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SEDIMENTÁRNÍ HORNINY NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Svatoslav Chamra
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra geotechniky, E-mail: chamra@fsv.cvut.cz
ABSTRAKT
Horniny na naší planetě se dělí do tří skupin – magmatické, sedimentární a metamorfované.
Sedimentární horniny pak dále rozlišujeme podle způsobu svého zpevnění a dělíme podle jejich stáří.
Příspěvek přináší stručný přehled výskytu sedimentárních hornin v jejich regionálním rozdělení.
Klíčová slova: horniny, sedimenty, geologie.
ÚVOD
Nikde ve vesmíru ani na planetě Zemi není a ani nemůže být nic stabilního, definitivního. V zemské
kůře neustále probíhají tvořivé i destrukční procesy, které formují a přetvářejí naši rodnou planetu.
Schematicky je možné tyto procesy znázornit na následujícím obrázku.

Obr. 1 Koloběh hornin v přírodě.
V litosféře se vyskytují tři hlavní typy hornin (obr. 2):
 magmatické (vyvřelé), které vznikly chladnutím, tuhnutím a
krystalizací silikátové taveniny (magmatu, lávy), tedy cestou
magmatickou
 sedimentární (usazené), které vznikly z jakýchkoli primárních
hornin působením exogenních (vnějších) činitelů a ovlivnily je
tedy procesy zvětrávání, eroze, transportu, sedimentace a
diageneze.
 metamorfované (přeměněné), které vznikly vlivem změněných
teplotních, tlakových či chemických podmínek hlavně ze
sedimentů a magmatitů, nebo v některých případech i z hornin,
které již byly v geologické historii metamorfovány.
Obr. 2 Rozdělení hornin v litosféře [2].
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SYSTÉM SEDIMENTŮ
Základní dělení sedimentů vychází z jejich lithifikace (zpevnění) – sedimenty nezpevněné a zpevněné
a geneze – sedimenty klastické (úlomkovité) a neklastické. Klasifikace sedimentů je doplněna o
horniny reziduální (klastická a cementační rezidua podle převahy produktů mechanické nebo
chemické destrukce).
Lithifikace je přeměna čerstvě usazených nezpevněných sedimentů v pevnou horninu. Při ní působí
diagenetické procesy jako tmelení, stlačování, krystalizace a rekrystalizace, popř. i vysychání.
Velikost klastických částic (úlomků) je základním klasifikačním kritériem klastických sedimentů a
látkové složení pak sedimentů neklastických. K neklastickým sedimentům patří sedimenty biogenní,
biochemické a chemické.
U klastických sedimentů jsou první složkou klasty. Klasty jsou zrna a úlomky, které vznikly rozrušením
výchozích hornin a před svým uložením byly transportovány.
Druhou důležitou složkou je základní hmota (matrix) tvořená nejjemnějším materiálem, který byl
transportován zároveň s klasty. Základní hmota buď vyplňuje mezery mezi většími zrny nebo v ní
klasty plavou.
Třetí nejdůležitější složkou (může a nemusí být přítomna) je tmel. V klastických sedimentech má vždy
sekundární povahu. Vzniká teprve po uložení sedimentu, nejčastěji vysrážením z roztoku v otevřených
dutinách a pórech, méně často i zatlačením základní hmoty nebo málo stabilních klastických zrn.
Základním texturním znakem sedimentů je vrstevnatost – plošně paralelní textura typická souběžným
uspořádáním částic - vzniká litologickými rozdíly v ukládaném materiálu nebo přerušováním
sedimentace (obr. 3).
Textura usměrněná způsobuje,
že
vlastnosti hornin jsou v různých směrech
různé. Usměrnění má vliv na technické
vlastnosti hornin - odolnost vůči větrání,
tvrdost, houževnatost a nepropustnost
jsou větší ve směru kolmém na usměrnění,
naproti tomu nasákavost a stlačitelnost
jsou větší ve směru usměrnění.
Obr. 3 Vrstevnatá textura.

VÝSKYT SEDIMENTÁRNÍCH HORNIN NA ÚZEMÍ ČR
O výskytu sedimentárních hornin na našem území si můžeme udělat dobrou představu pomocí
zjednodušené geologické mapy [1].
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SPODNÍ STAVBA

Obr. 4 Silně zjednodušená geologická mapa České republiky (převzato z [1]).
Nejstarší usazeniny s hojným výskytem klastických sedimentů, silicitů a karbonátů se v Českém masivu
nacházejí ve středočeské oblasti (bohemiku). Tato jednotka se nachází na území jihozápadních,
středních a částečně i východních Čech a přilehlé části Moravy. Je charakterizována sledem
geosynklinálních hornin sedimentárního i vulkanického původu postižených především kadomským
geotektonickým cyklem. Hercynský (variský) cyklus zanechal ve středočeské oblasti nemetamorfované
jednoty od kambria po střední devon, které jsou uloženy na kadomském patře se zřetelnou úhlovou
diskordancí.

Obr. 5 Středočeská oblast na zjednodušené geologické mapě ČR.
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Vzhledem na různorodé stratigrafické jednotky středočeské oblasti budou v následujícím probrány
pouze jednotky barrandienského a chvaletického proterozoika a paleozoika.
BARRANDIEN
Území středních a jihozápadních Čech mezi Kralupy, Kladnem, Stříbrem, Klatovy, Příbramí, Říčany a
Brandýsem nad Labem je budováno nemetamorfovanými nebo slabě metamorfovanými horninami
svrchního proterozoika a ve středu této asymetrické brachysynklinály mezi Brandýsem nad Labem a
Starým Plzencem horninami staršího paleozoika (kambrium až devon).
Proterozoikum Barrandienu tvoří na Žluticku a Manětínsku metamorfity charakteru fylitů, z dalších
hornin proterozoika to jsou jílovité břidlice, prachovce, tufitické břidlice, droby, buližníky (Šárecké
údolí) a v jihovýchodním křídle, kde mají horniny flyšový ráz (eokambrium) se střídají jílovité
páskované břidlice, prachové břidlice až prachovce a droby s polohami drobových slepenců.
Proterozoikem probíhají spilitové pruhy a rovněž došlo k výlevům kyselých hornin typu keratofyrů
(Zbraslav, Nový Knín, Mníšek, Davle). Na styku se středočeským plutonem byly proterozoické horniny
kontaktně metamorfovány (kontaktní rohovce, plodové a skvrnité břidlice).
Chvaletické-proterozoikum mezi Týncem nad Labem a Chvaleticemi je představováno fylitizovanými
jílovitými břidlicemi, drobovými břidlicemi, grafitickými břidlicemi s polohami kyzových břidlic,
drobami, slepenci, porfyrity a keratofyry.
Paleozoikum je zde zastoupeno horninami kambria, ordoviku, siluru a devonu, které odpovídají
horninám vlastního výše uvedeného Barrandienu.

Obr. 6 Silně zjednodušená geologická mapa střední části Barrandienu ([1]).
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Kambrium vystupuje ve dvou oblastech, a sice brdské (příbramsko-jinecké) a skryjsko-týřovické.
Z hornin převládají slepence. Nejznámějšími jsou slepence kloučecké (valouny křemenů, buližníků,
spilitů, drob), které budují nejvyšší polohy Brd. Z dalších hornin to jsou pak arkózy a arkózové
pískovce, křemenné a arkózové pískovce a břidlice jinecké.
Ve středním a hlavně pak ve svrchním kambriu došlo k výlevům křemenných porfyrů a porfyritů
(Křivoklátsko-rokycanské pásmo).
Ordovik je rozšířen mezi Rokycany a Brandýsem nad Labem a patří k němu i větší část hornin skalního
podkladu v Praze. Ordovické sedimenty jsou tvořeny střídavě jílovitými břidlicemi, siltovci, pískovci,
drobovými pískovci a křemenci. Odolnější souvrství křemenců se uplatňuje výrazně v pražském reliéfu
(Vítkov, Motol). Vulkanická činnost se projevila diabasy doprovázenými tufy. Vyvřeliny jsou dále
zastoupeny minetou.
Ve spodním siluru se nacházejí tmavé až černé jílovité graptolitové břidlice, které jsou proniknuty
ložními žilami diabasu. Pro další silurská souvrství je pak typická sedimentace karbonátová - vápence,
vápence s vložkami vápnitých břidlic, vápnité břidlice, místy s polohami diabasů a tufů.
Mořská sedimentace pokračovala bez přerušení ze siluru do devonu. Mocnost devonských souvrství
přesahuje 600 m. Rovněž sedimentace zůstává převážně karbonátová - tmavošedé, deskovité,
intenzivně zvrásněné vápence s vložkami břidlic a místy s polohami a konkrecemi křemitých rohovců.
Dále následují vápence koněpruské, kosořské, radotínské a kotýské. Dalším stupněm devonu jsou
bělošedé vápence koněpruské, dvorecko-prokopské a načervenalé až červené vápence slivenecké a
řeporyjské. Dále pak následují šedé vápence zlíchovské s rohovci, vápence chýnické a korálový
horizont u Kapličky. Ve vrstevním sledu devonu byla potom karbonátová sedimentace vystřídána
pelity. Střední devon začíná šedozelenými břidlicemi dalejskými, které přecházejí do vápenců
třebotovských s efuzemi diabasů a jejich tufů. Těmto vápencům odpovídají i vápence suchomastské.
Středně devonský sedimentační cyklus pokračuje usazením šedých vápenců chotečských, místy s
rohovci a vložkami tmavošedých vápnitých břidlic. Dříve byly vápence chotečské a třebotovské
označovány jako hlubočepské.
Nejmladší pásmo středního devonu tvoří vrstvy srbské. Střídají se v nich pískovce a břidlice, což svědčí
o počátku blížícího se hercynského cyklu.
Chrudimské paleozoikum je zastoupeno kambriem (siltové břidlice s polohami drob, křemité pískovce
s drobovými slepenci a vložkami písčitých břidlic, jílovité a drobové břidlice, droby a arkózové
pískovce), v ordoviku to jsou křemité slepence, pískovce, drobové břidlice, droby, fylitické břidlice,
křemence a intrusivní diabas. Silur tvoří šedé a šedočerné jílovité a graptolitové břidlice a slabě
metamorfované vápence (podolské); místy se objevují ojedinělé žíly diabasů.
Chrudimské paleozoikum představuje pokračování barrandienské oblasti.
MORAVSKOSLEZSKÝ SPODNÍ KARBON (KULM)
Devonská sedimentace v moravskoslezské oblasti přechází téměř plynule do spodního karbonu –
kulmu. Kulmské sedimenty se nacházejí na Drahanské vysočině, v Nízkém Jeseníku a Oderských vrších.
Kulm je tvořen mocnými souvrstvími masivních šedých drob, které se střídají s drobovými a jílovitými
břidlicemi, které mají místy ráz fylitických (pokryvačských) břidlic. Z psefitických sedimentů se zde také
vyskytují drobové slepence.

8

MLADOPALEOZOICKÉ PÁNVE ČESKÉHO MASIVU
Ostravsko-karvinská pánev je součástí paralické pánve hornoslezské. Souvrství spodního karbonu
(kulmu) zde plynule přechází do mořských a výše do kontinentálních uhlonosných souvrství svrchního
karbonu. Kromě černouhelných slojí jsou zde zastoupeny slepence, arkózové pískovce, prachovce a
jílovce. Místy se objevují i polohy jílovitých břidlic s vložkami pískovců a zbytky mořské fauny.
Jihozápadní částí k nám zasahuje z Polska jezerní dolnoslezská pánev. Kromě černého uhlí se zde
nacházejí šedé a červené hrubozrnné slepence, hrubozrnné arkózy, pískovce a lupky.

Obr. 7 Oblasti permokarbonu na zjednodušené geologické mapě ČR.
Ostatní mladopaleozoické pánve Českého masivu jsou také limnické (jezerní). Patří sem pánve
plzeňská, manětínská, radnická a kladensko-rakovnická, která pokračuje pod sedimenty křídy mezi
Mělníkem a Benátkami nad Jizerou (mšenská podkřídová pánev). Stratigraficky se souvrství limnických
pánví dělí na spodní šedé a spodní červené vrstvy a svrchní šedé a svrchní červené vrstvy. Svrchní
červené vrstvy jsou již permského stáří s typickou červenohnědou barvou. V šedých vrstvách jsou
vyvinuty uhelné sloje. Z dalších sedimentů se v pánvích vyskytují slepence, arkózové pískovce a
slepence, arkózy, pískovce, lupky a jílovce.
Červenohnědé permské sedimenty převládají nad karbonskými sedimenty v podkrkonošské pánvi –
podkrkonošském permu. Nacházejí se zde arkózové slepence, pískovce, arkózy, prachovce a jílovce.
Výplň pánve tvoří také intruze a výlevy křemenných porfyrů a melafyrů.
SVRCHNÍ STAVBA – PLATFORMNÍ POKRYV
TRIAS
Kontinentální sedimentace svrchního permu pokračovala ve vnitrosudetské depresi a v nejvýchodnější
části podkrkonošské pánve až do spodního triasu, který je zastoupen v Broumovském výběžku
mocným souvrstvím arkózových a kaolinických pískovců.
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SVRCHNÍ KŘÍDA
Po ústupu jurského moře byl celý Český masiv souší. V reakci na alpinské vrásnění došlo počátkem
mladší část křídového útvaru ke snižování severní části Českého masivu a k vytvoření rozsáhlé české
křídové pánve. V terénních depresích vznikaly nejprve cenomanské sladkovodní jezerní pánve
vyplněné bazálními slepenci, kaolinickými pískovci, železitými pískovci a jílovci. Dalším snižováním
oblasti došlo k transgresi svrchnokřídového moře. Mořské sedimenty jsou zastoupeny bazálními
slepenci, glaukonitickými pískovci, vápnitými pískovci, kaolinickými pískovci, kvádrovými kaolinickými
pískovci, opukami, spongility, slínovci, jílovci a jílovitými vápenci. Stratigraficky patří svrchnokřídové
sedimenty ke sladkovodnímu cenomanu, mořskému cenomanu, turonu a senonu.
Reliéf křídové pánve je převážně plochý – křídová tabule. Stavba pánve má synklinální charakter
s maximální mocností ve středu cca 700 m.

Obr. 8 Oblasti křídy na zjednodušené geologické mapě ČR
Sladkovodní křídové sedimenty se také vyskytují v třeboňsko-budějovické pánvi. Jsou senonského stáří
a dosahují mocnosti cca 340 m. Sedimenty pánve se dělí na hrubě písčité vrstvy (písky, štěrky,
pískovce), na pestré vrstvy (šedé, zelenošedé, fialově šedé a červenohnědé jílovce až pískovce) a na
tmavošedé vrstvy (jílovce až pískovce, často se zbytky zuhelnatělé rostlinné drti a s úlomky a otisky
křídové flóry).
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ABSTRAKT
Sedimentární horniny tvoří významný podíl mezi stavebními a sochařskými materiály. Na našem území
se nachází mnoho kvalitních zdrojů vybraných sedimentárních hornin, tj. pískovců, vápenců a opuky.
Cílem předkládaného příspěvku je stručná charakterizace sedimentárních hornin, jejich klasifikace a
rovněž je podán ucelený přehled těch nejvýznamnějších ložisek těchto surovin zejména z pohledu
dnešní těžby. Zároveň je v článku stručně popsána historie těžby a použití těchto hornin v minulosti.
Klíčová slova: pískovec, vápenec, opuka, ložiska, historie a současnost těžby.
ÚVOD
Cílem tohoto příspěvku je stručná charakterizace vybraných sedimentárních hornin a poskytnutí
informace o jejich těžbě na území České republiky. Součástí článku je stručně popsaná historie těžby
těchto hornin, výskyt historicky významných ložisek a zároveň jsou blíže popsány vybrané lokality
těžby současné či potenciální.
CO JE SEDIMENT
Sediment (usazená hornina - sedimentární hornina, usazenina) je hornina, která vznikla sedimentací
materiálu z původních zvětralých hornin (magmatických, metamorfovaných a starších sedimentů).
Tělesem sedimentárních hornin je vrstva. Sedimenty tvoří většinou deskovitá tělesa o proměnlivé
mocnosti (tloušťky). Jednotlivé vrstvy jsou mocné od mm až po několik metrů. Každá vrstva má svou
tvář, neboli facii a je odlišná nejen ve vertikálním směru, tj. jak probíhala sedimentace, ale často i
laterálně. V jedné facii se mění charakter ukládaného materiálu podle podmínek sedimentace. Facie
jsou situovány většinou podle geografické pozice v prostoru sedimentační pánve, současně se mění
např. s hloubkou ve vodním prostředí (např. štěrkovitá, písčitá, jílová facie).
Mnohé, hlavně starší sedimenty, jsou deformovány a i jinak tektonizovány (dislokovány, rozpukány) a
některé z nich i částečně metamorfovány.
KLASIFIKACE, TEXTURA A STRUKTURA SEDIMENTŮ
Sedimenty rozdělujeme podle původu na mechanické (klastické, úlomkovité), chemické a
organogenní. Mechanické jsou tvořeny úlomky hornin a minerálů, různé velikosti a různého
opracování. Chemické vznikají vysrážením z chemického roztoku, kde byly rozpuštěny zdrojové
minerály, většinou ve vodním prostředí. Organogenní sedimenty vznikají za účasti organizmů - pasívní,
tj. skládají se z fragmentů schránek, koster a obranných ústrojí organizmů, nebo aktivní, např. když
kolonie primitivních organizmů budují masívní horninovou hmotu (korálový útes). Ve skutečnosti je
geneze sedimentu určena podle převládajícího původu. Důsledkem sedimentárních procesů je
vrstevnatá textura. Přehled hlavních organogenních, chemických a smíšených sedimentárních hornin
je uveden v tabulce 1 a přehled klastických a jílovitých sedimentárních hornin je uveden v tabulce 2.
V tabulkách jsou rovněž uvedeny typické struktury daných sedimentárních hornin.
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Tab. 1 Hlavní organogenní, chemické a smíšené sedimentární horniny.
horniny
slínité

(%)
20 < CaCO3 < 50

karbonátové

CaCO3 > 50

místo vzniku
mořské,
méně
kontinentální
kontinentální, mořské

silicity

SiO2 > 70

kontinentální mořské

sulfátové

CaSO4

mořské

geneze
klastické
organogenní
chemické
organogenní
chemické
organogenní

a

chemické

název horniny
slín, slínovec, písčitý
slínovec - opuka
travertin, vřídlovec,
vápenec
gejzírit, limnokvarcit,
diatomit (křemelina),
radiolarit, spongilit,
buližník
anhydrit, sádrovec

Tab. 2 Hlavní klastické a jílovité sedimentární horniny.
Stáří
Typ horniny

Převažující
velikost úlomků
(mm)

nad 2

Struktura

psefitická
(ruditická)

Kvartér až
neogén

Paleogén až
mesozoikum

Paleozoikum a
event. starší

Nezpevněné

Slabě až středně
zpevněné

Zpevněné

štěrk

slepenec, brekcie

písek

pískovec, arkóza, droba
(křemenec)

prach, spraš,
hlíny

prachovec

prachovitá
břidlice

jíl

jílovec

jílovitá břidlice

slín

slínovec (opuka)

slínitá břidlice

hor. štěrkovité
Horniny klastické
(úlomkovité)

