
VŠB-Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 

 

 

 

 

Vlastnosti maletínských pískovců pro jejich budoucí využití 

Properties Maletin´s Sandstone for Future Utilization 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:           Adéla Jiroušková 

Vedoucí bakalářské práce:  doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta 

Ostrava 2014 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracovala samostatně pod 

vedením vedoucího bakalářské práce a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu.  

 

V Ostravě ........................................                                        ………………………………..     

                                                                                                              podpis studenta    



Prohlašuji, že 

 

 byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo.  

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 35 

odst. 3).  

 souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO.  

 bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

 bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 

obhajoby.  

 

 

 

 

 

 

V Ostravě …………………………………. 



Anotace v češtině 

První část bakalářské práce tvoří historický popis maletínského pískovce a jeho 

použití, regionální popis a popis samotného kamene a fotodokumentace lomu. 

Jednou z nejdůležitějších částí je popis laboratorních zkoušek maletínského pískovce, 

jejich výsledky a fotodokumentace zkoušek. Všechny provedené zkoušky jsou podle 

požadavků, příslušných a odpovídajících Českých státních a Evropských norem. Jedná se tedy 

především o zkoušku nasákavosti, mrazuvzdornosti a pevnost v prostém tlaku po vysušení. 

Výsledky ze zkoušek jsou porovnány s výsledky uvedenými v literatuře.  

 

Anotace v angličtině 
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description of this stone and  photographic quarry forms the first part work.  

 Description of the laboratory tests this stone, their results and photographic 

documentation of tests are one of the most important parts. All tests are as required relevant 

and appropriate Czech national and European standards. The water absorption test and the test 

for frost resistance and unconfined compressive strength after drying were performed. The 

results from tests compares with the results reported in the literature. 
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Seznam použitého značení 

h výška zkušebního tělesa    [mm] 

l' aritmetický průměr horizontálního rozměru   [mm] 

A plocha příčného průřezu zkušebního tělesa před zkouškou  [mm
2
] 

F zatížení při porušení   [N] 

R pevnost v prostém tlaku zkušebního tělesa   [MPa] 

R' aritmetický průměr pevnosti v prostém tlaku   [MPa]  

md hmotnost vysušeného zkušebního tělesa   [g] 

ms hmotnost nasyceného zkušebního tělesa   [g] 

Ab nasákavost vodou za atmosférického tlaku   [%] 

Ab' aritmetiský průměr nasákavosti vodou za atmosférického tlaku [%] 
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1. Úvod 

 Tato bakalářská práce je zaměřena na mořský pískovec, který se nachází nad hladinou 

jezírka. Vzorek tohoto pískovce pro provedené zkoušky nasákavosti, mrazuvzdornosti a 

pevnosti v prostém tlaku byl nalezen přímo v lomu. Vzorek sladkovodního pískovce je 

momentálně nedostupný, jelikož jeho vrstva je zatopena. 

 Cíl práce je dosavadní zjištěné vlastnosti porovnat s výsledky získané pomocí 

provedených zkoušek v laboratořích Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 

Fakulty stavební. 

 Lom maletínského pískovce se nachází u obce Maletín v blízkém lese. V tomto lese jde 

už na první pohled vidět, že se jedná o lomovou oblast. Všude kolem vás jsou staré zarostlé 

lomy a okolí je uměle vytvořené ze skrývek a zbytků z těchto lomů. 

 Sám lom se skládá „a to laicky řečeno“ ze dvou druhů pískovců a to mořský pískovec 

(perucký sladký), který se nachází nad hladinou jezírka a sladkovodní pískovec (korycanský 

mořský), který je pod hladinou jezírka. V době těžby byl lom opakovaně zatápěn a voda se 

odčerpávala pouze tehdy, kdy byla potřeba vytěžit sladkovodní pískovec. Pokud by se lom 

nezatápěl, tak by docházelo ke znehodnocování sladkovodního pískovce. Mořský pískovec 

má barvu nazelenalou a sladkovodní pískovec má barvu bílou, pro tuto bělavou barvu byl 

velice žádaný a to jak na stavby, tak i na umělecká díla. Mořský pískovec nazelenalé barvy 

byl používán do základů domů a to především v obci Maletín. Nenašel by se zde původní 

dům, který by nebyl aspoň z části vystavěn z tohoto kamene. 

