulá granulometrie a jen nízký obsah 
jílových podílů, které ve vyšších koncentracích mohou vést k poruchám malt a zejména omí-
tek. Přísady, které se používaly v minulosti, ani jejich syntetické náhrady se ve staveništních 
maltách používají zřídka (kromě akrylátů, které se obvykle nepřiznávají).
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POZNÁMKY K MALTÁM PRO OPRAVY 
HRADNÍCH ZŘÍCENIN
JAN	BÁRTA
AQUA,	S.R.O.

MATERIÁLY – VE STRUČNOSTI: 
stavivem je obvykle kámen – hornina těžená z návrší, na němž hrad je postaven. Někdy je 
zdivo smíšené, tedy s cihelnými částmi. Kamenným materiálem může být sediment (pískovec, 
vápenec), obvykle méně pevný a dobře nasákavý pro vodu, nebo hornina vyvřelá, obvykle 
málo nasákavá a s vyšší pevností v tlaku. Pojivem při stavbě bylo vždy vápno, nejrůznější kva-
lity, obvykle s více či méně hydraulickými vlastnostmi. Pokud hrad nebyl stavěn z vápence 
(tedy na výšině složené z tohoto sedimentu), bylo nutno materiál pojiva dovážet, někdy i vět-
ších vzdáleností. Např. jako na hradě Český Šternberk, který stojí na výchozu metamorfova-
ných vyvřelin, byl dovážen z nedalekého vápencového, resp. mramorového ložiska. Vápenec 
se pak pravděpodobně pálil v milířích až na stavbě a pak hned hasil různými způsoby – ve 
směsi s pískem, do vápenných jam, nebo se vápni ještě ve fázi exotermické reakce míchalo  
s pískem a používalo např. v emplekton (tzv. horké vápno)
Písek většinou rovněž z největší blízkosti stavby. Podle obsahu jílových podílů, jak zjišťujeme 
průzkumy, většinou zřejmě směs 1 : 1 kopaného a říčního (potočního, říčního) písku. Mi-
mochodem, taková jednoduchá optimalizace složení písku se na stavbách používá dodnes. 
Důležitá je také granulometrie písku, který nemá být příliš jemný. Pro zdění i omítky platí ori-
entačně, že největší zrno ve spojité granulometrii písku ( tedy od nejjemnějších částic spojitě 
až k největším klastům), by mělo odpovídat přibližně ½ tlouštky nanášené vrstvy.

PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN V OMÍTKÁCH I VE ZDÍCÍ MALTĚ: 
Příliš jemný písek v maltě, příliš vysoký vodní součinitel (řídká malta), vysoký podíl jemných 
jílových částic, příliš krátce a málo intensivně míchaná malta a neošetřování malty kropením 
vodou během zrání– to všechno jsou příčiny vzniku tangenciálních trhlin zejména.  

PŘÍPRAVA MALTY: 
Při opravách hradních zřícenin obecně nedoporučujeme používání prefabrikovaných směsí,  
a to z následujících důvodů: jsou příliš jemné, neznámého složení. Pokud to podmínky dovolují, 
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vždy preferujeme přípravu staveništní malty. Malta má být co nejsušší, není tedy ideální míchá-
ní v obyčejné přepadávací míchačce, lepší jsou míchačky vodorovné, s nuceným oběhem, nebo 
míchání vrtulí ve vrtačce. Maltu je třeba míchat intenzivně co nejdéle (min. 15 min.)
Pro delší životnost je zásadně důležitá další péče o čerstvě provedené spáry. Hotové spáry je 
třeba několikrát denně vlhčit (pouze střičkou, nikoliv hadicí - samozřejmě tak, aby se nevy-
plavovalo pojivo či plnivo), zejména v horkých dnech. Vlhčení je třeba opakovat do vyzrání 
malty (2 až 4 týdny podle klimatických podmínek).