2 až 0,063

psamitická
(arenitická)
hor. písčité

0,063 až 0,002

aleuritická
(siltová)
hor. prachovité

pod 0,002
Horniny jílovité

pelitická
(lutitická)
hor. jílovité

Horniny slínité –
plynulý přechod
k vápencům

organogenní

CO TO JE LOŽISKO NEROSTNÝCH SUROVIN
Ložisko je ekonomicky významná akumulace minerálů a hornin. Hodnota suroviny se mění podle
potřeb lidí. Obecně je možné říci, že přibývají suroviny nové a potřeba některých se ztrácí. Mění se
možnosti těžebních technologií a tím i dosah těžebních prací. Některé těžebny zanikají, některé se
otevírají. Těžba v malých, lokálních lomech, přechází do velkých průmyslových těžeb.
Dále budeme hovořit pouze o zpevněných horninách, vhodných jako průmyslové horniny (stavební,
dlažební, dekorační, sochařské kameny).
HISTORIE TĚŽBY
Využití nerostného bohatství na území České republiky je předmětem staleté až tisícileté těžby a
stejně dlouhou dobu ovlivňuje tato těžba hospodářský vývoj území. Doklady o využívání stavebních
surovin jsou na našem území již z doby románské a hojně pak ze středověku, kdy se stavební kameny
staly součástí významných stavebních památek. Místo původu, více či méně identifikovatelné podle
geologické stavby a místo použití umožňují lokalizaci nejstarších lomů, dopravních tras těžených
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surovin i sídel založených ve vazbě na těžbu surovin. Dokladem je například materiál použitý ve druhé
polovině 12. století v Praze při stavbě Juditina mostu, který má původ v barrandienském diabasovém
masivu [1].
S rozvojem kamenného stavitelství se rozvíjela i těžba potřebné suroviny. Nejprve se surovina těžila
nejblíže místa stavby, nebo dokonce na místě stavby. Mnoho hornin mělo význam pouze jako místně
použitelný kámen. Někdy se na méně cenné stavby (zdi, podezdívky, základové zdivo apod.)
nashromáždila pouze surovina místně obstaratelná. Posléze, podle dopravních možností, byla
surovina transportována na delší vzdálenosti a bylo možné užívat kvalitnější a vhodnější suroviny.
Realizuje se dovoz kamene úměrně ceně suroviny a její kvalitě. Na počátku, byly vzdálené dovozy
určeny pouze pro cenné stavby, nebo jejich architektonické detaily. Někdy hrály u dovozu roli
zajímavé faktory jako např. příbuzenské vztahy stavitelů – šlechticů. Někdy to byl rozvoj vodní
dopravy, který ovlivnil výběr stavebního kamene (např. do Prahy se dostává větší množství
granitických hornin ze středočeského plutonu až s rozvojem přepravy vory).
V dnešní době není ve výběru dekoračních kamenů skoro žádný limit. Velkoobchody, např. v italské
Veroně, nabízejí neskutečné spektrum světových dekoračních hornin. Do Itálie přijíždějí lodě s bloky
hornin, které jsou zde podle objednávky kvalitně a levně rozřezány, vyleštěny a často jsou tyto práce
zaplaceny polovinou ceny suroviny, která zůstává obchodníkům. Polovina opracované suroviny se
vrací do místa původu. Mnoho horninového materiálu (dekorační kameny) se dováží z Číny (např.
materiál pro kašny na plzeňském náměstí). V dnešní době je s ohledem na zásady památkové péče
snaha zajistit pro rekonstrukce původní stavební kameny. Někdy je ale surovina vytěžena. Vzácně jsou
otevírány původní, již netěžené lomy, někdy je to již z mnoha důvodů nemožné, někdy se zajištuje
pouze hornina obdobná. Na drobná doplnění suroviny se používá surovina, tak jako v minulosti.
Využívá se hornina z demolicí, sběr hornin ze sutí. Sbírá se rovněž surovina ve starých lomech.
Pískovec
Ke stavebním účelům se pískovce u nás začaly používat v době románské při stavbách prvních kostelů
a klášterů. Použití pískovců pro architektonické a sochařské účely dosáhlo největšího rozmachu
v gotice. K tomuto vzestupu použití pískovců došlo zejména zásluhou kamenické hutě k stavbě chrámu
sv. Víta na Pražském hradě, při které se jako stavební materiál používal téměř výhradně pískovec. Po
útlumu použití v době renesance zaznamenalo použití pískovce nárůst obliby v období baroka. V této
době byl pískovec takřka výhradním sochařským kamenem (např. díla M. Brauna), avšak významnou
měrou se uplatňoval i v architektuře, zejména v portálech, schodištích, ostěních apod. Poslední velký
rozmach používání pískovců spadá do poslední třetiny 19. století. Z tohoto období pochází takové
významné stavby jako Národní divadlo, Národní muzeum či Rudolfinum. V této době byla zahájena i
obnova a novogotická dostavba chrámu sv. Víta v Praze a později i obnova chrámu sv. Barbory v Kutné
Hoře. Tento nárůst poptávky vedl k rozšiřování starých a zakládání nových pískovcových lomů.
S nástupem secese dochází k poklesu použití pískovce. V České republice se pískovce nachází
v nemetamorfovaném platformním pokryvu Českého masívu a částečně i v karpatské soustavě
v časovém rozpětí od svrchního karbonu do terciéru [3].
Nejvýznamnější ložiska pískovců jsou však soustředěna do oblasti České křídové pánve a jsou
rozprostřena v oblasti mezi Hřenskem, Turnovem a Náchodem ke Svitavám na severu a na jihu
ohraničena linií Louny, Praha, Brandýs nad Labem, Poděbrady, Chrudim a Pardubice. Některé oblasti
výskytu jsou přírodní rezervace, proto je nelze využívat k těžbě (Hřensko, Český ráj, Adršpašské skály).
Mezi tradičně využívaná ložiska patřila ložiska v okolí Dvora Králové, Hořice v Podkrkonoší, Skála u
Hořic, Mšeno u Budyně, Nehvizdy u Prahy, Libná a Božanov [3].
Na obrázku 1 jsou vyznačena místa výskytu kamenicky a sochařsky využitelných pískovců ve středních
Čechách. Na snímcích dále (obr. 2 a, b) je zachycen současný stav historických lomů v okolí obce
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Kamenné Žehrovice, v nichž se těžil tzv. „žehrovák“ (žehrovický pískovec), který byl hojně používán při
stavbě mnoha památek v Praze (např. Karlův most, Národní muzeum).

Obr. 1 Hlavní výskyty kamenicky a sochařsky využitelných pískovců ve středních Čechách
(geologická situace podle geologické mapy 1 : 500 000 – ÚÚG 1967). 1 = spodní senon a svrchní
turon v pískovcovém vývoji, 2 = střední a spodní turon v pískovcovém vývoji, 3 = cenoman mořský a
sladkovodní, 4 = perm, 5 = karbon, 6 = významnější výskyt v minulosti kamenicky nebo sochařsky
využívaných pískovců, 7 = dtto s provedeným geologickým průzkumem, 8 = hranice bývalého
Středočeského kraje (převzato z [3].)

Obr. 2 a, b Opuštěné pískovcové (arkózové) lomy „žehrováku“ v okolí Kamenných Žehrovic (foto K.
Kovářová, podzim 2010).
Vápenec
Vápence měly při stavbě, výzdobě i úpravách památek na území České republiky též významné
postavení. Důležitým rysem našich vápenců je jejich barevnost. V Čechách se vápence vyskytují na
mnoha místech. Pro oblast středních Čech je významná oblast Barrandienu a oblast křídových
vápenců v okolí Kutné Hory. Staropaleozoické barrandienské vápence se používaly k stavebním či
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kamenickým účelům už od středověku. Jako stavební kámen se používaly prakticky jen v místech
svého výskytu a v jeho dopravně dostupném okolí. Na Moravě pak mezi nejvýznamnější ložiska
vápenců patřila ložiska z v. okraje Moravského krasu v sv. až s. sousedství Brna. Jsou
svrchnodevonského až spodnokarbonského stáří a mají různý vzhled i petrografické a technické
vlastnosti. Využívány byly v minulosti zejména k výzdobě kostelů v Brně a okolí a v období první
republiky v moderní architektuře. Vápence karpatské soustavy byly využívány zcela výjimečně [3].
Opuka
Opuky mají mezi našimi stavebními a sochařskými kameny nejdelší tradici (alespoň v Čechách).
Z opuky jsou postaveny první známé kamenné stavby z konce 9. století. Je to rotunda sv. Klimenta,
postavená jako prvý křesťanský kostel v Čechách na knížecím hradišti Levý Hradec, rotunda sv. Petra
na hradišti v Budči a kostel Panny Marie na Pražském hradě. Z opuky je i další řada mladších
románských kostelů v Praze i ve středních Čechách. Byla používána převážně na neomítané zdivo
v podobě lomového kamene, později v podobě opracovaných kvádříků nebo kvádrů. V menší míře
byla používána na výrobu architektonických prvků. V období gotiky opuka ustoupila pískovci, ale i tak
se nadále používala jako stavební kámen (např. Týnský chrám v Praze, věž Staroměstské radnice,
kostel sv. Mikuláše v Lounech). V pozdějších obdobích byla opuka používána jen jako běžný stavební
kámen (např. Národní divadlo). Opuka našla své uplatnění ve 20. letech 20. století, při úpravách
Pražského hradu [3, 4].
Kamenicky a sochařsky využitelné opuky se u nás vyskytují v některých povrchově obnažených částech
spodnoturonského bělohorského souvrství, někdy i v mladších sedimentech české křídy a ve
východních Čechách a na západní Moravě [3].
DOBÝVACÍ METODY, METODY ODDĚLOVÁNÍ HORNIN A VÝPOČET ZÁSOB
Stavební suroviny se dobývají nejčastěji povrchovou lomovou těžbou, vzácně též těžbou podzemní.
Pro ušlechtilou kamenickou výrobu je nezbytné šetrné oddělování horninových bloků. Je pouze
výjimkou, že se používají trhací práce. Převládající a základní metodou je stále oddělování bloků klíny.
Snad jen otvory pro klíny se vrtají mechanicky. Naopak se objevily moderní metody přesného
odřezávání horniny mobilními oběžnými řetězy s diamantovými břity. Hornina se odřezává i vodním
paprskem nebo hořákem. Většinou se tyto metody používají při otevírkových pracích.
Zásadou je, že se využívá přirozené dělitelnosti hornin. Ta je charakteristická pro jednotlivé druhy
hornin (kvádrovitá, deskovitá, hranolovitá, nepravidelná apod.).
Postupy jsou takové, že se vybírá kámen podle budoucího využití (třídění). Odděluje se surovina podle
hodnoty, např. na sochařský kámen, dekorační kámen, dlažební kámen, stavební konstrukční kámen,
štěrkový kámen, apod.
Ocenění ložiska se provádí normovaným způsobem – výpočtem zásob nerostné suroviny. Vytvoří se
geometrický model ložiska, provede se kvalitativní hodnocení a posléze kvantifikace. Tyto výpočty
zásob jsou mimo jiné uloženy v České geologické službě v Geofondu. Známe zásoby, kvalitu a nakonec
i životnost ložiska při takové a takové těžbě. Na výpočtu zásob spolupracuje ložiskový geolog, geometr
a někdy ekonom. Pro výpočet se provádí ložiskový průzkum.
SOUČASNÝ STAV TĚŽBY
V dnešní době byla redukována těžba na ušlechtilou kamenickou výrobu. Moderní stavební
technologie potřebují velké množství drceného kameniva.
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Z hlediska ušlechtilé kamenické výroby se dostáváme i do situace, kdy některé lomy nejsou schopny
svojí produkcí a kvalitou zajistit termínově požadavky objednatele (např. na předláždění plzeňského
náměstí byly použity křemenné porfyry ze severní Itálie).
Níže je uveden přehled jednotlivých regionálně geologických celků a surovina, kterou mohou
poskytovat. Z tohoto výčtu se však mnohé suroviny již netěží, ale teoreticky by je bylo možné obstarat
(např. ordovické křemence použité na historické pražské dlažby).

Proterozoikum
Droby, břidlice, buližníky

Paleozoikum
Kambrium
Ordovik
Křemence
Silur
Vápence
Devon
Vápence
Karbon
Droby, arkózy, pokryvačské břidlice (kulmské slabě metamorfované)
Perm
Pískovce (červené)

Mesozoikum
Křída
Pískovce, opuky
Trias
Pískovce

Terciér
Místně křemence

Kvartér
Travertiny
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výběr domácích surovin se redukoval vlastně na vápence, pískovce, opuky a pokryvačské břidlice.
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CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH LOŽISEK SEDIMENTÁRNÍCH HORNIN
Pískovec
Přehledná mapka (obr. 3) a tabulka (tab. 3) výskytu těžených pískovců je uvedena níže.

Obr. 3 Místa těžby pískovců v České republice (převzato z [2]). Vysvětlivky zkratek: BOH-Boháňka,
BOHUŇ-Bohuňov, B-Božanov, BR-Brenna, BZ-Bzová, DUB-Dubenec, JAV-Javorka, KO-Kocbeře, KRKrákorka, LÁ-Lány, LI-Libná, MAL-Maletín, MŠ-Mšené, PÚ- Podhorní Újezd, PŘ-Přibylov, RAKRakowiczki, Ř-Řeka, TAS-Tasovice, V-Vyhnánov, Z-Záměl, ZEL-Zeliszów, ŽL-Žlutava.

Tab. 3 Přehled těžených pískovců v České republice (převzato z [2]).
Název

Místo těžby

Stáří

Oblast

Paleozoikum
tasovický pískovec

Tasovice

spodní devon

dyjská oblast

trutnovská arkóza

Trutnov - Lány

spodní perm, saxon

podkrkonošská oblast

Mesozoikum
havlovický pískovec

Havlovice - Krákorka
(U devíti křížů)

spodní trias

podkrkonošská pánev

mšenský pískovec

Mšené - Lázně

cenoman

vltavsko-berounská oblast

božanovský pískovec

Božanov

střední turon

hejšovická oblast

libnavský pískovec

Libná (Zdoňov)

cenoman

labská oblast

hořický pískovec

Podhorní újezd

cenoman

labská oblast

boháněcký pískovec

Boháňka Skála

cenoman

labská oblast

dubenecký pískovec

Dubenec - Lanžov

cenoman

labská oblast

kocbeřský pískovec

Kocbeře

cenoman

labská oblast
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vyhnánovský pískovec

Vyhnánov

cenoman

labská oblast

javorský pískovec

Horní Nová ves

cenoman

labská oblast

zámělský pískovec

Záměl

cenoman

orlicko-žďárská oblast

těšínský pískovec

Řeka

spodní turon

flyš vnějších Karpat

Kenozoikum
žlutavský pískovec

Žlutava

paleogén

magurský flyš

pískovec Bzová

Bzová

paleogén

magurský flyš

Božanov
Božanovský arkózový pískovec lze zařadit mezi středně až hrubozrnné pískovce s velikostí zrn 0,5 až
2 mm. Ložisko tohoto pískovce se nachází v České křídové pánvi v jizerském souvrství a je tvořeno
středněturonskými kvádrovými pískovci Broumovských stěn. Lom božanovského pískovce (obr. 4) se
nachází cca 8 km JV od vsi Božanov. Jedná se o bělošedé až rezavě hnědé pískovce. Kvádry jsou
uloženy v pravidelných 1 až 3 m mocných lavicích s mírným úklonem k jihozápadu. Celé ložisko je
porušeno několika kernými zlomy. Tento pískovec patří mezi tvrdé, obtížněji opracovatelné pískovce,
a uvádí se, že má dobrou odolnost vůči mechanickým vlivům a povětrnosti. Struktura pískovce je
tvořena převážně klasty křemene, avšak jsou v něm přítomny i živce a úlomky hornin a v nepatrném
množství jsou zastoupeny muskovit, biotit a těžké minerály. Matrix je tvořena kaolinitem [3].

Obr. 4 Lom božanovského pískovce (foto J. Schröfel, léto 2012).
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Hořice – Podhorní Újezd
Těžené ložisko (obr. 5) tohoto pískovce se nachází ve východních Čechách mezi městy Jičín a Hořice
v Podkrkonoší. Jedná se o jemnozrnný pískovec s velikostí zrn 0,05 až 0,25 mm. Vyskytuje se
v cenomanu České křídové pánve v perucko-korycanském souvrství (blíže korycanské vrstvy). Ložiska
tohoto pískovce jsou uložena v mírném úklonu až vodorovně s deskovitou až lavicovitou vrstevnatostí.
Rozpukány jsou řídce a vcelku pravidelně. Tento pískovec je místy narezavělý nebo nazelenalý.
Obsahuje více než 90 % zrn křemene. Zrna jiných minerálů, jako jsou glaukonit, živce, slídy a těžké
minerály, se vyskytují jen vzácně. Tmel je tvořen směsí kaolinitu, illitu a křemenného prachu [3].

Obr. 5 Lom hořického pískovce v Podhorním Újezdu (foto K. Kovářová, léto 2011).
Mšené – lázně
Mšenský pískovec je jemnozrnný pískovec bělošedé barvy, často žlutě až narezavěle šmouhovaný
nebo skvrnitý. Jedná se o horninu svrchnokřídového stáří, jejíž ložisko se nachází v peruckorokycanském souvrství. Bloková surovina se těží vysokotlakým vodním zařízením tak, že je možné
vyříznout ze skalní stěny téměř jakýkoliv tvar. Tato metoda je šetrná k surovině i k životnímu prostředí
a nenarušuje strukturu kamene. Svými vlastnostmi je mšenský pískovec obzvláště vhodný
k sochařským dílům. Po vylomení ze stěny je kámen lehce opracovatelný. Po čase působením
povětrnosti na kaolinitový a křemenný tmel dochází k vytvoření krusty, která nedovolí zvětrávání
kamene tak, jak je to běžné u pískovců s tmely hlinitými a jílovitými (dolíčkování). Křemen tvoří 97 %
klastů, 2 % klastů zrna živců (převážně draselné živce) a cca 0,5 % muskovit a 0,5 % titanit. Jílové
minerály vyplňují interklastický prostor formou dotykového tmelu kolem zrn [3]. Lom je zachycen na
následujícím snímku (obr. 6).
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Obr. 6 Lom mšenského pískovce (foto K. Kovářová, léto 2012).
Kocbeřský pískovec
Lom Kocbeře (obr. 7) náleží do oblasti kvalitních pískovců v okolí Dvora Králové. Nachází se ve
východních Čechách v Královéhradeckém kraji. Samotný lom leží na jižním okraji obce Kocbeře. Zdejší
křemenné pískovce patří stratigraficky k svrchnokřídovým pískovcům (cenoman, perucko-korycanské
souvrství, korycanské vrstvy) České křídové pánve. V lomu se těží jemnozrnný až středně zrnitý
křemenný pískovec šedobílých až nažloutlých barev. Samotné ložisko má deskovitý tvar s vrstvami
pískovce slabě ukloněnými k jihozápadu. Bloky mají přirozenou kvádrovou odlučnost, která je dána
vrstevnými plochami s mocností lavic 0,1 až 0,5 m v horní etáži a až 3 m ve spodní etáži. Charakter
rozpukání umožňuje výlom bloků velikosti až 5 m3. V kocbeřském pískovci zaujímá křemen více než 95
obj. % z celkového množství klastů. Vedlejší minerály nejsou přítomny. Mezi akcesorické minerály
vyskytující se v tomto pískovci patří zirkon, turmalín, apatit, rutil a živce. Základní hmotu tvoří jílové
minerály. Tmel je povlakového až pórového charakteru křemičité povahy [3].
Dubenec
Ložisko (obr. 8) je otevřeno v mezozoických křídových pískovcích. Leží u obce Dubenec,
severozápadně od lázní Velichovky. Pískovce jsou okrově zbarvené s šedavými a rezavými drobnými
polohami. Horniny jsou téměř horizontálně uloženy. Téměř rektangulární puklinatost ovlivňuje
blokovitost horniny. Na ložisku je možné získat prakticky jakoukoliv surovinu z hlediska velikosti bloků
a kvality suroviny. Je možné je použít téměř na všechny produkty ušlechtilé kamenické výrobky. Od
kamene sochařského, až po lícové zdivo. Těžba je „ruční“ oddělování bloků návrty a klíny. Větší bloky
se uvolňují malými náložemi trhavin s přísně řízenými účinky. Kámen je zpracován v místě
v kamenických dílnách (řezání, broušení).
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Pískovce, i když velice homogenní, mají proměnlivost jak vertikálně, tak horizontálně. Nalezneme zde
polohy, které jsou pevnější a zároveň polohy hůře tmelené a lépe opracovatelné. Jistým negativem
(ne vždy) jsou polohy (vrstvy) bohaté fosiliemi. Jedná se o misky měkkýšů. Tyto polohy jsou méně
pevné, často dochází i k oddělování bloků podle těchto vrstev. Na těchto vrstvách se mění i barva do
temnějších rezavých zbarvení.
Na lokalitě Dubenec, existují dva blízko ležící lomy (se dvěma majiteli). Pouze jeden je aktivní. Zásoby
jsou na desítky let. Druhý, dnes opuštěný, je potencionálně podobně využitelný. Těžba dle odhadu
byla přerušena před 10 lety.

Obr. 7 Lom kocbeřského pískovce (foto K. Kovářová, léto 2011).
Maletín
Ložisko leží v mezozoických křídových pískovcích. Leží severovýchodně od Moravské Třebové,
jihozápadně obce Starý Maletín na lesních pozemcích. Jedná se o ložisko, ze kterého byla surovina
využívána nejenom v nejbližším okolí ale v rozsáhlém regionu. Jedná se pískovce s výrazným podílem
křemenné cementace. Pískovce jsou opět horizontálně a subhorizontálně uložené s proměnlivou
blokovitostí ve vertikálním směru. Barva je šedo bělavá s okrovějšími polohami. Je možné oddělit až
bloky v kubických metrech. Kámen je použitelný téměř na všechny druhy kamenické ušlechtilé výroby.
Lomy jsou dnes opuštěné. Těžba skončila před cca 10 lety. Zásoby suroviny jsou odhadem na první
desítky let. Těžba musí být prováděna selektivně vzhledem k použití suroviny. Jedná se o prostor, kde
probíhala těžba historicky od středověku. Stopy po historické těžbě je možné nalézt v širším okolí.
Těžba je s vyššími náklady obnovitelná (obec má zájem o obnovení těžby). Na lomy nenavazuje
zpracovatelský závod v blízkém okolí. Současný stav lomu Maletínského pískovce je zachycen
na obr. 9.
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Obr. 8 Lom Dubenec (foto J. Schröfel, léto 2012).

