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Anotace  

Práce se zabývá problematikou sanace a obnovy historických omítek. 

Konkrétně možností sanace vnějších povrchových úprav kostela sv. Prokopa 

v Budiměřicích. Popisuje objekt, jeho historii a jeho aktuální stav. Obsahuje 

analýzu stavu, vyhodnocení stávajícího povrchu a návrh sanačních opatření. 
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Úvod 

Bakalářská práce je zaměřena na  problematiku historických omítek 

a jejich sanace. Omítka jako součást stavebního díla utváří jeho celkový 

charakter, a proto je nutné, aby co nejvíce historických omítek bylo zachováno 

v jejich původní podobě.  

Vzhledem k požadavkům na rychlost a cenu výstavby se během 

několika let výrazně změnila technologie zpracování stavebních hmot, které 

jsou nyní zpracovávány především průmyslově. Zjednodušení a urychlení 

výstavbového procesu je doprovázeno omezováním mokrých procesů 

na stavbě, což vede k prefabrikaci stavebních dílů a montážnímu způsoby 

výstavby. Tyto procesy s sebou nesou ovšem negativní dopad na zachování 

tradičních technologií, které jsou nezbytné pro zajištění kvalitní péče 

o historické objekty, tak aby byla zachována jejich historická hodnota. 

S novými materiály ovšem přichází i nové možnosti. Nastává tedy otázka, zda 

při obnově památek dodržet tradiční postupy a zachovat tak jejich historickou 

hodnotu, nebo zda využít i nových materiálů a technologií, které stavbu 

pomohou zachovat pro další generace v lepší kondici, ovšem s částečnou 

ztrátou původní originality.  

Každá stavba je jedinečná, a proto k ní musí být přistupováno 

individuálně. Při hledání řešení tedy musí dojít k diskuzi zkušených odborníků, 

aby bylo nalezeno optimální řešení pro konkrétní stavbu, které bude 

zohledňovat všechny její aspekty a hodnoty. 

Cíl práce 

Cílem práce je analýza stávajícího stavu kostela sv. Prokopa 

v Budiměřicích, jeho vyhodnocení a návrh nejvhodnějšího sanačního opatření 

pro obnovu vnějších povrchových úprav této památky. Práce sestává ze dvou 

vzájemně se prolínajících částí, první část je zaměřena obecně 

na problematiku historických omítek, na metody jejich průzkumu, příčiny 

degradace a možnosti jejich sanace. Druhá část se zabývá konkrétně 

objektem kostela, jeho stavem a návrhem konkrétního sanačního opatření.   
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1. Vývoj omítek 

Omítky jako takové jsou od nepaměti součástí staveb a dotváří jejich 

celkový charakter.  Vedle své technické funkce, jakožto ochrany zdiva proti 

vnějšímu prostředí, mají omítky bezpochyby i charakter estetický. Může být 

pozorován jistý vývoj od funkce čistě technického charakteru, jímž byl odvod 

vody ze spár a ochrana zdiva, k funkci více estetické. Omítky se začaly 

používat pro vytvoření optické iluze, pomocí plastických omítek a barev 

se napodoboval jiný stavební materiál nebo tektonické členění stavby. Omítky 

se podstatně podílely na vytváření charakteristických rysů daných stavebních 

slohů. Současná snaha o zjednodušení a hlavně urychlení procesů výstavby 

(především z ekonomických důvodů) má za následek omezování mokrých 

procesů ve výstavbě. Z tohoto důvodu dochází v posledních letech 

k průmyslovému zpracování stavebních materiálů a tím pádem k postupnému 

odklonu od tradičních technologií. Tato moderní tendence urychlení výstavby 

má negativní dopady na údržbu a hlavně záchranu historických budov.  

Pro smysluplnou péči a renovaci historických památek je zapotřebí 

používat tradiční technologie včetně materiálů a výrobků. Neschopnost 

autentické záchrany památek představuje ohrožení existence historických 

památek jako takových. Zaniknou-li dovednosti a technologie, s jejíž pomocí 

byly stavby vytvořeny, dojde i k zániku památek samých.  

V důsledku nešetrných zásahů do historických omítek, a to především 

jejich zbytečným odstraňováním, ztrácí památky svou hodnotu.  

1.1 Historický vývoj  

První náznaky omítání byly pozorovány už v neolitu, kde byly proutěné 

stěny omazávány jílem. Nejstarší omítky byly nalezeny na území Malé Asie, 

zdivo z nepálených cihel zde bylo pokryto vrstvou vápenokřídového šlemu.  

První tenkovrstvé sádrové nebo sádrovápenné omítky pocházejí 

už z Egypta, kde byly nanášeny na jílový podklad plněný slámou. Omítky 

na bázi páleného vápna se začaly používat až za vlády Ptolemajovců.  
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Pod nástěnné malby se používaly především vícevrstvé omítky se silně 

hlazeným nebo leštěným povrchem. Dvouvrstvé vápenné omítky 

s křemenným pískem a jílem, plněné sekanou slámou, byly používány již 

v 2. tisíciletí před naším letopočtem. Povrch těchto omítek byl hlazen 

kamennými nástroji. 

Již v řeckém období jsou známy důkazy o technologické vyspělosti. Byl 

nalezen podklad pro nástěnnou malbu z roku 300 př. n. l., který byl tvořen 

vícevrstvou omítkou, kde jádro bylo tvořeno vápennou maltou s drceným 

kamenivem, na jádru bylo naneseno tenké vápenné líčko a poslední vrstvu 

tvoří intonako plněné pískem a materiálem ze starších omítek. 

1.1.1 Antický Řím 

Římané omítání používali jen někdy. Pro stavbu reprezentativních 

veřejných budov se používalo nákladné kvádrové zdivo s pravidelnými 

spárami, které se neomítalo. Běžné stavby se stavěly metodou "opus 

incertum", kdy se vytvořilo bednění na šířku zdi, do tohoto bednění byl poté 

pěchován neopracovaný lomový kámen smíchaný s maltou polohydraulického 

charakteru. Po vytvrdnutí zdiva se bednění odstranilo, ale povrch se dále 

neopracovával. Později se používala malta řidší a povrch zdiva se omítal. Pro 

usnadnění bylo později bednění nahrazeno vyzděním obou líců stěny z kvádrů 

na pravidelnou vazbu a prostor mezi byl zaplněn lomovým kamenem s maltou. 

Pevného spojení líců s vnitřní výplní bylo dosahováno pomocí kovových spon 

nebo příčných vazáků. Snaha nahrazení pracných kvádrových líců vedla 

k vzniku "opus reticulatum" tzv. síťové vazby, ze které byla nejspíše odvozena 

i klasová vazba. Tato vazba byla využívána jak při zdění stěn z kamene, tak 

i dlažby z kamene nebo cihel.  

Vnější římské omítky byly většinou jednovrstvé o značné tloušťce. 

Polohydraulického charakteru bylo dosaženo přidáním drcených cihel k písku 

coby plniva.  

Vnitřní omítky byly dvouvrstvé, pokud ale sloužily jako podklad pod 

nástěnné malby tak i vícevrstvé. Technika omítání byla různorodá. Byly 

dochovány omítky s tloušťkou jádra 6 mm plněné cihlovou drtí a se štukovou 
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vrstvou 2 mm, ale také omítky s jádrem tloušťky 20 - 30 mm plněné 

křemenným pískem. Povrch těchto silnovrstvých omítek byl záměrně 

zdrsňován pro lepší přilnavost dalších vrstev. Jádrová vrstva byla často 

vyztužována přírodními materiály, jako například palmovými vlákny, trávou, 

rákosem nebo zvířecí srstí. Povrch všech omítek, které byly podkladem pod 

nástěnné malby, byl silně hlazen až leštěn. Svrchní štuková vrstva byla plněna 

drceným mramorem a následně byla broušena a leštěna za pomoci 

voskového mýdla. 

1.1.2 Byzantská říše 

Ve východních oblastech a na Balkánském poloostrově se zdilo 

především z lomového kamene hrubě opracovaného otloukáním, proto zde 

bylo omítání zcela běžné. Příprava vápenných malt se příliš nelišila od římské. 

Silné omítky byly velmi bohaté na vápno.  Ve vnitrozemí byly plněny drcenými 

keramickými střepy stejně jako v Římě, v přímořských oblastech, naopak jako 

v Řecku, pemzou. 

Protože byl v tamních oblastech nedostatek sopečných tufů, byzantské 

stavitelství neznalo typické hydraulické omítky. Tufy byly nahrazovány 

organickými látkami - výztuží a přísadami. Jako výztuž se nejčastěji používala 

sekaná koudel a zvířecí chlupy a jako přísady klih, jedlová kůra, ovesná mouka 

nebo med. 

Kvalita omítek byla zlepšována především kvalitním hašením vápna. 

Tamní stavitelé zjistili, že kvalitnějšího vyhašení vápna dosáhnou, pokud jsou 

při výhasu přítomny povrchově aktivní látky - látky s obsahem alkoholů nebo 

zmýdelnitelných tuků. Tyto látky totiž usnadnily dokonalé prohašení vápna bez 

vzniku spečených a neprohašených shluků. Nejčastěji se tedy při hašení 

přidávalo pivo, jablečný mošt nebo lůj či jiné organické tuky.  

Postupů hašení bylo několik, podle toho, na co mělo být vápno použito. 

Pro vnější omítky se používalo vápno uhličitanové, které se po vyhašení 

shrabovalo do kupek a ty se následně přikrývaly kravskými nebo ovčími 

kůžemi a nechávaly se přes zimu vymrznout. Vápno se působením vzdušného 

oxidu uhličitého částečně přeměnilo na uhličitan vápenatý a působením mrazu 

se rozpadly případně konkrece. Jindy se pro odstranění vysoké alkality vápna 
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opakovaně odstraňovala tvořící se uhličitanová vrstvička. Tímto postupem 

ovšem vápno postupně ztrácelo svou vaznost a nehodilo se tudíž pro běžnou 

omítku, a tak bylo používáno pouze pro speciálně upravované intonako, 

kterému se přidávali přísady s pojivými účinky. 

1.1.3 České země 

Technologie výroby malt a omítek se ve středověku předávala 

z generace na generaci. Empirické poznatky byly na tehdejší dobu velmi 

vyspělé. Každý omítkář před započetím prací provedl jednoduchou zkoušku 

vlastností materiálu - zmačknutí písku v hrsti. Touto zkouškou rychle 

a jednoduše zjistil vlhkost písku, obsah hlinitých součástí, zrnitost a ostrost 

písku. Po namíchání malty nabral vápennou kaši na lžíci a poté provedl 

zkušební nahození hotové malty na podklad. Těmito zkouškami jednoduše 

ověřil konzistenci a přídržnost malty. Dokonalá znalost všech dostupných 

přírodních materiálů a jejich využití při výstavbě velmi ovlivnila výsledky 

středověkého stavebnictví. V technologii přípravy omítek nebylo téměř 

co měnit a vylepšovat. Používali se zažité postupy, ať už kvůli nedůvěře 

k novinkám, tak i kvůli používaným materiálům. Rozmanitosti se najdou 

především ve způsobu nanášení omítek a úpravě jejich povrchu, který byl buď 

rukopisem řemeslníka nebo záměrem architekta či stavebníka. 

Základní zednické nářadí se do dnešní doby prakticky nezměnilo. Mezi 

základní zednické nářadí již tehdy patřila zednická lžíce listovitého nebo 

trojúhelníkového tvaru, dřevěné hladítko - rajblík  a kovové hladítko - kleťák. 

Plstěné hladítko, dlouhé stíradlo - fartáč, lať a štukatérské špachtle se začali 

používat až v pozdějším období. 

V průběhu středověku se na našem území začaly objevovat stavební 

hutě s pevnou organizací výstavby. Stavební hutě byla uzavřená společenství, 

kde se technologie výstavby dědila z generace na generaci. Měly pevnou 

organizační strukturu a vlastní soudy. V čele hutě stál "director fabricae", který 

byl na straně investora. Za vlastní huť zodpovídal nejstarší mistr, kterému byli 

podřízeni políři, tovaryši a učni. Huť se dále dělila podle profesí na stavitele, 

kameníky a zedníky. Stavební hutě působily nejen v centru jejich vzniku, ale 

i v širším okolí. Identifikace rozsahu jejich činnosti je ovšem složitá, protože 
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z nejstarších období nemáme o činnosti hutí žádné písemné zmínky. Vedle 

slohového rozboru lze činnost určité hutě rozpoznat podle použité stavební 

techniky. Všechny informace týkající se fungování i organizace hutí byly tajné, 

kvůli ochraně technologického know-how huti. Konkrétní příslušníci 

jednotlivých hutí jsou známi až z doby Karla IV., například z řad významné 

parléřovské hutě. Díky stavební činnosti v jagellonském období na přelomu 

15. a 16. století se stala pražská stavební huť významným centrem, kde 

se vyučilo mnoho mistrů mezinárodních kvalit. Roku 1524 vznikl pražský cech, 

protože doba stavebních hutí již skončila. V druhé polovině 16. století do Prahy 

přicházejí stavitelé a zedníci ze severní Itálie, kteří s sebou přinášejí nové 

technologie v oblasti pálení a hašení vápna a zpracování štukových směsí. 

V 17. století začaly vznikat stavební firmy - organizace sdružující různé 

profese. První a největší takovouto firmu vedl Carlo Lurago. V polovině 

19. století byly pomalu zanikající cechy nahrazeny společenstvy. To mělo 

za příčinu, že technologie předávané mezi generacemi zedníků a štukatérů, 

byly nahrazeny používáním nových materiálů a nových technologií. 

Až na konci 19. století nastal návrat ke starým technikám v rámci obnovy 

historického uměleckého řemesla. 

1.1.4 Předrománské období 

Za nejstarší stavby na našem území považujeme zachované části 

velkomoravských staveb a to zejména kostelů. Způsob zdění a kvalitní omítky 

prokazují přímý přenos antické stavební technologie. Při archeologických 

průzkumech bylo objeveno mnoho druhů malt. Vnější povrch lomového zdiva 

byl omítán a opatřen vápennou vrstvou - líčkem. Vnitřní jemnozrnné omítky 

byly pečlivě vyhlazované a byly na ně nanášeny barevné vrstvy. Dále byly 

objeveny vnější omítky z prosévaného jemného písku s vysokým obsahem 

vápenného pojiva. Tyto omítky byly velice hutné a bílé. Nanášeny byly v silné 

vrstvě (i přes 20 mm), aby vyrovnaly povrch nepravidelně kladených kamenů 

zdiva. I u těchto omítek je na povrchu patrné vápenné líčko. 
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Pro většinu velkomoravských staveb je typické zdivo z lomového 

kamene kladeného na plocho. 

Stavitelé velkomoravských chrámů mohli být ovlivněni i antickou 

stavební technikou, protože druhotné použití římských cihel na stavbách Velké 

Moravy dokazuje, že v době výstavby chrámů byly na Velké Moravě ještě 

zbytky římského opevnění. 

Omítka, která byla nanášena nahazováním a hlazena dřevěnými 

hladítky, vytvářela opticky souvislý plášť stavby. Světlý až bílý tón omítek byl 

ještě zdůrazňován bílením vápnem. Tuto povrchovou úpravu známe 

z dochovaných byzantských staveb na Balkáně. 

1.1.5 Otonské a románské období 

Pro otonskou a raně románskou architekturu v českých zemích 

je charakteristický nestejnorodý způsob zdění. Technika zdění se lišila podle 

stavební huti a podle dostupných zdrojů stavebního materiálu v místě stavby. 

Mezi typické stavby otonské architektury patří rotundy a jednolodní kostely 

s apsidami zděné z kamenných bloků opracovaných dle možnosti štípáním 

nebo otloukáním. 

V tomto období se na našem území objevují dva druhy řešení 

povrchových úprav staveb dané vlivem jak východního, tak západního 

křesťanství. U zdiva z pravidelných kvádříků byly spáry upravované například 

podřezáváním a povrch již nebyl dále omítán. Kvádříky se na našem území 

používaly nejčastěji opukové nebo pískovcové, výjimečně se používalo 

i režného cihelného zdiva. Bloky byly skládány do řádků a jejich líc byl pečlivě 

zarovnaný s minimálními ložnými spárami. Spáry byly podřezávané nebo 

plasticky zdůrazňované, někdy byla jen přebytečná malta zatřena do líce 

zdiva, nikdy ovšem spáry nenarušovaly celistvost a monumentálnost 

kamenného zdiva. Zdivo z hrubě opracovaného lomového zdiva bylo hrubě 

omítáno a na omítce byly vyrytou linkou naznačeny svislé i vodorovné spáry 

napodobující pravidelný spárořez. Tyto omítky byly většinou jednovrstvé, 

hlazené dřevem. Byly nanášeny v tenké vrstvě a jejich povrch tak kopíroval 

nerovnosti podkladu. Povrch těchto omítek byl opatřován vápenným nátěrem. 
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1.1.6 Gotika 

Gotické omítky byly nejčastěji jednovrstvé, buď hrubě nahozené bez 

další povrchové úpravy nebo jednoduše opracované například stržením 

hranou lžíce, hlazené železem nebo srovnané koženou rukavicí. Jedna 

z omítek, které nebyly již dále upravované, je omítka tzv. obmršťovaná - 

omítka nahazována prudkým pohybem, která je charakteristická svým hrubým 

povrchem. Pro gotiku je typická i omítka, kde je patrné "stékání" vzniklé 

použitím řidší malty. Omítky, jejichž povrch byl strháván hranou zednické lžíce, 

byly používány spíše v exteriérech, protože strháváním hranou lžíce vznikal 

typický povrch, kde jsou otisky hrany patrné v celé ploše. Pro pevné utažení 

a uhlazení povrchu čerstvé malty se používaly nejčastěji železné předměty, 

ať už zednická lžíce nebo železné hladítko. Hlazené gotické omítky jsou 

typické pevně utaženým a zvlněným, tzv. lasturovým povrchem. Ať už byl 

povrch omítky upravován jakkoliv, gotické omítky byly vždy realizovány 

v relativně tenké vrstvě kopírujíc nerovnosti zdiva. Omítky v této době 

se vyznačují velkým obsahem vzdušného vápna, takže při tuhnutí často 

vznikaly vlasové trhliny.  

Celistvé omítnuté plochy gotických staveb byly výtvarně doplněny 

kamennými ostěními oken a portálů. Omítka buď kryla líc kamene a byla 

rozetřena po povrchu kamene do ztracena, nebo předstoupila před líc kamene 

a byla odříznuta. Tím bylo vytvořeno pevného architektonického ohraničení 

prvku. Pokud bylo ostění okenních otvorů provedeno v omítce, většinou jej 

lemovaly široké pasparty, vzniklé buď vyhlazením hrubě nahozené 

jednovrstvé omítky v okolí otvoru, nebo vymodelováním pasparty další vrstvou 

omítky. Stejným stylem jako ostění bylo řešeno i nároží, které bylo zpevňováno 

opracovanými kamennými bloky. Kamenná armatura nároží byla většinou 

kryta tenkou vrstvou omítky nebo vápenného nátěru. Někdy omítka s reliéfním 

zubořezem na nároží imitovala bosáž.  

Omítky v interiérech byly často zdobeny nástěnnými malbami. Jako 

podklad pod nástěnné vrstvy se užívalo dvouvrstvých omítek. Finální povrch 

byl rozmanitě tvořen buď vápennými nátěry, nebo barevnou polychromií. 

Najdou se ale i omítky zdobené rytím s jednoduchou úpravou plochy rustikou.  
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1.1.7 Renesance 

Renesance přinesla další vývoj zpracování omítek. Používají se omítky 

jak jednovrstvé, tak vícevrstvé opět s velkým podílem vzdušného vápna. 

V exteriéru se omítky používají k rozmanité modelaci povrchu.  

V renesanci se na našem území začíná objevovat technika zpracování 

reliéfního povrchu omítky sgrafitovou výzdobou. Sgrafitová výzdoba tvoří 

mělký reliéf rytím nebo odškrabáváním ornamentu do jednovrstvé omítky. 

Reliéf kresby je určen pouze rozdílnou strukturou omítky. Část povrchu zůstala 

vyhlazená a část byla zdrsněna odškrábáním. Dvouvrstvé sgrafito bylo 

vytvořeno tak, že podklad se opatřil probarvenou vrstvou omítky (intonaco 

colorito). Na probarvený podklad byla natažena tenká vrchní omítka (intonaco 

bianco). Vyrytím či odškrábáním motivu do vrchní tenké vrstvy došlo 

k odhalení spodní barevné omítky. Barevné intonaco bylo barveno podle 

celkového záměru do šedé, černé, červené, okrové, apod. drceným dřevěným 

uhlím, sazemi, drcenými cihlami a dalšími. Nebylo výjimkou, že byly na jedné 

stavbě použity obě techniky sgrafita. Jednovrstvé sgrafito se používalo na 

výzdobu a oživení hlavních průčelí a dvouvrstvé sgrafito na zdůraznění 

některých částí, jako například římsy, atiky, štítu, apod. Fasády některých 

důležitých staveb byly také zdobeny kombinovanou technikou sgrafita 

a nástěnných maleb.  

V renesanci se dále hojně využívalo nástěnných maleb, a to jak pro 

výzdobu průčelí staveb, tak pro interiéry. Pod nástěnnou malbu se většinou 

jako podklad používaly omítky dvouvrstvé, někdy i vícevrstvé, hlazené 

železem.  

Pro výzdobu interiérů se také využívalo složité techniky plastického 

ztvárnění omítek - štukové výzdoby. Štukové omítky kromě vápna a písku 

obsahovaly pojivo - sádru a další přísady pro lepší zpracovatelnost materiálu. 
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1.1.8 Baroko 

V baroku nastal velký rozvoj v oblasti zpracování omítek, protože 

na omítky byly kladeny vysoké výtvarné nároky tohoto slohu. Pro realizaci 

náročně modelovaných omítek bylo zapotřebí precizní řemeslné práce. Pro 

tyto účely bylo nutné použití vícevrstvých omítek, které umožňovaly postupné 

vytváření požadovaných tvarů. Barokní omítky se vyznačují dokonalou 

rovností líce, propracovanými hranami, perfektně vykrouženými křivkami, 

čistou profilací a pevným povrchem utahovaným dřevenými hladítky.  