 V roce 1993 se odsouhlasilo znovu otevření lomu, kde měla probíhat těžba mořského i 

sladkovodního pískovce a to z důvodů velké poptávky na trhu. Byla a je stále potřeba 

rekonstruovat stavby i umělecká díla z tohoto pískovce. Bohužel se majitelé lomu nedohodli a 

těsně před otevřením, se oba rozhodli lom nechat uzavřen. 

 Na začátku této práce bych chtěla zdůraznit, že odebraný vzorek mořského pískovce se 

nacházel v lomu neznámou dobu a to znamená, že tento vzorek může být porušen. Poškození 

může být zapříčiněno zvětráváním a nevhodným zacházením vzorku. Reprezentativní vzorek 

by měl být odebrán přímo ze stěny lomu a z více míst. 
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Obr. 1 Vzorek maletínského pískovce, foto: autor 

2. Historie 

 Těžba maletínského pískovce se předpokládá již od 13. až 14. století. Největší rozvoj 

těžby byl v 18. a v první polovině 19. století. Poté těžba pomalu upadala, až byla v 1. polovině 

20. století ukončena. Pískovec z Maletína byl používán nejvíce v období baroka na stavbu 

kostelů a domů. Z důvodů jemnozrnné struktury byl používán ke zhotovování reliéfů a soch. 

S maletínským pískovcem se můžeme potkat na Moravě a to v mnoha městech a obcí. Jedním 

z měst je Olomouc, kde je z tohoto materiálu postavena katedrála sv. Václava, sloup sv. 

Trojice, která je od roku 2000 na seznamu památek UNESCO. V současné době by se 

otevřením lomu, nabízelo velké množství využití tohoto kvalitního pískovce při opravách 

historických staveb a uměleckých či kamenických činnostech.  

[1] 
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Obr. 2 Historická geologická mapa 

3. Popis lomu a plánovaná otvírka v roce 1993 

 Těžba měla být obnovena v areálu starého zaniklého lomu, u kterého je značně 

podmáčené a zatopené dno asi 100 m
3
 vody. V nejnižším místě jezírka měla být zařízena 

odčerpávající studna z betonových skruží, odkud měla být voda odčerpávána do koryta potoka 

od lomu vzdáleného asi 100 m. Ze skrývky odstraněné z nadloží lomu měla být vytvořena 

plošina dna, na které se měli ukládat rozpojené bloky pískovce. Pozůstatek těžby je stará 

lomová stěna o délce 40 m a výšce 12 m. Skrývkové a těžební práce byly naplánovány na 

svahu nad horní úrovní původní lomové stěny. Zde měla být vytvořena základní těžební a 

manipulační plocha o minimální šířce 15 m. Vlastní dobývání mělo postupovat směrem dolů 

v blokových horizontálních vrstvách po 5 m, tímto způsobem měli být provedeny další etáže 

lomu. Předpokládaný objem těžby podle zájmu byl odhadnut mezi 500 až 1000 m
3
.  

[1] 
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Obr. 3 Lomová stěna délky 40 m a výšky 12 m s jezírkem, foto: autor 

4. Vývoj v dané lokalitě 

4.1 Regionální pozice 

 Maletín je malá odlehlá vesnička na hranicích Šumperského okresu a Moravy. Lom se 

nachází v lesnatém porostu v blízkosti obce Maletín.   

 Zájmové území je součást východního okraje kyšperské synklinály, budované křídovým 

útvarem. Na východní straně této struktury v okolí Maletína je mírný úklon jednotlivých 

křídových souvrství ve většině případů k západu až jihozápadu. 