Obr. 9 Historický lom maletínského pískovce (foto J. Schröfel, léto 2012).
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Havlovice – Krákorka
Jedná se o horniny mezozoického triasového stáří. Lom (obr. 10) leží mezi obcemi Havlovice a
Červeným Kostelcem na lesních pozemcích. Horniny jsou přísně, téměř horizontálně uložené.
Dominuje dělitelnost horizontální. Mocnost poloh převládá do cca 20 cm. Lze však nalézt a oddělit
bloky až o metrové mocnosti. Pískovce jsou jemně až středně zrnité s křemenným tmelem.
Převládající materiál pískovce je křemen. Střídají se dvě variety pískovců. Jedno křídlo lomu produkuje
pískovce okrové, žlutavé a druhá část je šedobílá, bělavá.
Lom je mimořádně dobře otevřen a spravován. K odtěžování bloků se používají rozpínavé cementy.
Zásoby na desítky let. Majitel lomu zpracovává kámen v kamenickém provozu v Havlovicích. Poskytuje
kámen na tyto výrobky - horizontálně skládaný kámen na podezdívky, zdi, dlažby, šlapáky. Minoritně
kámen na ušlechtilou kamenickou výrobu. Kámen se dá leštit.

Obr. 10 Lom Krákorka (foto J. Schröfel, léto 2012).
Trutnov – Lány
Na lokalitě Lány se nachází paleozoické permské pískovce jemnozrnné s železitým (hematitovým)
tmelem. Barva je sytě homogenně červenohnědá. Jsou to horniny blokovité (cca až do 1 m). Bloky
nemají však pravidelnou pravoúhlou dělitelnost. Uložení hornin sever – jih, cca 45 stupňů úklon
k východu. Střídání lavic s drobnější dělitelností. Kámen z této lokality je významný vzhledem.
Myslíme, že se v dnešní době netěží podobné, takto zbarvené horniny. Pro celou oblast je to kámen
velmi charakteristický. Nalezneme ho na všech typech kamenické ušlechtilé výroby i jako kámen
stavební.
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Lom (obr. 11) leží na lesních pozemcích na severním okraji Trutnova (Dolní Předměstí) a je v omezené
těžbě. Připravuje se stěna lomu k oddělování větších bloků. Zpracovává se v kamenických dílnách
v Havlovicích. Zásoby se odhadují na první desítky let.

Obr. 11 Lom Lány (foto J. Schröfel, léto 2012).
Nečtiny
Netěžený lom (soustava lomů, obr. 12), leží v lesních pozemcích jihozápadně od obce Nečtiny, jižně od
Skelné Huti. Těženou surovinou jsou permokarbonské arkózy až pískovce (až hrubozrnné slepence).
Barva hornin je proměnlivá od okrově šedohnědých až po šedookrové. Horniny jsou téměř
horizontálně uložené. Blokovitost je pravoúhlá, horizontálně i vertikálně proměnlivá. Odhadem je
možné získat bloky o velikosti až několika kubických metrů.
Problémem suroviny je střídání různě zrnitého materiálu. V lomu je vidět velké množství odvalového
materiálu. Suroviny, která byla z nějakých důvodů nepoužitelná pro kamenickou výrobu. Kámen
nalezneme na mnoha realizacích v širokém okolí. Je využit pro ušlechtilou kamenickou výrobu, ale
hlavně jako kámen stavební (dlažby, schodišťové stupně, podezdívky, konstrukční kámen, obrubníky).
Obnovení těžby složité vzhledem ke vzdálenosti a zainvestování podnikání. V místě občanská aktivita
proti obnovení těžby (týká se hlavně lomu na drcené kamenivo na bazalty - Skanska).
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Obr. 12 Historický lom u Nečtin (foto J. Schröfel, léto 2012).
Vápenec
Slivenecký mramor (sedimentární vápenec devonského stáří), převážně růžové až červené barvy, je
jedním z významných českých ušlechtilých kamenů s bohatou historií, bez něhož je nemyslitelná
obnova památek a za nějž se velmi obtížně hledá náhrada. Patří mezi nejpoužívanější české mramory.
Je unikátní svou barevnou různorodostí, která je dána chemickým složením. Barevné odstíny
materiálu přecházejí od šedé, šedozelené, narůžovělé, fialové až po červenohnědé.

Opuka
Přibylov
Historická lokalita těžby leží v obci Přibylov severně od Skutče. Jedná se o těžený lom (obr. 13)
s perspektivním dobývacím prostorem a dostatečnou kvalitou suroviny. Lom je jámový s dobrou
otevírkou lomové stěny. Surovina se v lomu odděluje ručně návrty a klíny. Nevhodný materiál je
oddělován a prodáván jako kámen pro záhozy, případně jinak.
Jedná se o mezozoické, křídové pískovce (opuky). Horniny jsou téměř horizontálně uloženy. Opuky až
pískovce jsou žlutavě okrové barvy až šedookrové. Lokálně se objevují rezavé šlíry a skvrny. Rozpukání
ve třech systémech navzájem na sebe kolmých, dominuje vrstevnatost. Velikost bloků až do několika
kubických metrů při výběrové těžbě. Surovina je vhodná na všechny druhy kamenické výroby. Od
suroviny ušlechtilé až po surovinu stavební. Kámen se převážně zpracovává v blízkém kamenickém
závodě (spolu s magmatity).
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Obr. 13 Lom Přibylovské opuky (foto J. Schröfel, léto 2012).

Třeboc – Džbán
Lokalita se nalézá mezi obcemi Mutějovice, Třeboc a Hředle. Stratigraficky náleží do svrchnokřídových
sedimentů spodního turonu do bělohorského souvrství. Džbánská opuka (prachovitý spongilitický
slínovec - spongilit) je lehký, pórovitý kámen, zářivě bílý, nepravidelně probarvený příměsí železa do
žluta, okrova až do hněda. Na rozdíl od opuky, která se vyskytuje například v okolí Prahy, není
stejnorodá, což vytváří na jejím lomu velmi atraktivní strukturu. Současný stav lomu je zachycen na
následujícím snímku (obr. 14).
Těžba opuky je prováděna povrchovým způsobem, materiál je těžen za pomocí těžebních strojů.
Kámen je prodáván neopracovaný v surovém stavu a nabízené druhy materiálu jdou velice snadno
upravit odbornými řemeslníky.
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Obr. 14 Lom Džbánské opuky (foto Sv. Chamra, podzim 2012).
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SIMULACE ZVĚTRÁVACÍCH PROCESŮ A ZKOUŠENÍ TRVANLIVOSTI PŘÍRODNÍHO
KAMENE
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ABSTRAKT
Cílem tohoto příspěvku je poskytnutí přehledu o možných zkouškách ohodnocení trvanlivosti
přírodního kamene a simulace zvětrávacích procesů. Přednostně jsou popsány laboratorní postupy
týkající se této problematiky. Metody ohodnocení vlivu zvětrvacích procesů jsou členěny podle
hlavních zvtrávacích činitelů – tj. působení mrazu a solí. V příspěvku jsou popsány jednak normové
postupy, ale rovněž i experimentální způsoby simulace zvětrávacích procesů.
Klíčová slova: trvanlivost přírodního kamene, stanovení mrazuvzdornosti, odolnost vůči krystalizaci
solí, kombinované postupy.
ÚVOD
Zvětrávací procesy jsou zpravidla velmi dlouhodobé v řádu minimálně desítek, ale spíše stovek až
tisíců let. Z těchto důvodů není příliš reálné stanovit dynamiku změn v horninách pomocí odběru
vzorků z přirozených výchozů po uplynutí určité doby. V technické praxi se proto nahrazuje sledování
postupu zvětrávání zrychlenými zkouškami odolnosti vůči povětrnostním vlivům.
LABORATORNÍ ZKOUŠKY
Laboratorní zkoušky odolnosti vůči zvětrávacím vlivům jsou zrychlené zkušební postupy, kdy pomocí
cyklického působení vybraného jevu (např. zmrazování/rozmrazování) jsou zkušební tělesa zatěžována
po dobu dnů či týdnů. Teoreticky by mělo být dosaženo obdobných výsledků, které v přírodních
podmínkách trvají roky [1]. V praxi se nejvíce používají zkoušky odolnosti vůči zmrazování a krystalizaci
solí.
Pro účely vědeckých experimentů byly postupy praktického zkušebnictví modifikovány tak,
aby mohly být voleny např. různé podmínky zkoušek, uspořádání zkušebních těles, kombinace typů
zatěžování, kombinace různých typů solí nebo způsobu vyhodnocení a měření vlastností. Pro zkoušení
různých stavebních materiálů včetně přírodního kamene jsou rovněž používány velké klimatické
komory a tunely (obr. 1, 2), které umožňují simulovat různé povětrnostní podmínky, a více se tak
přiblížit reálným podmínkám v místě stavby.
Při volbě typu laboratorních zkoušek nelze spoléhat na zavedené standardní postupy, ale je třeba
vycházet ze znalosti konkrétních podmínek v místě stavby [2]. Z tohoto důvodu se nelze omezit na
zkoušky trvanlivosti používané v běžném zkušebnictví v dnes platných národních a evropských
normách, ale je lépe volit takové postupy, které umožní sledovat dynamiku probíhajících změn.
Například Fitzner a Kalde [3] pro účely simulace zvětrávacích procesů v klimatických podmínkách
města Aachen (Německo) statisticky vyhodnotili data, která byla naměřena přímo na určité budově.
Faktory, které byly uvažovány, se významnou měrou podílí na zvětrávacích procesech. Jsou jimi
teplota, relativní vlhkost, srážky a míra slunečního záření. Pro nastavení samotného programu
simulujícího dané podmínky bylo třeba zavést jistý „eliminační faktor“, jehož pomocí se vyloučí dny, ve
kterých nedochází k výskytu výše zmiňovaných událostí, které nepříznivě ovlivňují trvanlivost
materiálů. Bylo zjištěno, že je tento faktor roven 1:6, tzn. jeden den ze šesti je relevantní ve vztahu ke
zvětrávání. Následně bylo na základě tohoto zjištění zavedeno 60 čtyřiadvacetihodinových cyklů, které
odpovídají jednomu roku v daných klimatických podmínkách. Teplotní rozsah je dán naměřenými
minimálními a maximálními teplotami.
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Obr. 1 Plán klimatického tunelu v Centru Excelence Telč.

Obr. 2 Vnitřní prostory klimatického tunelu v Centru Excelence Telč (foto M. Panáček 2013).
Zrychlené laboratorní zkoušky se mohou stát praktickým nástrojem pro určení míry odolnosti kamene
vůči zvětrávacím procesům, a to zejména tehdy, když je známa dynamika změn určitých vlastností
hornin v reálném prostředí, a tato se dá porovnat s dynamikou změn stejných vlastností zjištěnou
v laboratorních podmínkách. Tento přístup byl např. použit u kombinovaných laboratorních a
expozičních zkoušek mramorů a granitů v USA, kde byla zjištěna výrazná korelace mezi počtem
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zmrazovacích/rozmrazovacích cyklů v laboratoři a délkou expozice v reálných podmínkách [4]. Pomocí
měření dynamického přetvárného modulu bylo potvrzeno, že 12–16 laboratorních
zmrazovacích/rozmrazovacích cyklů odpovídá jednoroční atmosférické expozici (platí pro oblast New
Yorku). Stejná studie nicméně prokázala, že v rámci jedné petrografické skupiny (mramory) lze
pozorovat výrazné odchylky v dynamice změn, což v praxi znamená, že z dlouhodobého chování
jednoho komerčního typu horniny nelze odvodit chování ostatních hornin stejné petrografické
skupiny. Tento fakt má tedy výrazné důsledky pro praktické zkušebnictví, neboť znamená, že je třeba
zkoušet horniny z různých lokalit, byť by patřily ke stejnému petrografickému typu.
Po provedení zvoleného počtu zatěžovacích cyklů obvykle následuje stanovení vybraných fyzikálněmechanických vlastností, vlastností pórového systému, chemických vlastností apod. Stejné parametry
jsou rovněž stanovovány na čerstvých, klimatickým cyklováním, nezatížených vzorcích. Na základě
porovnání získaných výsledků lze stanovit změnu těchto vlastností a tím pádem ohodnotit trvanlivost
zkoušeného horninového materiálu.
Zkoušení odolnosti vůči mrazu
Při studiu odolnosti hornin proti působení mrazu se používá metoda, která je založena na pravidelném
střídání zmrazovacích a rozmrazovacích cyklů. Počet těchto cyklů je v praxi velmi různý.
Dříve velice rozšířené zkoušení koeficientu mrazuvzdornosti bylo založeno na stanovení jedné ze
složek klimatu – mrznutí vody v zimním období. Počet zmrazovacích/rozmrazovacích cyklů vycházel
z klimatických dat v Berlíně v letech 1884–1892, kde byl spočten průměrný počet období, během nichž
nejdříve pršelo, poté mrzlo, a následně teplota vystoupila na + 4°C [5]. Nejnižší počet takovýchto cyklů
za jednu zimu byl 10, průměrný 14 a nejvyšší 25. Hodnota 25 tedy byla vzata jako základ zkoušek
mrazuvzdornosti s tím, že měla v reálných podmínkách odpovídat 1–3 rokům. Tato zkouška se pak
stala základem zkoušení mrazuvzdornosti po téměř celé 20. století.
V České republice se standardně užívá zkouška mrazuvzdornosti podle ČSN EN 12371 [6]. Zkušební
postup se skládá z šestihodinových cyklů zmrazování vzorků horniny na vzduchu a následných
šestihodinových cyklů rozmrazování ve vodě. Zatěžování zkušebních těles probíhá tak dlouho, dokud
se tělesa nerozpadnou, nebo do předem určeného počtu cyklů.
Zkoušení odolnosti vůči působení solí
Metoda krystalizace solí simuluje proces solného zvětrávání. Zkušební těleso se ponoří do roztoku solí
o potřebné koncentraci a po jeho vysušení se měří požadované veličiny. Koncentrace solí se liší
v závislosti na experimentu. Obecně platí, že čím vyšší koncentrace solí v roztoku je, tím rychleji
dochází k poškození horniny.
V České republice se pro účely stanovení odolnosti přírodního kamene vůči působení krystalizujících
solí postupuje podle ČSN EN 12370 [7]. Pro účely této zkoušky se zkušební tělesa namáčí v 14%
roztoku dekahydrátu síranu sodného (Na2SO4.10H2O).
Velice často se pro studium odolnosti hornin používá kombinace obou metod, protože lépe
napodobuje skutečné podmínky. Před a po provedení zkoušek odolnosti se stanovují vybrané fyzikální
parametry hornin [8].
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Simulace Pražských zimních klimatických podmínek
Pro účely experimentu (simulace pražských klimatických podmínek) byla statisticky zpracována data
z ČHMÚ Libuš – maximální a minimální teploty měsíců prosinec, leden a únor z let 1999 až 2008.
Záznam absolutních denních maximálních a minimálních teplot je znázorněn na obr. 3.

Obr. 3 Záznam absolutních a minimálních teplot v letech 1999 až 2008 [převzato z 9].
Na základě statistického vyhodnocení meteorologických dat bylo zjištěno, že na 90 dní v zimním
období připadá 56 dní, kdy teplota klesá pod bod mrazu. Absolutní minimální teplota byla naměřena
29. prosince 2000, a to – 18,7°C, a absolutní denní maximální teplota 19,5°C byla naměřena 26. ledna
2009. Průměrné hodnoty naměřených absolutních teplot jsou pro minimální teplotu – 10,8°C a pro
maximální teplotu 10,7°C. V obou případech byla vypočítána směrodatná odchylka (σ), která je pro
oba soubory dat velice podobná – σmax = 3,06 a σmin = 3,26 [10].
V únoru 2010 byly odebrány vzorky směsi sněhu a vody ze tří míst v centru Prahy (obr. 4) a následně
v nich byla stanovena argentometrickou titrací průměrná koncentrace chloridu sodného, který tvoří
více než 99% podíl v používaných posypových solí v centru Prahy. Stanovená průměrná koncentrace
NaCl byla 2,5 % [9].

Obr. 4 Vyznačená místa odběru směsi sněhu a vody v centru Prahy [převzato z 9].
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Po vyhodnocení dostupných údajů z ČHMÚ bylo zvoleno 56 cyklů, které teoreticky teplotně odpovídají
jedné extrémní zimě, s teplotním rozsahem od – 14°C do + 14°C (po přičtení směrodatných odchylek
k daným průměrným hodnotám). Rovněž byl kladen důraz na to, aby po dosažení výše zmiňovaných
teplot vzorek při této teplotě setrval po dobu 2 hodin. Zmiňovaných 56 cyklů zmrazování
a rozmrazování je rozděleno do čtyř etap. Každá etapa je tak složena ze 14 cyklů zmrazování
a rozmrazování [10].
Před každou etapou byla jedna sada pískovcových zkušebních těles ponořena nejméně na 24 hodin do
destilované vody a druhá sada pískovcových těles do 2,5% roztoku NaCl. Destilovaná voda byla
zvolena s ohledem na své vlastnosti. Tuto vodu lze nazvat vodou „hladovou“ a svým složením se
podobá vodě srážkové. Vzorky byly podrobovány teplotnímu cyklování v klimatické komoře Heraeus
Vötsch HC 4020 na katedře fyziky FSv ČVUT v Praze. Ilustrační teplotní záznam z klimatické komory je
uveden na obr. 5 [9].

Obr. 5 Záznam teplotního režimu v klimatické komoře [převzato z 9].
Na základě dosažených výsledků v rámci tohoto experimentu bylo možno konstatovat, že použitím
navrženého simulačního programu nedošlo k tak výraznému poškození zkoušeného horninového
materiálu, jako v případě použití normových postupů stanovení mrazuvzdornosti a odolnosti vůči
krystalizaci solí. Použití agresivnějších normových postupů může mít tedy za následek neadekvátní
negativní ohodnocení trvanlivosti těchto hornin.
ZÁVĚR
Závěrem můžeme říci, že pro účely zkoušení trvanlivosti přírodního kamene existuje celá řada
zkušebních postupů. Standardizované postupy jsou popsány v národních normách, avšak existuje
mnoho studií a experimentů, které vycházejí z konkrétních klimatických dat. Při volbě vhodného
zatěžovacího schématu se jeví jako nejvhodnější vycházet z konkrétních meteorologických dat dané
lokality, pro kterou je zkoušená hornina uvažována. Bohužel v mnoha případech tento postup není
možný (zejména v důsledku nedostatku času a vstupních dat) a z toho důvodu je vhodné použít
postupy popsané v platných normách.
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ABSTRAKT
Hlavním cílem tohoto příspěvku je poskytnout ucelený přehled normových i nenormových zkušebních
postupů za účelem stanovení fyzikálně-mechanických vlastností hornin. Do oblasti stanovení
fyzikálních vlastností hornin byly zahrnuty zkoušky týkající se hmotových a tíhových vlastností,
vlastností vztahujících se na prostory v horninách, které netvoří pevná fáze a stanovení a působení
vody v horninách. V rámci mechanických vlastností je předně pozornost věnována pevnostním
charakteristikám, a to zejména stanovení pevnosti v prostém tlaku. Součástí příspěvku je rovněž
přehled platných ČSN EN.
Klíčová slova: fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin, normové postupy, objemová hmotnost,
pórovitost, nasákavost, pevnost.
ÚVOD
Sedimentární horniny se na území České republiky od pradávna používají jako stavební a sochařský
materiál zejména díky své dostupnosti a relativně snadné opracovatelnosti. Mezi nejčastěji využívané
horniny z tohoto pohledu patří pískovce, vápence a opuky.
Tyto horniny, stejně tak jako jiný stavební a sochařský materiál, podléhají zvětrávacím procesům, což
v důsledku vede ke zhoršení jejich trvanlivosti, případně k jejich závažnému poškození až rozpadu.
Často je zapotřebí takto poškozený horninový materiál zcela vyměnit. V dnešní době mnohdy nelze
využít původní zdroje horninového materiálu, a proto je nutno pro tyto účely nalézt a zvolit adekvátní
náhradní horninový materiál, který bude pokud možno co nejpodobnější původnímu materiálu. Pro
posouzení kvalitativních vlastností hornin se využívá celá škála jak normových, tak experimentálních
laboratorních a terénních zkoušek sloužících ke stanovení jejich fyzikálně-mechanických vlastností.
Fyzikálně-mechanické vlastnosti obecně podmiňují možnosti použití těchto hornin. Základní výčet
metod stanovení fyzikálně-mechanických vlastností je předmětem tohoto příspěvku.
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI HORNIN
Fyzikální vlastnosti hornin vyjadřují fyzikální stav jednotlivých hornin, a to zejména pokud se jedná o
obraz složení, stavby a hmotnostních veličin. Fyzikální vlastnosti pak rozdělujeme do několika skupin
[1]:
 hmotové a tíhové vlastnosti;
 vlastnosti vztahující se na prostory v horninách, které netvoří pevná fáze;
 stanovení a působení vody v horninách;
 sorpční vlastnosti hornin atd.
Hmotové a tíhové vlastnosti hornin
Jednou z nejčastěji stanovovaných veličin spadající do této skupiny je objemová hmotnost. Ta se v
České republice stanovuje podle postupu popsaného v ČSN EN 1936 [2]. Pro účely této zkoušky jsou
zapotřebí zkušební tělesa, která mají tvar válce, krychle nebo hranolu, která se získávají diamantovým
řezáním či vrtáním. Jejich zdánlivý objem, vypočtený z geometrických měření, musí být nejméně 60
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ml. Každé zkušební těleso je zváženo a poté vloženo do vakuové nádoby, kde se postupně snižuje tlak
až na 2 kPa ± 0,5 kPa = 15 mm Hg ± 5 mm Hg. Tento tlak se udržuje po dobu 24 hodin ± 2 hodiny, aby
bylo dosaženo úniku vzduchu obsaženého v otevřených pórech zkušebních těles. Do nádoby je poté
pomalu vpouštěna demineralizovaná voda při teplotě 20 °C ± 5 °C, zatímco rychlost výstupu hladiny
vody je zvolena tak, aby zkušební tělesa byla úplně ponořena ve vodě v době ne kratší než 15 minut.
Tlak 2 kPa ± 0,7 kPa je udržován po celou dobu vpouštění vody. Po ponoření těles je v nádobě
ustanoven atmosférický tlak a zkušební tělesa jsou ponechána pod vodou dalších 24 hodin ± 2 hodiny.
Poté je každé zkušební těleso zváženo pod vodou a po vyjmutí rychle otřeno navlhčenou tkaninou a je
stanovena hmotnost vodou nasyceného tělesa. Objemová hmotnost se pak vypočítá pomocí vzorce
(1)