Nejdůležitější pro stabilitu omítek a plastických tvarosloví byla skladba 

malt a jejich vrstvení. Omítka byla vždy prováděna nanášením jemnější malty 

na hrubší podklad. Pro vytváření samotných plastických tvarů se používaly 

šablony a speciální jemnozrnné malty - štuky. Štuky byly upravovány sádrou 

a dalšími přísadami pro lepší zpracovatelnost, tvárnost, plasticitu, barevnost 

i trvanlivost.  

Pro barokní stavby jsou dále typické hlavice a patky modelované přímo 

na stavbě. Později však došlo i na používání štukových prefabrikátů.  

Dále se pro výzdobu interiérů stává populární technika umělých 

mramorů. Probarvované tvárné hmoty umožňují vytvářet detaily i rozsáhlé 

plochy stěn, jejichž povrch imituje leštěné povrchy různých hornin.  

Dojem z náročně plasticky zpracovaných omítek je umocněn úpravami 

povrchu (vpichování, hrubozrnné omítky, ...), nebo speciálním plnivem 

(barevný štěrk, skleněné střepy, lastury, apod.). Pro finální úpravy průčelí 

se vedle omítek s barevným vápenným nátěrem používají i omítky 

probarvované. 

1.1.9 Klasicismus 

Klasicismus jako takový je inspirovaný elegantností a vytříbeností forem 

Antiky. Řešení průčelí staveb se proto velmi zjednodušuje. Omítky a jejich 

dokonalé zpracování a provedení hraje hlavní roli. Používají se vápenné 

omítky dvouvrstvé, hlazené dřevem. Finální vrstvu vnějších omítek tvoří 

většinou jednobarevné nátěry. Architektonické prvky jako například římsy, 

konzoly či hlavice jsou často prefabrikovány. Dané prvky byly odlévány v dílně 
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v terakotě, výjimečně v sádře. Na fasádě byly prvky sestaveny, připevněny 

skobami a ošetřeny tenkou vrstvou jemné omítky. 

1.1.10 Neoslohy a secese 

Nástup romantismu je spojen s návratem k národní historii. Na našem 

území to znamená návrat ke středověké architektuře románského a gotického 

slohu. Tektonický aparát těchto neoslohových staveb ovšem není modelován 

v kameni, ale v omítce. Ve značné míře také převažuje prefabrikace 

architektonických prvků.  

V období neobaroka (60. léta 19. století) se z důvodu návratu 

k dynamickým plastickým průčelím ještě zdokonaluje technologie využití pojiv. 

Mezi nejpoužívanější pojiva patřilo vzdušné vápno, sádra, hydraulické vápno 

a od poloviny 19. století cement.  

V období neorenesance přichází návrat k technice sgrafita, sgrafita 

dvouvrstvého (vícevrstvého) s používáním probarvených omítek a s precizním 

řemeslným zpracováním. Nastává také významný rozvoj štukatérství. 

Používání nových pojiv sice usnadňuje a zrychluje výrobu, řemeslnou práci 

i výstavbu jako celek, ale zároveň je to první narušení tradičních technologií, 

což má i negativní důsledky. Přeceňování nových hydraulických pojiv a snaha 

ušetřit vedou k posilování pevnosti omítek (nastavováním cementem) 

a ke změně konstrukcí omítek jako takových (posilování vrchní vrstvy). Tyto 

praxí neověřené zásahy do technologie se s odstupem času projeví sníženou 

životností staveb, nižší životností omítek a s ní spojenou vyšší vlhkostí zdiva. 

Spoléhání na nové materiály vedlo i k zapomenutí tradičních řemeslných 

a technologických postupů. 

1.1.11 Omítky moderní doby 

S počátkem 20. století přichází použití tvrdých omítek na bázi 

hydraulických pojiv. Tyto omítky mohou mít různou strukturu i probarvení. 

Na moderních budovách včetně těch funkcionalistických se používaly 

vápenné omítky, nejčastěji štukové. 

Začínají se objevovat průmyslově vyráběné omítky dodávané na stavbu 

jako suché pytlované směsi. Tyto směsi výrazně zjednodušují přípravu i vlastní 
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aplikaci omítek. Nejznámější z těchto omítek je asi cementová omítka - břízolit. 

Břízolit je probarvovaný nebo přírodní, obsahuje hrubší kamenivo a slídu 

a jako pojivo je zde cement. Břízolit se natahoval na nastavenou jádrovou 

omítku a jeho povrch byl po čase zdrsněn a sjednocen oškrábáním líce 

speciálním nástrojem. Souběžně se ještě v 50. letech 20. století prováděly 

fasády z vápenných nastavených omítek, ale za použití strojního omítání.  

Od poloviny 20. stolení můžeme také pozorovat značný úpadek znalostí 

tradičních technologií (hašení vápna a jeho ukládání, opravy tradičních 

vápenných omítek, používání štukových omítek v interiérech a další). 

1.2. Materiálový vývoj  

1.2.1 Hliněné malty 

K vyplňování proutěných konstrukcí a slepování kamenů se již 

v pravěku používala místní hlína rozmíchaná s vodou. Dále se hlína využívala 

k výplni hrázděného zdiva ve středověku a velké uplatnění našla i v lidovém 

stavitelství u staveb ze dřeva.  

Jílové bláto našlo své uplatnění nejen jako spojovací materiál při zdění, 

ale ještě jako izolace a to před více jak 5000 lety.  

V předrománském období se při zdění používala malta rozdělaná 

vodou ze směsi jílovité zeminy a vápnem. Vápno se získávalo pálením 

vápenců z okolí. 

Pro středověké malty je typické, že suroviny pro jejich výrobu byly 

z lokálních zdrojů a to jak hlína, tak písek a vápno. Jelikož suroviny byly 

čerpány z místních zdrojů, měly v různých lokalitách různé vlastnosti, což 

stavitelům nevadilo, protože místní stavitelé znali výborně lokální materiály 

a technologie výroby včetně poměrů byla předávána z generace na generaci.  

Z důvodů rozdílných technologií a postupů, s ohledem na vlastnosti 

místních materiálů, je ve středověkých maltách různý obsah vápna. Kvalita 

románského vápna nebyla vysoká. Vápno vykazovalo velké shluky 

nevyhašeného vápna a také obsahovalo velké množství nevypálených částic 

vápence. Kvalita vápna spolu s jednoduchým způsobem míchání malty byly 
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příčinou, že poměr vápna k písku původních malt kolísal od 1:0,9 do 1:2,8 

hmotnostních dílů. 

Na naše území se dochovaly i malty o vysokých pevnostech. Tato 

pevnost byla maltě dodána vápnem a jílovými částicemi obsaženými v písku. 

Některé vápence na naše území totiž obsahují hliněné složky, které 

po vypálení dodají vápnu latentně hydraulické vlastnosti. Jílové částice 

obsažené v kopaném písku (nebo samotném přidávaném jílu) s vápnem tvoří 

kompaktní strukturu. Chemickou reakcí mezi jílovými částicemi a hydroxidem 

vápenatým vznikly postupem času krystalické sloučeniny podobné jako 

u hydratovaného cementu. Dalším důvodem vyšší pevnosti malt s obsahem 

jílových částic je velikost jílových částic. Částice do 0,002 mm mají i funkci 

plniva v maltové směsi. Tyto částice vyplní prostor mezi pojivem a kamenivem, 

a tím zvýší hutnost ztvrdlé malty. Na našem území se nejčastěji vyskytují jíly 

kaolinitické, které nejsou v maltách tak náchylné na tvorbu trhlin při 

opakovaném nasakování a vysychání jako montmorillonitové jíly. 

V dnešní době se při sanacích uplatňuje jíl vypálený při 600 – 900°C. 

U takto vypálených jílů dochází k rozpadu kaolinitu na metakaolin. Metakaolin 

se využívá při doplňování porušených středověkých omítek nebo k injektáži při 

přichycování uvolněných ploch ke kamennému podkladu. 

Venkovské stavby byly omítány čistě hliněnými omítkami. Jako plnivo 

se do hliněných omítek používaly zvířecí chlupy nebo rostlinná vlákna 

(slaměná řezanka, plevy, pazdeří) spolu s jemným pískem a vápnem. Tyto 

omítky se na venkově používaly ještě v první polovině 20. století. Jílové bláto 

plněné směsí plev a jemného písku bylo nahazováno na zdivo. Do čerstvého 

povrchu se dlouhými tahy kovových kartáčů dělaly řádkové rýhy, které sloužily 

jako zdrsnění. Po zdrsnění a proděravění se nanášela horní vrstva. Tímto 

způsobem bylo omítáno jak zdivo dřevěné či hliněné, tak zdivo z cihel 

či lomového kamene. Někdy se však můžeme setkat i se stavbami, kde 

se řádkové zdrsnění nechalo jako finální povrch.  
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Finální vrstvu hliněných omítek tvořila štuková vrstva z vápenné kaše 

a jemného písku. Povrch byl obnovován vápenným líčkem. U hliněných omítek 

můžeme pozorovat výraznou barevnost, nejčastěji syté tóny žluté, zelené 

či modré.  

V současné době se hliněné omítky využívají při renovacích interiérů 

historických budov a při výstavbě různých ekologických nízkoenergetických 

či pasivních novostaveb jako interiérové omítky. Hliněné omítky jsou 

ekologické, biologicky nezávadné, trvanlivé, mají dobré tepelně technické 

parametry, dokáží vytvořit příjemné vnitřní prostředí a regulovat vlhkost 

v interiéru. Při jejich aplikaci se využívají suché směsi, díky jejichž 

stejnorodosti vyloučíme vznik smršťovacích trhlinek. Typická současná 

hliněná omítka sestává z podkladní kotvící vrstvy bohaté na jíl, omítkové vrstvy 

s vyšším obsahem písku a tenké štukové vrstvy. Při aplikaci hliněných omítek 

je ovšem nezbytné dodržování předepsaného technologického postupu.  

1.2.2 Vápenné malty 

Vápno je nejstarším pojivem používaným k přípravě malt pro omítání. 

Zjištění, že pálením běžně dostupného vápence, jeho rozdrcením 

a smícháním s vodou, dojde k opětovnému ztvrdnutí kaše na pevnou hmotu, 

zásadně ovlivnilo navrhování staveb i technologii výstavby. Tyto procesy lze 

popsat chemickými rovnicemi (Rovnice 1.1 - 1.3): 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 → 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2     Rovnice 1.1 (Převzato z [3]) 

 Rovnice 1.1: Pálení vápence: z vápence pálením vzniká vápno (oxid 

vápenatý) a uvolňuje se oxid uhličitý 

𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2     Rovnice 1.2 (Převzato z [3]) 

 Rovnice 1.2: Hašení vápna: smícháním vápna (oxidu vápenatého) 

s vodou vzniká hašené vápno (hydroxid vápenatý) a uvolňuje se teplo 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂    Rovnice 1.3 (Převzato z [3]) 

 Rovnice 1.3: Tvrdnutí: hydroxid vápenatý reaguje se vzdušným oxidem 

uhličitým za vzniku uhličitanu vápenatého 
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Čistý vápenec se ovšem v přírodě prakticky nevyskytuje. Složky 

obsažené ve vápenci spolu s přísadami jílových minerálů a zbytky dřevěného 

uhlí z pálení vápence, dávaly po vypálení vápnu hydraulické vlastnosti. 

Nejstarší technologie pálení vápence byla celkem primitivní, mezi vrstvy 

drceného vápence byly kladeny vrstvy paliva. Proces pálení trval asi týden. 

Výsledek procesu byl ovšem nehomogenní, vypálené vápno obsahovalo velké 

shluky nevypáleného vápence. 

Při výstavbě významných objektů ve středověku měl každý takový 

objekt svou vlastní vápenici, jinak si lidé vyráběli vápno z místních surovin 

pro vlastní potřebu. 

Vápno mohlo být páleno dvěma způsoby. Pokud bylo vápno páleno 

při teplotě nižší než 1100°C (pod mez slinutí), tak vzniklo vápno s velkým 

specifickým povrchem, které je velmi reaktivní. Toto vápno nazýváme 

tzv. měkce vypálené vápno. Vápno pálené při teplotě nad 1100°C má vysokou 

objemovou hmotnost, nižší pórovitost a je obtížně hasitelné. Takovéto vápno 

nazýváme ostře pálené. 

Pro vápno užívané k přípravě omítkových malt je nejdůležitější způsob 

hašení, protože neprohašené shluky vzdušného vápna dohašují v omítce 

se záměsovou vodou. Při hašení vápno zvětšuje svůj objem a rozrušuje 

povrch hotové omítky. Vápno lze hasit dvěma způsoby. Technologie hašení 

vápna na sucho vyžaduje čerstvé vápno. Tento způsob hašení spočívá 

v průběžném kropení nadrceného vápna a jeho opakovaným přehazováním 

až do vzniku suché moučky. Po vyhašení bylo vápno proseto a druhý den jej 

bylo možné použít. Tento způsob hašení byl v minulosti pro vápno použité 

do omítek upřednostňován. Ovšem častějším způsobem hašení bylo hašení 

na vápennou kaši. Tato technologie spočívala ve vložení vápna do hasidla, 

kde k němu byla za stálého míchání přilévána voda až do vzniku kaše. Kaše 

byla následně vypuštěna do připravené jámy, kde se nechávala minimálně 

měsíc odležet. Na vrchní vrstvu kaše ovšem působil vzdušný oxid uhličitý a tím 

se vrstva přeměnila na karbonát a nedala se používat. Vápenná kaše u dna 

jámy se mohla používat pouze na zdící maltu. 
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Podíl vápna k písku se lišil jak podle místa výstavby, tak i podle použití 

malty. Podstatně se lišil poměr pro ložné malty a omítky. 

Ve 14. století se změnila technologie výstavby a s ní souvisela potřeba 

nových způsobů úpravy povrchů staveb. Postupně se upustilo od zdění 

z přesně opracovaných kvádříků a začalo se daleko více používat jen hrubě 

opracovaného lomového kamene. Přesné kvádříky byly používány většinou 

už jen na nárožích a ostěních. Mezi hrubě opracovanými kameny vznikaly 

velké spáry s přebytečnou ložnou maltou, která byla roztírána pomocí lžíce 

do povrchu zdiva. Tím vznikala souvislá vrstva letmo zarovnané plochy, 

ze které vystupovaly kameny. Tuto povrchovou úpravu můžeme považovat 

za jednovrstvou omítku. V gotice se do jednovrstvých omítek používaly 

netříděné písky a úlomky kamenů, výsledný členitý povrch byl náchylný 

k erozi, která způsobovala vylamování částeček z omítky a její následnou 

povrchovou degradaci. U některých staveb ovšem můžeme najít dvouvrstvé 

omítky. Na jednovrstvou omítku vzniklou roztíráním přebytečné malty 

z ložných spár byla nanášena malta s vyšším obsahem vápna. Podkladní 

vrstva omítky na kamenném zdivu obsahovala netříděný písek, ale vrchní 

vrstva obsahovala jen tříděný písek s velikostí zrn do 2 mm. 

V baroku byl kladen velký důraz na kvalitu vápna, které muselo mít, 

s ohledem na složitost tvarů a technologií, vysoce hydraulické vlastnosti. 

Vápno bylo pečlivě hašeno a jako plnivo byl používán praný říční písek, tím 

byla zajištěna lepší zpracovatelnost čerstvé malty a delší životnost omítek. 

Technologie pálení se zdokonalovala. Proces pálení probíhal v pecích, které 

zajišťovaly stejnoměrný homogenní výpal. Stavitelé využívali znalostí 

předešlých generací a také prospektů, které vydávali výrobci vápna, kteří měli 

zájem na správné aplikaci jejich výrobku. Prospekty obsahovaly správný 

postup míchání malty včetně vhodných poměrů vápna k písku. 

V minulosti bylo možné se setkat i s uhličitanovým vápnem, které 

vznikalo rozemletím nehašeného vzdušného vápna spolu s vápencem, který 

snižoval reaktivitu. Výroba tohoto vápna vycházela z praxe. Mělo menší 

rychlost tvrdnutí a tím se omezil vznik povrchových trhlinek. Jemně mletý 

vápenec se přidával do omítkových malt pro lepší zpracovatelnost a výslednou 
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kvalitu omítek. Nejčastěji byla používána pro interiérové omítky 

reprezentativních staveb. 

1.2.3 Malty na bázi hydraulických pojiv 

Hydraulické vápno získáme pálením vápence s vyšším obsahem 

hydraulických součástí – oxid hlinitý (𝐴𝑙2𝑂3), oxid železitý (𝐹𝑒203) a oxid 

křemičitý (𝑆𝑖𝑂2). Pálení musí probíhat za teploty 900 – 1100°C (pod mez 

slinutí). Antičtí Římané pálili vápenec s pucolánem (sopečnou horninou), a tím 

získávali pojivo do malt, které tvrdly i pod vodou. Tyto malty používali zejména 

pro výstavbu aquaduktů – otevřených žlabů pro rozvod vody.  

Na našem území bylo hydraulické vápno známo pod názvem 

Staroměstské vápno, které se získávalo pálením podolských a branických 

vápenců. Toto hydraulické vápno bylo ve světě známé jako „Pasta di Praga“ 

a je spojováno se stavbami benátských paláců a přístavů v Amsterodamu 

nebo Londýně. 

Od poloviny 19. století se k nám dováželo hydraulické Kufsteinské 

vápno z Rakouska. Toto vápno bylo páleno ze slínkových vápenců v Tyrolsku. 

Kufsteinské vápno bylo použito na výrobu omítek mnoha významných staveb 

v Praze, protože to bylo vysoce kvalitní hydraulické vápno. Kvalita tohoto 

vápna byla dána jednak složením vápenců použitých pro výrobu a hlavně 

technologií výroby. Pálení probíhalo pozvolna, až do rozpadnutí vápence, 

a chladnutí bylo řízeno tak, aby došlo k dokonalému zreagování vápenných 

a hydraulických složek. Po perfektním vypálení bylo vápno semleto na žlutý 

až žlutohnědý prášek, který při správném vyhašení zaručoval dobrý základ pro 

kvalitní a trvanlivou omítku. 

Od 19. století předpisy pro výrobu malt jasně rozlišovaly vzdušná 

a hydraulická vápna. Výrobci vápna o rozdílných vlastnostech a použití 

jednotlivých vápen včetně poměrů mísení stále informovali ve svých 

prospektech.  

Cementové pojivo v podobě jak jej známe dnes (portlandský, směsný 

či hlinitanový cement) nemůžeme mezi historická pojiva omítkových malt 

zařadit. Cement jako takový byl od počátku určený k výrobě betonu. Hlavním 
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důvodem, proč nebyl cement používán jako pojivo v omítkách, je rychlost 

tuhnutí. Než byl do výroby cementu zaveden sádrovec jako regulátor tuhnutí, 

počátek tuhnutí nastal za cca 10 minut. Což bylo pro zpracování omítkové 

malty se zamezením vzniku povrchových trhlin nereálné. Tento problém 

vyřešily až moderní vícesložkové suché omítkové směsi. Dalším důvodem, 

proč se portlandský cement nepoužíval do omítkových malt, byla jeho cena 

a vlastně nebyl důvod, proč praxí ověřené vápno (vzdušné i hydraulické) 

nahrazovat. 

Cementové malty se na fasádách objevovaly pouze ve formě složitých 

prefabrikovaných prvků nebo jako izolační vrstva chránící proti pronikání vody.   

Pro zdění se však cementové malty používaly běžně. 

Cement se ve výrobě omítkových směsí uplatnil až ve druhé polovině 

20. století, kdy se používal jako druhotné pojivo do vápenocementových 

omítkových malt pro šlechtěné omítky. Dnes je cement nenahraditelnou 

složkou maltových suchých směsí určených pro částečné opravy omítek 

historických objektů. 

1.2.4 Sádrové malty 

Již v Egyptě (3000 let př. n. l.) se používala sádra jako pojivo 

do omítkových malt pro štuky určené k úpravě povrchů budov.  

Na našem území se sádrové malty používaly méně než třeba v Itálii 

či Španělsku. Hlavními důvody byly nedostatek lokalit s kvalitním sádrovcem 

a trvanlivost vnějších povrchových úprav vlivem povětrnostních podmínek této 

geografické oblasti. Sádra se v exteriéru začala objevovat až v 19. století 

v podobě štukatérských prací. Pro tyto účely se používala tzv. pařížská směs – 

sádrovápenná malta, jejíž povrch se dále zpevňoval a upravoval roztoky 

kamence nebo boraxem. Pro interiérové povrchové úpravy se však sádra stala 

výhradním pojivem.  

Sádra se vyrábí pálením sádrovce a dle teploty pálení rozlišujeme dva 

druhy sádry. Sádra rychle tuhnoucí se vyrábí částečnou dehydratací sádrovce 

na polohydrát při teplotě 150°C. Tento polohydrát má však dvě formy – α a β. 

A-forma se vyrábí v autoklávu za zvýšeného tlaku a sycením vodní parou. Tato 
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forma tuhne pomalu a po vytvrdnutí je tvrdá, pevná a má hrubší strukturu. 

B-forma, která vzniká zahříváním na vzduchu, tuhne rychle, ale po vytvrdnutí 

není tak pevná. Sádra pomalu tuhnoucí vzniká pálením sádrovce při teplotě 

nad 200°C, kdy za úplného odvodnění vzniká anhydrit. Anhydrit se na stavby 

dodává většinou ve směsi s vápnem a přísadami upravujícími rychlost 

tvrdnutí. Za sádru volně tuhnoucí je označována směs anhydritu, vápna 

a popílku (sádra směsná) nebo vysokopecní strusky (sádra hydraulická). Tato 

sádra se pro omítkové malty používá zcela výjimečně a to pro opravy lokálních 

poruch fasád. 