NORMY: 
Pro omítky platí všeobecně ČSN EN 139 14 – 1 Navrhování, příprava a provádění vnějších  
a vnitřních omítek – Část 1: Vnějším omítky (dále jen EN/1) a ČSN EN 139 14 – 2 Navrho-
vání, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2: Příprava návrhu a základní 
postupy pro vnitřní omítky (dále jen EN/2).
Další základní normou je EN 998 – 1,Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malty pro vnitřní  
a vnější omítky, případně EN 13 139 Kamenivo pro malty.
Další normativní odkazy: EN 413 Cement pro zdění, a EN 459 – Stavební vápno.
Druhý díl EN 13914-2, obsahuje ustanovení o zpracování návrhů, obsahuje pokyny pro 
vlastní navrhování ( 4) a realizaci konkrétních navržených omítkových směsí (§ 5). 
Část Sanace omítek na starých a historických budovách (§ 6) uvádí zejména ustanovení  
o tom, že je nezbytné počítat s případnými úpravami navrhované technologie po postavení 
lešení a provedení podrobné prohlídky stavu dochovaných omítek, a v odst. 6.2.4 požada-
vek, aby vlastnosti omítky pro opravu byly stejné jako vlastnosti historické omítky.
Pro míchání malt na staveništi platí ustanovení EN/1, § 7.6 - Míchání malt na staveništi,  
a další: Vytváření architektonických prvků, provádění různých vrstev, metody nanášení. Pří-
loha B k normě EN/1 – Obnova omítek na starých a historických stavbách obsahuje všeo-
becné pokyny, požadavky na předběžný průzkum a vyjmenovává příčina vlhkosti ve zdech.

ZDĚNÍ (OMÍTÁNÍ): 
Jak zjišťujeme při zkoumání dochovaných zbytků originálních středověkých konstrukcí, naši 
předkové velké kvádry upevňovali ve spárách kamennými klínky a málo maltovali, vápno 
byla vzácný materiál. I my bychom neměli zdít na zbytečně tlusté vrstvy malty a měli bychom 
klínkovat. Zdící maltu, vytlačenou před líc zdiva, zatlačime dřevem do spáry a vyrovnáme 
(většinou) do roviny s kamenem. 
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NĚKOLIK TYPŮ NA SLOŽENÍ OPRAVNÝCH MALT 
(uváděné směsné hydraulické pojivo VAPO je vápenný hydrát s metakaolinem jako hydrau-
lickou přísadou. Metakaolin lze přidat místo dříve obvyklého cementu i do malt, pojených 
vápennou kaší, v objemovém poměru 4:6):

NA ZDĚNÍ:
A/ vápenná kaše s přídavkem metakaolinu a portlandského (nikoli struskoportland) cemen-
tu v poměru 1 díl cementu + 6 dílů kaše + 4 díly metakaolinu Mefisto L05 + 12 dílů písku.
B/ vápenným směsným hydraulickým pojivem VAPO. Poměry mísení: 1 díl portlandského 
cementu + 9 dílů VAPO + 12-15 dílů písku.

NA OMÍTKY 
(vždy samozřejmě s přihlédnutím k výsledkům provedené analýzy starších omítek):
A/ 1 díl vápenná kaše s metakaolinem (6:4) + 1-1,5 dílu písku
B/ 1 díl pojiva VAPO + 1 díl písku

Malty je obvykle nutno ve hmotě barevně korigovat, pokud na to nestačí barvící schopnost 
písku. Hodí se třeba (současně zlepšující vlastnosti malty) přídavky antuky, dřevěného uhlí.

DALŠÍ TECHNOLOGIE: 
někdy je nezbytné před nanášením nových malt konsolidovat (zpevnit) dochované zbytky 
originálu. NIKDY nepoužíváme disperze jakéhokoliv typu, ani tzv. restaurátorské nebo mi-
kroemulze, nabízené na trhu. Jedná se o cizorodé látky, měnící zásadně a negativně vlast-
nosti materiálové podstaty památky. Ke zpevňování vápenných omítek používáme vápen-
nou vodu, nebo kombinaci vápenné vody a vodného koloidního roztoku oxidu křemičitého 
(např. výrobek POROSIL ZTS). Organokřemičitany se pro omítky používají jen ojediněle, ve 
zvláštních případech.

INTERIÉR TORZA PALÁCE HRADU ZLENICE PO OPRAVĚ V ROCE 2013 >
kdy bylo konzervováno zdivo paláce, do dutin po dřevěných věncích 

ve zdech osazeny dubové trámy a dle dobových fotografií 
byly zakonzervovány zbytky vnitřních omítek 
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RENESANČNÍ OMÍTKY S PSANÍČKOVÝMI SGRAFITY 
NA HRADĚ ŽUMBERK V OKRESE CHRUDIM  
KAREL	KRÁTKÝ
AKADEMICKÝ	SOCHAŘ,	RESTAURÁTOR

Na vyvýšeném ostrohu nad řekou na okraji městečka Žumberk je zřícenina hradu postave-
ného z místní červené žuly. Hrad je doložen ve 13 stol. V 16. stol. za Zárubů z Hustířan byl 
ozdoben renesančními sgrafity. Od roku 1770 není obydlen.