rb =

md
×rrh
ms - m h

(1)

kde ρb je objemová hmotnost zkušebního tělesa (kg/m3); md je hmotnost vysušeného zkušebního
tělesa (g); ms je hmotnost nasyceného zkušebního tělesa (g); mh je hmotnost zkušebního tělesa
ponořeného do vody (g); ρrh je hustota vody (kg/m3).
Vlastnosti vztahující se na prostory v horninách, které netvoří pevná fáze
V horninách se vyskytují rovněž prostory, které nejsou vyplněny pevnou fází. Tyto prostory mohou být
různé velikosti, v případě horninového masívu lze uvažovat až takové prostory jako jeskyně, kaverny
apod. V mechanice hornin nás však zajímají prostory daleko menších rozměrů – tzv. póry. Horninový
materiál tak lze charakterizovat parametrem pórovitost. Pórovitostí se pak rozumí poměr objemu
pórů k celkovému objemu horniny. Pórovitost je důležitý parametr ovlivňující přítomnost a transport
kapalných a plynných fází v hornině a rovněž výrazně ovlivňuje fyzikální i mechanické vlastnosti
daného horninového materiálu. Celková pórovitost horniny je tvořena póry uzavřenými (neschopny
komunikace s okolím) a otevřenými (propojeny navzájem), které tvoří tzv. efektivní pórovitost.
Pórovitost lze stanovit různými způsoby a z tohoto důvodu můžeme získat i různé hodnoty pórovitosti.
V technické praxi nás zejména zajímá efektivní pórovitost, která se podílí na transportu kapalin
v horninách.
Otevřená pórovitost
Otevřená pórovitost se stanovuje podle postupu popsaného v ČSN EN 1936 [2] (viz objemová
hmotnost). Otevřená pórovitost se vyjádří pomocí následujícího vzorce (2)

po =

ms - m d
×100
ms - m h

(2)

kde po je otevřená pórovitost zkušebního tělesa (%); md je hmotnost vysušeného zkušebního tělesa
(g); ms je hmotnost nasyceného zkušebního tělesa (g); mh je hmotnost zkušebního tělesa ponořeného
do vody (g).
Kromě normového postupu stanovení otevřené pórovitosti lze při studiu horninového materiálu
použít i další laboratorní metody.
Hg porozimetrie
Tato metoda je založena na jevu kapilární deprese rtuti, kdy úhel smáčení je > 90 a rtuť tak vniká do
pórů teprve působením tlaku [3]. Objem rtuti vtlačené do pórového systému je obecně interpretován
jako celkový objem pórů v měřeném vzorku, přičemž vztah mezi celkovým aktuálním tlakem P a
poloměrem válcového póru r je dán Washburnovým vztahem (3) [4]
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P=-

2s cosj
r

(3)

kde P je celkový aktuální tlak (Pa); σ je povrchové napětí (N/m); φ je úhel smáčení a r je poloměr pórů
(m).
Washburnův vztah je založen na následujících předpokladech [4]:
1. povrchové napětí rtuti a její kontaktní úhel vůči povrchu tuhé látky zůstávají v průběhu analýzy
konstantní;
2. systém se nachází v rovnováze;
3. předpokládaný tvar pórů je válcový;
4. účinkem tlaku nedochází k deformaci tuhé látky.
Předpoklad válcového tvaru pórů není v reálných materiálech splněn, proto má veličina r význam
pouze efektivního poloměru. Na základě změřeného objemu pórů a válcového modelu lze vypočítat
jejich povrch. Výpočet povrchu pórů se někdy zpřesňuje zavedením jiného tvaru pórů, např.
kónického, štěrbinového nebo lahvičkového. V případě lahvičkových pórů dojde k zaplnění rtutí
celého póru při tlaku, který odpovídá poloměru vstupního hrdla do póru. Distribuční křivka udává
potom rozdělení nikoli podle efektivního poloměru, ale podle poloměru přístupových hrdel.
Nejmenší měřený poloměr je dán maximálním použitým tlakem a největší poloměr odpovídá
počátečnímu tlaku. Při použití maximálního tlaku 200 MPa lze indikovat póry s nejmenšími efektivními
poloměry 3,7 nm. Podle standardního rozdělení pórů podle jejich poloměru na mikropóry (r < 2 nm),
mezopóry (r = 2 nm až 35 nm), makropóry (r = 35 nm až 7500 nm) a hrubé póry (r > 7500 nm) [5], lze
pomocí rtuťové porozimetrie identifikovat specifický objem mezo-, makro- a hrubých pórů.
Závislost vtlačeného objemu rtuti na stoupajícím tlaku P představuje porometrickou intruzivní křivku.
Přepočtem tlaku P na poloměr r podle Washburnovy rovnice se získá kumulativní křivka, jejíž
postupnou derivací se vypočte distribuce pórů podle poloměrů. Závislost objemu na klesajícím tlaku je
zaznamenávána extrusní křivkou. Tvar a vzájemná poloha obou křivek jsou charakteristické pro určitý
tvar pórů. Geometrické vlastnosti měřeného vzorku, na jehož velikosti limitované rozměrem
dilatometru závisí reprodukovatelnost měření, poskytují reprezentativní popis porézní struktury.
Volba velikosti vzorku závisí na strukturním charakteru měřeného materiálu.
He pyknometrie
Heliová pyknometrie se používá pro určení skutečné hustoty pevné fáze porézní látky, která se určuje
použitím plynného helia jako pyknometrické kapaliny. Množství He vytlačeného tuhou kostrou
porézní látky určuje její objem. Z důvodu malého rozměru atomu He je helium schopné zaplnit póry i o
menších poloměrech než rtuť, což v praxi znamená, že jsou detekovány již póry o průměru 0,28 nm.
Inertnost He způsobuje, že nedochází k jeho adsorpci na povrchu pórů a tím ke zkreslení výsledků [6].
Specifický objem pórů se pak vyjádří z následující rovnice (4)

Vp =

1 1
rz r

(4)
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kde Vp je specifický objem pórů (m3/kg); ρz je zdánlivá hustota určená Hg porozimetrií (kg/m3); ρ je
skutečná hustota (kg/m3).
Na základě výsledků He pyknometrie lze rovněž vypočítat porozitu částice, která představuje objem
pórů v jednotkovém objemu porézní částice včetně pórů, podle následujícího vzorce (5)

e = Vp ×rz =1-

rz
r

(5)

kde ε je porozita částice; Vp je specifický objem pórů (m3/kg); ρz je zdánlivá hustota určená Hg
porozimetrií (kg/m3); ρ je skutečná hustota (kg/m3).
Po vynásobení porozity částice ε číslem 100 získáme pórovitost studovaného vzorku (%).
Rentgenová mikrotomografie
Metoda rentgenové mikrotomografie patří mezi nedestruktivní zkušební metody, která umožňuje
znázornění pórového prostoru skládajícího se z otevřených a uzavřených pórů. Vyhodnocením
získaného trojrozměrného záznamu lze vypočítat pórovitost studovaného materiálu. Velikost pórů,
která lze pomocí této metody kvantifikovat, záleží na experimentálním uspořádání (citlivost
mikrotomografu, velikost vzorků, apod.). Na následujícím obrázku je patrné určení hranice zrno/pór
použitím automatického algoritmu programu VGStudio MAX 2.1 na surových datech po 3D
rekonstrukci.

Obr. 1 Určení hranice zrno/pór použitím automatického algoritmu programu VGStudio MAX 2.1 na
surových datech po 3D rekonstrukci.
Na základě porovnání a přepočtu získaných hodnot pórovitosti pomocí této metody a výsledků Hg
porozimetrie je možné stanovit residuální pórovitost [7]. Pomocí této metody lze rovněž velice dobře
vizualizovat vnitřní strukturu studovaného materiálu (obr. 2).
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Obr. 2 Slepenec Spišská kapitula – nezatížený vzorek, 3D rekonstrukce vnitřní struktury.
Stanovení a působení vody v horninách
Nasákavost
Nasákavost je schopnost horniny přijímat do svých pórů kapalinu. Pro srovnatelnost se určuje
hmotová nasákavost smluvně jako přírůstek hmotové vlhkosti, který přijme horninový vzorek za
atmosférického tlaku po dobu nejméně 6 dní postupným namáčením v destilované vodě [1].
V České republice se běžně stanovuje nasákavost vodou za atmosférického tlaku podle postupu
popsaného v ČSN EN 13755 [8]. Zkušební tělesa musí mít tvar válce, krychle nebo hranolu (70 +/- 5)
mm nebo (50 +/- 5) mm a musí být vyrobena diamantovým řezáním či vrtáním. Jejich zdánlivý objem
vypočtený z měřených rozměrů musí být nejméně 60 ml. Navíc, poměr plochy povrchu zkušebních
těles k jejich objemu musí být mezi 0,08 mm-1 a 0,20 mm-1. Každé zkušební těleso je vysušeno při
teplotě 70 °C ± 5 °C do ustálené hmotnosti, umístěno do exsikátoru pro dosažení pokojové teploty 20
°C ± 5 °C a poté zváženo. Tělesa jsou dále umístěna do nádoby, do které se podle postupu popsaného
v ČSN EN 13755 [8] postupně dolévá voda o teplotě 20 °C ± 10 °C. V čase t 0 + 48 hodin (± 2 hodiny)
jsou zkušební tělesa vyjmuta z vody, otřena vlhkou látkou a během jedné minuty zvážena s přesností
0,01g. Zkušební tělesa jsou znovu ponořena do vody a každých 24 ± 2 hodiny se převáží obdobným
způsobem. Zkouška pokračuje až do dosažení ustálené hmotnosti. Nasákavost vodou za
atmosférického tlaku lze pak vypočítána podle následujícího vzorce (6)

Ab =

ms - md
×100
md

(6)

kde Ab je nasákavost vodou za atmosférického tlaku (%); ms je hmotnost nasyceného zkušebního
tělesa po ponoření do vody a dosažení ustálené hmotnosti (g); m d je hmotnost vysušeného
zkušebního tělesa (g).
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MECHANICKÉ VLASTNOSTI HORNIN
Mechanickými vlastnostmi hornin většinou rozumíme vlastnosti pevnostní, přetvárné, reologické,
energetické apod. Mechanické vlastnosti hornin závisí na velkém množství proměnných jako např.
rychlost zatěžování, rychlost přetváření, výchozí napěťový a přetvárný stav, existence diskontinuit
v hornině, jejich četnost a orientace (pórovitost, vrstevnatost apod.), vlhkost, teplota, čas, druh a
směr namáhání. U mechanických vlastností hraje velkou roli velikost zkušebních těles, která
představuje jen velmi malý element horninového bloku potažmo celého masivu [1].
Pevnostní vlastnosti
Pevnostní vlastnosti se stanovují při namáhání tahem, tlakem, ohybem a při tečném namáhání.
Pevnost v prostém tlaku
Stanovení pevnosti v prostém tlaku probíhá podle postupu popsaného v ČSN EN 1926 [9]. Na tuto
zkoušku se používají zkušební tělesa, která musí mít tvar krychle o hraně (70 +/- 5) mm nebo (50 +/- 5)
mm nebo válce s kruhovým průřezem, jejichž průměr a výška se rovnají (70 +/- 5) mm nebo (50 +/- 5)
mm. Postranní rozměr nebo průměr zkušebního tělesa se musí vztáhnout k velikosti největšího zrna
v hornině pomocí poměru nejméně 1:10. Osa zkušebního tělesa musí být kolmá k plochám
anizotropie. Zkušební tělesa byla vysušena za teploty 70 °C ± 5 °C na ustálenou hmotnost. Po vysušení
a před zkoušením byly vzorky skladovány při teplotě 20 °C ± 5 °C, dokud nedošlo k vyrovnání teplot.
Zkouška pevnosti v prostém tlaku byla poté provedena do 24 hodin. Jednotlivé vzorky byly změřeny a
byla vypočítána plocha průřezu. Tlačné plochy zkušebního lisu byly otřeny a byly z nich odstraněny
jakékoli uvolněné částice ze zkušebních těles. Zkušební těleso bylo pečlivě vyrovnáno se středem
tlačné plochy s kulovým uložením tak, aby bylo dosaženo ustáleného usazení. Zatížení na zkušební
těleso bylo vyvíjeno plynule za konstantní rychlosti napětí 1 MPa/s ± 5 MPa/s. Maximální zatížení na
zkušebním tělese se zaznamenalo k nejbližším 10 kN. Pevnost v prostém tlaku každého zkušebního
tělesa byla pak vypočítána pomocí následující rovnice (7)

R=

F
A

(7)

kde R je pevnost v prostém tlaku zkušebního tělesa (MPa); F je zatížení při porušení (N); A je plocha
příčného průřezu zkušebního tělesa před zkouškou (mm2).
Rozmezí hodnot pevnosti v prostém tlaku pro vybrané sedimentární horniny je uvedena v tab. 1.

Tab. 1 Pevnost v prostém tlaku vybraných sedimentárních hornin (převzato z [12]).

Pevnost v prostém tlaku (MPa)

pískovec

vápenec

opuka

30 - 80

50 - 230

40 - 80

Pevnost v tahu
Při stanovení tahové pevnosti musíme u každé metody rozlišovat, zda získáme minimální pevnost,
nebo zda se jedná o konkrétní pevnost v předurčeném místě namáhání. K tahovému namáhání
dochází při použití těchto zkušebních metod [1]:
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prostý tah;
tah pomocí odstředivky;
metoda souosých roubíků;
příčný tah;
bodové zatížení na polním lise;
tahová pevnost zjišťovaná in situ;
ohybové namáhání, které je kombinací tahového a tlakového namáhání.

Pevnost v ohybu
Zatěžování horninových vzorků v ohybu se v praxi používá ke stanovení Youngova modulu pružnosti a
pevnosti v tahu [10]. Při tomto typu zatěžování vznikají ve zkušebním vzorku oblasti, kde působí
tahové i tlakové namáhání.
V České republice je uvedená metoda popsána v normě ČSN EN 12372 [11]. Podstatou této zkoušky je
umístění zkušebního tělesa na dva válečky a následné zatěžování zkušebního tělesa v jeho středu. Je
zaznamenáváno zatížení při porušení a následně vypočtena pevnost za ohybu.

PŘEHLED VYBRANÝCH ZKUŠEBNÍCH METOD PŘÍRODNÍHO KAMENE
ČSN EN 1925 Zkušební vlastnosti přírodního kamene - Stanovení součinitele nasákavosti vodou
působením vzlínavosti
ČSN EN 1926 Zkušební vlastnosti přírodního kamene – Stanovení pevnosti v tlaku
ČSN EN 1936 Zkušební vlastnosti přírodního kamene – Stanovení měrné a objemové hmotnosti a
celkové a otevřené pórovitosti
ČSN EN 12372 Zkušební vlastnosti přírodního kamene – Stanovení pevnosti za ohybu při středovém
zatížení
ČSN EN 13161 Zkušební vlastnosti přírodního kamene – Stanovení pevnosti za ohybu při konstantním
momentu
ČSN EN 13364 Zkušební vlastnosti přírodního kamene – Stanovení tržného zatížení v otvoru pro kolík
ČSN EN 13755 Zkušební vlastnosti přírodního kamene – Stanovení nasákavosti vodou za
atmosférického tlaku
ČSN EN 14146 Zkušební vlastnosti přírodního kamene – Stanovení dynamického modulu pružnosti
(pomocí základní resonanční frekvence)
ČSN EN 14157 Zkušební vlastnosti přírodního kamene – Stanovení odolnosti proti obrusu
ČSN EN 14258 Zkušební vlastnosti přírodního kamene – Stanovení energie lomu
ČSN EN 14205 Zkušební vlastnosti přírodního kamene – Stanovení tvrdosti podle Knoopa
ČSN EN 14231 Zkušební vlastnosti přírodního kamene – Stanovení součinitele kluzu
ČSN EN 14579 Zkušební vlastnosti přírodního kamene – Stanovení rychlosti šíření zvuku
ČSN EN 14580 Zkušební vlastnosti přírodního kamene – Stanovení statického modulu pružnosti
ČSN EN 14581 Zkušební vlastnosti přírodního kamene – Stanovení součinitele tepelné roztažnosti
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VÝZNAM HISTORICKÉ TRASOLOGIE PŘI POZNÁVÁNÍ
STAVEBNÍCH A UMĚLECKÝCH ŘEMESEL
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ABSTRAKT
Historická trasologie je jednou z pomocných analytických metod využívaných především při
archeologických, stavebněhistorických a restaurátorských průzkumech. Na povrchu historických
památek a jejich jednotlivých částí nacházíme četné stopy, které prozrazují, co se zde odehrálo
v minulosti. Stavební historik při trasologické analýze postupuje podobně jako kriminalista při
rekonstrukci přesného průběhu a okolností trestného činu a snaží se nalezené stopy nejprve co
nejpřesněji lokalizovat a zdokumentovat, poté klasifikovat a nakonec správně interpretovat. Uvádíme
zde hlavní skupiny v dělení podle mechanismu vzniku stopy a stručný přehled zaměřený na typické
stopy výrobních postupů používaných při zpracování dřeva, kamene, omítek, keramiky, skla a
kovových předmětů. V závěru je zdůrazněn význam sdílení poznatků a zkušeností mezi jednotlivými
badateli stejně jako nutnost evidence a ochrany nedotčených nálezových situací.
Klíčová slova: trasologie, mechanoskopie, archeometrie, stopy, stavební řemesla.

Obr. 1 Dílčí metody kriminalistické a historické trasologie a jejich vzájemný vztah (J. Bláha 2013).
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ÚVOD
Makroskopické stopy dochované na povrchu historických materiálů a konstrukcí můžeme podle
mechanismu jejich vzniku rozdělit do šesti hlavních skupin:







stopy ručních nebo mechanických nástrojů použitých při výrobě a opracování – s nimi souvisejí
i značky pořizované k vyúčtování práce konkrétního řemeslníka (osobní kamenické) nebo pro
potřeby obchodu (cejchy)
otisky lidských rukou zanechané při manuálním zpracování nebo následném používání –
objevují se hlavně u keramických materiálů, nebo u hliněných povrchů
stopy po transportu hotových výrobků (trámy) či polotovarů (kmeny) nebo po manipulaci
během stavby, montážní značky, pomocné výškové a směrové rysky, konstrukční skici na
omítkách, kameni či dřevě
stopy používání a opotřebování, známky přirozeného stárnutí materiálů nebo degradace,
různé poruchy a poškození – např. následky lokálního přetížení, nedostatečného dimenzování
konstrukcí, stopy mimořádných události (zemětřesení, záplavy, sesuvy, požáry atp.)
stopy dodatečných úprav, oprav či zesilování, konzervační a restaurátorské zásahy, scelující
retuše a záměrné patinování
ozdobné úpravy povrchů, např. nátěry nebo různé memoriální projevy (nápisy, datace, jména
řemeslníků), případně stopy vandalismu (graffiti, aj.).

Uvedené okruhy se často vzájemně překrývají. Např. prvky použité pro pozdější opravy mohou nést
vlastní stopy nástrojů či stavební manipulace. Některé z původních stop mohly být při pozdějších
úpravách záměrně odstraněny či potlačeny, jiné naopak vytvořeny uměle, aby podpořily autentický
účinek památky. V dalším textu se podrobněji zaměříme na první uvedenou skupinu, tedy na stopy
zanechané ručními či mechanickými nástroji. Díky schopnosti většiny tradičně používaných materiálů
uchovávat na svém povrchu různé otisky, záštěpky či vrypy, můžeme podle jejich tvaru, směru,
hloubky, apod. usuzovat na velikost a podobu nástroje, případně směr úderu či tahu. Porovnáváním
nalezených stop s nástroji dochovanými v muzejních sbírkách s dobovými vyobrazeními, která
zachycují řemeslníky při práci, získáváme možnost rekonstruovat technologické postupy dnes už
nepoužívané a mnohdy dokonce zcela zapomenuté.