Provedení dokonalého povrchu sádrovou omítkou je řemeslně náročná 

činnost, proto úpravy sádrovým štukem můžeme nalézt zejména v interiérech 

reprezentativních prostor paláců. Štuk se připravoval z rychle tuhnoucí sádry, 

trochy vápna a vody s klihem. Vápeno-sádrové omítky aplikované na zděné 

konstrukce tvořila sádrová omítka z pomalu tuhnoucí sádry plněná pískem 

a vápnem. Tato omítka byla stejně jako štuk regulována klihem. 

1.2.5 Plniva 

Pro malty s vápennými pojivy bylo nejčastějším plnivem kamenivo. 

Vlastnosti tohoto kameniva často ovlivňovaly životnost omítky. Plnivem byl 

nejčastěji písek, ale jsou dochovány i omítky, kde byly kvůli textuře nebo 

barevnosti jako plnivo použity mramorové nebo dolomitické drtě. Pokud byl 

plnivem písek, tak ve většině případů byl kopaný v lokalitě stavby. Již Římané 

dobře věděli, že kvalita a druh písku velmi ovlivňují celkovou trvanlivost 

omítek. Je důležité, aby písek neobsahoval hlínu. Čerstvý kopaný písek 

je ovšem vhodný pouze jako plnivo do ložné malty nikoli do omítkové. Rychlé 

vysychání by totiž způsobilo popraskání omítek. Pokud v místě stavby nebyl 

žádný vhodný zdroj kopaného písku, byl použit písek říční. Ve středověku 

se jako plnivo často používal drcený kámen, což ovlivňovalo životnost 

výsledné omítky. Plnivo bylo vždy voleno s ohledem na druh omítky, 

technologii jejího zpracování a výtvarné pojednání. Do omítek, které byly 

dodatečně povrchově upravované, bylo nutné použití pouze kvalitního 

tříděného písku. 
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1.2.6 Přísady 

Do historických omítek se běžně přidávaly nejrůznější organické 

přísady. O funkčnosti těchto historických přísad by se ovšem dalo polemizovat. 

Často se do omítkových malt přidávaly bílkoviny, které zvyšují přilnavost 

a plasticitu směsi. Bílkoviny byly v praxi nejčastěji reprezentovány vaječným 

bílkem, který byl snadno k dostání v dostatečném množství. Ve středověku 

se vejce přidávala do omítek, kde byla vyžadována vysoká kvalita následné 

malby. Ve východní Evropě se místo bílkovin používaly rostlinné 

polysacharidy v podobě medu, piva nebo škrobového mazu. Tyto přísady měly 

podobné účinky – zvyšovaly viskozitu, a tím i přilnavost směsi. Dalšími 

používanými přísadami byly mléko či tvaroh. Tyto přísady rovněž zlepšovaly 

plasticitu a přilnavost směsi, ale zároveň dávaly po vytvrzení omítce částečný 

hydrofobní charakter a zvyšovaly pevnost. Dodnes se odstředěné mléko 

používá při bílení do vápenného líčka nebo do štukové směsi. Starověcí 

Římané používali k regulaci rychlosti tuhnutí, zvýšení pevnosti malt 

a trvanlivosti ovocné šťávy, obilnou kaši, mléko, sádlo, vaječné bílky nebo 

krev. 

Pokud omítky sloužily jako podklad pro polychromii nebo nástěnné 

malby přidával se buď kasein, nebo bílkoviny. Pokud se ovšem jednalo 

o náročnější malby, podklad tvořila jemná štuková omítka plněná drceným 

mramorem, drcenou starou omítkou, mletým cihlovým práškem nebo práškem 

z drcených keramických nádob. Přídavek porézního plniva totiž urychluje 

tvrdnutí omítky a zvyšuje její pevnost, proto se tyto přísady používaly 

na zvláštní účely. 

V dnešní době při opravách historických omítek stojíme před 

problémem, zda použít původní receptury nebo použít nové materiály 

se stejnými účinky. Z historického hlediska by samozřejmě bylo lepší použití 

původních materiálů a technologií. Je zde ovšem problém, že omítky 

s přísadami živočišného a rostlinného původu nevyhoví hygienickým 

požadavkům. Další problémem je s dodržení stejnoměrné kvality materiálů.  
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V následující tabulce (Tab. 1.1) je uvedeno porovnání přísad používaných 

v minulosti a dnes. 

Tab. 1.1: Přísady do malt používané v minulosti a v současné době (Převzato z [3]) 

 

1.2.7 Barviva 

Pro omítání průčelí se používaly omítky s barevnými pigmenty. 

Používaly se dva způsoby barvení směsi: přidání barviva do čerstvé omítkové 

směsi nebo povrchové barvení nátěrem jako finální vrstva dokončené fasády. 

Tyto způsoby barevného pojednání omítek v podstatě používáme dodnes. 

Pigmentů pro probarvování omítkových směsí nebylo mnoho. Většinou 

se jednalo o bílé či okrové odstíny. Pokud bylo požadováno výraznější 

zabarvení, bylo nutné do směsi přidat velké množství pigmentu v prášku. 

Přidání práškového pigmentu ovšem mělo za následek menší pevnost 

a soudržnost omítky. 

Na našem území byly okrové pigmenty vyráběny z přírodních kaolinitů. 

Červený odstín se získával nahrazením části písku drtí z rozemletých cihel. 

Intenzivních odstínů bylo možno docílit jen nátěrem průčelí po vyzrání omítky. 

Pigmenty pro barvení fasád nátěrem byly většinou shodné. Velká část 

barvících pigmentů k nám byla ovšem dovážena z okolních zemí, kde měla 

výroba pigmentů velkou tradici. Použití jednotlivých pigmentů a jejich výsledná 

barva jsou uvedeny v následujících tabulkách (Tab. 1.2 a 1.3). 
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Tab. 1.2: Pigmenty používané jako přísady do čerstvé omítkové směsi (Převzato z [3]) 

 

Tab. 1.3: Pigmenty používané do nátěrů pro povrchovou úpravu fasád (Převzato z [3])

 

Při renovaci historických objektů je barevné řešení fasád již na zcela 

jiné úrovni. Sortiment pigmentů je větší, jejich barevná stálost je mnohem 

lepší a daleko lépe odolávají povětrnostním vlivům. Dalším významným 
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zlepšením jsou pojiva v nátěrech, ty tvoří polymerní disperze. Tyto pojiva 

zaručují dokonalý finální efekt nátěru. 

1.3 Barevnost 

Barevnost hrála významnou roli v povrchové úpravě staveb již v raném 

středověku. Postupem času se jednotlivá slohová období projevovala 

především jednotnou barevností. Charakteristická barevnost slohového 

období se ale neprojevovala jen na stavbách nově vzniklých, ale také 

na stavbách starších jako jeden z nejsnadnějších způsobů modernizace. 

Barevné řešení většinou plnilo jednu z těchto funkcí: 

 imitace vzácnějších materiálů  

 dekorace jednotlivých prvků nebo celých částí stavby 

 zdůraznění tektoniky stavby 

 nahrazení plastických prvků (hlavice, římsy, okna, ...). 

V Antice plnila barevnost především funkci dekorativní. 

Pestrobarevným rytmizovaným řešením ploch docházelo k optickému 

odlehčení stavby. Kamenné bloky vytvářely masivní plochy, které díky 

barevnosti nabyly dalšího rozměru. 

Na našem území byla v minulosti využívána i přírodní rozmanitá 

barevnost pískovců. Na některých významných stavbách na našem území 

(především ve středních Čechách) můžeme pozorovat využití různě 

barevného pískovce pro dekorativní vyjádření povrchu stavby. Pro 

nepochopení významu barevnosti jednotlivých bloků kamene při 

rekonstrukcích se nám tento způsob barevného pojednání stavby příliš 

nedochoval. Červený železitý pískovec bohužel velmi snadno zvětrává, a tak 

byl při rekonstrukcí často nahrazen běžným světlým pískovcem, který 

je pevnější. 

Ve 13. století bylo červenými odstíny zvýrazňováno ostění oken 

a portálů. O století později, tedy ve 14. století, už byly barevně řešeny nejen 

ostění, ale i celá průčelí budov. Kamenné prvky nároží a ostění byly většinou 

přetaženy omítkou, jejich tektonika byla posléze namalována na finální vrstvu. 

Barevné řešení se všeobecně hojně využívalo pro tektonické prvky staveb - 

římsy, nároží, pasparty oken, a další. Pro barevné pojednání celých ploch 
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fasád se využívalo hlavně geometrických tvarů. Nejčastěji byly plochy řešeny 

pomocí vícebarevných obdélníků, kosočtverců či trojúhelníků. Podle kvality 

použitého kamene se nároží buď omítala nebo, pokud byla z dobře 

opracovaných hladkých kvádrů, jen líčila vápnem s barvou. 

V renesanci se začaly u palácových staveb objevovat barevně bohatě 

zdobená průčelí. Ovšem v polovině 16. století se pro tyto fasády stalo 

obrovskou konkurencí sgrafito a barva se používala pouze pro jeho zvýraznění 

a doplnění.  

Období manýrysmu a raného baroka se vyznačuje monochromními 

fasádami v tmavých odstínech a to především šedé. Baroko jako takové 

už je ovšem známé svou pestrou barevností. V tomto období byly fasády 

prováděny v nejrozmanitějších barvách a kombinacích a často se barva fasády 

měnila podle poslední módy již po několika letech. Opustilo se od kombinací 

šedé, červené a bílé a přešlo se na výrazně světlejší tóny žluté, modré 

či růžové. Tyto barvy byly doplňovány barevným žilkováním, což mělo 

vzbuzovat dojem drahých barevných mramorů používaných především v Itálii. 

Důvodem změny barevnosti byl i fakt, že v 17. století se změnilo chápání barev 

jako takových a barvy se začaly uspořádávat do různých grafických schémat 

dle vzájemných vztahů. Pro barevnost v baroku lze uplatnit snad jen jedno 

pravidlo a to, že buď se tektonická struktura znázorňovala bíle (popř. okrově) 

na barevně pojednané základní ploše, nebo obráceně, že tektonika byla 

řešena barevně na bílé či okrové základní ploše. 

S nástupem klasicismu přišlo i jisté uklidnění barevnosti. Barvy 

se omezily na světlé či lomené tóny. Ze žlutých odstínů se největší popularitě 

v polovině 18. století těšila tzv. žluť Marie Terezie. Jednalo se o nejlacinější 

barvu, která se připravovala z roztoku zelené skalice a vápenného mléka 

přímo na stavbě. Jednoduchosti klasicistních staveb se přizpůsobila 

i barevnost - fasáda byla většinou jednobarevná. Při použití dvou barev se pro 

základní plochy používal světlý okr a k němu se doplnila jedna barva pro 

zvýraznění tektonických prvků. 

V dalších obdobích došlo opět k rozšíření barevné palety a to hlavně 

z důvodu imitace jiných materiálů. Často se napodobovalo kamenné bosování, 

barevné mramory či anglická cihlová architektura. Největší oživení barevnosti 
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nastalo v secesi. Pro výzdobu průčelí se začali používat moderní netradiční 

materiály jako barevné sklo, keramika, kovové prvky a hlavně probarvené 

šlechtěné omítky na bázi cementu. 

Hlavní roli v barevnosti fasády hrál samozřejmě barevný odstín, jehož 

kvalita závisela především na kvalitě použitého pigmentu. Dalším důležitým 

faktorem pro kvalitu barevnosti jsou vlastnosti podkladu - omítky. Na hrubších 

omítkách s větší zrnitostí je barevnost intenzivnější, protože jejich povrch 

odráží více světla. Kvalita pigmentu byla závislá především na technologii 

výroby a míře znečištění pigmentu zeminou. Mezi jednotlivými várkami daného 

pigmentu mohly tedy být velké rozdíly v kvalitě a tím výsledné barvě omítky. 

Postupem času však chtěli výrobci zajistit určitou kvalitu svých výrobků a tak 

začali pigmenty třídit a míchat, což vedlo k určitému zlepšení, ale k barevným 

standardům jak je známe dnes, se přibližovali jen zdaleka.  

1.3.1 Provádění barevných úprav 

Barevné nátěry prováděli "dynchéři" (dnes natěrači či malíři pokojů) 

na obílenou hotovou omítku. Technologie nátěrů byla velmi jednoduchá, 

do vápenného mléka byl přidán pigment spolu s vhodnou přísadou, která 

stabilizovala barevnost, zvyšovala odolnost proti vodě a přilnavost. Nejčastěji 

tuto přísadu představovalo mléko, které bylo snadno dostupné a s vápnem 

vytvářelo nerozpustný kaseinát. Dále byly používány jiné organické přísady 

v podobě tuků nebo olejů - lněný olej, žloutky, fermež. Oblíbený byl i odvar 

z ječmene (pivo) nebo med. V podstatě každý dynchéř měl své výrobní 

tajemství a to bylo předáváno po generacích. 

Kamenná barva, která byla oblíbená v 17. a 18. století se vyráběla 

ze směsi hašeného vápna, jemné kamenné drtě, hnědého okru s roztokem 

kamence. Kamenná barva byla natírána štětkou většinou na kamenné části 

staveb. Tato velmi světlá šedá byla používána především při obnově fasád 

nebo interiérů sakrálních staveb pro zesvětlení. 

Již zmiňovaná žluť Marie Terezie byla nejlacinější a zároveň trvanlivý 

nátěr. Barva měla výbornou kryvost a její jemný pigment se dobře vázal 

v omítce, čímž se stávala trvanlivou. Koncentrací roztoku skalice se dala 

namíchat škála odstínů od světle žluté až k červenohnědé. Ve stejném období 

se objevovaly už i průmyslově vyráběné nátěry na bázi olejů nebo kaseinu. 
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Základem olejových barev byla směs lněného oleje, potaše, živce, zinkové 

běloby a zlatého okru. Tradiční technologie přípravy kaseinové fasádní barvy 

byla dovedena k dokonalosti práškovým rozpustným kaseinem. Práškový 

kasein se smíchal s hašeným vápnem a pigmentem. Po rozdělání směsi 

s vodou vzniklo nerozpustné pojivo. 

Po roce 1818 se na trh dostaly odolné fasádní barvy na bázi vodního 

skla. Roztok vodního skla se používal jako vrchní ochranná vrstva, která byla 

nastříkána na vápenné líčko. Řada výrobců se snažila systém zdokonalit, 

ale nebyla příliš úspěšná.  

Vídeňská firma Kronsteiner začala v roce 1860 na trh dodávat 

tzv. vápenné fasádní barvy. Tyto barvy se na stavbu dodávaly v sypkých 

směsích, tam byly smíchány s vápennou kaší obohacenou o lněný olej 

a nechali se 8 hodin odstát. Před aplikací bylo nutné omítku penetrovat 

vápennou vodou nebo zředěným vápenným mlékem s prachovým pískem 

pro sjednocení povrchu a zlepšení spojitosti systému. 

S nastupující secesí se začaly používat nátěry na bázi 

olejopryskyřičných emulzí. Pro tyto nátěry byla charakteristická sytá barevnost 

a dlouhá životnost (80 -100 let a stále velmi těžko odstranitelné). 

Po první světové válce se místo barevných nátěrů rozmohly probarvené 

hydraulické omítky, modifikované vápenné nátěry a nátěry na bázi 

makromolekulárních látek. 
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2. Popis objektu 

Kostel sv. Prokopa v Budiměřicích je filiálním kostelem farnosti 

Nymburk. Bohoslužby se tu konají pravidelně, avšak jen jednou měsíčně, 

a to vždy druhou sobotu v měsíci. Příležitostně je využíván pro kulturní akce. 

Kostel je od roku 1963 zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 

pod číslem rejstříku 31509/2-1804. 

2.1 Historie kostela  

Kostel sv. Prokopa v Budiměřicích byl postaven v letech 1879-1881 

poděbradským stavitelem J. Kalousem. Tento novorománský kostel byl 

postaven místo původního gotického kostela ze 14. století. Původní kostel 

byl za třicetileté války vypálen. Na začátku 18. století došlo sice k obnově 

gotického kostela, ale při požáru v roce 1803 se stavba úplně rozpadla. Kostel 

sv. Prokopa nebyl ovšem postaven na původním místě, nýbrž na zelené louce 

na okraji obce. Vlivem rozrůstající se zástavby tvoří nyní dominantu v samém 

centru obce.  

2.2 Popis objektu 

Kostel sv. Prokopa je orientovaná jednolodní stavba. Kostel je zděný 

cihlový s pískovcovou podezdívkou. Hladce omítaná fasáda prolomená 

vysokými obloukovými okny je lemována lisenami a obloučkovým vlysem. 

Obdélná loď je kryta sedlovou střechou a osvětlena je třemi okny na každé 

straně. Presbytář je tvořen užší půlkruhovou apsidou. Na bocích presbytáře 

je po jednom slepém oknu, v závěru tři normální okna. V ose presbytáře 

se nachází dveře se schodištěm. Ke stranám presbytáře přiléhají z jihu 

a ze severu dva oválné přístavky sakristie s lisenami a obloučkovým vlysem, 

vždy s jedním oknem. Západnímu průčelí dominuje štíhlá hranolová věž 

s otevřenou předsíní. Věž je třípatrová, členěná římsami a obloučkovým 

vlysem. V horním patře zvonice se nachází pevné dřevěné okenice. Střecha 

věže z měděného plechu přechází ze čtvercového půdorysu ve vysoký 

osmiboký jehlan ozdobený makovičkou a křížem. K věži ze stran přiléhají 

válcové přístavky šnekovitých schodišť s vlastní plechovou stříškou. Střecha 

nad lodí a presbytářem s přístavky je eternitová. Přístavky a presbytář jsou 
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zastřešeny valbovými střechami, nad presbytářem je střecha ozdobena 

železným křížem.  

Hlavní vstup do kostela vede ze západu otevřenou předsíní v dolní části 

věže. Předsíň je sklenuta křížovým polem a její podlaha je zvýšena oproti 

okolnímu terénu. Vedou odtud dveře do jižního šneku. Loď je plochostropá. 

V zadní části se nachází kruchta na třech obloucích se seříznutými hranami, 

které jsou neseny dvěma pilíři se římsovitými hlavicemi a soklíky 

se seřezávanými nárožími. Zábradlí kruchty je zdobeno obloukovými 

vpadlinami s okoseními, zespoda a shora je ukončeno římsou. Na kruchtu 

a do věže se vstupuje jižním šnekem. V severním přístavku za kruchtou 

se nachází depozitář. Presbytář je klenutý s výsečemi. Oba postranní prostory 

jsou plochostropé. Stěny jsou dekorovány pilastry bez hlavic. Podlaha 

je pokryta pískovcovou dlažbou, v presbytáři je podlaha zvýšená. V bočních 

prostorách při presbytáři a na kruchtě je podlaha dřevěná. Vybavení kostela 

je soudobé se stavbou. Oltářní obraz je dílem církevního malíře Viléma 

Kandlera (1816-1896). 

Okolí kostela tvoří upravovaný park. 

2.3 Aktuální stav 

Objekt je velmi zanedbaný. Omítky jsou na mnoha místech opadané. 

Na některých místech omítky chybí úplně a je odhaleno nosné cihelné zdivo, 

jinde jsou omítky opadány jen z části. Značná část fasády je nepřídržná 

a objevují se zde tzv. puchýře.  V severozápadním koutu je patrná biologická 

degradace. Na několika místech je patrná i vlhkostní mapa. Degradace omítky 

je zapříčiněná především vzlínající vlhkostí z podezdívky a povětrnostními 

vlivy. Povětrnost ovlivnila hlavně stav omítek věže a stav římsy.  

Na stávajícím stavu kostela se podepsala i patrně neodborná 

rekonstrukce v roce 1972, kdy omítky měly být podle [11] provedeny jako 

jednovrstvé, vápenné, dřevem hlazené v barvě přírodního štuku. Podle 

zkušeností s opravami historických budov v 70. letech minulého století, 

je možné usuzovat, že omítková malta nebyla připravena z původních 

materiálů a byla příliš nastavena cementem, což zapříčinilo ztrátu její 

soudržnosti. Podle doby výstavby je zřejmé, že původní malta pro omítání byla 
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připravována z místních materiálů. Písek byl tedy nejspíše z nedaleké 

pískovny, která se nacházela za obcí Budiměřice směrem na Křečkov 

na východní straně silnice. Pískovna v 70. letech minulého století ještě 

fungovala, takže získat původní plnivo neměl být problém. V okolí výstavby 

se vápno nepálilo, do této lokality bylo dováženo z Kutnohorska, kde v době 

výstavby fungovaly vápenky u Miskovic a Mezholez, kde se těžil tzv. mušlák. 

Provoz těchto vápenek byl ukončen až v 70. letech, takže původní vápno bylo 

taktéž k dostání. Dále se v [11] uvádí, že kamenné prvky je třeba umýt teplou 

vodou a měkkým rýžovým kartáčem a nakonservovat vápennou vodou. 

Dřevěné prvky budou opraveny v barvě přírodního dubu a železné prvky 

budou natřeny podkladním miniovým a vrchním grafitovým nátěrem. Zároveň 

je zde doporučení pro opravu a natření okapních žlabů a svodů a snížení 

terénu okolo kostela o 10 cm.  