V současné době probíhá zajištění roz-
padajících se korun zdí a v souvislosti 
s ochranou stávajícího stavu dochází  
i ke konzervaci zbytků omítek torzálně 
dochovaných na jižní a západní vnější 
straně ostění. Bylo doporučeno neobno-
vovat omítky, ale pouze zafixovat součas-
ný stav. Při průzkumu kameniva, složení 
zbytků omítek a malty ve zdivu byly na 
povrchu omítek při určitém úhlu světla 
patrné čáry na několika místech připo-
mínající psaníčkové sgrafito. Při delším 
pozorování plochy zdí začaly tyto linky 
dávat smysl a bylo jasné, že jsou to zbyt-
ky psaníček a obdélníků renesančního 
sgrafita. Po podrobném zkoumání a po-

rovnávání kameniva zbaveného vápenného pojiva bylo jasné, že sgrafito není dvouvrstvé, 
ale prosté jednovrstvé s uhlazeným povrchem, kdy jednotlivé linky a psaníčka byly volně 
vyškrábnuty do povrchu omítky, což potvrzuje různá vzdálenost jednotlivých vodorovných 
pásů a různá šířka obdélníků. Křížové přeškrtnutí psaníčka, které v některých pruzích chybí, 
bylo provedeno volně, ne vždy z rohu do rohu, ale s určitou suverénní grafickou grácií. Kom-
binace obdélníků a psaníček souvisela pravděpodobně s rozmístěním a velikostí oken, která 
se ani v jednou případě v původní podobě nedochovala.
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Při volbě technologie konzervace či „rekonstrukce“ jsem hledal cestu, která by dochovala 
sílu původní kresebnosti a atmosféru starobylosti památky, která se tak často při současné 
„obnově“ památek ztrácí. Vyšel jsem z přirozeného základu tj. nepřekračovat rámec zacho-
vaných zbytků omítnutých ploch, na kterých byly stopy zjistitelné. Zakonzervovat zbytky 
omítek, konsolidovat je v místech, kde došlo k podfouknutí či vychýlení krusty injektáží, vy-
plnit či přifixovat, v rámci možnosti, vrstvu omítky ke kamennému zdivu.  Konsolidace byla 
prováděna dlouhodobě opakovaně a to 40 – 60x, za vhodného počasí ne za deště nebo za 
přímého slunce. Na potřebných místech bylo provedeno i doplňkové zpevnění Porosilem Z.

Na doplnění vrchní vrstvy omítky bylo důležité nalézt správnou barvu malty, vhodnou zrni-
tost, barvu kameniva, použít přirozené vápenné pojivo (hašené vápno odleželé nebo vápno 
vhodné pro historické omítky) s příměsí, pokud možno přirozených hydratačních složek.

Z odpadlého kousku omítky byla za pomocí HCL vyplavena vápenná složka a zůstalo neroz-
pustné kamenivo (písek). Složení podle velikostí bylo od prachových částí po kusy až 1,5cm 
velké. Barevná skladba byla od bílé (křemenné) přes světle červenou křemennou složku po 
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šedomodré a červené částečky shodné  
s žulou, která se v okolí nachází a drobné 
kousky červených pálených střepů. Žulo-
vá drť byla ostrohranná, jako by smete-
ná při kamenické výrobě nebo záměrně 
drcená pro náplň malty, ne jako kopaný 
písek vyskytující se v obci při zemních 
pracích.  

Malta použitá na zdění odebraná při ar-
cheologickém průzkumu 2014 v místech 
jižní strany při průchodu na parkán ob-
sahuje méně drcených křemenných zrn, 
kamenivo je jemnější a je světle hnědé 
barvy, jako by s příměsí hlíny. Obsah vá-
penné složky byl měřen v kalibrovaném 
válci a to v náplni 250ml. Po rozpuštění 
v HCL zůstalo 100ml. Čistého kameniva.