Obr. 2 Soubor klempířských nástrojů a pomůcek ze sbírek muzea Maison de L’Outil ve francouzském
Troyes (foto J. Bláha 2013).
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U starších, např. prehistorických památek, kde nemáme k dispozici ikonografický materiál, lze využít i
obrácený postup a ze stop opotřebování na nástrojích usuzovat na způsob, jakým se nástroj používal
nebo odhadovat, jaký druh materiálu byl nástrojem opracováván. Moderní experimentální
archeologie klade stále větší důraz nejen na hmotové náznakové rekonstrukce prehistorických nebo
raně středověkých staveb podle nálezových situací (kůlové jamky, fragmenty spojů, apod.) ale také na
používání replik autentických nástrojů a co možná nejpřesnější simulaci technologických postupů
odpovídajících příslušné době. Detailní trasologické analýzy se v oblasti výzkumu kulturního dědictví
objevují teprve v poslední době. Specialisté z České republiky se nyní snaží tento obor intenzivně
rozvíjet, výzkumy zatím nejvýrazněji pokročily u opracování dřeva a kamene, kde přinášejí velmi
zajímavé výsledky. Pozornost se postupně obrací i k dalším materiálům používaným v historických
stavbách. Ty nejrozšířenější jsou uvedeny v následujícím přehledu.

Obr. 3 Dvě ukázky z kostela sv. Jana Křtitele ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (okres Ostrava-Město).
Nalevo detail konstrukčního spoje tří prvků v krovu presbytáře (sloupek a dva symetrické pásky)
s dobře patrným vyrýsováním tvaru dlabu pro plátovaný spoj i s jeho předříznutím ruční pilou, jak je
vidět na levé straně. Konec pravého pásku je navíc dodatečně přisekán. Na pravém snímku je detailní
záběr na prkenné stupně schodiště ve věži s viditelnými stopami řezání mechanickou okružní pilou
(foto J. Bláha 2013).
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DŘEVO
Konstrukční prvky zhotovené ze dřeva tradičními tesařskými postupy mohou být využity jako velmi
bohatý zdroj informací o nástrojích, které se používaly v různých historických obdobích. Na povrchu
trámů jsou vidět jednotlivé údery širočinou nebo dlátem stejně jako otisky pilových zubů. Schopnost
dřeva uchovávat tyto stopy viditelné po dlouhé stovky let je udivující. Výroba hraněných trámů
otesáváním pomocí seker byla v minulosti zřejmě nejrozšířenějším způsobem opracování dřeva
určeného pro stavební konstrukce. Obvykle se skládala ze tří postupných kroků: vrubování, hrubování
a lícování. Z podoby záštěpků a jemných rýh viditelných na povrchu trámu je možné usuzovat nejen na
tvar ostří nástroje, ale také rozpoznat, zda ležel opracovávaný kus kulatiny na zemi nebo na tesařských
kozách. Na nízkou práci na zemi měli tesaři většinou univerzální sekery s dlouhou násadou a při
otesávání postupovali směrem dozadu. Při specializované, tzv. vysoké práci na tesařských kozách se
používaly sekery s asymetricky tvarovanou čepelí. Protože tesař při vysoké práci postupoval vždy
směrem dopředu, je dokonce možné určit, jestli šlo o praváka či leváka. Menší sekery se daly využít i
ke zhotovování spojů, především plátových a kampových. Pro hluboké dlaby čepovaných spojů se
používala dláta a paličky, ale také specializované sekery dlátovky a křížovky. Žlaby a další dlabané
povrchy konkávního tvaru zhotovovali tesaři a bednáři pomocí teslic s příčným, většinou prohnutým
ostřím. Je jasné, že teslice zanechávají zcela jiné stopy než nástroje s podélně natočeným ostřím. Ve
Skandinávii a také například v Japonsku se ale hojně používaly i pro lícování trámů. U stavebního dřeva
se pochopitelně setkáváme také se stopami ručního a strojního řezání. Při použití mechanických pil
jsou většinou linie viditelné na řezu kolmé na podélnou osu prvku, případně nacházíme zakřivené
stopy pilových kotoučů. Dvoj- a vícemužné ruční pily na podélné rozmítání většinou zanechávají šikmé
stopy ukončené uprostřed prvku charakteristickým nedořezem trojúhelníkového tvaru. Ten zůstává
vidět na řezné ploše po závěrečném rozštípnutí prvku řezaného postupně z jedné a z druhé strany.
KÁMEN
Podobně jako u dřeva zanechal každý z hlavních kroků použitých při opracování kamenného kvádru
svou charakteristickou stopu, která zůstává čitelná i po definitivní úpravě líců. Po zevrubném
průzkumu a analýze stop lze – někdy i velmi přesně – rekonstruovat postup opracování konkrétního
kvádru. Současně lze identifikovat použité druhy nástrojů včetně jejich velikosti, tvaru a členění ostří.
Podle nástrojů použitých k finální úpravě líce lze rozlišovat různé způsoby opracování stavebního
kamene. Pokud tyto kvality identifikujeme a zaznamenáme na konkrétní stavbě v určitém statisticky
významném vzorku, můžeme je podle společných charakteristických znaků přiřadit k jedné kamenické
nebo stavební huti, která tuto stavbu prováděla a využít získané informace i k širšímu srovnávacímu
výzkumu. Samozřejmě, že možnosti, které tato metoda nabízí, vyžadují jistou míru opatrnosti a
kritického nadhledu, zvláště u špičkových staveb své doby však mohou přinést velmi zajímavé nové
poznatky. Zároveň lze pochopitelně sledovat proměnu těchto kvalit a tedy i používaných typů nástrojů
v čase, v rámci různých slohových období nebo regionálně, tedy na území určitého teritoria. Průběh
jednotlivých kroků i následné rozdělení opracování podle typu použitého nástroje popíšeme na
příkladu výroby kvádru z měkkých sedimentárních hornin, jako je např. pískovec, opuka nebo některé
vápence. Pro opracování tvrdších typů hornin, žuly a granodioritů byly používány částečně odlišné
nástroje a stopy po opracování jsou na nich méně výrazné a tedy hůře čitelné. Pokud to bylo nutné,
kameník nejprve dvojšpicem či špicteslicí odstranil největší nepravidelnosti hrubě vylomeného bloku
kamene. Vlastní formování kvádru začalo vytvořením rovné hladké plošky, tzv. stezky, u jedné delší
hrany kamenného bloku. Kameník ji vysekával pravidelnými údery dřevěné paličky na úzké dláto. Ve
stejné rovině, kterou si kameník kontroloval pravítkem, se vysekala obvodová stezka i u hrany na
kratší straně kamenného bloku a postupně i na obou zbývajících stranách. Obvodová stezka na všech
čtyřech hranách vytyčila rovinu jedné z ploch kvádru. Vystupující kamennou hmotu kameník nahrubo
odsekal palicí a špičákem nebo dvojšpicem. Stejným způsobem se opracovaly i ostatní plochy kvádru,
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přičemž pravoúhlost kvádru kameník určoval a kontroloval úhelníkem. K dokončení základního
opracování vnitřních ploch kamenného kvádru se většinou používal dvojšpic. Teprve k definitivnímu
přerovnání všech ploch kvádru do jednotného povrchu s charakteristickou kresbou stop po
opracování kameník použil hladkou nebo zubatou plošinu či hladké široké nebo užší zubaté dláto.
Těmito nástroji byly také zpracovávány a povrchově opracovávány i náročnější architektonické prvky
nebo dílce, ty však někdy byly ještě broušeny a hlazeny.

Obr. 4 Kostel sv. Michala v obci Turie (okres Žilina) na západním Slovensku. Rozvrh ozdobného
orámování vstupního otvoru byl nejprve předrýsován zahroceným nástrojem a po obílení stěny
doplněn tmavě červenou polychromií (foto J. Bláha 2013).
OMÍTKY
Stopy na vnějších omítkách nejlépe vykreslí přirozené šikmé boční osvětlení. Umělý zdroj světla má
zase tu výhodu, že je možné nálezovou situaci osvětlovat z různých stran. Na omítané fasádě bývají
patrné technologické spáry, především vodorovné, které souvisejí i s druhem a rozvržením
stavebního lešení. Ručně nanášené omítkové vrstvy nejsou nikdy ideálně rovné, a tak podle
charakteru povrchových nerovností můžeme usuzovat na způsob jejich nanášení, roztírání či hlazení.
Při tzv. utahování povrchu například docházelo k vytlačování záměsové vody s jemnými částečkami
plniva do povrchové vrstvy. Ke tvarování (tažení) štukových říms a dalších liniových prvků sloužily
prkenné šablony s vyřezaným požadovaným profilem. Pro finální úpravy omítek se v minulosti
používala velmi různorodá škála nástrojů – dřevěná hladítka, kovové zednické a štukatérské lžíce či
špachtle, ale také nástroje kožené či kožešinové, případně různé druhy štětek a štětců. Při zjištění
vláken v omítkové směsi je proto třeba rozlišovat, zda jde o nechtěně uvolněné chlupy z hladících
nástrojů nebo o jejich záměrné přidávání do čerstvé směsi za účelem snahy o zlepšení vlastností
omítky.
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KERAMIKA
Většinou jde o drobnější prefabrikované prvky, před výpalem tvarované buď ručně, nebo za pomoci
forem. Vedle cihel a zdících tvarovek různého formátu je to především keramická střešní krytina a
různé druhy dlažebních desek. Známá jsou také renesanční terakotová ostění vyráběná podle italských
vzorů v pernštejnských cihelnách. Sériově vyráběné terakotové doplňky se u nás dostaly do obliby
opět až v pozdním klasicismu a v navazujícím období slohových historismů. Na starých střešních
taškách často nacházíme špičkami prstů vytvořené drážky, které měly lépe odvádět vodu od okrajů.
Zřetelné otisky prstů najdeme u starší střešní krytiny také na nosech, které sloužily k zavěšení tašek na
střešní latě. Pomocí palců se tyto namáhané části při výrobě stlačovaly a díky lokálnímu zhutnění
došlo k jejich zpevnění. Časté jsou také otisky letokruhů pocházející z prkének dřevěných forem, a u
cihel pak vytlačené kolky rozlišující jednotlivé dílny. Ty se nejčastěji nacházejí na ložných stranách. Na
cihlách nebo dlaždicích se někdy dokonce objevují stopy zvířat, která přeběhla po čerstvých výrobcích
ještě před jejich vypálením. Hotové použité výrobky mohou nést stopy dodatečného dělení nebo
úprav formátu. Většinou jde o stopy odlamování pomocí zednického kladívka, výjimečně a spíše až
v nedávné době i řezání nebo broušení.

Obr. 5 Zámek v Telči (okres Jihlava) Iluzivní okno provedené sgrafitovou technikou. Kruhové terčíky,
které zdařile imitují zasklení, mají uprostřed naznačeno typické zesílení i odlesky poukazující na rotační
pohyb při výrobě (foto J. Bláha 2009).
SKLO
U stavebních památek jde především o sklo tabulové, resp. tabulkové, určené pro výplně okenních
otvorů. Historické technologické postupy jeho výroby pochopitelně narážely hlavně na rozměrové
limity. Už ve středověkém období jsou u nás doloženy dvě základní používané techniky, tzv. korunový
způsob a foukání do válců. Díky odlišnému způsobu tvarování je možné i z poměrně malých úlomků
poznat, kterým z obou způsobů byla původní tabulka zhotovena. V prvním případě totiž vzniká
kruhová placka, též bucna nebo lépe terčík, a to rotačním pohybem na sklářské píšťale. Zajímavé je, že
informace o technologickém způsobu provedení terčíkových oken zachycují i iluzivní malovaná okna,
kde jsou skleněné terčíky často vymalovány způsobem, který nás nenechává na pochybách o jejich
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výrobě roztáčením (obr. 5). U druhého způsobu, kdy se vyráběly větší tabulky obdélného formátu,
byla sice na počátku celého postupu rovněž foukaná baňka, tu však skláři při dalším postupu postupně
rozváleli do protáhlého tvaru. Protržením a roztažením obou zaoblených konců vznikl otevřený válec.
Ten se vychladil a opět zahřál v rovnací peci, kde jej následně bylo možné horkým železem rozříznout
a roztáhnout do plochy. Výroba větších tabulí z litého skla začala až na konci 17. století, tažené sklo se
objevuje až od 30. let 19. století. Se zavedením kontinuálního liti a válcování s následným
oboustranným broušením se ve 20. letech 20. století definitivně ztrácejí pouhým okem viditelné
povrchové nerovnosti, které u předchozích způsobů umožňovaly navzájem rozlišit jednotlivé techniky.
KOVY
Pro potřeby makroskopických trasologických analýz jsou nejvhodnější prvky kované, případně odlitky.
U ručního kování zpravidla rozlišujeme základní skupiny prací, kterými jsou tvarování, dělení a
spojování. Ty se dále dělí na konkrétní techniky, jako je např. pěchování, ohýbání, nakrucování,
prosekávání nebo štípání. Základním prvkem jsou, podobně jako je tomu třeba u tesařských nebo
kamenických technik, jednotlivé technologické úkony, což jsou většinou samostatné údery
tvarovacími nástroji (kladiva, sekáče, průbojníky, atp.…). Ty zanechávají na opracovávaném povrchu
své charakteristické stopy, z nichž je u hrubších prací možné odvodit podobu úderné části nástroje.
Své otisky ale zanechávají i pasivní tvarovací prostředky, jakými jsou různé druhy kovadlin, rohatin
nebo zápustek. Za jednotlivé úkony lze považovat i úchopy kleští používaných například u štípání nebo
kroucení a náležejících proto k semiaktivním tvarovacím nástrojům. Také ze stop na povrchu kovových
odlitků je možné vyčíst řadu informací. Patrné bývají především pozůstatky nálitků, dělících spar u
vícedílných forem, a také vzduchových bublin nebo i větších vzduchových kapes. Z těchto stop lze
usuzovat například na materiál odlévací formy nebo na výrobní orientaci odlitku vůči svislé ose. Stejně
jako téměř u všech dalších materiálů i u kovů můžeme dokumentovat stopy ručního i mechanického
řezání. Trasologicky citlivé bývají i mladší spojovací metody, jako například svařování plamenem –
používané už od 18. století – nebo elektrickým obloukem, které se objevilo až po vynálezu
elektrického generátoru. Na rozdíl od kovářského svařování známého už z doby bronzové po sobě
moderní metody zanechávají charakteristické svarové housenky.
SHRNUTÍ
Podrobné trasologické výzkumy historických stavebních památek přinášejí množství nových poznatků
využitelných pro vědecký výzkum zapomenutých řemeslných postupů. Rozvoji této metody velmi
napomáhá rychle postupující digitalizace a zveřejňování historických ikonografických podkladů,
zejména pak jejich systematické třídění a opatřování klíčovými slovy. Pro aplikaci trasologických resp.
mechanoskopických analýz mají zásadní a nenahraditelný význam především intaktní nálezové situace
s původními povrchy, tedy nejlépe takové, kterých se nikdy nedotkla ruka restaurátora či
konzervátora. Takováto místa nacházíme v interiérech například tam, kde byly dodatečně snižovány
stropy nebo nad klenbami později vloženými do dříve plochostropých místností. Na fasádách je to
hlavně na místech, kde byly původně exteriérové plochy později zakryty zvýšenými střechami nebo
přístavbami dalších křídel. U tesaných dřevěných trámů nebo kamenicky opracovaných prvků se často
setkáváme s tím, že byly z úsporných důvodů při opravách nebo přestavbách použity znovu, často
zkrácené, pootočené či jinak upravené. Výjimkou nebývají ani náročně polychromované trámy, či
dřevěné malované obkladové nebo záklopové desky použité druhotně například jako lehké dřevěné
příčky nebo podlahy na půdách. Zde je další z možností, jak se dostat k autentickému materiálu, často
z doby mnohem starší, než je aktuální časová vrstva, ve které se tyto fragmenty nacházejí.
Významná místa s autenticky dochovanými povrchovými úpravami či prvky by měla být pečlivě
evidována, dokumentována a důsledně chráněna před nepříznivými vlivy okolního prostředí, a je-li
je to možné, i do budoucna vyloučena z jakýchkoli intervenčních zásahů.
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ABSTRAKT
Výzkum historických technologií opracování kamene může přinést nové poznatky ke stavebním
technologiím mnohdy určujícím celou podstatu stavby. Většina fází zpracovávání kamenných kvádrů
zanechala na jeho povrchu nějaké stopy, takže z historických příkladů lze vyčíst a rekonstruovat proces
jejich přípravy a identifikovat nástroje které k němu byly použity. Druhy kamenických nástrojů jsou
zároveň nositeli určité kvality líce a stopy jejich ostří se významně spolupodílejí na vizuální podobě
historických staveb. Uveden je základní přehled středověkých kamenických nástrojů.
Klíčová slova: stavebněhistorický průzkum, trasologický průzkum, kamenické řemeslo, opracování
kamene, kamenické nástroje.
ÚVOD
Soudobé kvalitní stavebněhistorické průzkumy historické architektury se při detailní snaze o poznání
stavby a vlastního procesu jejího vzniku či pozdějších úprav zcela logicky zaměřují na podrobný
materiálový a technologický rozbor jednotlivých konstrukcí. Nepochybně právě tyto poznatky mohou
přinést prohloubený vhled do stavební historie našich předků a zároveň nás bezprostředně poučit o
nejvhodnějších přístupech pro jejich co nejšetrnější obnovu a údržbu. U kamenných památek je
jedním ze základních dějů v tomto procesu způsob získání a řemeslné přípravy stavebního kamene
před i po jeho osazení do stavebního díla. Domníváme se, že zevrubné komplexní poznání celé škály
technologických postupů při opracování stavebního kamene může přinést zásadní poznatky pro
stavební vývoj konkrétních objektů, celého oboru stavební historie i obecných dějin člověka.
Ve většině případů, zejména u sedimentačních hornin, každý ze zásadních kroků při opracování
kamenného kvádru zanechal i po definitivní úpravě líců kvádru svou stopu, která je nadále čitelná. Po
podrobném průzkumu a analýze lze z podoby těchto stop zpětně větším či menším způsobem
podrobně rekonstruovat postup opracování konkrétního kvádru. Současně lze identifikovat použité
nástroje včetně jejich tvaru, velikosti nebo rozměrů a členění ostří. Podle nástrojů použitých zejména
k finální úpravě líce tak lze rozdělovat a kategorizovat způsoby středověkého opracování stavebního
kamene. Pokud tyto kvality identifikujeme na konkrétní stavbě v určitém statistickém vzorku, můžeme
je jako charakteristické přiřknout kamenické nebo stavební huti, která ji prováděla, a využít ji k
dalšímu umělecko-architektonickému srovnávacímu výzkumu. Samozřejmě že tyto postupy vyžadují
jistou míru opatrnosti a kritického nadhledu, přesto si myslíme, že zvláště u špičkových staveb své
doby mohou přinést velmi zajímavé informace. Zároveň lze nepochybně sledovat proměnu těchto
kvalit a tedy i používaných typů nástrojů v čase, v rámci různých slohových období nebo regionálně, na
území určitého teritoria [1] (obr. 1).
POSTUP PŘI OPRACOVÁNÍ KAMENNÉHO KVÁDRU
Průběh jednotlivých kroků i následné rozdělení opracování podle typu použitého nástroje budeme
popisovat na příkladu výroby kvádru z měkkých sedimentárních hornin typu pískovec, opuka nebo
vápenec. Pro opracování tvrdších typů hornin, žuly a grandioritů, byly používány částečně odlišné
nástroje a stopy po opracování jsou na nich méně výrazné a znatelně hůře čitelné.

50

Pokud to bylo nutné, nejprve kameník dvojšpicem či jiným špičatým topůrkovým nástrojem odstranil
největší nepravidelnosti hrubě vylomeného bloku kamene, který bude osekávat do podoby
pravidelného pravoúhlého kvádru. Vlastní formování kvádru začalo vytvořením rovné hladké stezky u
jedné delší hrany kamenného bloku. Kameník ji vysekával pravidelnými údery dřevěné paličky na úzké
dláto. Ve stejné rovině, kterou si kameník kontroloval pravítkem, se vysekala obvodová stezka i u
hrany na kratší straně kamenného bloku a postupně i na obou zbývajících stranách. Obvodová stezka
na všech čtyřech hranách vytyčila rovinu jedné z ploch kvádru. Pokud byl kvádr menších rozměrů a
řemeslná vyspělost kameníka byla vysoká, stačila k definici budoucí rovné plochy jen jedna stezka.
Vystupující kamennou hmotu kameník nahrubo odsekal palicí a špičákem nebo dvojšpicem. Stejným
způsobem se opracovaly i ostatní plochy kvádru, přičemž pravoúhlost kvádru kameník určoval a
kontroloval úhelníkem. K dokončení základního opracování vnitřních ploch kamenného kvádru se
většinou používal dvojšpic (viz 2. strana obálky). Teprve k definitivnímu přerovnání všech ploch kvádru
do jednotného povrchu s charakteristickou kresbou stop po opracování kameník použil hladkou nebo
zubatou plošinu či hladké široké nebo užší zubaté dláto. Náročnější architektonické prvky nebo dílce
byly těmito nástroji také zpracovávány a povrchově opracovávány, někdy však byly ještě broušeny a
hlazeny. Stopy těchto nástrojů nacházíme i na sochařských plastických dílech.