[1] 

 

  Obr. 4 Mapa umístění lom, zdroj: Internet 
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4.2 Strukturální a minerální složení 

Maletínský křemenný pískovec je kaolinitický, jeho nažloutlá nebo okrově žlutá barva 

vychází z obsahu oxidů a hydroxidů železa. Zbarvení je nerovnoměrné a to v páscích nebo 

šmouhovité. Zrna pískovce mají nejčastěji velikost kolem 0,1 – 0,2 mm, místy se objevují 

vrstvičky hrubších křemenných oblázků 2 – 5 mm velkých, maximálně do 10 mm. Pískovec 

má sekundární křemenný tmel vysrážený chemicky s nevýznamným podílem do 15 % 

kaolinitu. Charakteristickým znakem je výskyt drobných pyritovýh konkrecí „kuliček“, které 

zvětrávají na limonit. Jejich velikost kolísá okolo 1 – 5 cm, znázorňují zonální strukturu 

s volnějším jádrem. Bývaly označovány jako „broky“. Kolem konkrecí, které při oxidaci 

pyritu zvětšují svůj objem, dochází k paprsčitému trhání pískovce. Větší počet konkrecí 

znehodnocuje kvalitu kamene. Dalším znakem jsou „bioturbace“ to jsou stopy po vrtání a 

dalších činnostech mořských organismů, při kterých dochází k vytvoření chodbiček, které 

jsou později zaplněny kvalitnějším pískem. 

[2] 

 

Obr. 5 Pyritová konkrece uvnitř tělesa, foto: autor, Obr. 6 Pyritová korekce na vzorku, foto: autor 

 

Obr. 7 Křemenné oblázky, foto: autor 
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Obr. 8, 9 Patrové blokové rozpadání pískovce, foto: autor 

4.3 Geologická stavba 

 Maletín neleží přímo na pískovci, ten se nachází západně od obce až skoro na českých 

hranicích. Jedná se o křídový pískovec, který se usadil ve velkém jezeře a později v moři asi 

před 95 – 100 miliony let. Křídové moře zaplavilo tehdy celé severní Čechy a část Moravy. 

Proto se podobné „kvádrové“ pískovce vyskytují na více místech, u soch je obtížné zjistit, zda 

jde o pískovec z maletínských lomů nebo z jiné lokality. Jedním z vodítek pro určení 

maletínského pískovce je obsah železitých „broků“.  

 Podloží křídových sedimentů je tvořeno zelenými břidlicemi a fylity zábřežského 

krystalinika spojené s překrystalizací fylitů. Křídová souvrství jsou od své báze postupně 

budována střídajícími se polohami jílovců a bělavých, šedožlutých místy až narezavělých 

nebo nažloutlých pískovců sladkovodního a brakického cenomanu, jedná se nejspodnější část 

moře o mocnosti 20 – 35 m. K tomuto horizontu přísluší kvádrový jemnozrnný maletínský 

pískovec. Místy obsahuje větší zrna křemene až štěrčíkové polohy, takto se nazývají zrna 

o velikostí nad 2mm. Maletínský pískovec tvoří svrchní polohy peruckých vrstev. Nad 

lagunami jsou uloženy křemenné bělavé až okrové pískovce a zelené až šedozelené 

glaukonitické pískovce. V nadloží glaukonitických pískovců jsou přítomny spongilitické 

prachovce spodního turonu. 
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 Z hlediska přírodovědného a muzejně dokumentačního je lokalita významným 

paleontologickým nalezištěm. V době těžby poskytli místní lomy bohaté nálezy zkamenělin 

subtropické flory. Jedná se o nejstarší zbytky listnatých stromů v Evropě. Většina rostlinných 

otisků byla z jezerních kvádrových pískovců. Dále se zachovali otisky mořských živočichů a 

to ve svrchní vrstvě cenomanu. 