Malta použitá na rekonstrukci sgrafitové výzdoby  z r. 2009, 2010, 2011,2012, 2013 vychází 
z rozboru obsahu původní malty a to 1 díl vápna Vapo, 3 díly hašené odležené vápno, 3 díly 
červená drcená žula, ½ -1 díl modrá drcená žula (hlavní složka barevnosti malty), 2 díly tří-
děného praného labského písku, hrst roztlučené střešní krytiny, 1 – 2dc fermeže. Pro zvýšení 
teplého odstínu byla přidána lžička pigmentu Teluria ocker, pro lepší zpracovatelnost nátě-
rem 1dcl Sokrat 2804. Hydrofobní ošetření bylo provedeno Lukofixem ELX. Jindy IW290.     

Po sledování, dá se říci několikaletém, zjišťuji při horní hraně nově ošetřených omítek mírný 
rozpad vápenného povrchu, který může být zapříčiněn výplachem cementové maty z koru-
ny vyspravených zdí.
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PROBLEMATIKA VYUŽITÍ VÁPENNÉ MALTY 
V PROSTŘEDÍ TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY
20.	5.	2014	|	WORKSHOP	|	HRAD	ZLENICE

Hlavním tématem workshopu bylo vzájemně konfrontovat zkušenosti stavebních firem,  
restaurátorů, projektantů, výzkumných pracovišť a památkářů v tomto oboru. Problematice 
vápenných malt bylo věnováno již několik seminářů, náš workshop byl však zaměřen na 
užití vápenných malt v exponovaném prostředí hradních zřícenin.
Hlavním specifikem této problematiky je fakt, že většina hradních zřícenin postrádá původní 
ochranu zdiva, a samozřejmě i původní účel, kterému dříve sloužily. Zdivo je tedy celoročně 
vystaveno vlivům počasí, kdy jej často není možno chrátit nejen původním, ale ani provizor-
ním zastřešením. Většinu těchto areálů také nelze průběžně využívat v takovém provozu, jak 
tomu bylo v dobách, kdy tato malebná místa stála ve své plné kráse. Zakonzervované, ale ve 
své podstatě většinu roku opuštěné, zdivo, proto musí odolávat nejen rozmarům přírody, ale 
i náporům volného turistického provozu, který se nedá vždy ideálně usměrnit a korigovat. 
To vše vyvolává zvýšenou náročnost na technické provedení konzervace.
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Setkání mělo úvodní teoretickou část, kde byli účastníci seznámeni se základní teorií.

Následovala praktická část, ve které se účastníci seznámili s možnostmi a způsoby užití pre-
fabrikovaných malt. Vzniklo několik vzorků zdiva, při kterých byl vysvětlen a ověřen způsob 
práce s různými prefabrikovanými maltami a pojivy. 
Vyzkoušelo se také zdění z lomového kamene. Praktickou část nám pomohli realizovat učňo-
vé a mistři SOU Stavební z Benešova, kterým za to patří poděkování.
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SLOŽENÍ ZKOUŠENÝCH MALT: 

1) Vápenná kaše 3 F, písek – 12 F, antuka – 0,5 F, voda – 8 l – velká fanka
2) VAPO (Aqua Bárta) – 10 F, písek – 10 F, voda – 9 F – velká fanka
3) Mapei – pytel 25 kg, antuka – 1 F+1 lžíce, voda – 7 F – malá fanka
4) Trasové vápno Tubag (Quick Mix) – 5 F, písek 12 F, – malá fanka
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kreslil Jan Knor
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ZKUŠENOSTI STAVEBNÍ FIRMY
PRŮZKUM	MEZI	ÚČASTNÍKY	WORKSHOPU	

OTÁZKA: 
Řekněme, že se ucházíte o zakázku na stavební práce na památkově chráněném objektu,  
v odhadované hodnotě 2.500.000 Kč bez DPH. Zakázka je zadávána obcí X, na stavbě probí-
há stavební dozor investora a je vyžadováno kladné stanovisko NPÚ s použitými technologi-
emi a provedením (barva omítek, kameniva atd.). Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu v 
otevřeném výběrovém řízení (např. elektronické tržiště). Nejsou žádné speciální požadavky, 
na řízení kvality (ISO) nebo minimální základní kapitál zhotovitele apod. Hodnotící kritéria 
jsou dána: 80% cena, 20% termín zhotovení podle SOD. Lze tedy předpokládat, že se může 
přihlásit kdokoli. Jste kvalifikovaná firma s referencemi na památkově chráněných objektech 
a víte, že se přihlásí méně kompetentní konkurenti. Jak by mělo proběhnout výběrové řízení, 
aby byl vybrán skutečně nejlepší zhotovitel?
1) Přidáním odbornosti jako hodnotícího kriteria při zadávání zakázky -  reference
2) Přidáním odbornosti jako hodnotícího kriteria při zadávání zakázky - doporučení NPU 
3) Přidáním odbornosti jako hodnotícího kriteria při zadávání zakázky - doložení přísluš-

nosti k oborovému „cechu“
4) Detailnější specifikací materiálů přípustných pro zednické a další práce
5) Jinak. Jak?