Poslední větší opravy proběhly na kostele v roce 1996, kdy proběhla 

rekonstrukce střechy nad lodí. Střecha byla v havarijním stavu a do kostela 

zatékalo. Bylo nutné vyměnit i krovy. Na kostele je patrné, že s rekonstrukcí 

střechy na lodi kostela proběhla i výměna okapních žlabů a svodů, ale pouze 

u střechy lodě a presbytáře, na přístavbách presbytáře jsou evidentně okapní 

žlaby ještě původní, čemuž nasvědčuje i jejich stav. Děravé okapní žlaby 

na přístavcích presbytáře jsou samozřejmě další příčinou degradace omítek 

na těchto částech stavby.  Stav kostela tedy plně odpovídá tomu, jak je o něj 

pečováno a jak je udržován. V příloze na straně 99 (Příloha č. 3) 

je zdokumentován stav k 9. 4.2016 na několika fotografiích. 
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3. Analýza a vyhodnocení stávajícího stavu 

3.1 Metody průzkumu  

Průzkum je nutnou součástí přípravy obnovy jakékoliv historické 

budovy. Průzkum omítek je nutný především pro určení rozsahu a příčin 

degradace omítky a návrhu odstranění těchto vad. K obnově omítek 

na historických objektech dochází většinou při celkové rekonstrukci památky, 

a tak je průzkum omítek většinou součástí celkového průzkumu stavu 

stavebního objektu, který je pro přesné určení příčin poruch a vad omítek 

nezbytný. Je nutné posoudit jak statiku objektu, stav zdiva, jeho vlhkost 

případně typ zasolení, tak hydrogeologické poměry stavby. Průzkumy obvykle 

začínají prohlídkou objektu pracovníky památkové péče. Zaměstnanci 

památkové péče podrobně prozkoumají všechny dostupné prameny a určí 

historický vývoj stavby, její význam, hodnotu jednotlivých prvků a také původní 

typ povrchové úpravy stavby. Stavebně historický průzkum provedený 

pracovníky památkové péče je velmi důležitý i jako podklad pro následnou 

technickou část průzkumu. Samotné realizaci obnovy památky nebo její části 

předchází fáze vyhodnocování a hledání nejefektivnějšího a zároveň 

nejšetrnějšího řešení. V následujícím diagramu (Obr. 3.1) je znázorněn ideální 

postup průzkumu objektu. 
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Obr. 3.1: Schéma optimálního postupu průzkumných prací se zaměřením na sanaci nebo 
obnovu omítek (Převzato z [3]) 

Při hledání optimálního řešení je nejdůležitější zachování co největší 

části původního díla. V minulosti docházelo k nešetrné obnově stavebních 

památek celoplošným otlučením původních omítek až na zdivo a původní 

omítky byly nahrazeny novými materiály, což snižuje historickou hodnotu díla 

a znemožňuje další zkoumání novými metodami. Někdy byly zachovány jen 

části původních omítek bez jejich celoplošného doplnění, což způsobovalo 

rychlejší degradaci zdiva vlivem povětrnosti. V současnosti se snažíme 

původní omítky zachovat v co největší míře a odstraňovány jsou jen silně 

degradované části omítek. Odstraněné části omítek jsou posléze nahrazeny 

novými omítkami, připravenými původní technologií a z původních materiálů 

v místě stavby, a doplněny tak, aby plocha byla opět celistvá. Při tomto 

postupu se největším problémem jeví fakt, že některé omítky obsahují 

materiály, jejichž původ nejsme schopni určit a tedy ani reprodukovat. 
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3.1.1 Stavebně historický průzkum 

Základním úkolem stavebně historického průzkumu (dále jen SHP) 

je zjišťování a shromažďování co největšího množství informací o konkrétní 

stavbě a jejich následné třídění a zpracování. Standardní SHP 

má nedestruktivní charakter a jeho úkolem je shromáždění a vyhodnocení 

všech dostupných informací o objektu, specifikace potřebných navazujících 

průzkumů a upozornění na potřebnou navazující činnost dalších oborů 

(restaurátoři, archeologové, apod.) [5]. Výstupy v podobě závěrů a hodnocení 

jsou zaznamenány v elaborátu standardního SHP. Tyto výsledky jsou 

výchozími podklady pro činnost organizací státní památkové péče. SHP 

ovšem neslouží jen pro potřeby památkové péče, ale má i nesporný význam 

pro obohacení dosavadních znalostí a obecného vědění v mnoha dalších 

oborech. Průzkumné práce je samozřejmě možné, v řadě případů i nutné, 

doplnit o další speciální průzkumy. Další průzkumy lze provádět pouze 

po předchozí konzultaci s příslušným odborným pracovištěm památkové 

péče, protože při nich dochází k zásahu do stavebních konstrukcí památky. 

SHP má jasně stanovený obsah, postup zpracování a výstup v podobě 

elaborátu: 

 Textová část 

o 1 Titulní list: obsahuje základní informace o objektu, jeho přesnou 

lokalitu, typ SHP a kdo je jeho objednatelem 

o 2 Anotace 

o 3 Úvod: obsahuje obecné informace, nejčastěji důvod zpracování 

SHP a stav objektu 

o 4 Dějiny objektu – historická rešerše: chronologicky zpracované 

dějiny objektu dle archivního průzkumu 

o 5 Prameny, plány, ikonografie, edice pramenů, literatura: soupis 

všech dosažitelných informací o objektu dle archivních 

a bibliografických norem 

o 6 Rozbor objektu: podrobná charakteristika a popis objektu 

na základě průzkumu 
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o 7 Stavební historie: sumarizuje kap. 4 a 6, obsahuje časové 

zařazení jednotlivých fází výstavby 

o 8 Hodnocení objektu – uměleckohistorické a kulturně-historické 

hodnocení: vyjadřuje uměleckou a historickou hodnotu objektu, 

jeho význam a zdůvodnění potřeby ochrany a péče 

o 9 Hodnotné detaily a jejich soubory: jmenovitý seznam 

a identifikace všech významných prvků stavby 

o 10 Závady: výčet všech závad a nedostatků, které znehodnocují 

památku, vycházející z průzkumu 

o 11 Náměty: rozdělena na dvě části obsahuje náměty na další 

průzkumy a náměty na následnou péči či záchranu objektu 

o 12 Seznam obrazové a plánové přílohy 

 Obrazová a plánová příloha 

o 1 Dokumentace historického vývoje objektu 

o 2 Dokumentace současného stavu 

o 3 Srovnávací materiál 

o 4 Grafické vyhodnocení SHP: stavební vývoj, hodnocení objektu 

a půdorysy s doplňujícími informacemi 

o 5 Profesionální fotografická dokumentace současného stavu [5]. 

Stavebně historický průzkum omítek ovšem zahrnuje i plošné odkryvy 

a hloubkovou sondáž omítek. Tyto destruktivní postupy jsou nutné především 

pro popis jednotlivých vrstev, složení použitých malt a původní povrchové 

úpravy. Objasňuje technologii nanášení malty, provádění povrchových úprav 

a provádění detailů. Zpracování této části SHP také vychází z jednotného 

postupu: 

 stručná umělecko-historická charakteristika objektu 

 obecný popis stavby 

 označení polohy sond, míst odebraných vzorků, jejich počet 

a materiálový charakter 
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 popis podkladního zdiva 

 makroskopický popis omítky, charakter spár, počet zjištěných vrstev 

a způsob původní povrchové úpravy [3]. 

Plošné sondy jsou obvykle prováděny v páscích nebo v ohraničených 

políčcích a spočívají v postupném odkrývání jednotlivých vrstev. Poloha 

a plocha jednotlivých odkryvů je volena podle potřeby a možností. Pokud jsou 

omítkové vrstvy nesoudržné, je nutné plochu sondy ohraničit papírovými 

přelepy. Tenkovrstvé omítky jsou většinou zkoumány mikroskopicky. 

U takového vzorku se provádí příčný řez a nábrus. Většinou je připravován 

z již odebraných větších vzorků, ale pokud ne, tak se vzorek přelepí, 

aby se zabránilo poškození při vysekávání. Podrobným zkoumáním pod 

mikroskopem lze zjistit i barevnost a použitou technologii. Stratigrafii vrstev lze 

hlouběji prošetřit pomocí SEM/EDS analýzy. Díky vysokému rozlišení 

skenovacího elektronového mikroskopu lze snadno identifikovat texturu 

vzorku. Pokud je elektronový mikroskop doplněn o elektronový disperzní 

spektrometr je možné určit prvkové složení vzorku. Takto podrobná analýza 

je ovšem i velmi nákladná, a proto je využívána jen pro velmi významné 

budovy. 

Odkrývání tlustších souvrství se provádí metodou schodů. Jednotlivé 

vrstvy jsou označeny a fotograficky zdokumentovány. 

3.1.2 Technický průzkum 

Technický průzkum se zaměřuje na lokalizaci a specifikaci 

poškozených míst. Výstupem průzkumu je zakreslení ploch, které jsou 

poškozené, vlhké s výkvěty solí, narušené trhlinkami, nebo zde omítka 

už chybí úplně. Zaznamenává se i zašpinění a různá barevnost povrchové 

úpravy. Dále se hodnotí fyzikální vlastnosti omítky – objemová hmotnost, 

tvrdost, pevnost a přídržnost k podkladu. Zkouškami a rozbory v laboratořích 

se stanovují technologické parametry, vlastnosti a charakter jednotlivých 

složek malty a jejich poměr ve směsi. Podle vnějších znaků je odhadnuta 

technika provedení povrchové úpravy.  
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Vizuální posouzení stupně poškození omítky je doplněno 

o fotodokumentaci jednotlivých poruch. Trvanlivost omítky určuje její 

přídržnost ke zdivu a strukturní rozpojitelnost. Přídržnost omítky k podkladu 

resp. stupeň odpojení od podkladu se v praxi zjišťuje nejčastěji poklepem 

kladívka z tvrdého dřeva. Zkušený pracovník spolehlivě rozezná ozvuk 

odpojené a pevně držící omítky. Přítomnost vzduchové mezery lze zjistit 

například i ultrazvukovou metodou, která je určená především pro zjišťování 

vzduchové mezery ve vrstvených konstrukcích. Bohužel kvůli své náročnosti 

a pracnosti je na větších plochách, jako je například fasáda, neproveditelná.  

Vzorky pro laboratorní rozbor je nutné odebírat velmi pozorně a dle 

předepsaných postupů, aby závěry ze zkoušek poskytly objektivní podklady 

pro obnovu omítky a výsledky zkoušek nebyly nijak ovlivněné. Pokud bude 

následně zjišťována přesná vlhkost vzorku, je nutné, aby se vzorek při odběru 

neohřál, a nedošlo tak k nežádoucímu vysušení povrchu vzorku. Proto 

se nedoporučuje vzorky pro gravimetrickou metodu odebírat vrtáním. Ihned 

po odběru vzorku je nutné vzorek zajistit proti vysychání například vložením 

do sáčku s těsným zavíráním, nebo do uzavíratelné nádoby. Omítka 

se odebírá vždy na více místech a několika výškových úrovních, aby byl 

vzorky vytvořen dostatečný soubor pro stanovení průměrných hodnot. Místa 

pro odběr vzorku jsou hlavně v místech, kde se očekává změna skladby, jiné 

složení omítky, nebo kde je patrné poškození. Vzorky jsou vždy odebírány 

v celé tloušťce omítky pro případné další použití například ke zhotovení 

nábrusu nebo pro stratigrafické hodnocení.  

Základní zkouškou pro posuzování kvality omítky je stanovení 

objemové hmotnosti omítky. Objemová hmotnost se zjišťuje zvážením vzorku 

o známých rozměrech. 

Zkušební metody pro zkoušky pevnosti malty se dělí na destruktivní 

a nedestruktivní, kterým dáváme přednost. Nedestruktivní zkouška pevnosti 

omítky se provádí Schmidtovým kladívkem typu PT vhodným pro stavební 

materiály v rozmezí pevnosti 0,33 – 5,0 MPa. Destruktivní zkoušky uváděla 

norma ČSN 72 2430 Malty pro stavební účely, která byla nahrazena 

ČSN EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malty pro vnitřní a vnější 
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omítky. Jednotlivé zkoušky popisovaly přidružené normy, které byly ovšem 

také zrušeny. Jednalo se o ČSN 72 2449 Zkouška pevnosti malty v tlaku, 

ČSN 72 2450 Zkouška pevnosti malty v tahu za ohybu, ČSN 72 2451 Zkouška 

přídržnosti malty k podkladu. Příprava i provedení destruktivních zkoušek 

pevnosti je u omítek náročná a v některých případech, kdy je omítka narušená, 

i neproveditelná. Zkouška přídržnosti omítky zase může při odběru vzorku 

způsobit lokální poruchy v okolí odběru vzorku, přičemž minimální hodnoty 

přídržnosti 0,2MPa je dosahováno zcela výjimečně. Zkoušku pevnosti omítky 

přímo na místě lze provést tzv. zkouškou šroubovákem. Jedná se bohužel, ale 

také o destruktivní metodu. Zkouška spočívá v zabodnutí šroubováku přímo 

do omítky, pokud šroubovák nejde do omítky zabodnout, je omítka únosná 

a přídržná ke zdivu, v opačném případě, kdy šroubovák omítkou lehce projde, 

dá se předpokládat, že omítka je degradovaná. 

3.1.3 Chemická analýza 

Jedním z nejdůležitějších ukazatelů kvality omítek je chemická analýza. 

Analýza určuje druhy pojiva a plniva a jejich přibližný poměr ve směsi. 

Podrobné složení bohužel není možné zjistit s ohledem na čas a reakce, které 

ve směsi za tu dobu proběhly. Například v nejstarších hlinito-vápenných 

omítkách se dá předpokládat reakce jílových minerálů s vápnem. Nejčastější 

zkouškou pro zjištění přesné vlhkosti vzorku je metoda gravimetrická, kdy 

se zváží vzorek před a po vysušení a z rozdílu hodnot je zjištěna hmotnost 

vody ve vzorku. Pro vyšší přesnost měření je nutné, aby byl vzorek správně 

odebrán a uchováván do provádění analýzy (viz výše). Výsledky analýzy 

vyhodnocují dle normy ČSN P 73 0610 (Tab. 3.1). 

Tab. 3.1: Vyhodnocení vlhkosti dle ČSN P 73 0610 [9] 

stupeň vlhkosti vlhkost zdiva [% hm.] 

velmi nízká < 3,0 

nízká 3,0 - 5,0 

zvýšená 5,0 - 7,5 

vysoká 7,5 - 10,0 

velmi vysoká > 10,0 
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Další analýzou odebraných vzorků lze stanovit druh a množství solí. 

Soli, které způsobují degradaci omítkových vrstev, jsou především chloridy, 

dusičnany a sírany. Vzorek je rozmělněn a rozmíchán ve vodě. Obsah solí 

v roztoku identifikujeme pomocí indikačních papírků a výsledky jsou 

přepočteny na obsah solí ve vysušeném vzorku. Výsledky jsou opět 

vyhodnoceny dle ČSN P 73 0610 (Tab. 3.2). 

       Tab. 3.2: Vyhodnocení salinity zdiva dle ČSN P 73 0610 [9] 

stupeň zasolení zdiva chloridy [%] dusičnany [%] sírany [%] 

nízký < 0,075 < 0,1 < 0,5 

zvýšený 0,075 - 0,2 0,1 - 0,25 0,5 - 2,0 

vysoký 0,2 - 0,5 0,25 - 0,5 2,0 - 5,0 

velmi vysoký > 0,5 > 0,5 > 5,0 

Laboratorní analýzou lze získat obsah nerozpustného podílu 

(kamenivo, křemenný písek) v omítce. Dopočtem je zjištěn obsah pojiva 

(u historických omítek především oxid vápenatý 𝐶𝑎𝑂 spolu s oxidy železa 

a hliníku). Chemická analýza vychází z ověřených analytických postupů. 

Zvážením vyžíhaného vzorku malty jsou zjištěny ztráty žíháním. Poté je vzorek 

smíchán s kyselinou chlorovodíkovou 𝐻𝐶𝑙 a nerozložená část vzorku odpovídá 

obsahu kameniva. Odečtením ztráty žíháním a obsahu nerozpustného podílu 

je získán obsah pojiva. Dalšími reakcemi, vysrážením a filtrací mohou být 

identifikovány jednotlivé složky pojiva. Z hodnot jednotlivých složek směsi 

je možné určit přibližný poměr míšení původní malty. 

3.1.4 Rozbor zrnitosti plniva omítek 

Nedílnou součástí hodnocení kvality omítek je i vyhodnocení zrnitosti 

plniva. Kvalita písku má velký vliv na výslednou kvalitu omítkové malty. Kvalitě 

písku byla věnována velká pozornost. U historických omítek se ovšem 

setkáváme s použitím místních zdrojů materiálu, o to větší byla věnována péče 

jeho úpravě. Rozbory zrnitosti lze využít i při odlišení jednotlivých 

výstavbových etap objektu, což je velice cenná informace při tvorbě SHP. 

Zkoušku zrnitosti je vhodné doplnit petrografickým rozborem, který určí přesné 

zařazení a identifikaci daného písku.  

Rozbor zrnitosti se provádí následovně: vzorek omítky o známé 

hmotnosti se rozloží zředěnou kyselinou chlorovodíkovou, po vyšumění 
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se propere vodou, vysuší v sušárně a poté se vzorek prosévá na natřásadle 

přes normovaná síta. Jednotlivé frakce se zváží a výpočtem se získá jejich 

procentuální podíl ve vzorku. Při této zkoušce lze použít jen některá ze sady 

normových sít. Nejčastěji se ve stavebnictví (s ohledem na normu hodnotící 

kvalitu písku) používají síta, kde je maximum frakce vetší než 6 mm a minimum 

částice 0,1 mm a menší. Pro jemnější písky se využívají tzv. plavící metody. 

Zrnitost lze zjistit i v automatickém sedimentačním přístroji, který plynule 

registruje sedimentační rychlost jednotlivých frakcí. Výstupem takovéto 

zkoušky je tzv. kontinuální zrnitost – plynulá křivka. Výsledky rozboru jsou 

interpretovány křivkami (nejčastěji kumulačními) nebo grafy pro snadné 

porovnávání. Pomocí rozboru zrnitosti lze určit jednotlivé fáze výstavy 

a charakterizovat použité technologie, třeba i podle typických znaků 

jednotlivých stavebních hutí nebo slohových období. 

3.2 Výsledky průzkumu na kostele sv. Prokopa v Budiměřicích 

Vzhledem k nedostatku jakýchkoliv archiválií či dokumentů týkajících 

se výstavby kostela sv. Prokopa v Budiměřicích byl průzkum proveden pouze 

vizuálně a byla změřena povrchová vlhkost příložným vlhkoměrem.  

3.2.1 Vizuální průzkum  

Při vizuálním průzkumu kostela byl zaznamenán stav povrchových 

úprav. Jednotlivé poruchy, včetně jejich rozsahu, byly zakresleny do pořízené 

fotodokumentace (Obr. 3.2 - 3.9). Byla pořízena fotodokumentace jak 

celkového stavu objektu, tak některých detailů týkajících se především poruch 

a degradace.  
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Obr. 3.2: Severozápadní pohled - západní průčelí a severní strana (Zdroj: archiv autora)  

 

 

Obr. 3.3: Severovýchodní pohled (Zdroj: archiv autora) 
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Obr. 3.4: Východní pohled (Zdroj: archiv autora) 

 

 

Obr. 3.5: Jihovýchodní pohled (Zdroj: archiv autora) 
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Obr. 3.6: Jihozápadní pohled (Zdroj: archiv autora) 

 

Obr. 3.7: Západní pohled (průčelí) (Zdroj: archiv autora) 
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Obr. 3.8: Jihozápadní pohled na věž (Zdroj: archiv autora) 

 

Obr. 3.9: Legenda k Obr. 3.2 - 3.8 (Zdroj: archiv autora) 
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Z průzkumu je patrné, že nejvíce poškozené jsou části omítky přiléhající 

k pískovcovému soklu, a to po celém obvodu kostela. Toto poškození může 

mít za příčinu stoupání vlhkosti ze soklu, protože při vizuálním průzkumu 

objektu, bylo nadále zjištěno, že soklové zdivo z pískovce bylo natřeno 

neprodyšnou šedou barvou. Je nutné, aby se vzlínající vlhkost, která 

vystoupala až do výše soklu, zde intenzivně odpařovala, aby nedocházelo 

k dalšímu navlhání zdiva nad soklem. Pískovec je velmi nasákavý, což není 

pro soklové zdivo příznivé, proto byl sokl asi v minulosti opatřen nátěrem. 

Uzavření porézní struktury pískovce ovšem může způsobovat snížení 

schopnosti odpařování a následné stoupání vlhkosti do zdiva nad soklem. 

Povrch pískovce je dobré hydrofobizovat, nátěr ale musí mít nízký difuzní 

odpor, aby mohlo docházet k odpařování. Dalším problémem soklu u kostela 

sv. Prokopa je špatný tvar horní hrany soklu. Horní hrana by ideálně měla mít 

sklon 50 - 60°, bohužel na kostele je hrana soklu rovná, čímž se při deštích 

nebo tání sněhu jednoznačně stává dalším zdrojem vlhkosti. 

Dalším místem, kde je viditelné výrazné poškození, je římsa na věži 

nad vstupem do objektu. Římsy jsou vždy velmi exponovaným místem, a proto 

je jejich poškození zcela zřejmé. Výrazné poškození omítek je ve vyšších 

částech věže nad římsou. Omítka je zde na mnoha místech úplně opadaná 

až na nosné zdivo a zbývající fragmenty omítek jsou silně znečištěné. 

V severozápadním koutu, v připojení šneku na věž, je patrná silná 

biologická degradace, a to nejen na soklu přiléhajícímu k terénu, ale také 

ve vyšších místech, kde přiléhá stříška šneku k věži, na římse a v jejím okolí. 

Dalším místem napadeným mikroorganismy jsou schody při vstupu 

do objektu, které přímo přiléhají k okolnímu terénu. 

Biologická degradace a odhalené nosné zdivo se nachází i na severní 

straně objektu v místě, kde se napojuje střecha přístavku na presbytář. 

V tomto místě můžeme předpokládat chybu v napojení, netěsnost a zatékající 

vodu. 
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Odhalené nosné zdivo je patrné i na válcových částech objektu - 

severozápadní šnek i oba přístavky. Toto poškození je možná způsobeno 

silnější vrstvou omítky, která byla nutná pro vyrovnání nerovností nosného 

zdiva v obloucích. Dále jsou velké plochy chybějící omítky na jižní straně 

v okolí okenních otvorů. 

Velmi degradované omítky se nachází na podezdívce zábradlí 

u schodiště do presbytáře. Zde omítka přiléhá přímo k okolnímu terénu, takže 

její degradace je naprosto pochopitelná. 

Celkově jsou omítky na objektu ve velmi špatném stavu a na mnoha 

místech jsou dochovány pouze fragmenty původní omítky. U těchto fragmentů 

se dá ovšem polemizovat o jejich stáří. Nikde není dohledatelný rozsah 

rekonstrukce, která proběhla v 70. letech minulého století, a tudíž mohou být 

i tyto fragmenty pouze bezvýznamné části omítek z doby rekonstrukce, nikoliv 

původní cenné vápenné omítky. Pro určení přesného stáří a složení omítek 

pro určení rozsahu cenných částí fasády by bylo nutné provést odběry vzorků 

a provést jejich důkladnou analýzu.  