[1] 

 

obr. 10 Zkamenělý list Magnolie, zdroj: Internet 

4.4 Dosud zkoumané vlastnosti 

Tab. 1 Dosud zkoumané vlastnosti 

pískovec zrnitost barevnost 

Maletín jezerní jemnozrnný šedý 

Maletín mořský středně zrnný zelenošedý 

Tab. 2 Dosud zkoumané vlastnosti 

pískovec objemová hmotnost 

[g/cm
3
] 

nasákavost [%] pevnost v prostém 

tlaku [MPa] 

Maletín jezerní 2,127 5,88 78,0 

Maletín mořský 2,191 5,47 46,0 

[2] 

5. Laboratorní zkoušky v laboratoři FAST 

 K laboratorním zkouškám byly využity laboratoře Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava Fakulty stavební. V laboratořích byly využity potřebné přístroje.  
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5.1 Stanovení pevnosti v prostém tlaku 

 Podstata zkoušky 

 Zkušební tělesa, byla položena a vystředěna na ploše zkušebního lisu. Bylo použito 

rovnoměrně rozložené zatížení, které bylo plynule zvyšováno, dokud nedošlo k porušení 

zkušebního tělesa. 

 Přístroje a pomůcky 

Zkušební lis 

Sušárna s ventilací, umožňující udržet teplotu 70 (  5)   C 

Váha s přesností 0,1 g 

Měřidlo s přesností 0,05 mm 

 Zkušební tělesa 

Zkušební těleso má tvar krychle 50 (  5) mm 

 Příprava povrchu 

 Strany zkušebního tělesa byly hladké po celé délce vzorku. Proto nebylo zapotřebí u 

zkušebních těles úprava.  

Úprava zkušebního tělesa před zkoušením 

 Zkušební tělesa se vysušily za teploty 70 (  5)   C na ustálenou hmotnost. Po vysušení a 

před zkoušením těles se zkušební tělesa skladovali při teplotě 20 (  5)   C dokud nedošlo 

k vyrovnání teplot. Zkouška se poté vykonala do 24 hodin. 

 Postup zkoušky 

Měření zkušebních těles 

 Rozměry průřezů zkušebních těles byly změřeny na nejbližší 0,01 mm. Těchto rozměrů 

se docílilo zprůměrováním dvou měření na sebe kolmých a to v horní části a spodní části 

výšky h. Pro výpočet plochy průřezů se muselo použít opět aritmetického průměru 

postranního rozměru l'.  
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obr. 11 Měření stran zkušebního tělesa, foto: autor 

Vložení zkušebních těles do zkušebního lisu 

 Plochy tlačného zkušebního lisu byly otřeny a odstranily se všechny uvolněné částice 

z tlačných ploch zkušebních těles. Zkušební tělesa byla vyrovnána se středem tlačné plochy 

tak, aby bylo dosaženo ustáleného usazení.  

 

obr. 12 Zkušební těleso ve zkušebním lisu, foto: autor 
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Zatěžování 

 Zatížení na zkušební tělesa se provádělo plynule za konstantní rychlosti napětí 2,5 kN/s.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Zkušební těleso 1 po zatížení, foto: autor, Obr. 14 Zkušební těleso 4 po zatížení, foto: autor 

 

Obr. 15 Zkušební těleso 5 po zatížení, foto: autor, Obr. 16 Zkušební těleso 12 po zatížení, foto: autor 

 

obr. 17 Zkušební těleso 13 po zatížení, foto: autor, obr. 18 Zkušební těleso 15 po zatížení, foto: autor 

 



18 
 

 Vyjádření výsledků 

 Pevnost v prostém tlaku R každého zkušebního tělesa se vyjádří jako poměr zatížení při 

porušení zkušebního tělesa a jeho plochy průřezu: 

   
 

 
        

Zkušební těleso č. 1: 

l'a = 52,97 mm A = l'a* l'b    
 

 
 

l'b = 50,45 mm A = 52,97*50,45    
          

      
 

F = 127 740,00 N A = 2 672,34 mm
2
 R1 = 47, 31 Mpa 

Zkušební těleso č. 4: 

l'a = 51,19 mm A = l'a* l'b    
 

 
 

l'b = 48,49 mm A = 51,19*48,49    
          

      
 