ODPOVĚĎ: 
Doložením referencí a doporučením odběratelů (NPU, obce), v případě možnosti rozhodně 
i příslušností k oborovému cechu. 

OTÁZKA: 
Jak přistoupíte ke kalkulaci zednických prací ?
1) Budu kalkulovat cenu podle běžných cen stavebních materiálů.
2) Budu kalkulovat cenu podle běžných cen stavebních materiálů s rezervou x %.
3) Budu kalkulovat podle cen nejdražších materiálů, které jsou k dispozici.
4) Budu kalkulovat podle ceny speciálních materiálů používaných při památkové péči.
5) Jinak. Jak?
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ODPOVĚĎ: 
Standartní práce kalkulovat podle běžných ceníků, specifické práce (např.kamenné kon-
strukce, spárování, jílování, drnování) podle vlastních cen. Materiály, které nejsou přímo 
určeny např. v technické zprávě, navrhnout a ocenit podle vlastního uvážení a zkušeností 
v konkrétní situaci. Cena materiálu rozhoduje, ale není jediným kritériem výběru materiálu, 
také neplatí, že nejdražší materiály budou nejvhodnější pro danou situaci. S rezervou kromě 
konkrétních VRN (vedlejších rozpočtových nákladů) většinou nepočítáme.

OTÁZKA: 
Jestliže dojde k problémům s maltou, tzn. že vámi kalkulovaný materiál z nějakého důvodu 
nesplňuje požadavky, které se ukáží v průběhu realizace ...např. její vaznost, barva, rychlost 
tvrdnutí apod. Jak to budete řešit?
1) Podle svých zkušeností, obměnou receptury malty (dobarvením, přidáním cementu apod.).
2) Vyhledám odbornou pomoc - uvítal bych, kdyby takové situace šlo konzultovat s kon-

krétními odborníky zdarma.
3) Začnu jednat s investorem o vícenákladech na materiál, pokud to bude nutné, budu shá-

nět posudek
4) Jinak. Jak?

ODPOVĚĎ: 
Viz bod 1)

OTÁZKA: 
S jakými praktikami, pokud jde o malty a zdění jste se na památkových objektech setkali  
u neodborných firem?

ODPOVĚĎ: 
Praktiky použití malt u neodborných firem nám nejsou obecně známy, tyto firmy veřejně ne-
sdělují složení pojiv, dokud nedojde ke statickým poruchám jimi opravovaných konstrukcí. 
Viditelná neodbornost je spíše ve skladbě opravovaného řádkového zdiva, které se zásadně 
liší od stávající kamenné konstrukce hradního komplexu. Jde například o použití příliš ma-
lých kamenů při doplňování nároží, kladení kamene na výšku, absence drobných kamenů pro 
,,doklínování“ větších spar, úprava spar - přílišná hladkost, neschopnost zjištění a posouze-



38

ní autentických tvarů kapes a kaveren po zpřístupnění a odkrytí konstrukce, nerespektování 
stávajících stavebních řádků a spar dílčích etap výstavby atd. Takový přístup má za následek 
neodborný, ale hlavně nevratný zásah do historické konstrukce. Dodavatelé nemusí a ani by 
neměli vyhodnocovat odkryté detaily a následně je stavebně upravovat. Vždy je na místě ko-
munikace s odborným dozorem z řad NPU, bohužel k této komunikaci ze strany dodavatele 
někdy záměrně nedochází, zřejmě s obavy z časové prodlevy, která při tom většinou nastane. 

OTÁZKA: 
S jakými postupy jste se setkali při posuzování kvality odvedené práce ze strany NPU, 
nebo investorů?