3.2.2 Měření vlhkosti 

Vlhkost byla měřena příložným vlhkoměrem PSMXI v 88 bodech. Body 

byly rozmístěny po obvodu budovy ve třech úrovních – první úroveň byla 

měřena na pískovcovém soklu (cca 0,5 m nad terénem), druhá nad soklem 

(cca 1,1 m) a třetí úroveň cca 2 m nad terénem. Přesné umístění jednotlivých 

bodů měření je v příloze na str. 96 (Příloha č. 2). Průběh měření je patrný 

z následující fotografie (Obr. 3.10). 

Kapacitním vlhkoměrem PSMXI (tzv. kakaso) lze určovat vlhkost 

v objemu omezeném plochou cca 80 x 100 mm a hloubkou 10 – 30 mm. 

Princip elektrických kapacitních vlhkoměrů spočívá v měření dielektrické 

konstanty, proto jsou často nazývány jako vlhkoměry dielektrické. Na spodní 

straně přístroje jsou dvě elektrody, které vytváří měřící kondenzátor. Voda 

v materiálu má vliv na jeho permitivitu. Se změnou vlhkosti prostředí se tedy 

mění i kapacita kondenzátoru. Přístroj tedy neměří přímo hodnotu hmotnostní 

vlhkosti (přesněji střední hodnotu vlhkosti daného objemu materiálu). Pro 

získání této hodnoty je nutné bezrozměrný údaj z přístroje přepočítat pomocí 
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kalibrační křivky. Kalibrační křivku pro daný materiál lze získat několika 

způsoby. Například laboratorní zkouškou vzorku materiálu velikosti minimálně 

150 x 150 x 25 mm. kdy je jeho vlhkost stanovena standardní gravimetrickou 

metodou. Na displeji přístroje jsou pak čteny odpovídající hodnoty, které jsou 

vyneseny do grafu a následně proloženy vhodnou křivkou. Tato křivka pak 

slouží jako kalibrační křivka pro daný materiál.  

 

Obr. 3.10: Měření vlhkosti v bodě č. 23 (viz  Příloha č. 2) (Zdroj: archiv autora) 

Hodnoty, které byly naměřeny vlhkoměrem, bylo nutné převést pomocí 

tabulky (Tab. 3.3) od výrobce vlhkoměru na hmotnostní vlhkost. Naměřené 

hodnoty, přepočtená vlhkost a porovnání s normou ČSN P 73 0610 jsou 

uvedeny v příloze na straně 94 (Příloha č. 1). Fotodokumentace s označením 

míst měření vlhkosti se nachází v příloze na straně 96 (Příloha č. 2).  

Tab. 3.3: Přepočet naměřených hodnot na  % vlhkosti [12] 

naměřeno stupeň vlhkosti vlhkost zdiva [% hm.] 

< 30 velmi nízká < 3,0 

30 - 60 nízká 3,0 - 5,0 

60 - 75 zvýšená 5,0 - 7,5 

75 - 90 vysoká 7,5 - 10,0 

> 90 velmi vysoká > 10,0 

Měřením byla zjištěna nejvyšší vlhkost v oblasti pískovcového soklu 

a to průměrně 10,162%, což dle ČSN P 73 0610 odpovídá velmi vysoké 

vlhkosti. Měření tedy jen potvrdilo předpoklad založený na vizuálním 
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průzkumu. Z měření dále vyplývá, že se stoupající výškou zavlhčení zdiva 

klesá, což odpovídá předpokladu vzlínající vlhkosti. V následující tabulce 

(Tab. 3.4) jsou uvedeny průměrné hodnoty vlhkosti v závislosti na výšce 

měření. Vlhkost zdiva nad soklem je dle ČSN P 73 0610 tedy hodnocena jako 

zvýšená. 

Tab. 3.4: Průměrná vlhkost dle výšky měření (Zdroj: archiv autora) 

výška vlhkost [%] 

0,5 m 10,162 

1,1 m 7,296 

2,0 m 5,453 

 Při porovnání zavlhčení jednotlivých stran objektu dle jejich zeměpisné 

orientace bylo zjištěno, že nejvíce vlhká je severní strana s hodnotou 8,273%. 

Naopak jižní se jeví jako nejsušší s průměrnou hodnotou hmotnostní vlhkosti 

6,905%. Tato hodnota ovšem stále dle ČSN P 73 0610 odpovídá zdivu 

se zvýšenou vlhkostí. Východní a západní strana jsou zavlhčeny obdobně, jak 

je patrné z následující tabulky (Tab. 3.5). Vyššímu zavlhčení severní stěny 

nasvědčuje i fakt, že severně orientovaná část pozemku, na kterém kostel leží, 

je pokryta mechem, který indikuje vyšší vlhkost zeminy. 

Tab. 3.5: Průměrná vlhkost dle orientace měřené stěny (Zdroj: archiv autora) 

pozice vlhkost [%] 

sever 8,273 

jih 6,905 

východ 7,805 

západ 7,565 

Výsledným porovnáním může být spojení předchozích dvou 

vyhodnocení (Tab. 3.4 a 3.5) do jedné tabulky (Tab. 3.6), kde jsou přehledně 

uvedeny průměrné hodnoty vlhkosti v závislosti jak na výšce měření, tak  

orientaci měřené stěny. V tabulce (Tab. 3.6) jsou shrnuty výše zmíněné 

výsledky a to, že pískovcové zdivo soklu má velmi vysokou vlhkost a jižní 

strana objektu je vlhkostí zatížena nejméně.  
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Tab. 3.6: Vyhodnocení měření vlhkosti (Zdroj: archiv autora) 

vlhkost [%] sever jih východ západ 

0,5 m 10,314 9,604 10,555 10,177 

1,1 m 8,185 6,738 6,832 7,430 

2,0 m 6,322 4,372 6,029 5,089 

Výsledky vlhkostního průzkumu objektu pouze potvrdily domněnky, 

které vznikly během vizuálního průzkumu stavby. Objekt kostela je namáhán 

především vzlínající vlhkostí z podzákladí z důvodu nedostatečné či spíše 

chybějící hydroizolace základů. Vlhkost se ze základů šíří pískovcovým 

soklem, ze kterého postupně přechází do zdiva a způsobuje jeho degradaci. 

Hlavním znakem této degradace je již zmiňovaná opadávající omítka. 

Na objektu ovšem není viditelná vlhkostní mapa a bohužel ani tento průzkum 

nebyl schopen určit hranici mezi zavlhlým a suchým zdivem a tedy rozsah 

poškození. 

Vzhledem k naměřeným hodnotám může být použita jako jedno 

ze sanačních opatření i sanační omítka, kterou lze použít do vlhkosti 

podkladního zdiva 8% hmotnostních (výjimečně 11%). Základem úspěšné 

sanace vnějších povrchových úprav je ale odstranění příčin degradace, 

a to především zamezení vnikání vody do zdiva z podzákladí.  
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4. Možnosti sanace vnějších povrchových úprav historických 

budov 

4.1 Péče o historické omítky 

Základním požadavkem je zachování původních omítek v co největším 

rozsahu a jejich šetrné ošetření. Příkladem nám mohou být naši předci, kteří 

byli při stavební činnosti velmi šetrní, hospodární a ohleduplní. Zásahy 

do staveb prováděli účelně po generace používanými technologiemi, které 

vycházely z ověřených empirických znalostí a zkušeností. Hospodárnost 

spočívala v druhotném využívání stavebních materiálů, respektování podstaty 

původního objektu i v pečlivé údržbě. 

Pro zachování vypovídající hodnoty historických staveb je důležité 

respektování vývojové vrstevnatosti. Jednotlivé přestavby a rekonstrukce 

se obvykle projeví i v omítkovém souvrství, které pak obsahuje historii celé 

stavby. Současné povrchové úpravy často ničí původní omítkové souvrství, 

protože neodpovídají technologií, materiálem ani celkovou interpretací díla 

a detailů. 

Omítky často vytvářejí finální vzhled historické stavby. Hlavní cílem 

péče o takové omítky je jejich věrohodné ztvárnění pro ucelený dojem 

z objektu. Pro vytvoření harmonicky působícího díla je nejdůležitější propojení 

všech detailů a dílčích částí architektonického díla tak, jak to vytvořil původní 

stavitel. 

Technologie povrchových úprav je nedílnou součástí historického 

vývoje a zobrazuje estetický vývoj ztvárnění omítaných ploch i odlišný způsob 

řemeslného zpracování v různých obdobích. Je tedy zapotřebí jakékoliv 

opravy provádět tradičními technologiemi za použití tradičních materiálů. 

Důraz je kladen na celkovou věrohodnost historické interpretace včetně 

zachování rovinnosti a zvlnění. 

4.2 Příčiny degradace 

Omítka může plnit svou funkci a chránit budovu před vnějšími vlivy, 

pouze pokud tvoří celistvý obal této budovy. Bohužel s časem a působením 

vnějších vlivů povrchová úprava degraduje a svou ochrannou funkci přestává 
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plnit. Porucha vnější povrchové úpravy je charakteristická především 

rozpadem struktury omítkové malty, způsobeným ztrátou soudržnosti pojiva 

a plniva. Blížící se konec životnosti stavby signalizuje nejen degradace omítky, 

ale i ztráta soudržnosti omítky s pokladem a její následné odpadávání. 

Porušení omítky může způsobit i neodborná rekonstrukce, přestavba nebo 

změna využití historického objektu. Při stavebních pracích s těmito činnostmi 

spojenými dochází k porušení funkčních částí objektu neodborně provedenými 

úpravami a následnou změnou vlhkostních a mikroklimatických poměrů 

budovy, které způsobí rychlejší degradaci omítek a následně celé konstrukce. 

4.2.1 Stáří 

Proces stárnutí se na omítkách podepisuje stejně jako kdekoliv jinde. 

Hlavní roli zde hraje celkové stáří objektu. Životnost omítek je ovlivněna řadou 

faktorů již při jejich zhotovování. Od kvality použitých surovin a typu použité 

omítky přes technologii zpracování a provedení až po členitost fasády a její 

finální povrchovou úpravu. Proces stárnutí může být ovlivněn, a to jak 

pozitivně tak negativně. Největším zásahem ovlivňujícím životnost omítky 

bývají změny využití stavby nebo neodborné přestavby a rekonstrukce. Při 

těchto úpravách často dochází k omezení cirkulace vzduchu a dýchání stavby, 

které mají za příčinu změnu vlhkostních poměrů spojených s celkovým 

vlhnutím stavby. Dalším faktorem ovlivňujícím degradaci omítky je absence 

údržby. Pokud není fasáda pravidelně udržována a čištěna dochází na jejím 

povrchu k usazování různých nečistot, které na povrchu fasády vytvářejí krustu 

a dochází k nenávratnému poškození omítky.  

4.2.2 Povětrnostní vlivy 

Hlavním faktorem ovlivňujícím stárnutí omítky je samozřejmě 

zeměpisná poloha objektu. Proto je vhodné volit typ omítky, technologii 

provedení a finální povrchovou úpravu právě s ohledem na geografii. Omítku 

namáhají i cyklické nebo prudké změny teploty a vlhkosti, které zapříčiňují 

vznik povrchových trhlinek a lokální ztrátu přídržnosti omítky. Tento jev 

je typický pro omítky aplikované na smíšené zdivo. Závažným problémem 

omítek prováděných před zimou je jejich možné zmrznutí, kdy voda zvětší svůj 

objem a dojde k úplnému rozrušení struktury omítky. Velký vliv má i porozita 
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omítky, která se odvíjí od vodního součinitele, teploty a vlhkosti při tuhnutí 

malty. Vlivem vyšší porozity omítky může docházet k transportu vody skrz 

omítku až ke zdivu, což může mít fatální degradační účinky na celý objekt. 

Voda v pórech omítky také může zamrznout a způsobit rozrušení celkové 

struktury omítky. Náchylnost k erozi vykazuje i členitý povrch omítky 

způsobený použitím netříděných písků a úlomků kamenů jakožto plniva. 

Dochází k vylamování jednotlivých částeček kameniva z omítky a tím 

k povrchové degradaci. Tento problém je pozorován především 

u jednovrstvých omítek z období gotiky. 

4.2.3 Pohyby objektu 

Porucha statiky nebo nerespektování dilatačních a technologických 

spár může vést ke vzniku trhlin. Trhliny v omítce způsobují velký problém, 

protože umožňují transport srážkové vody až ke zdivu, a tak dochází k jeho 

rychlé degradaci. Je nutné zachovat průběh dilatačních spár skrz celé 

souvrství včetně omítky a finální povrchové úpravy, jinak dojde ke vzniku 

trhliny v místě této dilatace. Polohu pracovních spár je možné ovlivnit, proto 

jsou, pokud je to možné, umisťovány na nároží. Trhliny způsobené poruchou 

statiky, například sedáním objektu, jsou velmi těžko opravitelné. V první řadě 

je nutné odstranit příčinu a statiku dobře zafixovat. Oprava trhlin bez 

odstranění příčin jejich vzniku nemá smysl, protože dříve či později dojde 

k opětovnému prasknutí omítky.  

4.2.4 Vlhkost 

Voda namáhá konstrukce mnoha způsoby, jako voda srážková (hnaná 

větrem, odstřikující od terénu, pronikající komínem nebo smáčející 

oplechování, sokly či římsy), voda vzlínající nebo kondenzující, difuze vodních 

par, hydrostatický tlak, hygroskopicita materiálu, adsorpce, vlhkost 

zabudovaná nebo vadné sanitární instalace. Nejčastěji způsobuje zvýšenou 

vlhkost zdiva vzlínající vlhkost spolu s difuzí. Příčinou zvýšené vlhkosti zdiva 

a omítek bývá nejčastěji porucha nebo absence hydroizolace spodní stavby, 

okapových svodů nebo změna hladiny spodní vody. Tyto poruchy se mohou 

projevit viditelnou vlhkostní mapou na omítce, odpadávající povrchovou 

vrstvou nebo odlupujícími se puchýři štukové vrstvy omítky. Lokální porušení 
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omítek a navlhnutí zdiva může způsobit i havárie TZB. Možnosti vlivu vody 

na objekt a jejich projevy jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 4.1). 

Tab. 4.1: Vlastnosti vlhkosti, její projevy a předběžné hodnocení  (Převzato z [1]) 

 

4.2.5 Zasolení 

Zasolení zdiva se projevuje vznikem tzv. solných výkvětů viditelných 

na povrchu omítky. Vznik solných výkvětů je spojen se zvýšenou vlhkostí zdiva 

či omítek. Vzlínající vlhkost roznáší rozpuštěné škodlivé soli (chloridy, sírany 

a dusičnany) kapilárním systémem. Tyto soli se poté dostávají na povrch 

omítky, kde krystalizují. Výkvěty se projevují na stěnách skvrnami nebo 

usazeninami jako shluky, krystaly, jehličky, škraloupy či jakési plísně. Pro 

transport solí je tedy nutná určitá vlhkost zdiva, solné výkvěty se proto tvoří 

většinou v místech, kde převládá odpařování nad transportovaným 

množstvím, tedy v místech přechodu mezi suchou a vlhkou omítkou 

tzv. vysychací frontě. Rozlišujeme dva druhy výkvětů solí: 

 vnější výkvěty, které vznikají na povrchu omítek a můžeme 

je pozorovat jako vlhkostní mapy či barevné skvrny 

 vnitřní výkvěty, které vznikají pod povrchem omítek a nejsou tedy 

viditelné, čímž jsou ještě nebezpečnější než výkvěty vnější. 
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Primární výkvěty vznikají vzlínáním vody ve zdivu, které obsahuje 

výkvětotvorné soli, nebo je přijímá z okolní zeminy. Zdrojem solí ovšem můžou 

být i materiály obsažené v původní maltě (vápenné pojivo, písek, kamenivo 

či záměsová voda). Tato voda obsahuje nejčastěji sírany, uhličitany, 

křemičitany, někdy i chloridy a dusičnany. Voda se solemi putuje kapilárním 

systémem, až do místa, kde odpařování převládá nad transportem – nejčastěji 

do místa rozhraní mezi provlhlou a suchou omítkou. Zde poté odpařováním 

vykrystalizují solné výkvěty. Pokud odpařování probíhá příliš rychle, soli 

vykrystalizují již uvnitř kapilár v povrchové vrstvě omítky. Tato krystalizace 

je velmi nebezpečná, protože má pro omítku silně destruktivní charakter. 

Vlivem dešťové vody dochází k cyklickému procesu překrystalizování výkvětů. 

Dešťová voda totiž výkvěty solí částečně rozpouští a je vsáknuta do povrchové 

vrstvy omítky, kde po vysušení začnou soli opět krystalizovat.  

Sekundární výkvěty vznikají na povrchu provlhčené omítky 

působením ovzduší. V atmosféře je obsažen velmi nebezpeční oxid siřičitý 

𝑆𝑂2, který se ve vlhkém prostředí rozpouští na kyselinu sírovou, která reaguje 

s vápennou složkou pojiva. Dochází ke ztrátě soudržnosti omítky a na povrchu 

omítky se tvoří již zmiňovaná krusta (viz 4.3.2 Čištění omítek). Dalším 

nebezpečím jsou snadno rozpustné hořečnaté soli obsažené v dolomitických 

vápnech používaných na našem území jako pojivo omítek u románských 

a gotických staveb. Při reakci hořečnatých solí s vodou vzniká obtížně 

rozpustný hydroxid hořečnatý 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2, který narušuje omítku smršťováním, 

protože jeho objem je menší než objem původního hydroxidu vápenatého 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2. 

Hlavní příčinnou podpovrchových (vnitřních) výkvětů je reakce oxidu 

vápenného 𝐶𝑎𝑂, který je součástí vápenného pojiva, s oxidem uhličitým 𝐶𝑂2 

za vzniku nerozpustného uhličitanu vápenatého 𝐶𝑎𝐶𝑂3, který vytvoří 

na povrchu omítky povlak drobných krystalků, čímž znemožní difuzi vodní 

páry.  
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Velmi nebezpečné jsou výkvěty síranu sodného, protože při jejich 

vzniku dochází k nárůstu objemu o 84%, což působí na omítku velmi 

destruktivně. 

Pro hospodářské budovy (chlévy, stáje) jsou typické šedobílé až žluté 

výkvěty dusíkatých látek, zejména pak dusičnanu vápenatého 

𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2. 4𝐻2𝑂, které jsou příčinou razantního rozpadu vápenných omítek. 

Výkvěty dusičnanu však může způsobit i použití močoviny jako posypové sole. 

Močovina je totiž schopná se v alkalickém prostředí vápenných omítek 

přeměnit až na dusičnan. 

Běžná zimní posypová sůl obsahující především chlorid sodný 𝑁𝑎𝐶𝑙 

ovšem způsobuje na omítkách také specifické výkvěty oxichloridu vápenatého 

3𝐶𝑎𝑂. 𝐶𝑎𝐶𝑙2. 16𝐻2𝑂. 

Výkvěty solí tlakem rozrušují strukturu omítky a snižují její pevnost. Dále 

tím, že jsou soli většinou hygroskopického charakteru, dodávají do stavební 

konstrukce další vlhkost. 

4.2.6 Biologická degradace 

Mikroorganismy (lišejníky, mechy, řasy, houby, plísně, kvasinky 

a bakterie) uchycené na fasádách budov svým působením urychlují proces 

degradace omítkových vrstev. Degradaci může zapříčinit i působení ptačího 

trusu. Nejčastější příčinou degradace biologickými vlivy je špatná údržba 

objektu. Vnější povrchovou úpravu stavby je nutné pravidelně čistit. Biologická 

degradace je spojená i s vyšší vlhkostí objektu. Místa, kde dochází 

ke kondenzaci vodní páry, se často projevují vznikem plísní. Kromě 

destrukčních vlivů mají i negativní vliv na lidský organismus. 

4.3 Záchranné práce 

4.3.1 Zajištění omítek a další přípravné činnosti 

Před zahájením procesu obnovy omítek je nutné nejprve zajistit 

pozůstatky historických omítek, výtvarné výzdoby či štukových detailů. 

Záchranné zajištění musí být provedeno před začátkem jakýchkoliv 

přípravných či stavebních prací, aby nedošlo k poškození detailů. Zajištění 
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je prováděno především restaurátorskými technikami - kotvení a vyplnění 

dutin injektáží, podchycování uvolněných okrajů tmelením, přelepy, a dalšími.  

Pokud se jedná o velmi významnou historickou omítku, je možné 

provést zajištění omítky tzv. přenesením (transferem) určité plochy omítky. 

Toto přenesení může být provedeno jako dočasné opatření pro potřebu 

zpevnění původního podkladu omítky nebo jako trvalé přenesení omítky 

na jiné místo. Při transferu je nutné dobře zdokumentovat původní umístění 

omítky pro zachování historické kompatibility a autentičnosti celého díla. Vždy 

je ale lepší prvek umísťovat zpět na původní místo, jen tak je plně zachována 

jeho historická hodnota. 

Bohužel některé části historických omítek již nelze zachránit. Silně 

degradované části omítek, kdy se kdysi kompaktní materiál vlivem dlouhodobé 

eroze přeměnil na nesoudržnou suť, ani dnešními moderními metodami nelze 

zachránit a je nutné je odstranit. Rozsah odstranění dožilých ploch omítek 

je nutné velmi zvážit, protože dochází k nenávratné ztrátě autentického 

materiálu a tím částečné ztrátě hodnoty celého historického objektu. Určení 

rozsahu odstranění dožilých omítek vychází z mnoha podrobných průzkumů 

a posouzení, konečný rozsah je určen množstvím specialistů, kteří posoudí 

hodnotu omítky a reálné možnosti její záchrany. Plochy určené k odstranění 

musí být vždy přesně specifikovány a vyznačeny v příslušné dokumentaci 

či dokonce přímo v místě jejich odstraňování. Před začátkem samotného 

odstraňování je přesně stanoven postup a podmínky provádění, včetně 

odzkoušení dané techniky. Při snímání musí být zajištěna průběžná kontrola 

dodržování těchto postupů a kontrola postupu prací pro případ, že by došlo 

k nálezu starších historicky cenných vrstev, které by bylo nutné zachovat. 