Obr. 1 Doksany, klášter, klášterní kostel Narození P. Marie, krypta, nástup na schodiště do interiéru
kostela, 2. polovina 12. století. Pískovcové kvádry na jejichž povrchu jsou patrné stopy po všech fázích
zpracovávání – obvodové stezky provedené širším dlátem a paličkou, zbytky hlubších důlků po
základním opracování dvojšpicem a dva typy lícového přerovnání – vlevo plošinou s rovným břitem a
vpravo plošinou s břitem s jemnými plochými zuby (foto M. Panáček 2008).
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ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ KAMENICKÝCH NÁSTROJŮ
Kamenické nástroje prošly v rámci svého chronologického vývoje různými proměnami či úpravami,
které odpovídaly náročnosti kamenické výroby, ale akceptovaly i regionální specifika. Nástroje jsme
rozdělili na ruční, které se ovládají pouze jednou rukou, a na topůrkové, které jsou osazeny dřevěnou
násadou a jsou především obouručné [2] (viz 3. strana obálky a obr. 2-3) .

Obr. 2, 3 Historická vyobrazení obou základních druhů kamenických nástrojů. Vlevo ruční nástroj –
dláto s dřevěnou palicí na vyobrazení z Velké kroniky ze Saint-Denis zobrazující stavbu velkého kostela
ve 14. století (Toulouse, Bibliothèque municipale, Ms 512, fol. 96; převzato z Binding 2006, 36) a
vpravo nástroj na topůrku – špicplošina v rukou kameníka sedícího na typické jednonohé stoličce na
vyobrazení v Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung, 1425-36, Nürnberg, Stadtbibliothek, fol.
4; převzato z Binding 2006, 96).
1. RUČNÍ NÁSTROJE
Ručním nástrojem rozumíme jednoruční náčiní, které je schopno práce za pomoci zdroje energie z
jiného nástroje (palice, kladivo) či ruky. Jedná se zejména o různé typy dlát, které se postupně vyvíjely
v rozličné tvary podle praktičnosti a náročnosti na vykonávanou kamenickou práci. Ruční kamenické
nástroje jsou v tomto oboru nejstarší na světě. Používaly se již v pravěku, při skulpturálních projevech
např. v pozdním halštatu (plastika z oppida Glauberg, 500 př. n. l[3]). Ačkoli podobu používaného
nástroje neznáme, domníváme se, že již v této době byly používány sofistikované bronzové sekáče. Asi
nejznámějšími propagátory dlát byli staří Egypťané [4]. Jejich způsob zpracování kamenného bloku se
stal základem pro další vývoj kamenictví na evropském kontinentě. Zde se poprvé setkáváme s
viditelnou snahou o přesnou definici tvaru zpracovávaného bloku pomocí stezek. Styčné a ložné
plochy kvádrů jsou navíc velmi čistě přerovnány do roviny. Lícové pohledové plochy u běžného zdiva
jsou opracovány úzkým dlátem do bosované formy. Navíc úzké dláto vedené v pravidelných linkách
vykazuje prvotní snahu o vzorování. Setkáváme se tak s linkami diagonálními i tvaru tzv. rybí kosti.
Tento styl opracování se objevuje i v pozdějších obdobích starověku, například v římském stavitelství
(Trevír, Porta Nigra, 180 n. l.) nebo v raně křesťanské architektuře v Ravenně (Theodorichovo
mauzoleum, 500 n. l.).
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1.1 Lemovadlo
Lemovadlo je dláto s rovným hladkým tupým ostřím. Existují dvě možnosti využití tohoto nástroje.
Jednak se s ním dají vyhlazovat předchozí rýhaté stopy, a taktéž se s ním tzv. zarovnávaly lemy stezek
a utahovaly rohy kvádru před možným ulomením. Takto definovaný tvar se využíval na měkké
materiály. Stopy tohoto nástroje jsou těžko identifikovatelné, protože jeho využití je v prvopočátcích
samotného opracovávání kvádru.
1.2 Prýskač
Prýskač je asi nejstarším kamenickým nástrojem používaným na území Čech a Moravy. Byl svým
tvarem podobný lemovadlu s tím rozdílem, že hladké ostří nebylo úplně tupé, ale tvarované v úkosu
asi 45°. Takto upravené klínové ostří velmi dobře zpracovávalo materiál užívaný v nejstarších obdobích
stavebních dějin v Čechách a na Moravě – opuku. Zaseknutí tohoto nástroje do bloku opuky vedlo
postupným pronikáním klínu k odštěpení vystupující vrstvy. V místě lomu došlo na povrchu horniny k
vytvoření charakteristické mělké miskovité prohlubně dané jejími fyzikálními vlastnostmi. Na území
Čech a Moravy se s prýskačem setkáváme již v 9. století.
1.3 Špičák
Pokud uvažujeme o předchozím nástroji jako o nejstarším na území Čech a Moravy, pak špičák je bez
pochyby nejstarším kamenickým nástrojem na světě (obr. 4). Samozřejmě je tento nástroj používán i
současnými kameníky, ovšem často jen k prvotním hrubým úpravám povrchu. Ve starověku však byl
tento nástroj mnohdy tím jediným, co měl kameník k dispozici. Je to velmi dobře čitelné především na
kamenných plochách ve starověkém Egyptě. Stopa po tomto nástroji je velmi typická: postupnými
údery palice na nástroj vzniká rýha, která ovšem není přísně pravidelná, protože pod náporem
jednotlivých úderů nelze udržet naprosto přímočarou stopu. Nástroj může mít různé velikosti a tvary.

Obr. 4 Špičák s kovovou paličkou (foto M. Panáček 2013).
1.4 Dláta
Dláto je ruční nástroj, který se směrem k břitu rozšiřuje. Samotný břit má samozřejmě svá různá
specifika, která se vyvíjejí jednak v kontextu historickém, jednak účelovém. Taktéž se vyvíjí materiál, z
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kterého jsou dláta vyrobena, od měděných a bronzových k železným. Dláto je velmi starým nástrojem,
který lze vystopovat v oblastech s kamennou architekturou i v oblastech nevykazujících kamenné
stavby, nýbrž v menší míře alespoň skulpturální prvky. Zanechává po sobě charakteristickou stopu v
podobě dobře čitelných rýh.
1.4.1 Dláto s úzkým rovným břitem
Dláto s úzkým rovným břitem je od starověku nejvyužívanějším kamenickým nástrojem. Břit vzniká
vykováním jednoho konce válcového nebo polygonálního těla do klínovitého tvaru. Lze rozlišit
variantu s dlouhým tělem délky cca 25 cm, nebo s krátkým přímo do ruky (cca 15 cm). Delší dláto mělo
větší razanci a používalo se na tvrdší horniny, kratší na měkké. Šířka břitu se pohybovala kolem 3 cm.
Postupem doby se kratší úzké dláto začalo využívat nejen na lemování fragmentu, ale také na
dekorativní a skulpturální prvky. Nástroj zanechává na povrchu kamene pravidelné řady
bezprostředně za sebou řazených rýh, jejichž šířka odpovídá šířce břitu. Dláto s úzkým břitem je asi
nejstarším kamenickým nástrojem známým již v pravěku.
1.4.2 Dláto se širokým rovným břitem
Jedná se o široké dláto, které později zdomácnělo pod názvem šalírka (zkomolení z německého
„scharrieren“) nebo rýhovačka. Na krátké tělo dlouhé kolem 15 cm byl nakován břit klínovitého
průřezu šířky od 8 do 15 cm (obr. 5). Dláto se striktně používalo na finální přerovnání lícového povrchu
kamenického prvku. V různých velikostních a tvarových variantách bylo a je velmi rozšířeným
nástrojem, velmi efektivním při dokončovacím procesu. Stejnoměrné údery palicí na dláto vytvářejí
široké pásy rovnoběžných jednotných rýh (obr. 6). V Evropě, i u nás je používáno od raného
středověku, od počátků sofistikovanější kamenné architektury s opracovanými architektonickými
prvky. Od 15. století se jeho stopy po úderu uplatnily v rozmanitých vzorovaných rastrech jako dekoru
pohledových ploch kamene [5].

Obr. 5 Dvě středně široká dláta (foto M. Panáček 2013).
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Obr. 6 Bern Münster, západní průčelí, 3. čtvrtina 15. století, kvádr opracovaný stejnosměrným
přerovnáním širokým dlátem (foto M. Panáček 2013).
1.4.3 Dláto s břitem s plochými zuby
Zubaté dláto s plochými zuby byl inovační nástroj k dlátu s úzkým nebo středně širokým rovným
břitem. Opět mohlo mít delší nebo kratší tělo, z něhož byl vykován břit s naseknutými třemi až osmi
přibroušenými plochými zuby (obr. 7). Ty zvýšily efektivitu práce a zanechávaly na povrchu
charakteristický otisk svého tvaru, který se někdy využíval k dekorativním účelům (obr. 8). V českých
zemích se zubaté dláto začalo šířeji využívat ve 13. století. V Evropě byl tento nástroj používán již
daleko dříve. Jako základní kamenický nástroj ho najdeme již v antice [6].

Obr. 7 Dvě dláta se špičatými zuby (foto M. Panáček 2013).
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Obr. 8 Trier, dómský ambit rajského dvora, 2. polovina 13. století. Zdivo z kvádrů opracovaných dláty s
břitem s plochými jemnými zuby (foto M. Cihla 2007).
2. TOPŮRKOVÉ NÁSTROJE
Jako topůrkové nástroje označujeme ty, které jsou opatřeny dřevěnou násadou, v pozdějších dobách
výjimečně kovovou. Jsou obouručné a svou ergonomií a především pružností jsou velmi účinné.
Rozdílný poměr mezi malým otvorem na násadě a mohutností nástroje předurčuje výběr materiálu při
výrobě dřevěné násady. V tomto případě byl téměř výhradně používán jasan.
2.1 Špic, dvojšpic
Jde o obouruční nástroj opatřený násadou s jasanového dřeva kulatého či oválného průřezu. Kovová
část je tvořena čepelí čtvercového mírně zaobleného průřezu s kovářsky vytaženými hroty na obou
stranách (obr. 9). Průvlak je vytvořen proseknutím pomocí trnů, které jsou aplikovány od nejtenčích
postupně k velikosti otvoru. Velikost středověké čepele se pohybovala v rozmezí 40–50 cm. Postupně
se tento nástroj zmenšoval, až koncem 19. století dosáhl velikosti 30 cm. Tomu odpovídala délka
násady, která mohla dosahovat od 40–50 cm do konečných 35 cm.
Tento nástroj se používal k prvotnímu hrubému opracování tak, aby odstranil větší masy vystupujícího
kamene a základním způsobem formoval zamýšlený tvar. Úder dvojšpicem je velmi razantní a
zanechává charakteristickou stopu, která má tvar velmi protáhlého trojúhelníku se středovou rýhou
zakončenou kulatým důlkem po hrotu nástroje (obr. 10).
Dvojšpic je velmi starý nástroj používaný ve starověku, především v oblasti Blízkého východu. V
Evropě se objevuje již v 10. století, například při zpracování víka kamenné tumby v kryptě baziliky ve
Špýru, většího rozšíření se však dočkal až od poloviny 11. století [5]. V českých zemích se poprvé
objevuje ve velkomoravské říši, konkrétně v Mikulčicích jím byla opracována hlavice sloupu X. kostela
z počátku 10. století. Byl využíván pouze k definování budoucích zdobných prvků, zdivo bylo tvořeno
lámanou opukou z horních vrstev opukové stěny, tedy z povrchové těžby. Napojení velkomoravské
říše na byzantskou ovlivnilo i řemeslnou dovednost, neboť právě dvojšpic mohl z oblasti Středomoří
pocházet. Nejstarší kamenné stavby v Praze však stopy tohoto nástroje nevykazují. Ani na stavbách
kostela P. Marie z 9. století či na zbytcích starého proboštství z 11. století na Pražském hradě se užití
dvojšpice nepotvrdilo. Je to poměrně logické, poněvadž opracování opukových kvádříků při stavbě
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běžné stěny tento nástroj nevyžadovalo. Byl využit pouze ruční prýskač a plošina (viz níže), která
kolmými údery na plochu kvádříku splnila požadovaný účel. Je zcela pravděpodobné, že se tento
nástroj mohl individuálně vyskytovat ve vybavení románského kameníka, avšak k jeho plnému
zapojení do kamenické výroby došlo v Čechách pravděpodobně až kolem poloviny 13. století v
souvislosti s příchodem západních řemeslníků, a především masivní těžbou a zpracováním pískovce, k
jehož opracování je velmi vhodný.

Obr. 9, 10 Dvojšpic a jím opracované kvádry hradební zdi hradu Zásadka (okr. Mladá Boleslav) z konce
14. století (foto M. Panáček 2007).
2.2 Plošina
Dalším obouručním nástrojem s násadou je tzv. plošina. Svým tvarem připomíná dvojbřitou
kanadskou sekeru. Násada je opět vyrobena z jasanového dřeva. Oboje ostří je kovářsky vytaženo do
tvaru sekery. Ostří může být buď pozvolné neboli přímé, s rovným břitem, či zubaté. Břit plošiny byl
závislý na kombinaci kování a finálového zabroušení. Při pozvolném vytažení bylo zabroušení
nepatrné, pokud ovšem bylo tělo sekery mohutnější, byl břit tvořen ostrým zkoseným klínem. Nástroj
se opět velikostně podobal dvojšpici, násada i ostří se pohybovaly kolem 40–50 cm, v novověku se
postupně zmenšoval až na velikost 35 x 35 cm.
Plošina se používala k dorovnání menších nerovností po hrubém předchozím opracování, tzv.
přerovnání. Ve většině případů se toto opracování stalou konečnou úpravou povrchu lícové plochy.
Kámen se opracovával buď celou plochou břitu, nebo pouze jeho špičkou. Celou plochou břitu je
plocha kamene opracovávána většinou diagonálně či ortogonálně a zanechává kontinuálně plošně
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rozmístěný rastr záseků jednotlivých úderů, resp. rýh způsobených vrcholem břitu po odlomení
odštěpku. Tvar a velikost stop po břitu jsou zároveň závislé na směru vedení a razanci úderu, tedy
jestli kameník při práci seděl nebo stál, a na velikosti nástroje. Špičkou břitu plošiny se pak vytváří tzv.
přetínání na styčných plochách. Zkušený kameník může tento způsob aplikovat i na vytvoření
obvodové stezky. Opuka, kterou především známe z románského období, je opracovávána kolmými
údery, pískovce v pozdějších obdobích pak většinou pod úhlem přibližně 45°.
Jak už bylo naznačeno, plošina byla jedním z nejstarších kamenických nástrojů používaných na území
Evropy. Setkáváme se s ní již v 6. století př. n. l. na attické řecké keramice [7]. Taktéž římské
stavitelství se bez plošiny neobešlo. Asi největší explozi v používání tohoto nástroje přineslo románské
stavitelství. Opukové kvádříky těžené z horních sedimentačních vrstev masivu byly poměrně úzké a
velmi dobře se opracovávaly kolmými údery břitem plošiny na plochu kamene. Při tomto způsobu
opracování nebylo zapotřebí dvojšpice, poněvadž vylomený kvádřík z lavice masivu měl již téměř
definovanou lícovou plochu a k opracování zbývaly pouze menší výstupky. V západní Evropě se tento
nástroj používal již nejméně od 9. století, na území bývalého Českého království od 11. století (Staré
proboštství, Pražský hrad). Největší rozšíření však nastalo až od 12. století [5].
2.2.1 Plošina s rovným břitem
Nejvyužívanějším typem plošiny byla tzv. přímá, s plochým, rovným břitem. Pozvolného břitu bylo
dosaženo kovářským vytažením zakovaného materiálu kladivem. Domníváme se, že tento vykovaný
břit byl primitivně zakalen v horkém oleji (obr. 11). Kameník, pokud zpracovával měkký materiál, jako
je opuka či pískovec, musel svůj nástroj během jedné sezony nechat minimálně jednou kovářky
zabrousit. Tento typ nástroje nejčastěji najdeme v nejstarší ikonografii. V Evropě se tak objevuje
pravidelně od 10. století, v německých zemích masivně od počátku 12. století [5] (obr. 1, 12).

Obr. 11, 12 Plošina s rovným břitem a jí přerovnaný kvádr z hradu Dražice (okr. Mladá Boleslav) z první
poloviny 14. století (foto M. Panáček 2007).
2.2.2 Plošina se zaobleným břitem
Jedná se o velmi podobný nástroj s tím rozdílem, že jeho břit je segmentově zaoblený. Zaoblení může
být dvojího druhu. Zaprvé vzniká samovolně při dlouhodobém používání nástroje původně s rovným
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břitem a zadruhé může být i účelové. Tento nástroj se používal především při jemnější kamenické
práci, například při sochařském modelování draperie.
2.2.3 Plošina s břitem s plochými zuby
Novinkou, která byla aplikována na plošinu, bylo vytvoření zubů na břitu nástroje. Ty měly v rámci své
malé plochy velký účinek při záseku do kamene a podstatně zvýšily efektivitu práce. Na měkké
materiály se používaly zuby ploché a na tvrdé horniny zuby špičaté. Byly vyráběny kovářským
proseknutím břitu a dalším zabroušením do požadovaného tvaru (obr. 13). Na povrchu kamene zuby
vytvářejí pravidelný kontinuálně rozprostřený rastr jemně plastických charakteristických stop přesně
kopírujících jejich tvar a velikost (obr. 1). Tyto nástroje se objevují již v římském období, v době
císařství ve 3. století n. l. [8]. V evropském středověkém stavitelství se objevily až ve 12. století, v
německých zemích na jeho konci [5]. V Čechách jsou tyto nástroje symbolem nástupu vrcholné gotiky
v 1. polovině 14. století, na význačných stavbách se však objevují již v době románské (obr. 14).

Obr. 13, 14 Plošina s břitem s plochými zuby, kterou byl přerovnán kvádr jihovýchodní strany jižního
zhlaví nultého pilíře Karlova mostu kolem poloviny 14. století (foto M. Cihla 2006).
2.3 Špicplošina
Již z názvu vyplývá, že se jedná o kombinaci topůrkového dvojšpice a plošiny (obr. 15). Tento nástroj
vznikl z ryze praktického důvodu, kdy pro hrubé zpracování byl využit špičatý konec, který následně
vystřídala plošina pro jemnější přerovnání (viz titulní strana obálky). V Evropě se špicplošina začala
využívat masivněji ve 12. století, tedy ve stejné době s nástupem plošin [5] (obr. 3).
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Obr. 15 Špicplošina (foto M. Panáček 2013).
2.4. Teslice s rovným nebo zubatým břitem
Teslice je opět topůrkový nástroj podobný plošině, ale s tím rozdílem, že dvojbřitá sekera je na
topůrku umístěna příčně, jakoby naplocho. Velikostí se podobala plošině, mohla být i menší. Využívala
se především při konkávní profilaci architektonických prvků, jakož i při lícovém opracování povrchu
kamene (obr. 16). Tento způsob ovšem nebyl pohledový, poněvadž zanechával stopy ve tvaru
půlkruhových obloučků. Ve svém tvarosloví mohla mít teslice jednak rovné a jednak zubaté ostří. Jako
specializovanější nástroj se objevuje ve 14. století [5].

Obr. 16 Ukázka typické práce s velkou teslicí v kamenické huti v Regensburgu (foto M. Panáček 2013).
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2.5 Špicteslice
Špicteslice byla kombinace špicu s teslicí. Byl to poměrně mohutný nástroj s úzkými dlouhými
čepelemi pro razantní účinek úderu. Využíval se především v lomech při prvotním zpracování kamene,
možná i při těžbě pískovcových kvádrů v lomu při tzv. brázdění, tedy vysekávání rastru rýh pro
vylomení základního bloku kamene z masivu skály.
2.6 Plošinoteslice
Tento nástroj byl kombinací plošiny s teslicí, tedy topůrkový sekerovitý nástroj se dvěma rovnými břity
pootočenými vůči sobě o 90°. Existoval v mnoha variantách jak mohutného, tak i menšího nástroje.
Větší verze s úzkými dlouhými čepelemi měla ideální vlastnosti pro rychlé zpracování nalámaných
polotovarů přímo v lomech. Kombinace teslice a plošiny umožňovala velmi rychlé a efektivní
předdefinování kvádru. Menší verze, odpovídající ustálené velikosti cca 30 x 30 cm pak byly užívány na
detailnější zpracování profilovaných architektonických kamenných prvků, většinou ve fázi před
finálním začištěním. Pokud se však jednalo o běžný stavební kvádr, sloužil nástroj i k finálnímu
opracování konečné úpravy líce (obr. 17). Již od 12. století se používal zejména ve Francii, kde se mu
říkalo polka. V německy mluvících zemích se ve větší míře nerozšířil.