ODPOVĚĎ: 
Naším zájmem je od počátku vzniku společnosti vycházet vstříct názorům a požadavkům 
NPU a jiných investorů. Díky tomu je kvalita námi realizovaných prací většinou posuzována 
kladně. Paradoxem je však různorodost názorů jednotlivých NPU, krajů a obcí na způsoby 
opravy památkových objektů. Víme, že statut ,,torzální architektury“ zřejmě nebude možné 
nikdy zobecnit, vždy je nutno přistoupit k dané situaci individuálně, ale některá pravidla by 
přeci jen zobecněna být mohla. Zástupci NPU důrazně dbají na složení malt a spárování  
a přitom jim mnohdy unikají právě detaily a způsoby doplňování rozpadlých konstrukcí.  
Z vlastní již 14-leté praxe, kdy jsme použili nepočítané množství různého složení pojiv, což 
vyplývá z výše uvedené různorodosti názorů zástupců objednatelů, jsme se nesetkali s re-
klamací většího rozsahu. Dospěli jsme k názoru, že kamenná zeď postavená tradičním řád-
kovým způsobem bude stabilní a dostatečně únosná, i když je zděná na jílové pojivo. To se 
používalo, nejen u staveb lidové architektury, jako běžně dostupný a levný přírodní materiál. 
Dle mého názoru není třeba ve výběru pojiv hledat velké zvláštnosti. Přirozenost výběru slo-
žení pojiva byla vždy dána pouze lokalitou daného komplexu a dobou výstavby.
Například při opravách slovenského hradu, na kterém jsme se podíleli, jsme byli překvapeni 
kolik pojiva - vápna bylo použito v původních konstrukcích. Velké a široké spáry zdiva pod 
omítkami měly za následek velkou spotřebu omítkové vrstvy. S tímto jevem jsme se zatím 
u žádného hradu v ČR nesetkali (naopak běžná je precizní minimalizace spar, samozřejmě  
s ohledem na druh použitého kamene). Vyplývá nám z toho jediné – Slovensko je v podstatě 
na vápenci. Dostatek a dostupnost vápna byl zřejmě takový, že nebylo třeba maltou šetřit  
a zdivo pod omítku plošně příliš klínovat.
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Rozeznáváme dva druhy tzv. klínování zdiva. První se používá již při zdění, kdy mají klíny 
(malé ploché kameny) funkci statickou – stabilizaci jednotlivých kamenů do požadované 
polohy a také pro dorovnání řádků zdiva. Druhá varianta klínování se užívá po dozdění části 
zdiva, kdy se doklínují (vymezí) větší spáry, aby se snížila spotřeba omítky. 
 
OTÁZKA: 
Co by podle Vás nejvíce prospělo kvalitě zednických prací odvedených při opravách památ-
kových objektů?

ODPOVĚĎ: 
Vždy pro nás byla prioritou kvalita a pečlivost dodávaných prací. Péče o jakoukoliv památku 
je možná jen ve spolupráci s řemeslnými firmami, ve kterých pracuje tým složený ze zku-
šených jednotlivců. S tím však souvisí i finanční ohodnocení. Postupem času a získáváním 
dalších zkušeností však možnost získání zakázky vlivem zvyšování kvalitnějšího zázemí pa-
radoxně klesá. Za těchto podmínek dostávají mnohem více šancí právě neodborné firmy, 
které jsou na tak nízkých cenách, buď vlivem špatného odhadu prováděných prací, častou 
výměnou zaměstnanců, kteří jsou špatně ohodnoceni (pro příklad zaučení nového pracov-
níka trvá od 3 – 6 měsíců) a nebo použitím nejlevnějších nekvalitních materiálů. Zkušené 
firmy mají čím dál větší problémy udržet si dobře proškolené pracovníky a tím dodat kva-
litní práci. Forma jediného kritéria nejnižší nabídkové ceny není objektivní formou výběru 
dodavatele, ale nejhorším přístupem k péči o památku. Na to si stěžují i zástupci NPU, kteří 
jsou svědky stále častějších problémů v důsledku neodborně provedených prací a v závěru 
prodražení celé zakázky, když jsou nutné korekce vzniklých škod.
Kvalitu zednických prací by zvýšilo bodované hodnotící kritérium:
např. 70% cena, 20% reference, 10% jakost provedených prací doložených protokolem 
o předání stavby.

Otázky: Kryštof Sýkora
Vybrané odpovědi: oslovení účastníci workshopu
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