Odstranění dožilého materiálu většinou probíhá při stabilizaci omítek, někdy 

je prováděno až po zpevnění omítek. 

Před zahájením stavebně restaurátorských prací je nutné provést 

odstranění nevhodných materiálů. Odstraňovány jsou především ty prvky 

a materiály, které nejsou kompatibilní s historickými omítkami, mají 

na ně nepříznivý vliv, nebo dokonce způsobují jejich rychlejší degradaci. 

Jedná se především o cementové omítky či podhozy, cementem silně 
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nastavené omítky, dozdívky spojené cementovou maltou či novodobé 

přeštukování historických omítek. Dále se jedná o omítky prováděné 

z nekompatibilních průmyslově vyráběných směsí, které neodpovídají 

původním materiálům ani technologiím. I při odstraňování nevhodných 

komponentů je důležité zvolit vhodnou technologii a omezit tak možnost 

poškození historicky cenných částí objektu. 

4.3.2 Čištění omítek 

Povrch omítky je od svého začátku znečišťován látkami z ovzduší. 

Největším problémem jsou kouřové zplodiny obsahující oxid uhličitý, siřičitý 

a pevné součástky, a kyselé deště. Nánosy těchto látek reagují s vápennou 

složkou malty, čímž vzniká krusta se specifickými vlastnostmi. Krusta není 

problémem jen estetickým, především vytváří dvojvrstvu, která při změnách 

teploty a vlhkosti urychluje proces stárnutí a degradace fasády. Pokud není 

fasáda delší dobu udržovaná a čištěna, začnou se na jejím povrchu vytvářet 

výkvěty, které postupně prorostou i do dalších vrstev omítky. Povrch omítky 

je tedy namáhán napětím od nestejnoměrné dilatace krusty a jádra omítky, 

tlaky od chemických pochodů při krystalizaci solí, zmrazováním vody v pórech, 

nárůstem porozity způsobené vymýváním pojiva a nakonec i biologickou 

degradací. Při obnově fasády je tedy její očištění nezbytné. Často je úplný 

rozsah poškození identifikován až po očištění omítky. 

Při čištění omítek hrozí velké riziko přetížení nestabilních ploch a jejich 

následný odpad, proto je velmi důležité stanovení rozsahu a vhodného 

způsobu čištění fasády. Pro výběr nejvhodnější technologie čištění se provádí 

na fasádě zkušební vzorová plocha, podle které se určí, zda stačí pouze 

povrchové omytí s ponecháním krusty, nebo zda bude nutné mechanicky 

krustu odstranit. Čištění ovšem v žádném případě nesmí poškodit historické 

omítky.  

Čištění lze provádět dvěma metodami – mechanicky nebo chemicky. 

Nejjednodušším způsobem čištění je omytí vodou s vhodným saponátem. 

Výhodou této metody jsou především nízké náklady a nenáročnost 

na kvalifikaci provádějících osob. Ovšem tato metoda má značné nevýhody, 

a to především rychlost a nebezpečí provlhčení fasády spojené s možností 
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aktivace vodorozpustných solí a vznikem výkvětů. Účinnějším způsobem 

je omývání vodou s vyšší teplotou, tlakovou vodou nebo párou. Vysoký tlak 

však může způsobit nežádoucí mechanické poškození omítky. Mytí tlakovou 

párou kombinuje působení vyšší teploty a vysokého tlaku. Jednou z metod 

čištění vodní párou je „BLAST IT METHOD“, která se vyznačuje možností 

měnit tvar proudu vodní páry a možným přidáním abraziva pomocí 

kombinované trysky. V současné době se však nejčastěji používá mechanické 

čištění za použití pevného abraziva, suchý led nebo mechanochemické 

metody založené na otryskání fasády reaktivními krystaly chemikálií. Čištění 

suchým ledem spočívá v otryskání fasády pevným 𝐶𝑂2 o teplotě -72°C pomocí 

stlačeného vzduchu. Pevný led se na povrchu omítky odpaří, čímž způsobí 

teplotní šok a nečistoty jsou vysáty v podobě prachu. Největší výhodou této 

metody je odstranění mokrého procesu. Mechanochemické metody jsou velmi 

efektivní díky mechanickému účinku spojenému s aktivním působením 

krystalů na málo rozpustný sádrovec 𝐶𝑎𝑆𝑂4. 2𝐻2𝑂, který tvoří hlavní složku 

krusty. Málo rozpustný sádrovec je působením uhličitanu amonného 

přeměněn na rozpustný síran amonný, který je odplavován. Chemické 

procesy, které při mechanochemickém čištění probíhají, jsou popsány 

následující rovnicí (Rovnice 4.1). 

𝐶𝑎𝑆𝑂4. 2𝐻2𝑂 + (𝑁𝐻4)2𝐶𝑂3 → (𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4 + 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 2𝐻2𝑂 

       Rovnice 4.1 (Převzato z [3]) 

Při této metodě je možno snížení tlaku na desetinu. Krystaly jsou 

tryskány na omítku rotačním pohybem pomocí speciální trysky. Díky tomuto 

pohybu dopadají na povrch pod malým úhlem, a tak lze snadno kopírovat tvar 

i složitě zdobené fasády. 

Problémem očištění krusty z fasády je otevření struktury povrchu 

omítky. Na otevřeném povrchu se pak snáze usazují nečistoty a proces 

zašpinění a tvorby krusty se rychle opakuje, čímž je urychlena i degradace 

omítky. Proto je nutné na očištěnou omítku provést novou povrchovou úpravu. 

Jednou z možností je provedení nátěru. V otevřené struktuře se velmi dobře 

usazují i různé mikroorganismy jako sinice a řasy. Tyto mikroorganismy jsou 
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pro omítku nebezpečné především tvorbou organických kyselin, které 

rozpouští vápenné pojivo omítek a omítka tak snáze degraduje.  

Cílem čištění může být i odstranění lokálního znečištění omítky 

například biologickými činiteli jako jsou mechy, lišejníky nebo ptačími 

exkrementy. Pro odstranění biologického znečištění jsou používány biocidní 

nástřiky. Čištění je většinou prováděno před nebo v souběhu se záchranným 

zajištěním, nebo v souběhu s aplikací vápenné vody.  

4.3.3 Odvlhčení 

Voda se do konstrukcí dostává mnoha různými způsoby 

od prosakování deště, přes kondenzaci až po vzlínání. Pokud je u historických 

budov provedena ochrana proti vzlínající vodě tak nejčastěji jílovou izolací 

základů a důmyslným odvodem srážkové vody. V mnoha případech ovšem 

stavba není chráněna nijak. Životnost hydroizolací a jejich funkčnost byla 

a je nejslabším článkem stavby. Jejich dožití nebo poškození vedoucí 

ke ztrátě funkčnosti má velký vliv na degradaci omítek a vůbec stavby jako 

takové.  

Odvlhčení omítek je spojeno s vysušením objektu jako celku. Prvním 

krokem je určení příčiny a zajištění účinného provětrávání. Odstranění příčiny 

vlhnutí objektu je obvykle spjato s provedením svislých a vodorovných 

hydroizolací a aplikací doplňkových opatření, jakými jsou sanační omítky 

či drenáže. Pro odvlhčení stavby existuje mnoho způsobů. Metoda odvlhčení 

musí být však vybrána podle výsledků průzkumu, druhu stavby, její dispozice 

(podsklepená/nepodsklepená), základových poměrů a druhu 

hydrogeologického namáhání stavby. Pokud stavba vlhká nebyla a k jejímu 

zavlhčení došlo až po nějaké změně (úprava okolního terénu, změna využití, 

apod.), je důležité o tomto faktu informovat.  

Svislá hydroizolace bývá efektivnějším, trvanlivějším a méně 

nákladným způsobem izolace zdiva oproti vodorovné hydroizolaci. Pokud 

ovšem u základů hladina vody kolísá (není stálá), je nutné svislou hydroizolaci 

doplnit drenáží. Zdivo lze vysoušet i pomocí provětrávaných vzduchových 

dutin nebo příčnými větracími kanálky. 
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Vodorovnou hydroizolaci je vhodné provádět, pokud je hladina spodní 

vody vysoko. Vodorovná hydroizolace vytvoří nepropustnou clonu, zamezí 

vzlínání kapilární vody v celém průřezu zdiva včetně omítek a omítka je tak 

dobře oddělena od zdroje zavlhčení. Provedení vodorovných hydroizolací 

je ovšem technicky náročným zásahem, a proto nebývá u historických objektů 

úplně vhodným řešením z hlediska zachování památkové hodnoty objektu. 

Je nutno ovšem dodat, že by se zde dalo říci, že účel světí prostředky, protože 

spolehlivost tohoto způsobu izolace zdiva je velmi vysoká.  Vodorovná 

hydroizolace je prováděna prořezáním ložné spáry zdiva lanovými, listovými 

nebo kotoučovými pilami a spára je vyplněna vodotěsnou izolační folií nebo 

pásem. Další možností je zarážení profilovaných nerezových plechů do ložné 

spáry pomocí speciálního stroje, které funguje na stejném principu. V tomto 

případě ovšem není nutné zdi před aplikací plechu podřezávat, při 

nepravidelné ložné spáře jsou plechy opatřeny hrotem pro lepší aplikaci. Tato 

technologie není limitována tloušťkou zdiva (do 1 m jednostranná aplikace, 

nad 1 m šířky zdiva oboustranná aplikace plechu se vzájemným překryvem), 

hodnotou vlhkosti nebo chemismem zdiva. Vodorovnou izolační clonu lze 

provádět i vytvořením soustavy vrtů, které jsou následně vyplněny injektážní 

látkou, která pronikne do dutin, trhlin i spár a pórů ve zdivu, v reakci s vodou 

se přemění v gel a zdivo uzavře.  

Dalším způsobem vysoušením zdiva je elektroosmóza. Metoda 

je založená na elektrofyzikálních zákonech, kdy za určitých podmínek voda 

putuje v elektrickém poli od anody ke katodě. Do zdiva jsou umístěny 

elektrody, které jsou udržovány pod napětím cca 50 V. Zdivo je vysoušeno 

odpařováním. Celý proces je řízen počítačem v závislosti na druhu zdiva, 

vlhkosti a stupni zasolení. Elektroosmóza je většinou doplněna aplikací 

sanačních omítek. Jednoduché rozdělení jednotlivých metod sanace proti 

vlhkosti je uvedeno v následující tabulce (Tab. 4.2). 
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Tab. 4.2: Metody sanace staveb proti zvýšené vlhkosti (Zdroj: archiv autora) 

PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ 

 dodatečná hydroizolace zdiva  

 speciální sanační omítky 

 elektrofyzikální metody 

 injektáž 

 provětrávané vzduchové 

dutiny 

 systém větracích kanálků 

 konzervační nátěry a nástřiky 

 odvodnění spodní stavby 

pomocí drenáže 

 úprava terénu v okolí stavby 

 systém odvětrávacích 

příkopů 

 úprava vlastností základové 

půdy 

 úprava vnitřního prostředí 

objektu 

4.3.4 Sanace výkvětů solí 

Zavlhčení historického objektu je většinou spojeno i s výkvěty solí 

na omítkách. Krystalizační tlaky při vzniku výkvětů mají za následek rozrušení 

struktury omítky a tím její celkovou degradaci. Výkvěty solí se nejčastěji 

vyskytují v okolí soklů a na místech, kde jsou poškozeny okapové žlaby 

či svody dešťové vody ze střechy. Pro účinné a trvalé odstranění výkvětů 

je nutné přesné určení příčiny vzniku výkvětů a jejich chemická analýza. 

Pokud není příčina a chemizmus určen přesně, nemůže být spolehlivost 

sanace zaručena. U neizolovaných objektů je často patrná výška provlhnutí 

omítky způsobená vzlínáním. Na horním okraji provlhnutí jsou pak viditelné 

intenzivní pásy výkvětů. Problém výkvětů solí není spojen jen s novostavbami 

či špatně provedenými rekonstrukcemi historických objektů. Výkvěty solí 

mohou být způsobeny i změnami hydrogeologického namáhání stavby nebo 

změnou využití. V těchto případech je poté odstranění příčin velmi obtížné. 

Výkvěty solí způsobují nenávratné destruktivní poškození omítek. Ale 

i přes silné zasolení má historická omítka významnou kulturní hodnotu a proto 

není vhodné její odstranění. Vzácné autentické omítky je možné zachovat díky 

existenci metod jejich odsolování. U omítky narušené výkvěty je nutná její 

komplexní obnova včetně sanace podkladního zdiva. V dnešní době se pro 

odsolování používají nejčastěji sanační omítky.  
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Sanační omítky jsou omítky s vysokou pórovitostí a paropropustností. 

Své uplatnění nacházejí především při obnově vlhkostí poškozených omítek 

historických budov, které nejsou izolované proti vzlínající vlhkosti. Účelem 

těchto omítek je zabránění novému provlhčení a výkvětu solí na obnovené 

omítce. Použití těchto omítek je omezeno na stavby namáhané kapilární nebo 

hygroskopickou vlhkostí. Princip sanačních omítek spočívá ve snížení nebo 

úplném omezení kapilární vzlínavosti zvětšením velikosti pórů v omítce, 

protože pohyb vody se solemi probíhá jen v pórech menších než 60 µm. Dále 

velké póry poskytují prostor pro krystalizaci solí bez destruktivního vlivu 

na omítku. Omítka je schopná propouštět vodní páry nikoliv však kapalnou 

vodu, odpařovací zóna posouvá na rozmezí omítky se zdivem, čímž zůstává 

povrch omítky suchý, i když je zasolená. Velikost pórů je upravována složením 

malty, část písku je nahrazena perlitem nebo pemzou a jsou přidány tenzidy 

pro zvětšení obsahu vzduchu v maltě na více než 25% objemu. Těmito 

úpravami je docíleno výsledných 40% obejmu vzduchu u ztvrdlé malty.  

Význam sanačních omítek pro odvlhčování a odsolování je zásadní. 

Mnohdy je to jediný možný způsob záchrany historické památky. Nevýhodou 

sanačních omítek je jejich omezená životnost. Doba jejich životnosti závisí 

na stupni zasolení zdiva před jejich aplikací. Technologie provedení sanačních 

omítek je volena s ohledem na výsledky průzkumu salinity (viz Tab. 3.2). Při 

nízkém stupni zasolení je možné aplikovat sanační omítku pouze v jedné 

vrstvě o minimální tloušťce 20 mm (podhoz – kotvící vrstva do 5 mm a krycí 

sanační omítka cca 20 mm). Při vyšším stupni zasolení je nutné provést další 

vrstvu omítku, a to porézní jádrovou sanační omítku tloušťky 10 mm.  Běžné 

sanační systémy se provádí jako dvou až čtyřvrstvé - sanační podhoz 

(tloušťka do 5 mm), sanační  vyrovnávací omítková vrstva (tloušťka 10 mm – 

20 mm), základní sanační omítka (tloušťka 10 mm – 30 mm) a lícní 

povrchová sanační úprava (tloušťky 1 – 4 mm). Pojivo sanační omítky musí 

mít vždy hydraulický charakter, protože je nutné, aby malta rychle ztvrdla 

a po vyschnutí měla dostatečnou pevnost. Složení sanačních omítek se mění 

podle výrobce, ale vždy obsahuje přísady pro lepší zpracovatelnost 

a přilnavost, dále látky s pěnícím a vodoodpudivým účinkem.  Princip sanační 

omítky je vyobrazen na následujícím obrázku (Obr. 4.1). 
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Obr. 4.1: Princip sanační omítky (Převzato z [16]) 

Při provádění sanačních omítek je nutné dodržet technologickou kázeň. 

Způsob provádění je náročný a má jasně stanovené zásady. Je nutné 

provedení průzkumu pro zjištění vlhkosti a stupně salinity, součástí průzkumu 

musí být i specifikace podkladního zdiva a průzkum povrchové vrstvy (rozsah 

a příčiny destrukce). Poškozenou nepřídržnou omítku je nutné odstranit 

do výšky o cca 1 m vyšší než je poškození. Pokud je poškozené i zdivo, 

je nezbytné jej také odstranit. Spáry zdiva vyškrábat do hloubky 20 mm – 

30 mm podle použitého sanačního systému. Na připravený, očištěný povrch 

se nanese kotvící vrstva (podhoz). Podle stupně zasolení zdiva je následně 

provedena jádrová (vyrovnávací) sanační omítka v tloušťce odpovídající 

salinitě, minimálně ovšem 10 mm. Povrch jádrové omítky se stáhne a poté 

zdrsní. Základní sanační omítku v minimální tloušťce 15 mm (u jednovrstvých 

20 mm) je nutné po částečném vyzrání (min. 2 dny) uzavřít lícní štukovou 

sanační vrstvou s hydrofobní úpravou. Pokud má být povrch omítky opatřen 

nátěrem, je nutné, aby měl nátěr nízký difuzní odpor (nejlépe silikátová barva). 

Při nedodržení podmínek zpracování a aplikace, nemusí sanační omítka plnit 

svoji funkci a nebudou se na ni vztahovat záruky výrobce suché směsi. 
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4.3.5 Injektáž trhlin 

Rozlišujeme dva druhy trhlin na omítce. Povrchové vlasové trhlinky 

rozdělující omítku na nepravidelné plošky, které vznikají dožíváním omítky. 

Způsobuje je rozdílná roztažnost jádra a povrchové vrstvy omítky, která 

se projevuje hlavně při namáhání vnějšího pláště teplotou. Tyto trhlinky 

umožňují snadný transport dešťové vody v omítce a s tím spojenou další 

destrukci. Širší a hlubší trhliny jsou projevem statických poruch konstrukce, 

které kopírují. Mezi nejčastější statické poruchy patří nerovnoměrné sedání 

objektu nebo dilatace v místě styku dvou rozdílných konstrukčních materiálů. 

Způsob injektáže (opravy) trhlin musí být volen podle příčiny jejich 

vzniku. V první řadě musí být určeno, zda je trhlina stabilizovaná, nebo zda 

je ještě aktivní a dochází k dalším pohybům a rozšiřování. Pokud je trhlina 

aktivní, nemá oprava žádný smysl. Účinná oprava může být provedena 

až po její stabilizaci. Sanaci trhlin v omítce je potřeba věnovat důslednou péči, 

protože trhliny v omítce jsou známkou statické poruchy, jejíž zanedbání může 

vést až ke zřícení celého objektu nebo jeho části. Opravu stabilizovaných trhlin 

je možné provést hloubkovou injektáží. V minulosti se k injektáži používala 

výhradně cementová suspenze s přísadou jílů, výjimečně vodní sklo. 

Nevýhodou cementových suspenzí je velikost cementových zrn (0,002 – 

0,1 mm), která určuje minimální šířku trhliny na 0,2 mm. V praxi ovšem 

docházelo k ucpávání tenké trysky a velký přebytek vody v suspenzi 

způsoboval sedání cementové složky suspenze a vsakování vody do okolí 

trhliny. Výsledkem bylo, že po vytvrdnutí byla trhlina vyplněna jen částečně. 

V dnešní době se pro injektáž trhlin používají především syntetické pryskyřice, 

které odstraňují nevýhody cementových suspenzí. Vlastnosti pryskyřice 

(viskozita, doba vytvrzovacích reakcí, apod.) lze ovlivnit vhodnou volbou 

výchozího typu epoxidu, užitím různých vytvrzovacích systémů nebo 

vhodnými plnivy. 
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4.3.6 Zpevnění historických omítek 

Zpevnění spočívá v posílení soudržnosti omítkové malty. Cílem 

zpevnění je zvýšit soudržnost omítky nejlépe rovnoměrně v celém objemu, 

nebo plynule od povrchu k jádru omítky. Nejedná se tedy o zlepšení přídržnosti 

omítky k podkladu. Ostatní vlastnosti omítky jako je barevnost, lesk, porozita, 

nasákavost, složení, a další by se změnit neměly, nebo jen natolik, aby 

odpovídaly původním vlastnostem malty před jejím poškozením. Zpevnění 

se provádí pouze u omítek s poškozenou soudržností malty. Pro vápenné 

omítky je nejvhodnější použití zpevňovače na vápenné bázi, nejčastěji 

vápenné vody. Zpevňovač je nanášen opakovaně postřikem nebo poléváním, 

občas štětcem, až do nasycení omítky. Zpevnění je prováděno 

až po záchranném zajištění omítek. 

Zpevňování vápennou vodou je vhodné pro vápenné omítky, nikoliv 

však pro omítky chudé na pojivo. Jedná se o nasycený bezbarvý vodný roztok 

hydroxidu vápenatého, který se připravuje přímo na stavbě rozmícháním 

vápna v nadbytku vody. Tento roztok doplňuje v omítce pojivo a voda dále 

umožní rekrystalizaci stávajícího pojiva. Vápenná voda má však při záchraně 

omítek více využití než jen při jejich zpevnění. Vápennou vodu lze využít při 

čištění omítek, vlhčení podkladu, ošetřování detailů či nových omítek a mnoho 

dalších, proto se často pro distribuci instaluje potrubí či hadice pro rozvod 

vápenné vody po celém lešení. Pro nasycení omítky vápennou vodou je nutné 

cyklus nanášení zpevňovače opakovat v řádu desítek opakování. Nanesení 

další vrstvy je možné až po vyschnutí té předchozí. Při vhodných klimatických 

podmínkách lze v exteriéru za jeden den provést až 4 zpevňovací cykly. 

Použití v interiéru je limitováno schopností vyschnutí vrstvy zpevňovače 

v rámci jednoho dne, a v místnostech, kde by měla aplikace probíhat, 

se nesmí nacházet materiály citlivé na změny vlhkosti. Při použití vápenné 

vody nastává postupný proces nárůstu soudržnosti a snižování nasákavosti 

omítky. Pokud jsou tyto parametry shodné s nepoškozenými vápennými 

omítkami, může být proces zpevňování ukončen. Proces zpevňování lze 

u omítek, které budou opatřeny vápenným nátěrem nebo přeomítnuty, urychlit 

použitím suspenze vápna ve vápenné vodě - velmi slabým vápenným mlékem. 