Obr. 17 Plošinoteslice s ostřím s plochými zuby, nástroj oblíbený zejména ve Francii, kde se mu říká
Polka (foto M. Panáček 2013).
ZÁVĚR
Problematika, kterou jsme zde pouze stručně nastínili, je v celé své šíři mnohem obsáhlejší a složitější.
Vedle různorodých témat předmětného výzkumu zmíněných v úvodu je především daleko větší škála
používaných nástrojů, které přirozeně prošly dlouhodobým vývojem. Vedle hlavních nástrojů
zanechávajících své stopy na povrchu kamene jsme vůbec nezmínili pomocné nástroje, které jsou
nezbytné k celkové kamenické práci. Samostatnými tématy jsou vůbec výroba a udržování
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kamenických nástrojů nebo jejich historické proměny, kde lze s dobrou přesností identifikovat některé
vývojové linie. Obdobně je mnohem komplikovanější soubor různorodých výrobních postupů, kterými
se odlišuje např. výroba složitých profilací od jednoduchých pravidelných kvádrů. Nicméně se
domníváme, že i pouhé základní nastínění této problematiky ukazuje její velké možnosti v teoretické
badatelské rovině poznání historických stavebních technologií i v praktickém aplikovaném použití,
které může do budoucna zásadně přispět k lepší interpretaci i uplatnění pro postupy památkové péče
a celou oblast restaurování kamenných artefaktů.
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ABSTRAKT
Velmi podstatnou roli v projektu Lapidarius hrají souvislosti tradičního kamenického opracování
kamene s použitím replik historických nástrojů. Snahou je prokázání významné role způsobu
opracování sedimentárních hornin pro jejich trvanlivost. Představeny jsou úvodní informace o
zkušenostech s obnoveným typem této práce.
Klíčová slova: kamenické řemeslo, opracování kamene, kamenické nástroje, zvětrávání.
ÚVOD
Jednou ze stěžejních součástí projektu Lapidarius je ověření vhodných řemeslných postupů
opracování náhradního kamene včetně vyzkoušení práce s replikami historických kamenických
nástrojů. V rámci mnohaleté restaurátorské kamenicko – sochařské praxe se podařilo intuitivně ověřit,
že tradiční ruční opracování pomocí klasických kamenických nástrojů má v určitých případech velmi
úzký vztah nejenom k přesnosti provedení a podobě nahrazovaných prvků a částí, ale i k trvanlivosti
povrchové vrstvy kamene a ke schopnosti odolávat zvětrávacím procesům. V případě použití replik
středověkých nástrojů na topůrku, pak jde o další charakteristiky výkonnosti při zpracovávání zdících
kvádrů a o dosažení vizuálních kvalit povrchu se stopami těchto nástrojů, kompatibilních s originálními
prvky v okolí nahrazovaného bloku. Dokonce je ověřeno, že v případě kamenosochařských artefaktů
bylo použití určitého tvaru a velikosti kamenických seker při zpracovávání určující pro výslednou
formu díla. Na základě těchto premis bylo proto v rámci projektu naplánováno exaktní potvrzení a
kvantifikace těchto jevů na experimentálním vzorku u nás dostupných a v současné chvíli
nejpoužívanějších typů pískovců, opuk a vápence. Ověřovací kvádry těchto hornin byly opracovány
různými typy replik historických nástrojů a budou v následujících letech podle sestaveného programu
podrobeny účinkům zrychlené degradace v klimatickém tunelu Centra excelence Telč.

Obr. 1 Zkušební kvádry z různých druhů pískovce (foto M. Panáček 2012).
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ZKUŠEBNÍ KVÁDRY
Velikost kvádrů jsme stanovili i s ohledem k potřebám a možnostem dalších zkoušek a manipulací na
rozměr cca 30x30x50cm. Kamenné kvádry jsme zhotovovali z materiálu pískovce, opuky a vápence.
Celkem z jedenácti lomů (tab. 1, obr. 1).
Druh horniny
Pískovec

Lokalita těžby
Božanov, Dubenec, Havlovice-Krákorka, Hořice-Podhorní
Újezd, Kocbeře, Maletín, Mšené-lázně, Trutnov-Lány

Opuka
Vápenec

Přibilov, Třeboc-Džbán
Slivenec

Tab. 1 Přehled hornin, z nichž byly vyrobeny zkušební kvádry.
Podle potřeby způsobu opracování povrchu bloků jsme z materiálu každého lomu vysekali 5 bloků, u
kterých byla vždy jedna lícová strana zpracována v současnosti obvykle používaným kamenickým
způsobem, tedy příslušným ručním nástrojem a paličkou a druhá strana opracována historickým
nástrojem na topůrku. Je třeba říci, že v historické době se souběžně používaly oba typy nářadí a
způsob opracování kamene se zřejmě řídil potřebami a náročností zpracování kamene podle jeho
vlastností i podle složitosti sekaného prvku, nebo i podle možností a zvyků toho kterého kameníka.
Tento jev lze zaznamenat i v nedávné minulosti (tab. 2, obr. 2, 3).

Obr. 2 Zkušební kvádry z různých druhů pískovce sestavené do bloků pro umístění do klimatického
tunelu (foto T. Rafl 2012).
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Obr. 3 Zkušební kvádry z různých druhů pískovce sestavené do bloků pro umístění do klimatického
tunelu (foto T. Rafl 2012).
Druh opracování

Špicování
Přerovnání otevřené
Přerovnání hladké
Přerovnání zubaté
Řezání
Broušení

Použité nástroje
Ruční nástroje

Topůrkové nástroje

Špičák + Palice

Dvojšpic
Pemrlice, Zrnovák
Plošina hladká
Plošina zubatá

Dláto široké + Palice
Dláto zubaté + Palice

Tab. 2 Druhy opracování a přehled použitých nástrojů při výrobě zkušebních kvádrů.
REPLIKY KAMENICKÝCH TOPŮRKOVÝCH NÁSTROJŮ
Toto nářadí jsme nechali vykovat z dobrého železného materiálu podle nalezených vzorů i dobové
dokumentace (obr. 4).
Ovšem stejně důležité, jako nakování kovových částí nástroje byl tvar, materiál i propojení topůrka s
nástrojem. Typ tohoto spojení, upevnění kovového prvku na topůrku je zcela zásadní. Během zkoušek
a dalším získávání informací (u nás i v zahraničí, po prohlídce nástrojů v expozicích odborných muzeí, v
diskuzích s kameníky a odborníky v katedrálních hutích) jsme pouze pomalu upřesňovali a utřiďovali
fakta.
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V současné době začíná být jasné, že otvory v kovových nástrojích byly kónické a nástroje na
topůrkách byly nasazeny způsobem jako zednické kladívko, nebo spíše jako krumpáč. Ovšem toto
osazení je možno ještě kombinovat protiklínkem, který může vyrovnávat otlačení topůrka, nebo
pokud je kónus dostatečně velký, je možno použít i namočení a zatažením konce topůrka ve vodě.
Ovšem to je otázkou další praxe, zkoušení i dalších diskuzí a hledání informací v dalších kontaktech.

Obr. 4 Soubor funkčních replik historických kamenických nástrojů (foto M. Panáček 2012).
POZNATKY Z PRAKTICKÉHO POUŽÍVÁNÍ
S kolegy jsme se učili, jak nejlépe s těmito nástroji pracovat a hledali jsme jejich výhody i nevýhody.
Informace o práci s tímto historickým nářadím jsme dále hledali ze zkušenosti současných kameníků, z
historických zdrojů, ale přesto nám nejvíc dala práce sama. Pro porovnání práce s nástroji, které
používáme u nás normálně dnes a nástroji historickými, jsem připravil protokoly o každém bloku, kam
jsme zaznamenávali informace o průběhu práce, o času potřebném pro zpracování bloku, o
namáhavosti a efektivitě práce i o subjektivních pocitech kameníka při práci na tom kterém kameni
tím daným způsobem a tím kterým nástrojem. Výsledky zkušeností, a zvláště subjektivních dojmů jsou
ovšem zatíženy relativně krátkou dobou prací. Pro solidnější porovnání bychom museli s těmito
nástroji pracovat dlouhodobě řadu měsíců, abychom mohli poznat všechny možnosti, které tyto
nástroje skýtají. Ovšem základní poznání jsme učinili.
Při práci s těmito nástroji kameník používá poněkud jiné svalové skupiny, které jsou zatěžovány více,
než jsme zvyklí a to vede k rychlejší únavě těchto partií. Je jasné, že tento nezvyk by časem odezněl,
tělo by si zvyklo, práce by se zrychlila a byla by méně únavná. Vždy je třeba nalézt ten správný grif,
rytmus a postoj i celkový charakter práce.
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Dosavadní zkušenosti z práce s těmito nástroji můžeme rozdělit do několika skupin.
1) Nástroje na topůrku - dvojšpic, plošiny, zubaté plošiny, umožňují dva základní způsoby užití:
a. Práce jako s velkou sekerou, nebo s krumpáčem, kdy pohyb vychází z celého těla, ruce jsou
zcela volné, nástroj jde velkým švihem a zanechává hlubokou stopu (obr. 5-6).

Obr. 5–6 Práce s replikou zubaté plošiny vedená švihem celého těla (foto M. Panáček 2013).
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b. Nástroj je užíván jemně, lokty rukou jsou u těla a pohyb nástroje vychází z loketních
kloubů. Tento způsob bývá často vyobrazen na historických miniaturách, nebo i pozdějších
řemeslných návodech a publikacích (obr. 7-8).

Obr. 7–8 Práce s replikou hladké plošiny vedená spodními částmi paží vycházející z loketních
kloubů (foto M. Panáček 2013).
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2) Je jasné, že tento druhý způsob je vhodný k přesnějšímu zpracování a opracování kamene a je
vhodný při vytváření složitějších architektonických prvků (obr. 10), ovšem mnohé středověké
hradby nesou stopy po razantnějším opracování, které odpovídá spíše prvnímu typu použití
nástrojů. Je značný rozdíl mezi bloky kamene například zdí Svatovítské katedrály a kameny
hradební zdi hradu Kost, kde jsme mimo jiné v rámci grantu také působili a naše kvádry jsme
zpracovávali právě spíše tímto způsobem.

Obr. 10 Kameník opracovávající kamennou hlavici sloupu pomocí plošiny s rovným břitem zobrazený v
popisu života sv. Albana a sv. Amphibala od Mattheu Parise z doby kolem roku 1250 (Dublin, Trinity
College Library, TCD Ms. 177, Sign. E. i. 40, fol60; převzato z Binding 2006, 11).
3) Těmito nástroji lze samozřejmě zpracovávat i tvrdší kámen, ovšem práce je značně namáhavá a
nástroje se rychle tupí a je nutno nástroje často překovávat. V takovém případě se nám zdá
výhodnější použití samostatných nástrojů – špičáků, zubáků a dlát, přinejmenším z toho důvodu, že
je snazší je překovávat a je možné jich mít vždy větší množství, odpovídající denní práci.
Z naší praxe vyplynulo, že například opracování pískovce z Kocbeře, nebo Božanova bylo těmito
historickými nástroji – dvojšpicem a plošinami značně obtížné, nástroje jen zvonily a tupily se velmi
rychle. Měkčí kameny se naopak opracovávaly dobře a relativně rychle.
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Pokud budu hodnotit opracování jednoho bloku z hořického pískovce a blok bude jednostranný, to
znamená, bude mít opracovanou přední lícovou obdélnou plochu a strany budou sesekány pouze
nahrubo, pak práce těmito nástroji je velmi efektivní a umožňuje vysekat takový blok (typu Kost),
zhruba za jednu hodinu. Samozřejmě, že doba potřebná ke zpracování jednoho bloku je závislá na
požadované přesnosti hran bloku i požadované povrchové úpravě a celkové úrovně opracování a
zároveň i na velikosti bloku, případně na tom, zda blok je rohový, nebo zda má blok opracovány obě
protilehlé strany. Tyto požadavky dobu opracování výrazně, mnohdy mnohonásobně prodlužují.
Stejně tak dobu zpracování prodlužuje tvrdost použitého kamene, případně jeho další vlastnosti jako
jeho struktura, vrstevnatost, odlučnost vrstev, lámavost, houževnatost atd..
SOUVISEJÍCÍ OKOLNOSTI A NAVAZUJÍCÍ PROBLEMATIKA
Součástí tohoto průzkumu jsou další návazné otázky, které postupně otvíráme a zjišťujeme:
Organizace práce a charakteristiky horniny
Důležitým faktorem je i základní organizace práce, jakým způsobem je kámen lámán v lomu, mocnost
lavic, z toho vyplývá v jaké velikosti a tvaru je dopravován na vlastní pracoviště kameníka, dále
základní kvalita daného kamene, homogenita a orientace jeho vrstev.
Nástroje
Z praxe vyplývající nároky na tvar, velikost nářadí i topůrek, na způsob upnutí kovových částí s
topůrky, které pro potřeby kování musí být snadno sejmutelné. Při dlouhodobé práci bychom museli
zjistit nutný počet nástrojů pro denní užití, z čehož vyplývá pracovní propojení s prací kováře při
překování, tedy koloběh výměny nástrojů. Další otázkou je, zda byl každý nástroj individuální, nebo
zda bylo možno nástroje zaměňovat, tedy, měnit topůrka, to znamená, zda osobní série nářadí měla
stejný otvor v kovové části, aby byly zaměnitelné a bylo možno je při práci měnit.
Pomocné stroje a nástroje
Součástí tohoto průzkumu jsou další návazné otázky, které postupně otvíráme a zjišťujeme jako
pomocné pracovní prvky (kamenické kozy, vozíky, pajcry, zvedáky atd.), i organizace práce v širším
smyslu, v návaznosti na práci lomu, rozdělení pracovních úkonů, protože vždy bylo důležité urychlit a
zjednodušit práce v maximální míře.
Když jsme začínali realizovat záměry grantu, nebylo hned zcela zřejmé, kam až se vlastně v průzkumu
dostaneme a co vše vlastně budeme potřebovat znát, popsat, rozpoznat, čemu všemu budeme muset
porozumět, prozkoumat a pochopit. Co všechno nám práce s těmito nástroji dá, napoví a umožní.
Je to pochopitelně běh na dlouhou trať, ovšem již nyní mohu za sebe říci, že tyto nástroje používám i
při své práci, což jsem ostatně začal již mnohem dříve. Během cest po zahraničí jsme se místy setkali s
podobným zájmem obnovit tuto praxi a někde již realizovanou. Navíc mám informace, že tyto nástroje
se nikdy nepřestaly používat v určitých regionech (Itálie, Balkán? A určitě i jinde).
Toto jsou pouze základní poznámky k poznatkům získaným během zatímní práce na specificky
stanoveném úkolu. Naše zkušenosti se nemohou rovnat zkušenostem a znalostem kameníka, který s
těmito nástroji dlouhodobě a běžně pracuje, nebo pracoval. Součástí takové dlouhodobé praxe jsou
totiž další návazné zkušenosti a z praxe vyplývající nároky. Tyto poznámky berte prosím tedy pouze
jako průběžné poznámky na okraj. V dalším čase budeme dále poznatky doplňovat a rozšiřovat.
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ABSTRAKT
Návštěva ve čtyřech zahraničních kamenických hutích přinesla velmi zajímavé poznatky o jejich
organizaci a o postupech, které aplikují při obnově význačných sakrálních staveb, u nichž působí.
Ukázalo se, že především charakteristiky hornin, z nichž jsou tyto stavby vybudovány, zásadně určují
metodiku prováděné obnovy. Zajímavá byla také rozdílná aplikace tradiční řemeslné práce včetně
použití replik historických nástrojů.
Klíčová slova: středověk, katedrály, kamenické hutě, řemeslo, opracování kamene, kamenické
nástroje, zvětrávání.
ÚVOD
V rámci projektu NAKI „Komplexní metodika pro výběr a řemeslné zpracování náhradního kamene pro
opravy kvádrového zdiva historických objektů“ proběhla studijní cesta po kamenických hutích
pracujících u středověkých katedrál ve Štrasburku (F), Bernu (CH), Freiburgu im Breisgau a Soestu (D).
Na všech místech jsme měli možnost klást otázky týkající se organizace a fungování hutě, úrovně
dokumentace a projektové přípravy i konkrétních postupů, jakými provádějí obnovu. Navštívili jsme i
vlastní kamenické dílny včetně laboratorního zázemí, lapidárií a sbírek nástrojů, případně dalších
artefaktů souvisejících s jejich činností. Všude jsme viděli i vlastní realizací stavebního zásahu přímo na
předmětné katedrále. Díky velké vstřícnosti zahraničních kolegů jsme tak dostali příležitost seznámit
se s celým procesem jejich práce od koncipování záměru až po vlastní realizaci a její nezbytné
zhodnocení. Díky šťastně zvolenému výběru jednotlivých lokalit se nám zároveň podařilo poznat velmi
rozdílné varianty konkrétních přístupů k metodice obnovy a jejímu řemeslnému provedení. Pod vlivem
specifického chování a fyzikálně mechanických vlastností konkrétního typu historicky použitého
kamene každá huť praktikuje svůj vlastní charakteristický postup jeho záchrany a obnovy. Hutě jsou
zároveň, hlavně díky své mnohasetleté tradici, nositelkami jakéhosi oborového standardu,
kontinuálně udržované vysoké úrovně přípravy obnovy i vlastní řemeslné kamenosochařské práce,
čímž vytvářejí pozitivní vzory pro ostatní běžnou produkci ve svých zemích a nabízející otevřenou
možnost praktické výuky tohoto oboru přímo při stavební obnově nejnáročnějších celokamenných
historických staveb. Touto funkcí je jejich smysl nadále významně posilován.

ŠTRASBURK (Cathédrale Notre-Dame)
Organizace hutě
– forma nadace financované fondem existujícím již od 13. století
– dnes je zřizovatelem nadace město
– nadace se stará i o další historické památky ve městě a okolí
– nadace řídí a financuje základní fungování stavební hutě provádějící obnovu katedrály
– na obnově katedrály se vedle zaměstnanců hutě podílejí i další soukromé firmy
– huť má od svého založení své sídlo hned vedle jižní strany katedrály
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– na předměstí Štrasburku má huť další zázemí pro prostorově náročnější přípravné činnosti,
kovářskou dílnu, aj.
– ve vlastnictví hutě je lapidárium se cca 25 tis. sádrovými odlitky
– huť nabízí výchovu a školení mladých kameníků a kamenosochařů – tovaryšů, kteří mohou mezi
jednotlivými hutěmi putovat
– pro veřejnost organizuje huť 2x ročně v zimě prohlídky dílen a 2x ročně v létě exkurzi po stavbě

Obr. 1 Práce tovaryše s ručními nástroji v kamenické dílně hutě ve Štrasburku (foto M. Panáček 2013).
Kámen
– katedrála je postavena z červeného jemnozrnného pískovce
– ve středověku využívané lomy již dnes nefungují
– dnes jsou používány různé druhy červeného a okrového pískovce z více lomů
Průběh obnovy
– každoroční obnova určité části katedrály je v huti objednávána a financována státem
– po metodické stránce na obnovu dohlíží památkový architekt z Paříže
– samotný proces obnovy probíhá podle vlastního postupu navrženého technologem – pracovníkem
huti, který sám provádí dokumentační a průzkumové práce
– jedna akce trvá cca 3 roky
– v první fázi si huť postaví vlastní lešení a provede stavebně–historické a stavebně–technické
průzkumy do fotogrammetrických podkladů
– na základě průzkumů je zpracován návrh obnovy, který je posléze projednán a schválen
– následně probíhá vlastní obnova
– z průběhu celé obnovy je zpracována podrobná zpráva
Řemeslné zpracování
– pouze lokálně poškozené bloky jsou restaurátorsky ošetřeny in situ
– hloubkově narušené bloky a prvky jsou nahrazovány kopiemi z přírodního kamene
– na základě plastových a plechových šablon rozkreslených ve velikosti 1:1 (obr. 2) jsou v dílnách za
městem průmyslovým způsobem (řezáním, vrtáním) připraveny základní tvary bloku, z nějž bude
prvek vyroben (obr. 3)
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– kamenicko–sochařské zpracování prvků je prováděno v nových dílnách vedle tradičního sídla huti
jižně od katedrály
– kameníci používají obvyklou škálu ručních nástrojů a nově i repliky středověkých kamenických seker
– postup opracování se provádí tradičním kamenickým způsobem postupného odebírání hmoty od
základních tvarů k jemnějším detailům a profilacím (obr. 4)
– význam je přikládán i kvalitě a způsobu zpracování povrchu včetně stop po nástrojích

Obr. 2 Kamenické šablony rozkreslené do měřítka 1:1 v huti ve Štrasburku (foto M. Panáček 2013).