Ke zpevnění dochází při použití suspenze již po několika naneseních. 
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Suspenze je většinou nanášena nátěrem. Pokud je přípravek vhodně barevně 

upraven, lze jej použít i pro lokální zpevnění pohledových omítek, kde vápenná 

voda nebyla dostatečně účinná. 

Pokud to podmínky dovolují, lze použít některé z moderních 

zpevňovačů omítek, které jsou na bázi vodního skla nebo jiných látek. Tyto 

zpevňovače je většinou možné použít i pro zpevňování kamene. Ovšem 

je zcela nevhodné jejich použití na vápenné omítky, kdy dochází vlivem 

vnášení nevápenných pojiv ke změně složení omítky. Často také dochází 

k nerovnoměrnému zpevnění, kdy je povrch zpevněn nadměrně a vnitřní 

omítka není zpevněna vůbec nebo jen velmi slabě. Dalším problémem 

moderních zpevňovačů je nutnost přerušení mokrých procesů záchrany, 

až do doby než odezní dočasné hydrofobní vlastnosti zpevňovače, což může 

trvat více než měsíc. Ke zpevňování omítek jsou tedy nevápenné zpevňovače 

používány zcela výjimečně. 

4.3.7 Doplňování nových omítek 

Při doplňování nových omítek, je nutné věnovat velkou pozornost 

výběru vhodných materiálů a technologii jejich přípravy a nanášení, protože 

mají vliv na životnost výsledné omítky. Pro doplňky je nutné připravit více 

druhů vápenných malt - maltu pro zdění, omítání, tažení profilů, a další, které 

jsou při doplňování používány. Každá taková malta se musí svým složením 

a vlastnostmi co nejvíce podobat maltě původní.  

Barevnost a strukturu ovlivňuje nejen pojivo, ale také plnivo - písek 

(kamenivo). Jako pojivo je nejčastěji používána odleželá vápenná kaše. 

Pro docílení stejných vlastností je dobré volit jako plnivo písky z místních 

zdrojů, jako tomu bylo v minulosti. Zrnitost a barevnost písku by měla 

odpovídat kamenivu doplňované omítky. Pokud je to možné, přednostně 

je volen písek kopaný, protože prané betonářské písky nejsou pro použití 

do vápenných malt vhodné. Pro výběr nejvhodnějšího písku, je často využíván 

granulometrický rozbor písků z okolních zdrojů, kde je porovnávána barevnost, 

struktura či zrnitost. Vápenná malta by měla být připravována s minimem vody, 

kdy je vhodné konzistence docíleno intenzivním mícháním před přídavkem 

vody. Vlastnosti a trvanlivost lze zlepšit přípravou malty s předstihem. 
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Na exponovaných místech je možné vápennou maltu doplnit hydraulickým 

vápnem pro zvýšení trvanlivosti, nikoliv však cementem.  

Před zahájením prací je nutné připravit zkušební vzorky omítek. Vzorky 

jsou připravovány podle navržené technologie s ohledem na vyhodnocení 

celkové situace. Posouzení vzorků probíhá až po jejich úplném vyschnutí, kdy 

je patrná jejich finální barevnost. Vzorky jsou hodnoceny nejen z hlediska 

stejné barevnosti, ale také s ohledem na docílení stejných vlastností (struktura, 

nasákavost, apod.) jako má dochovaná omítka. Barevnost a strukturu malty 

lze ovlivnit i různým podílem již vybraného vhodného písku. 

Před nanášením doplňků je nutné podklad dobře navlhčit vodou nebo 

vápennou vodou. Čím je doplněk menší, tím víc hrozí odčerpání záměsové 

vody okolními omítkami a vyschnutí nové malty. Takto vyschlý materiál 

je charakteristický svou nízkou trvanlivostí, a proto je nutné věnovat vysokou 

pozornost nejen provlhčení podkladu, ale také následnému ošetřování 

doplňovaného materiálu, aby tento dobře vyzrál a vytvořit tak pevnou 

strukturu. Ošetřování omítek se provádí kropením, postřikem nebo poléváním 

opět vodou nebo vápennou vodou. 

Pokud je nutné zajistit před prováděním doplňků rovinnost podkladu 

nebo lepší přídržnost nových omítkových vrstev, je proveden podhoz - 

nejčastěji hrubá nehlazená omítka. Pokud je podhoz prováděn na obnažené 

zdivo je nutné jej předtím řádně vyspravit. Pokud jsou podkladem starší 

omítky, musí být před provedením podhozu řádně zajištěny a zpevněny. 

Podhoz se vždy nanáší na podklad (zdivo, omítku) dostatečně navlhčený 

vodou či vápennou vodou, čímž je výrazně posílena jeho soudržnost 

s podkladem. 

Na rozhraní staré a doplňované omítky hrozí velké riziko vzniku 

dilatační spáry, a proto je nutné, dokud je malta dobře tvárná, rozhraní mezi  

omítkami pečlivě utáhnout vhodným nástrojem, jakým je například malé 

dřevěné hladítko, špachtle či dřívko a následně doplňky pečlivě ošetřovat. 



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ    Michaela Klarovičová  
FAKULTA STAVEBNÍ  
Katedra technologie staveb 

74 
 

Při rekonstrukci omítek, kdy jsou doplňovány nejen základní plochy, 

ale je modelováno i plastické členění a detaily (nároží, šambrány, pasparty, 

římsy, apod.), je nutné zjistit charakteristiky jednotlivých doplňovaných prvků 

a maltu a práci s ní jim přizpůsobit.  

Při doplňování omítek je potřeba přesně reprodukovat povrch 

dochované historické omítky. V ideálním případě je původní omítka 

prozkoumána a je určena technologie pracovního postupu a "rukopis" 

původního omítkáře. Tyto poznatky jsou pak aplikovány na malé ploše pro 

odzkoušení způsobu provádění a porovnání výsledku s původní omítkou. 

Pro různé postupy omítání je nutné připravit odpovídající maltu (hrubost 

frakce, hustota). Omítky mohou být prováděny nahazováním bez následného 

vyhlazení nebo mohou být následně hlazeny, kdy se ke srovnání a utažení 

omítky používá nejčastěji dřevěné hladítko. Omítky, které nejsou následně 

uhlazovány, jsou používány pro obnovu omítek letmo hozených, jejichž povrch 

je možné dále upravovat, nebo pro omítky bez dalších úprav. Další 

povrchovou úpravou může být strhávání hranou lžíce, smítání, přetírání 

vápenným pačokem po mírném zavadnutí, apod. 

Jednovrstvou omítkou se rozumí omítka, která nemění své složení 

po průřezu. Při doplňování jednovrstvých omítek může být omítka aplikována 

buď v jedné vrstvě (cca 20 - 30 mm) nebo ve více vrstvách. Aplikace více 

vrstev omezuje riziko vzniku výsušných trhlin, které hrozí při nahození jedné 

příliš silné vrstvy (cca 30 - 40 mm). Při aplikaci více vrstev je následná vrstva 

aplikována po zavadnutí vrstvy předchozí, čímž je zajištěno pevné propojení 

jednotlivých vrstev. 

Při doplňování vícevrstvých omítek je nutné dodržet složení, strukturu 

a tloušťku jednotlivých vrstev přesně podle vrstev původních omítek. Aplikace 

jednotlivých vrstev probíhá stejně jako u omítek jednovrstvých (viz výše).  

Po srovnání nebo hrubém utažení jádrové omítky lze nanášet další vrstvy. 

Mezi nanášením jednotlivých vrstev je nutné dodržovat technologické 

přestávky nutné pro vyzrání jednotlivých vrstev. V průběhu zrání je nutné 

omítku dobře ošetřovat a před nanesením další vrstvy podklad dobře provlhčit.  
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Při doplňování větších ploch je nutné dodržet i původní rovinnost 

(zvlnění) omítek. Pro věrohodnou reprodukci a zapojení doplňku do celkové 

plochy je nutné napodobit původní stav. Rovinnost původní fasády 

je zjišťována kontrolním měřením pomocí dvoumetrové latě. Zvlnění povrchu 

je reprodukováno nejen u omítek se srovnaným povrchem (hlazených dřevem, 

kletovaných či strhávaných), ale i u rustikálních starobylých omítek 

upravených pouze hrubým nahozením nebo strháváním. Doplněk musí 

věrohodně kopírovat nejen povrchovou úpravu ale i celkovou rovinnost, 

aby mohl být bezproblémově začleněn do celkové plochy historické omítky. 

Při úpravě nároží a hran je opět nutné zachovat původní provedení, 

a to především co se týče míry svislosti, rovinnosti hrany nebo její ostrosti. 

Stěny u historických budov většinou nebývají moc svislé, většinou bývají spíše 

šikmé či vykloněné, je tedy nutné, aby toto vyklonění bylo přeneseno 

na doplněk. Dále je nutné zachovat původní míru zvlnění nárožní hrany a její 

úpravu (ostrost, míru stržení či zaoblení). Zpracování nárožní hrany musí být 

věnována velká pozornost, protože se jedná o velmi exponovanou část fasády. 

Pokud byla nároží modelována přesněji, většinou byla prováděna do latí. 

Hrany vytvářené omítáním do latí jsou prováděny tak, že na jedné straně 

nároží se přikotví do zdiva lať, která přesahuje zdivo o sílu budoucí omítky. 

K hraně určené latí se pak z druhé strany přihazuje a pevně utahuje omítka. 

Po zatuhnutí se lať sundá a připevní se na druhou stranu nároží na líc 

provedené omítky. Hrana latě je zarovnána s okrajem již zhotovené omítky 

a postup se opakuje. Po zavadnutí je lať sejmuta, omítka se namočí a utáhne 

se hladítkem z obou stran. Utahování je prováděno krouživými pohyby, tak aby 

u hrany docházelo k vyhlazování směrem nahoru. Hladítko je také překlápěno 

přes roh, aby byl materiál hrany oboustranně zhutněn. Při práci je hrana 

vlhčena, a pokud je potřeba, může být doplněna další maltou.  

Omítky na římsách byly prováděny buď z volné ruky, nebo pomocí 

šablon. Při provádění doplňků na římsách je opět nutné dodržet původní 

materiál a technologii provádění. Omítky na římsách většinou kopírovaly profil 

z opracovaného kamene, cihel či tvarovek. S pokrokem ve stavebnictví 

se ve větší míře začalo využívat techniky tažení profilace římsy pomocí 

šablon. Omítkové vrstvy byly postupně nanášeny na podklad a byly postupně 
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dotvářeny a vymezovány pomocí šablon. Šablony byly taženy na rámu podél 

pevné latě, nebo na vozíku. Pro trvanlivost doplňku je nutné dodržení složení 

jednotlivých vrstev a časové rozmezí tažení šablony určené podle tloušťky 

jednotlivých vrstev a složitosti profilu. Dodržení technologie provádění je nutné 

především při rozsáhlejších opravách či obnově omítek na římsách. Pokud 

se jedná o dílčí opravy, je důležité především použití původních materiálů, 

způsobu vrstvení a provedení finální úpravy tak, aby doplněk dobře navazoval 

na původní omítky a odpovídal celkovému ztvárnění římsy. 

Při doplňování a obnově architektonických prvků a detailů je opět nutné 

vycházet z původního stavu díla, respektovat technologické parametry 

a dodržet přesné rozměry, proporce, detaily a řemeslné zpracování. 

Z průzkumů díla je jasně patrné, které prvky byly provedeny z volné ruky 

a u kterých je nutné zachovat přesný tvar. Při modelování plastických prvků 

je nutné zajistit jejich pevné spojení s podkladem, dodržet postup vrstvení 

malty od hrubší k jemnější frakci a u modelování pomocí latě důkladně 

zpracovat maltu podél hran. Při opravě detailů, které byly vytvořeny tažením 

profilace pomocí šablon, je nutné sejmout otisk profilace a opravu provést 

postupem popsaným pro profilaci říms (viz výše).  

Připojování omítek ke kamenným prvkům je nutné provést v souladu 

s původním stavem (určeným podrobným průzkumem) a úpravami typickými 

pro jednotlivé stavební slohy. Často je v praxi řešena problematika připojení 

omítek ke kamenným ostěním oken a portálů, armatuře nároží nebo opěrných 

pilířů tak, aby byla provedena podle dobové zvyklosti a nepopírala logiku 

použitého architektonického principu. Nejdůležitější je při připojování omítek 

ke kamenným prvkům správně vyhodnotit nálezovou situaci s ohledem 

na původní prezentaci kamenných prvků a slohové přestavby celého objektu.  

U doplňování větších ploch omítek se stávají problematickými pracovní 

spáry napojení omítek v místě pater lešení. Je tedy nezbytné rozvrhnout práce 

tak, aby bylo možné plynulé napojení omítaných ploch a věnovat vyšší 

pozornost napojení v méně dostupných místech. 
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4.3.8 Zpracování povrchu omítek 

Nahazování omítky zednickou lžící je základní technikou nanášení 

omítky. Nahazování musí být prováděno prudkým švihem zápěstí směrem 

nahoru ke stěně tak, aby maltě byla udělena dostatečná počáteční hybnost 

pro pevné přilnutí malty k podkladu a její rozložení do plochy. Omítání 

je prováděno zdola nahoru a jednotlivé náhozy jsou nahazovány vedle sebe 

s přesahem tak, aby vznikla pokud možno rovnoměrná plocha. Při omítání 

fasády se postupuje naopak shora dolů. Plochu právě nahazované omítky 

je možné místy letmo srovnat seškrábnutím vyčnívajících vrcholů lžící 

a dohozením malty do viditelných prohlubní. Pokud má být omítka dále 

upravována, například vyhlazováním dřevem nebo železem, je nutné, aby tyto 

úpravy byly prováděny až po uplynutí nezbytné technologické přestávky. 

Ihned po nahození malty může být provedeno strhávání omítky. 

Strhávání tvárné malty se provádí šikmými tahy zednické lžíce přiložené kolmo 

ke stěně. Pohyb lžíce je veden nahoru a do stran, přičemž malta, která 

je stržena  a ulpívá na zednické lžíci, je nahozena zpět na stěnu do zjevných 

prohlubní v omítce. Strháváním vzniká typický povrch s hrubší strukturou, kde 

je patrný rukopis zedníka v otiscích zednické lžíce. Výslednou strukturu lze 

ovlivnit složením malty a způsobem a počtem strhávacích tahů. Pokud 

je práce prováděna rychle, je povrch více rýhovaný od opakovaného přikládání 

zednické lžíce, pokud je práce prováděna pomaleji a pečlivě, nemusí být 

na srovnané ploše otisky hrany lžíce výrazněji patrné. Strhávání omítek může 

být použito pro rovnání povrchu před prováděním dalších vrstev omítky nebo 

jako finální povrchová úprava. 

Pro srovnání povrchu omítky lze použít také srovnávací prkno. 

Zpracování nahozené omítky však musí být provedeno ve správnou chvíli. 

Malta nesmí být příliš měkká, protože při zpracování ihned po nahození 

dochází k odvodnění malty a jejímu odtržení od pokladu - malta začne sjíždět. 

Pokud je malta naopak již příliš zatuhlá, je strhávání neúčinné a pracné, 

protože se malta začne drobit. Strhávání je tedy třeba provádět, když je malta 

na povrchu ještě dostatečně tvárná, ale zároveň již dostatečně přilnutá 

k podkladu. Takový okamžik je nutné odzkoušet a zkušený dělník tento 
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okamžik dobře pozná. Strhávání je prováděno většinou dvakrát - jednou 

na hrubo. 

Nejčastější úpravou povrchu omítek je utahování a hlazení dřevěným 

hladítkem. Utahování se provádí krouživými pohyby dřevěného hladítka 

za vyvinutí dostatečného tlaku pro sjednocení plochy omítky. Při utahování 

je povrch omítky nejprve utažen a srovnán a posléze dojde k jeho vyhlazení. 

Utahování musí být prováděno opět v tu pravou chvíli, kdy je omítka již 

dostatečně zavadlá a přídržná k podkladu, ale její povrch je stále ještě 

dostatečně tvárný. Pro kvalitní výsledek je nutná jistá zkušenost, protože se při 

vyhlazování musí postupovat s ohledem na zavadání a tuhnutí omítky. Pokud 

je podklad nesourodý, rozdílně nasákavý, nebo pokud je nanášena omítka 

v různých tloušťkách, je nutné se na některá místa vracet a omítky dle potřeby 

doplňovat a utahovat.  

Pro dokonale hladký povrch omítky se pro hlazení používá železné 

hladítko tzv. kleťák. Utahování pomocí železného hladítka se provádí šikmými 

tahy směrem nahoru a do stran. Tímto postupem vzniká u jednovrstvých 

omítek povrch typický pro železné hladítko tzv. lasturový povrch - hladký, 

ale zvlněný. U vícevrstvých omítek se kleťák používá k vyhlazení poslední 

jemné vrstvy omítky, čímž vzniká rovný, dokonale hladký povrch.  

Finální vrstvy štukových omítek se provádějí natahováním tenké vrstvy 

vápenného štuku na hrubší, dřevem srovnané, jádrové omítky. Štuková vrstva 

je posléze hlazena dřevěnými hladítky za jemného skrápění vodou. 

Natahování se opět provádí zdola nahoru (u fasády naopak - shora dolu). 

Pro 19. století jsou typické tzv. filcované štukové omítky. Štuková vrstva 

omítky je nejprve uhlazena dřevěným hladítkem a následně vyhlazena filcem. 

Po zatvrdnutí se filcované omítky očistí a mohou se dále upravovat například 

přebroušením a natíráním vápenným pačokem. 

4.3.9 Nátěry a finální úprava povrchu omítek 

Pokud nejsou omítky dále natírané, tak je výsledná úprava povrchu 

tvořena samotnou omítkou - její barevností, strukturou, rovinností - složením 

malty a jejím zapracováním. Pokud jsou tedy omítky doplňovány s tím, 

že nebudou dále povrchově upravovány, je nutné důsledně dbát na složení 
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malty tak, aby korespondovalo se složením původních omítek, aby nedošlo 

k barevnému nesouladu. Pokud ovšem nějaký barevný nesoulad nastane, 

jsou restaurátoři schopni se s ním vypořádat pomocí lokálních retuší. 

Pro omítky, kde mají být na doplňky omítek provedeny i doplňky 

výmalby podle dochovaných fragmentů nátěrů, platí důslednost v provedení 

doplňku ještě výrazněji, protože jen na kvalitně provedený a připravený 

omítkový podklad totožný s původní omítkou lze provést kvalitní reprodukci 

nátěrů. Výmalba totiž bohužel chyby v podkladu nezakryje, ale naopak 

je zvýrazní. 

Pokud je při obnově omítek obnovován i celoplošný nátěr, opět 

je nezbytné, aby barevnost, struktura a hrubost omítky doplňku byla co nejvíce 

podobná (nejlépe totožná) původním omítkám, jen tak lze věrohodně doplnit 

celoplošné nátěry.  

Pokud jsou nátěry prováděny na vápenné omítky, měly by být nátěry 

také vápenné. Pro trvanlivost vápenných povrchů je nutné je nanášet na savý, 

navlhčený podklad opatřený podkladním bílým vápenným nátěrem (pačokem) 

pro sjednocení povrchu. Vápenný nátěr je většinou nanášen štětcem 

a techniku nanášení je třeba sladit s technikou nanášení na původní omítce, 

aby byla zajištěna jednotnost plochy. Po zaschnutí je nátěr ošetřen opětovným 

navlhčením pro zlepšení otěruvzdornosti a trvanlivosti. Výsledná barevnost 

vápenných nátěrů je mnohem světlejší než při jejich nanesení, proto je nutné 

barevnost vyhodnotit na zkušebních plochách po úplném zaschnutí nátěru. 

Finální barevnost by měla vycházet z historických předloh, a tedy by měla být 

spíše v tlumených zemitých tónech. 

U historických budov je nezbytné, aby vápenné materiály nebyly dále 

upravovány a byla zachována jejich prodyšnost a nasákavost. Vápenné 

materiály samy o sobě vykazují dlouhou životnost, ale při úpravě jejich povrchu 

například hydrofobizací se výrazně změní jejich vlastnosti a přestávají být 

kompatibilní se systémem celé stavby, což může negativně ovlivnit celkovou 

životnost budovy. 
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5. Návrh konkrétního sanačního opatření pro objekt kostela 

5.1 Kritéria výběru vhodného řešení 

Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, pro efektivní sanaci 

je nutný průzkum, který určí příčiny poruch a vad omítek. Průzkum objektu 

provedou pracovníci památkové péče, kteří určí historický vývoj stavby, její 

význam, hodnotu jednotlivých prvků a také původní typ povrchové úpravy 

stavby. Podle těchto podkladů jsou navrhována a vyhodnocována možná 

řešení sanačního opatření. Při hledání optimálního řešení je nejdůležitější 

zachování co největší části původního díla.  

Výběr nejvhodnějšího sanačního opatření je podmíněn výsledky 

průzkumů. Rozsah a metoda jsou voleny podle příčin poruch zdiva a při 

rozhodování se projektant dle [1] řídí několika zásadními úvahami: 

 Vyžaduje využití objektu skutečně zásadní stavební zásah do zdiva? 

 Jaké souvislosti bude mít navrhovaná metoda s dalšími stavebními 

pracemi? Je reálné tuto metodu použít vzhledem k provozu budovy? 

 Neznamená navrhovaná metoda takové zásahy do zdiva, které by byly 

neslučitelné s jeho historickým (eventuálně památkovým) 

charakterem? Nebudou ohroženy stavební detaily, štuky, malby, 

dřevěné prvky apod.?  

 Je navrhovaná metoda z hlediska nákladů úměrná hodnotě objektu 

a jeho využití?  

Pro výběr nejlepšího způsobu sanace je tedy nutné vyhodnotit několik faktorů: 

 souvislost s dalšími pracemi 

 účinnost vzhledem ke stávajícímu stavu a budoucímu využití 

 náročnost provedení 

 vhodnost aplikace vzhledem k charakteru budovy (historický význam, 

památková ochrana, apod.). 

V následující tabulce (Tab. 5.1) je uveden přehled nejužívanějších 

opatření a jejich možné použití. Tabulka rozhodně nemůže nahradit objektivní 

posouzení návrhu, ale má sloužit pro předběžné posouzení vhodnosti 

uvažovaného opatření. 
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Tab. 5.1: Přehled metod a jejich aplikace  (Převzato z [1]) 

 

Metody uvedené v tabulce je samozřejmě nutné doplnit vhodnými 

opatřeními pro odvod "volné" vody od objektu, jako například drenážemi, 

vsakovacími jámami nebo rýhami, odvodněním pomocí čerpání z jímek apod. 

Pro úspěšnou sanaci objektu je nutné kombinovat více různých 

opatření, aby byly pokryty všechny příčiny a byla zajištěna funkčnost celého 

systému. 

Nejčastějším doplňujícím opatřením je v dnešní době aplikace 

sanačních omítek. Požadavky na jejich vlastnosti jsou uvedeny 

i v ČSN EN 998-1:2003. Ovšem v ČSN P 73 0610 Sanace vlhkého zdiva 

je odkazováno na německou směrnici WTA 2-9-04 Sanační omítkové 

systémy. Autorizovaný překlad směrnice vydává Vědeckotechnická 
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společnost pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ. Udává vlastnosti 

a podmínky aplikace sanačních omítek, řeší problematiku návrhu i provádění. 

Požadavky na sanační omítky dle WTA 2-9-04 jsou uvedeny v následující 

tabulce (Tab. 5.2). 

Tab. 5.2: Požadavky na sanační omítku dle WTA  (Převzato z [1]) 
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5.2 Návrh sanace 

Vzhledem k nedostatku podkladů a chybějícím průzkumům, 

je navrhované řešení pouze orientační a v případě rekonstrukce kostela 

by muselo být přehodnoceno s ohledem na SHP a další skutečnosti.  

Vzhledem k tomu, že kostel sv. Prokopa v Budiměřicích je památkově 

chráněným objektem, byl návrh nejvhodnějšího řešení sanace konzultován 

s příslušnými pracovníky Národního památkového ústavu. V návrhu byl 

zohledněn nejen historický význam,  ale také současné využití kostela a jeho 

stav po předešlých opravách.   

Pro efektivní sanaci vnějších povrchových úprav zmiňovaného kostela 

je nutné provést drenáž, která by odvedla vodu od pískovcového soklového 

zdiva. Dále provést opravu okapových žlabů a svodů, které jsou ve špatném 

stavu. Je nezbytné provedení chybějících okapových chodníčků, aby terén 

nepřiléhal přímo k soklovému zdivu. Nepřídržná a vlhká omítka, by měla být 

do určité výšky odstraněna a nahrazena sanační omítkou. Chybějící části 

omítky by měly být doplněny omítkou s původním složením. Ze soklového 

zdiva by měl být odstraněn nátěr, mělo by být očištěno, opraveno a vhodně 

hydrofobizováno, stejně jako další kamenné prvky.  

5.2.1 Provedení drenáže okolo objektu 

Okolo objektu je nutné zhotovit drenáž, která bude odvádět vodu 

od pískovcového základového zdiva. Protože pozemek okolo kostela se zdá 

být celkem podmáčený, bude nutné zhotovení vsakovacích šachet. Drenáž 

musí být umístěna pod úrovní základové spáry, nebo v případě nálezu 

vodorovné hydroizolace, pod úroveň této izolace a vyspádována směrem 

k šachtě. Spodní stavba bude obalena nopovou folií ukončenou do lišty, aby 

bylo zamezeno vnikání vody do základů prasklinami v jílu při jeho případném 

vyschnutí. Dále bude okolo objektu provedena jílová izolace (cca 450 mm). 

Po provedení drenáže bude výkop zasypán a řádně zhutněn. Je nezbytné, aby 

zásyp byl proveden z propustného materiálu. Schéma navrhovaného 

sanačního opatření je znázorněno na následujícím obrázku (Obr. 5.1). 



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ    Michaela Klarovičová  
FAKULTA STAVEBNÍ  
Katedra technologie staveb 

84 
 

 

Obr. 5.1: Schéma navrhovaného sanačního opatření (Zdroj: archiv autora) 

  

5.2.2 Odvod srážkové vody 

Pro efektivní odvod srážkové vody od objektu jsou nutné nejen funkční 

okapové žlaby a svody, ale i dostatečně velký okapový chodníček. Aby žlaby 

a svody plnily svoji funkci, je nutné je vyčistit a poškozené části vyměnit. 

Výměna žlabů se bude týkat hlavně přístavků presbytáře, kde jsou žlaby 

děravé. 

Další nutnou součástí sanace kostela je provedení okapového 

chodníčku. Chodníček bude vyspádován směrem od objektu (min. 2%) 

a spára mezi objektem a chodníčkem bude utěsněna proti vnikání vody. 

Aby chodník plnil svou funkci, je nutné, aby jeho šířka byla správně 
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dimenzována. Pokud je chodník příliš úzký, dochází k pronikání vody, vedené 

kapilárami v zemině, až k základovému zdivu (Obr. 5.2). 

 

Obr. 5.2: Důsledky nedostatečné šířky okapového chodníčku (Převzato z [4]) 

5.2.3 Sanace vnějších povrchových úprav 

Při sanaci vnějších povrchových úprav je nutné postupovat velmi 

opatrně, aby nedošlo ke zbytečnému poničení nebo odstranění funkčních částí 

původní fasády. Původní omítka na kostele byla jednovrstvá vápenná. 

V současné době je vlhká a na mnoha místech degradovaná, a tak se jejímu 

částečnému odstranění nelze vyhnout. Omítky, které byly provedeny při 

opravách v 70. letech minulého století a obsahují vysoký podíl cementu, 

je doporučeno odstranit a zachovat pouze původní, historicky cenné, části 

fasády. 
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Z průzkumu vlhkosti (viz 3.2.2 Měření vlhkosti) vyplývá, 

že vlhkost cihelného zdiva nad pískovcovým soklem je zvýšená, takže 

je možné použití sanační omítky. Problémem je ovšem výška, do které 

je nutné stávající omítku odstranit a nahradit. Z vlhkostního průzkumu totiž 

není patrná jasná hranice mezi provlhlým a suchým zdivem. Vlhkost zdiva 

po výšce budovy sice klesá, ale jasná hranice z provedeného měření patrná 

není. Velmi vysoká vlhkost byla naměřena jen u soklu. Proto výška sanační 

omítky musí být případně určena na základě dalších průzkumů. Po odstranění 

omítky potřebné výšky je nutné ještě vyškrábat spáry ve zdivu do hloubky 

cca 20 mm. Fasádu je také nutné důkladně omýt, protože na mnoha místech 

jeví silnější známky znečištění. Mikroorganismy vegetující na fasádě je nutné 

odstranit pomocí biocidních nástřiků, které je nutné aplikovat podle pokynů 

výrobce. Po řádném vyčištění fasády i spár je před prováděním podhozu 

nezbytné spáry doplnit. Podhoz se nanáší šachovnicově, tak aby pokrýval 

50-75% povrchu zdiva, pro zlepšení přilnavosti a soudržnosti dalších 

omítkových vrstev. Po technologické přestávce 1-3 dny se provádí podkladní 

omítka pro vyrovnání hrubých nerovností. Omítka se stáhne do roviny a její 

povrch je zdrsněn. Stejně jako u jiných omítek je nutné dodržet před aplikací 

jádrové omítky potřebnou technologickou přestávku, kdy 1 mm omítky vysychá 

1 den. Po uplynutí technologické přestávky je nanášena jádrová sanační 

omítka tl. 20 - 25 mm. Finální štuková povrchová vrstva tl. 2,5 mm je nanášena 

opět se zachováním příslušné technologické přestávky. Štuková omítka 

je nanášena ručně a její povrch je hlazen plstěným hladítkem. 

Ve vyšších místech, kde už není omítka zamořena vlhkostí, 

se doporučuje chybějící části fasády a ozdobných detailů doplnit omítkou 

s původním složením za použití původních technologií. Původní omítka byla 

vyrobena z písku z místní pískovny. Ta byla bohužel v roce 1999 zavezena 

a dnes je na jejím místě pole. Jako vhodné plnivo do malty však může být 

použit písek z pískovny Jezero Poděbrady nebo Vrbová Lhota, protože písky 

z daných pískoven mají obdobné složení i barevnost jako písek  původní. 

Vápno se na Nymbursku nepálilo, nýbrž bylo dováženo z vápenky 

v Miskovicích nebo Mezholez, kde se pálilo z "mušláku". Provoz těchto 

vápenek byl ovšem v 70. letech minulého století ukončen. Vápno obdobného 
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složení je v dnešní době na trhu k sehnání, například od firmy CALX 

BOHEMIA, s.r.o. [18], která působí v Nymburce. Před zahájením prací je nutné 

provést zkoušku několika vzorků možné malty a po důkladném posouzení 

vybrat ten, který je nejpodobnější dochované omítce. Doplňování omítek jako 

takové již bylo popisováno v kapitole 4.3.7 Doplňování nových omítek. 

Po omítnutí celého kostela a řádném vyzrání omítek bude povrch 

fasády natřen minerální fasádní barvou, jejíž odstín bude vybrán dle vzorníku, 

aby se co nejvíce podobal barvě přírodního štuku.  

5.2.4 Kamenné prvky 

Pískovcový sokl je nutné opatrně zbavit nevhodného nátěru. Všechny 

kamenné prvky (soklové zdivo, schody do kostela, zábradlí u schodiště 

do presbytáře a další.) jsou na mnoha místech poničené působením vody 

a mikroorganismů. Tyto prvky je nutné omýt teplou vodou a měkkým rýžovým 

kartáčem, odstranit z nich biologické znečištění a po oschnutí (24 - 72 hodin) 

vyspravit a natřít hydrofobizačním nátěrem, který ovšem nebude bránit 

odpařování vody.  
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Závěr 

Práce byla zaměřena na návrh sanačního opatření pro kostel 

sv. Prokopa v Budiměřicích. Při návrhu bylo nutné identifikovat všechny příčiny 

degradace omítkových vrstev a navrhnout jejich účinné odstranění. Bez 

komplexního kvalitního návrhu sanačního opatření nemá smysl rekonstrukci 

objektu provádět, protože bez odstranění příčin poruch nebude žádné opatření 

fungovat správně a trvale.   

 Pro nedostatek podkladů navržené sanační opatření vycházelo 

pouze z vizuálního a vlhkostního průzkumu. Jako nejvhodnější bylo pro kostel 

vybráno řešení zahrnující zhotovení drenáže, opravu okapových žlabů 

a svodů, zhotovení okapových chodníčků, opravu pískovcového soklu 

a sanaci povrchových úprav. Pro omítky bylo navrženo zhotovení sanačních 

omítek do výšky 1 m nad hranici vlhkého a suchého zdiva a doplnění 

chybějících ploch fasády omítkou obdobného složení.  

Toto řešení vychází ze stávajícího stavu objektu, kdy sanační omítky 

mohou být použity i přesto, že se jedná o památkově chráněnou budovu, 

hlavně protože v 70. letech došlo k neodborné rekonstrukci kostela omítkami 

nastavenými cementem, čímž došlo k nenávratné ztrátě historické hodnoty 

povrchových úprav.  

Pokud by byl požadavek na zachování stávajícího stavu omítek 

v co největší možné míře, bylo by možné nepřídržné omítky zajistit 

podlepením nebo injektáží a chybějící části doplnit omítkou stejného složení 

jako je původní. Toto řešení je ovšem vcelku nákladné a používá se pouze 

u velmi významných památek, kterou kostel sv. Prokopa není, takže by bylo 

vcelku zbytečné a neekonomické. Ovšem v každém případě je nutné 

odstranění příčin poruch omítkových vrstev. Navržená opatření odstranění 

příčin degradace nijak nenarušují historickou hodnotu stavby, a tak mohou být 

použita i v tomto případě.  

Samozřejmě pokud by opravdu k opravě kostela sv. Prokopa 

v Budiměřicích došlo, musí být proveden podrobný stavebně historický 

průzkum, doplněný o další analýzy především stávajících omítkových vrstev. 

Navrhované sanační opatření poté musí být přehodnoceno s ohledem 
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na výsledky těchto průzkumů a musí být zhodnocena jeho vhodnost 

a účinnost.  

Podrobný průzkum objektu a jeho důsledné vyhodnocení jsou 

základními kameny úspěšného návrhu sanačního opatření. Je tedy velmi 

důležitá spolupráce projektanta s památkáři, protože jen tak může projektant 

získat kvalitní podklady a být dobře obeznámen s historií stavby. Vždy je nutné 

zamýšlené návrhy konzultovat s odborníky a konečnou verzi vždy 

prodiskutovat s pracovníky památkové péče. Pro funkční a propracovaný 

návrh i samotnou realizaci sanačních opatření je tedy vhodné oslovovat 

odborníky s mnohaletou praxí v daném oboru a volit kvalitní materiály 

renomovaných značek. 

Práce se snažila přiblížit čtenáři problematiku historických omítek, jejich 

význam, význam jejich zachování, příčiny degradace a možnosti jejich sanace. 

Dále zde byla popsána historie a stav kostela, průběh jeho průzkumu včetně 

vyhodnocení. Na základě těchto skutečností bylo autorem navrženo sanační 

opatření.  

V České republice se nachází nepřeberné množství historicky cenných 

památek, které jsou ve většině případů ve špatném, ne-li havarijním stavu. 

Je tedy nutné, abychom se snažili zachovat toto kulturní dědictví v co největší 

možné míře a co nejlepší kondici pro další generace.  
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Obr. 3.6: Jihozápadní pohled 

Obr. 3.7: Západní pohled (průčelí) 

Obr. 3.8: Jihozápadní pohled na věž 

Obr. 3.9: Legenda k Obr. 3.2 - 3.8 

Obr. 3.10: Měření vlhkosti v bodě č. 23 (viz Příloha 2) 
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Obr. 4.1: Princip sanační omítky 

Obr. 5.1: Schéma navrhovaného sanačního opatření 

Obr. 5.2: Důsledky nedostatečné šířky okapového chodníčku 

Seznam rovnic 

Rovnice 1.1: Pálení vápence 

Rovnice 1.2: Hašení vápna 

Rovnice 1.3: Tvrdnutí 

Rovnice 4.1: Chemický princip působení mechanochemické metody 
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Příloha č. 1: Tabulka měření vlhkosti 

Příloha č. 2: Fotodokumentace s označením míst měření vlhkosti 

Příloha č. 3: Fotodokumentace stávajícího stavu – stav k 9.4.2016 
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Příloha č. 1: Tabulka měření vlhkosti (Zdroj: archiv autora) 

Kostel sv. Prokopa v Budiměřicích - měření vlhkosti 

bod poloha orientace 
naměřeno 

[-] 
vlhkost 

[%] 
porovnání s 

ČSN P 73 0610 

1 0,5 m sever 87,2 9,404 vysoká 
2 1,1 m sever 75,1 7,510 vysoká 
3 2,0 m sever 64,7 5,806 zvýšená 
4 0,5 m sever 86,8 9,361 vysoká 
5 1,1 m sever 84,7 9,135 vysoká 
6 2,0 m sever 41,6 3,813 nízká 
7 0,5 m sever 86,2 9,296 vysoká 
8 1,1 m sever 66,6 5,977 zvýšená 
9 2,0 m sever 52,6 4,462 nízká 
10 0,5 m sever 85,3 9,199 vysoká 
11 1,1 m sever 83,0 8,951 vysoká 
12 2,0 m sever 69,5 6,619 zvýšená 
13 0,5 m sever 112,9 13,908 velmi vysoká 
14 1,1 m sever 86,1 9,286 vysoká 
15 2,0 m sever 71,0 6,762 zvýšená 
16 0,5 m sever 66,3 5,950 zvýšená 
17 1,1 m sever 63,9 5,734 zvýšená 
18 2,0 m sever 29,2 2,920 velmi nízká 
19 0,5 m severozápad 97,5 11,375 velmi vysoká 
20 1,1 m severozápad 80,2 8,354 vysoká 
21 2,0 m severozápad 64,5 5,788 zvýšená 
22 0,5 m sever 92,6 10,559 velmi vysoká 
23 1,1 m sever 68,6 6,534 zvýšená 
24 2,0 m sever 28,3 2,830 velmi nízká 
25 0,5 m sever 68,4 6,515 zvýšená 
26 1,1 m sever 65,5 5,878 zvýšená 
27 2,0 m sever 35,0 3,333 nízká 
28 0,5 m severovýchod 100,5 11,725 velmi vysoká 
29 1,1 m severovýchod 86,1 9,286 vysoká 
30 2,0 m severovýchod 78,8 8,208 vysoká 
31 0,5 m sever 38,9 3,565 nízká 
32 0,5 m východ 91,9 10,211 velmi vysoká 
33 1,1 m východ 91,2 10,133 velmi vysoká 
34 2,0 m východ 51,6 4,472 nízká 
35 2,0 m východ 86,8 9,361 vysoká 
36 2,0 m východ 86,6 9,340 vysoká 
37 0,5 m jihovýchod 88,8 9,867 vysoká 
38 1,1 m jihovýchod 46,4 4,124 nízká 
39 2,0 m jihovýchod 34,6 3,295 nízká 
40 0,5 m východ 89,4 9,933 vysoká 
41 1,1 m východ 45,4 4,036 nízká 
42 2,0 m východ 31,6 3,160 nízká 
43 0,5 m jih 89,7 9,967 vysoká 
44 0,5 m jih 90,9 10,100 velmi vysoká 
45 1,1 m jih 86,9 9,372 vysoká 
46 2,0 m jih 86,6 9,340 vysoká 
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47 0,5 m jih 72,3 6,886 zvýšená 
48 1,1 m jih 71,1 6,772 zvýšená 
49 2,0 m jih 44,0 3,911 nízká 
50 0,5 m jih 86,1 9,286 vysoká 
51 1,1 m jih 81,7 8,510 vysoká 
52 2,0 m jih 64,5 5,788 zvýšená 
53 0,5 m jih 88,3 9,811 vysoká 
54 1,1 m jih 86,6 9,340 vysoká 
55 2,0 m jih 38,9 3,565 nízká 
56 0,5 m jih 79,9 8,323 vysoká 
57 1,1 m jih 63,7 5,716 zvýšená 
58 2,0 m jih 42,9 3,813 nízká 
59 0,5 m jih 99,9 11,655 velmi vysoká 
60 1,1 m jih 79,1 8,239 vysoká 
61 2,0 m jih 42,6 3,787 nízká 
62 0,5 m jih 98,3 11,469 velmi vysoká 
63 1,1 m jih 91,7 10,189 velmi vysoká 
64 2,0 m jih 80,8 8,416 vysoká 
65 0,5 m jihozápad 84,3 9,092 vysoká 
66 1,1 m jihozápad 73,0 7,300 zvýšená 
67 2,0 m jihozápad 41,1 3,767 nízká 
68 0,5 m jih 91,1 10,122 velmi vysoká 
69 1,1 m jih 60,6 5,050 zvýšená 
70 2,0 m jih 48,6 4,212 nízká 
71 0,5 m západ 96,8 11,038 velmi vysoká 
72 1,1 m západ 82,0 8,541 vysoká 
73 2,0 m západ 61,2 5,100 zvýšená 
74 0,5 m západ 91,8 10,200 velmi vysoká 
75 1,1 m západ 61,7 5,142 zvýšená 
76 2,0 m západ 43,2 3,840 nízká 
77 0,5 m západ 91,9 10,211 velmi vysoká 
78 1,1 m západ 53,1 4,505 nízká 
79 2,0 m západ 43,0 3,822 nízká 
80 0,5 m západ 98,8 11,527 velmi vysoká 
81 1,1 m západ 69,7 6,638 zvýšená 
82 2,0 m západ 63,3 5,680 zvýšená 
83 0,5 m severozápad 88,0 9,778 vysoká 
84 1,1 m severozápad 74,3 7,430 zvýšená 
85 2,0 m severozápad 69,2 6,591 zvýšená 
86 0,5 m jihozápad 86,5 9,329 vysoká 
87 1,1 m jihozápad 84,2 9,081 vysoká 
88 2,0 m jihozápad 62,0 5,167 zvýšená 
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Příloha č. 2: Fotodokumentace s označením míst měření vlhkosti  

 

Obr. 2.1: Severozápadní pohled (body č. 1 - 27 a 74 - 85) (Zdroj: archiv autora)  

 

 

Obr. 2.2: Severovýchodní pohled (body č. 25 - 35) (Zdroj: archiv autora) 



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ    Michaela Klarovičová  
FAKULTA STAVEBNÍ  
Katedra technologie staveb 

99 
 

 

Obr. 2.3: Východní pohled (body č. 25 - 46) (Zdroj: archiv autora) 

 

 

Obr. 2.4: Jihovýchodní pohled (body č. 36 - 46) (Zdroj: archiv autora) 
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Obr. 2.5: Jihozápadní pohled (body č. 44 - 76 a 86 - 88) (Zdroj: archiv autora) 

 

 

Obr. 2.6: Západní pohled (body č. 19 - 21, 65 - 67 a 71 - 82) (Zdroj: archiv autora) 
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Příloha č. 3: Fotodokumentace stávajícího stavu - stav k 9.4.2016  
 

 

Obr. 3.1: Detail severozápadního koutu - biologická degradace a poškození římsy 
(Zdroj: archiv autora) 

 

Obr. 3.2: Detail omítky severozápadního šneku (Zdroj: archiv autora) 
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Obr. 3.3: Detail severozápadního koutu - biologická degradace (Zdroj: archiv autora) 

 

 

Obr. 3.4: Detail severní stěny - oblast nad pískovcovým soklem (Zdroj: archiv autora) 
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Obr. 3.5: Detail koutu mezi severní stěnou a přístavkem (Zdroj: archiv autora) 

 
 

Obr. 3.6: Detail napojení střechy přístavku na presbytář (Zdroj: archiv autora) 