Obr. 3, 4 Ukázka rozpracovaného průmyslově předpřipraveného polotovaru kružbové balustrády a
tradičně ručně kamenicky zhotovovaná drobná fiála v kamenické dílně hutě ve Štrasburku (foto M.
Panáček 2013).
Charakteristika přístupu k obnově kvádrového zdiva a prvků
Kombinace restaurátorských konzervačních a nezbytných doplňujících zásahů řešících lokální
poškození, s náhradami hloubkově narušených bloků a prvků přírodním kamenem opracovaným
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kombinací průmyslové přípravy polotovarů dokončovaných tradičními kamenickými postupy
s použitím současných ručních nástrojů a v poslední době i replik historických topůrkových nástrojů se
snahou o zachování vizuální kvality stop na povrchu kamene odpovídajících historickým originálům.

BERN (Münster)
Organizace hutě
– činnost původně středověké huti byla obnovena v roce 1881 za účelem dostavby hlavní věže dómu
– huť je provozována a spravována nadací Berner Münster-Stiftung
– nadace shání peníze na opravy dómu
– roční obrat hutě je cca 2,5 milionů švýc. franků
– huť má své sídlo u řeky na historickém okraji středověkého města (obr. 5)
– huť nabízí výchovu a školení mladých kameníků a kamenosochařů – tovaryšů, kteří mohou mezi
jednotlivými hutěmi putovat

Obr. 5 Sídlo kamenické hutě v Bernu na břehu řeky Aare (foto M. Panáček 2013).
Kámen
– katedrála je postavena ze zeleného glaukonitického jemnozrnného pískovce
– ve středověku využívané lomy již dnes nefungují
– dnes jsou spíše zřídka používány náhradní druhy příbuzného pískovce
Průběh obnovy
– obnova určité části katedrály se určuje podle předkládaného a následně projednávaného a
schvalovaného plánu
– financována je z dotačních prostředků poskytnutých státem a městem
– probíhá podle vlastního postupu a metodiky
– jedna akce trvá cca 3 roky
– v první fázi nechá huť postavit lešení a jsou provedeny stavebně–historické a stavebně–technické
průzkumy do fotogrammetrických podkladů
– na základě průzkumů zpracuje privátní projekční ateliér projekt návrhu obnovy, který je posléze
projednán a schválen (obr. 6)
– následně probíhá vlastní obnova
– na věži v minulosti poškozené seismickými otřesy jsou nainstalována čidla určená pro dlouhodobý
monitoring vnějších klimatických podmínek a případných deformací
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Obr. 6 Ukázka projektové dokumentace na opravu vrcholových partií věže Münsteru v Bernu (foto M.
Panáček 2013).
Řemeslné zpracování
– dříve byly vyměňovány celé bloky kamene za přírodní náhradu s povrchovým opracováním ručními
kamenickými nástroji, doplněné restaurováním in situ
– dnes jsou takřka výhradně všechny poškozené bloky a prvky zachovávány na místě a poškození jsou
opravována restaurátorským způsobem
– restaurování se soustřeďuje na konsolidaci a zpevnění, na něž navazuje doplňování do kompletních
profilů pomocí nerezových armatur a umělého kamene připraveného průmyslovým způsobem
v široké škále možných odstínů zeleného zabarvení původního kamene (obr. 7)
– povrchové opracování se stopami kamenických nástrojů není většinou prováděno, výjimku tvoří
velmi výrazné stopy podílející se zásadním způsobem na podobě prvku a jeho pozorovatelném
vizuálním vyznění (rýhování na čelech klenebních žeber nebo na kvádrech ve spodních partiích)
– sochařským způsobem z přírodního kamene s použitím ručních nástrojů jsou velmi zřídka
zhotovovány náročně tvarované prvky (fiály) jejichž originály již chybí, nebo jsou hloubkově
narušeny tak, že již není možný restaurátorský zásah
– význam je přikládán kvalitně zpevněnému a doplněnému kameni s maximálním vizuálním scelením
s původním kamenem
Charakteristika přístupu k obnově kvádrového zdiva a prvků
V současné době naprosto převládl restaurátorský způsob chemického zpevňování originální hmoty
kamene a doplňování chybějících partií pomocí umělé pečlivě vnitřně probarvované směsi. Náhrada
za přírodní kámen se provádí pouze výjimečně. Většinou není kladen důraz na povrchové opracování
se stopami nástrojů. Napodobování těchto stop je dokonce považováno za nevhodnou manýru.

FREIBURG IM BREISGAU (Münster Unserer Lieben Frau)
Organizace hutě
– huť existuje již od doby stavby dómu, tehdy sídlila přímo u dómu
– v roce 1880 ji hrozil zánik a byla transformována do dnešní podoby, kdy zřizovatelem je nezávislá
nadace mající v současné době cca 5 tis. členů
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– nadace řídí a financuje provoz stavební hutě provádějící pouze stavební obnovu katedrály (ne
restaurování interiéru)
– od roku 1910 sídlí huť v areálu budov na okraji historického jádra města cca 150 m od katedrály
– huť má v současnosti obrat cca 2,4 mil euro ročně, přičemž finance na provádění obnovy katedrály
získává od arcibiskupství, státu a města
– v roce 2013 běží dvě akce – oprava vnějšího pláště presbytáře (12 pracovníků) a oprava vrcholu věže
(6 pracovníků)
– ve vlastnictví hutě je velké lapidárium s originálními sejmutými prvky a rozsáhlou kolekcí sádrových
odlitků
– huť funguje i jako učiliště pro výuku kamenosochařského řemesla (3 letá výuka) a v posledních 15
letech i jako restaurátorská škola s udělováním „licencí“ na restaurování kamene

Obr. 7 Doplňování poškozené profilace umělým kamenem na věži Münsteru v Bernu (foto M. Panáček
2013).
Kámen
– katedrála je postavena z červeného a okrového jemnozrnného pískovce
– ve středověku využívané lomy již dnes nefungují
– dnes jsou používány různé náhradní druhy červeného a okrového pískovce z celkem 4 lomů (mj. od
Heidelbergu)
Průběh obnovy
– obnova probíhá podle vlastního postupu a metodiky
– jedna akce trvá cca 3 roky
– v první fázi si huť postaví vlastní lešení a nechá dodavatelsky zpracovat fotogrammetrické podklady,
do nichž je následně externisty vyhotoven stavebně–historický průzkum a restaurátorský průzkum
zaměřený na zbytky barevnosti a způsob opracování
– průzkum a dokumentaci stavu poškození již provádí nejzkušenější kameníci z hutě
– na základě průzkumů je zpracován návrh obnovy, který je posléze projednán a schválen
– následně probíhá vlastní obnova
– z průběhu celé obnovy je zpracována podrobná zpráva
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Monitoring
– huť se výrazně zaměřuje na komplexní monitoring stavu kamenného pláště celé stavby
– postupně je s pomocí fotogrammetrických zaměření a patřičného softwarového vybavení budována
databáze všech kamenů vnějšího pláště, u nichž se zaznamenávají: druh horninového materiálu,
způsob opracování, kamenické značky, typ poškození kamene, datum poslední opravy a
technologie použitá při opravě (obr. 8)
– monitoring se provádí s odstupem nejdříve cca 1 roku po dokončeném konzervačním zásahu
– v průměru trvá cca 3 roky, než se podaří s kontrolou obejít celou stavbu
– na stavbě jsou na všechny světové strany osazeny kontrolní bloky kamene pro sledování jejich
degradace, jejíž postup se vyhodnocuje každé 3 měsíce

Obr. 8 Pracoviště vedoucího hutě s vybavením pro zpracovávání monitoringu stavu poškození v huti ve
Freiburgu im Breisgau (foto M. Panáček 2013).
Řemeslné zpracování
– pouze lokálně poškozené bloky jsou restaurátorsky ošetřeny in situ (obr. 9-10)
– hloubkově narušené bloky a prvky jsou nahrazovány kopiemi z přírodního kamene nebo doplňovány
vložkami z přírodního kamene (obr. 11-12)
– na základě plastových a plechových šablon rozkreslených ve velikosti 1:1 jsou v dílnách za městem
průmyslovým způsobem (řezáním, vrtáním) připraveny základní tvary bloku, z nějž bude prvek
vyroben
– kamenicko–sochařské zpracování prvků je prováděno v dílně v přízemí sídla huti (obr. 13)
– kameníci používají obvyklou škálu ručních nástrojů a novodobě vyrobené repliky středověkých
kamenických seker z litého kovu s vidiovým ostřím (obr. 14)
– postup opracování se provádí tradičním kamenickým způsobem postupného odebírání hmoty od
základních tvarů k jemnějším detailům a profilacím
– význam je přikládán i kvalitě a způsobu zpracování povrchu včetně stop po nástrojích
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Obr. 9-12 Různé druhy restaurátorských a kamenosochařských zásahů obnovy používaných na
katedrále ve Freiburgu im Breisgau (foto M. Panáček 2013).
Charakteristika přístupu k obnově kvádrového zdiva a prvků
Kombinace restaurátorských konzervačních a nezbytných doplňujících zásahů řešících lokální
poškození, s částečnými, nebo celkovými, náhradami hloubkově narušených bloků a prvků přírodním
kamenem opracovaným kombinací průmyslové přípravy polotovarů dokončovaných tradičními
kamenickými postupy s použitím současných ručních nástrojů a novodobě upravených replik
historických topůrkových nástrojů se snahou o zachování vizuální kvality stop na povrchu kamene
odpovídajících historickým originálům.

SOEST (St. Maria zur Wiese)
Organizace hutě
– jediná fungující kamenická huť ve Vestfálsku
– zaměstnává celkem 10 lidí – 5 kameníků a 5 administrativně technických pracovníků
– zřizovatelem hutě je Dómská nadace, která řídí a financuje provoz stavební hutě provádějící pouze
stavební obnovu dómu (ne restaurování interiéru)
– nedávno byly pro huť vybudovány nové budovy nedaleko dómu
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– huť již nejméně 20 let pracuje na kompletní výměně prvků na horní části západního průčelí a vrcholů
věží
– ve vlastnictví hutě je malé muzeum a lapidárium s originálními sejmutými prvky a historickou
dokumentací
– huť funguje 9 víkendů v roce i jako učiliště pro výuku kamenosochařského řemesla

Obr. 13 Kamenická dílna v přízemí sídla hutě ve Freiburgu im Breisgau (foto M. Panáček 2013).

Obr. 14 Novodobé odlévané provedení klasických kamenických seker s vidiovými břity v dílně hutě ve
Freiburgu im Breisgau (foto M. Panáček 2013).
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Kámen
– dóm je postaven ze zeleného glaukonitického jemnozrnného pískovce, který hloubkově podléhá
velmi silné degradaci (obr. 15)
– ve středověku využívané lomy již dnes nefungují
– horninový materiál je dnes nahrazován jiným, příbuzným svou strukturou a barevností, ale
s mnohem větší odolností proti zvětrávání

Obr. 15 Hloubkový rozpad glaukonitického zelenavého pískovce na soklu kostela St. Maria zur Wiese v
Soestu (foto M. Panáček 2013).
Průběh obnovy
– obnova probíhá podle vlastního postupu a metodiky
– dlouhotrvající kontinuální jedna akce
– lešení na stavbě existuje již mnoho let
– stavba je financována státem, městem a nadací
– zaměřování, analýza stavu a zpracovávání návrhů obnovy probíhá průběžně vlastními silami (obr.
16)
– zároveň dlouhodobě probíhá vlastní obnova

Obr. 16 Projekt obnovy západního štítu a horních partií věží kostela St. Maria zur Wiese v Soestu (foto
M. Panáček 2013).
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Řemeslné zpracování
– bez výjimky jsou kompletně vyměňovány všechny prvky vyrobené ze zeleného pískovce (nevyměňují
se pouze vrcholové jehlany obou věží postavené počátkem 20. století z jiného druhu pískovce)
– na základě plastových a plechových šablon rozkreslených ve velikosti 1:1 je v dílnách v huti
průmyslovým způsobem (řezáním, frézováním, vrtáním) vyráběna naprostá většina opakujících se
prvků (obr. 17-18)
– kamenicko–sochařské zpracování prvků se provádí pouze u složitých nebo originálních neopakujících
se zdobných prvků
– kameníci používají zejména pneumatické ruční nástroje, ve velmi drobné míře na dokončovací práce
ruční nástroje s paličkou nebo novodobě vyrobené repliky středověkých kamenických seker z litého
kovu s vidiovým ostřím
– způsobu opracování povrchu včetně stop po nástrojích není vzhledem k neexistenci původních
povrchů záměrně věnována žádná pozornost

Obr. 17, 18 Kompletní výměna všech prvků velké fiálu na boku jedné z věží kostela St. Maria zur Wiese
a připravené průmyslově vyrobené nové díly v kamenické dílně huti v Soestu (foto M. Panáček 2013).
Charakteristika přístupu k obnově kvádrového zdiva a prvků
Vlivem hloubkového rozpadu původního kamene je prováděna jeho kompletní výměna za náhradní
horninový materiál opracovaný soudobými průmyslovými prostředky pro co největší urychlení stavby.
Tradiční kamenické nástroje jsou užívány pouze jako doplněk pro dokončování některých prvků bez
jakékoliv snahy o obnovení vizuální hodnoty stop po nástrojích na jejich povrchu.

SHRNUTÍ POZNATKŮ
1) Možnost kontinuální dlouhodobé existence hutí zajišťuje jejich forma zřízení pomocí církevních
nebo jiných nadací. Zároveň je výrazně usnadněna řádově nižší úrovní trvanlivosti hornin historicky
použitých na předmětných stavbách oproti sedimentárním horninám využívaným u nás, což přináší
nutnost prakticky nepřetržité obnovy a tedy odůvodněné potřeby trvalého fungování hutí.
2) Kamenické hutě jsou nositelkami vysoké úrovně kamenosochařského řemesla a zajišťují jeho výuku.
3) Druh horninového materiálu použitý na původní stavbu je nejvýznamnějším faktorem určujícím
způsob provádění vlastní obnovy a údržby.
4) V hutích jsou aplikovány jak novodobé průmyslové, tak i tradiční kamenické postupy včetně ručních
a topůrkových kamenických nástrojů používaných i pro dosažení požadované vizuální kvality
zanechaných stop na povrchu vyměňovaných prvků.
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ABSTRACT
Příspěvek se zabývá historií Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, důvody jejího vzniku a
následného rozvoje. Popisuje učební náplň a seznamuje se současnými možnostmi výuky, zejména
s moderním robotickým pracovištěm pro bezkontaktní 3D reprodukci sochařských artefaktů.
Klíčová slova: kamenictví, sochařství, výuka, 3D technologie.
ÚVOD
V oblasti na sever od Dunaje, kde leží naše zem, byl pískovec nejvíce používaným materiálem pro
zhotovování soch a uměleckých částí architektury a máme tak mnoho nádherných památek v tomto
materiálu. Město Hořice leží v oblasti mohutného chlumu složeného z pískovce, který je snadno
opracovatelný a hodí se pro uměleckou tvorbu i stavebnictví, škola má k tomuto kameni velmi blízko a
proto jsou zkušenosti absolventů s pískovcem veliké.

Obr.1 Budova školy okolo roku 1929.
ŠKOLA
Na základě potřeb zvýšení vzdělání živnostníků kameníků sochařů a pracovníků v lomech nařídilo už
roku 1884 Císařsko-královské ministertvo kultury a vzdělávání ve Vídni zřízení C.k. odborné školy
sochařsko- kamenické v Hořicích. Od té doby škola připravuje studenty jak na práci s kamenem v
rovině ručního opracování, zejména kamenosochaře tak v technické rovině pro práce v lomech a
stavebnictví. Škola se snaží pokračovat v tradici, udržuje staré techniky, ale používá i zcela nové
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technologie a zároveň vychovává i restaurátory, na středoškolské úrovni, aby bezchybně pečovali o
naše památky poničené časem i jinak (obr. 1).
Učební náplň vychází z tradice. Studium je rozděleno na větev technickou, kde se učí kámen nalézt,
rozeznat, těžit, zpracovat, obsluhovat stroje a řešit projekty pro použití kamene ve stavebnictví
průmyslu a dopravě. Druhá větev je sochařská, kamenosochařská, podmíněná talentovou zkouškou,
zde je kladen větší důraz na umělecký cit, znalosti z dějin kultury doprovázené praktickým ručním
sekáním soch podle modelu ale i volnou tvorbu.
Prostředí kde se studenti učí, kde se pohybují ve volném čase je naplněné prací mnoha generací žáků
a mistrů. Vyzdobily areál školy, ale i celé město (obr. 4), včetně rozsáhlé galerie soch nacházejicí se na
stráni pod hřbitovem na vrchu Gothard, která vznikla v průběhu mnoha let na ročnících sochařského
symposia. Studenti se podíleli a podílejí po boku mistrů na vzniku těchto děl. Po chodbách školy jsou
vzorky dalších kamenných materiálů vhodných pro kamenické opracování nebo použití pro obklady,
mozaiky či nápisové desky.
Právě toto prostředí přeměňuje teoretické i praktické vědomosti na znalosti. Pracovitější a talentovaní
žáci se kromě jiného naučí i pokoře.

Obr. 2 Umělecky velmi bohatě ztvárněná celokamenná brána na hořický hřbitov postavená a
vyzdobená v letech 1893 — 1907 studenty kamenosochařské školy jako symbol zdejší kamenické
tradice.
VÝUKA
Od prvního ročníku se žáci seznamují s kamenickým nářadím, které se prakticky nezměnilo od starého
Egypta, antiky, doby založení školy, některé méně používané se možná nezměnilo vůbec. Každý
student dostane sadu s kamenickým nářadím (obr. 3) na celý rok, o které se stará a se kterým pracuje.
Nářadí se učí ostřit, kovat i kalit, do hrubého bloku pískovce s ním vytváří lem později plochu, kvádr,
profily, učí se kámen dělit, osadit body pro zvětšení, zmenšení, reprodukci na kříž k tečkovacímu
strojku (obr. 4). Preferuje se ruční sekání bez elektrického a pneumatického nářadí. V zimních
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měsících se pracuje s vápencem, hygienické okolnosti znemožnily práci s pískovcem v uzavřeném
atelieru.

Obr. 3 Sada kamenického nářadí používaná ve škole při výuce.
V dalších ročnících se provádí složitější a náročnější operace reprodukčního kamenosochařství,
odlévání do sádry, modelování v sochařských atelierech, (obr. 4) kde vybrané práce studenti realizují
do kamene. Příležitostně se jezdí i na exkurze do lomů, kamenozávodů, navštěvují se výstavy a
tematicky zaměřené workshopy. V posledním ročníku se v druhé polovině školního roku posluchači
věnují přípravě na maturitní zkoušku, při které se v praktické části prokazuje, jak zvládli kamenické
řemeslo, obor příslušného zaměření a předepsané středoškolské vzdělání. Po úspěšném absolutoriu je
možné pokračovat dalším studiem nebo být úspěšným či prospěšným svému oboru.

Obr. 4 Výukový školní sochařský ateliér.
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V současné době je ve škole zřízeno robotické pracoviště, kde je v provozu stroj-CNC robot (obr. 5-6)
pracující v provozu 3D, který umí pracovat s prostorovou fotografií-scanem a je schopen opracovávat
kámen. Tato technologie je užitečná tím, že bezdotykově načte model, v jakémkoli materiálu, který je
možno upravit nebo doplnit a do kamene odfrézuje a odbrousí kopii. V této podobě je kopie přesná
ale nedokonalá, na povrchu je vrstvička kamene [3], kterou je třeba ručně s výtvarným citem odsekat,
dokreslit dlátky a kamenickými nástroji, aby byla forma živá. Tato technologie je velmi výhodná
zejména pro restaurátory, jako model může posloužit kamenný originál sochy, nemusí být prováděn
odlitek. 3D skener si bezdotykově na disk okopíruje tvar, který je ve virtuální podobě možno doplnit či
upravit dle záměru restaurátora, majitele či památkového záměru. Po rozhodnutí o konečné podobě
pohyblivé rameno provede kopii do jakéhokoliv materiálu. Odpadá pracné bušení do kamene s
nebezpečím nechtěného odlomení kamene a zdlouhavé měření kružidly apod. vyvstává ovšem starý
problém, náročný na výtvarný cit pochopení, šikovnost a schopnost se vžít do záměru původního
autora originálu a správně vybrat a zhotovit nástroje, které byly při vzniku původního díla použity.
Kamenická škola má první zkušenosti s těmito problémy a snad se podaří vychovat absolventy, kteří
by dobře zvládali tyto problémy, případně byli schopni rozšířit své schopnosti na některé vysoké škole.

Obr. 5 Snímek zachycující práci stopkové frézy robotického ramene.
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Obr. 6 Detail opracovávané části reprodukované plastiky.
ZÁVĚR
Závěrem bych chtěl říci, že ne zcela sdílím obavy veřejnosti i odborné, v rovině mýtického
“Luddistického” hesla 1. pol. 19. století “stroje berou lidem práci”. Považuji to za nedostatek současné
i historické sebereflexe, spjaté s dědictvím temné minulosti, s kterým se neustále potýkáme, ve
smyslu ryzího lidství, citu, víry v lidské ruce a mozek. Věřím v zachování a udržení výuky na
kamenosochařské škole tak jak byla nastavena v časoprostoru již před mnoha lety, v zapracování
nových technologií a pokračování staré tradice i budování nových v 21. století.
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