F = 112 490,00 N A = 2 482,20 mm
2
 R4 = 45,00 Mpa 

Zkušební těleso 5: 

l'a = 51,42 mm A = l'a* l'b    
 

 
 

l'b = 48,57 mm A = 51,42*48,57    
          

      
 

F = 141 500,00 N A = 2 497,45 mm
2
 R5 = 56,60 Mpa 

Zkušební těleso 12: 

l'a = 49,98 mm A = l'a* l'b    
 

 
 

l'b = 50,70 mm A = 49,98*50,70    
          

      
 

F = 109 290,00 N A = 2 533,99 mm
2
 R12 = 43,72 Mpa 

Zkušební těleso 13: 

l'a = 49,41 mm A = l'a* l'b    
 

 
 

l'b = 50,83 mm A = 49,41*50,83    
          

      
 

F = 100 290,00 N A = 2 511,51 mm
2
 R13 = 40,12 Mpa 
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Zkušební těleso 15: 

l'a = 52,97 mm A = l'a* l'b    
 

 
 

l'b = 50,45 mm A = 52,97*50,45    
          

      
 

F = 100 450,00 N A = 2 672,34 mm
2
 R15 = 37,20 Mpa 

 Aritmetický průměr R' se vypočte na nejbližší 1 Mpa 

R' = R1 + R4 + R5 + R12 + R13 + R15 

R' = 47, 31 + 45,00 + 56,60 + 43,72 + 40,12 + 37,20 

R' = 45 MPa 

Protokol o zkoušce 

A) Identifikační číslo protokolu 

 Identifikační číslo protokolu není nutné znát, jelikož tato zkoušky byla prováděna za 

účelem mé bakalářské práce. 

B) Číslo, název a datum vydání evropské normy 

 ČSN EN 1926 Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení pevnosti v prostém 

tlaku, červenec 2007 

C) Jméno a adresa zkušební laboratoře 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební (FAST) 

Ludvíka Podéště 1875/17 

708 33 Ostrava-Poruba 

D) Jméno a adresa zákazníka 

 Adéla Jiroušková 

 Na Špici 89 

 561 17 Dlouhá Třebová 

E) Petrografický název kamene  pískovec křemenný jemnozrnný,  

    silicifikovaný 

 Obchodní název kamene Maletínský pískovec 

 Země a oblast těžby ČR – obec Maletín 

 Název dodavatele Adéla Jiroušková 
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 Jméno osoby, která provedla odběr vzorků Adéla Jiroušková 

F) Datum dodání vzorku 

 3. 3. 2014 

G) Datum přípravy zkušebních těles 

 3. 3. 2014 – 7. 3. 2014 

H) Počet zkušebních těles ve vzorku 

 Zkušební tělesa, jsou řezané diamantovým kotoučem. Bylo nařezáno dvacet sedm 

zkušebních těles z dodaného vzorku. Pro zkoušku Stanovení pevnosti v prostém tlaku je 

použito celkem jedenáct vzorků zkušebních těles. Pro výpočet pevnosti v prostém tlaku je 

vybráno šest vzorků, které vydržely největší zatížení. 

I) Rozměry l' a h v mm, zatížení při porušení F každého zkušebního tělesa v newtonech 

 viz. Tab. 3 Výsledky zkoušky Stanovení pevnosti v prostém tlaku 

J) Příprava povrchu zkušebních těles a jejich úprava před zkoušením 

 Úprava povrchu vzorků nebyla třeba, jelikož hladké a prosté nerovnosti byly do 0,3 mm 

po celé délce vzorku. 

L) Pevnost v tlaku R každého zkušebního tělesa v megapascalech  

Tab. 3 Výsledky zkoušky Stanovení pevnosti v prostém tlaku 

Číslo 

vzorku 

rozměr la' 

[mm] 

rozměr lb' 

[mm] 

výška h 

[mm] 

plocha 

tělesa A 

[mm
2
] 

síla F 

[kN] 

Tlak R 

[MPa] 

1 52,97 50,47 51,41 2672,34 127,74 47,31 

4 51,19 48,49 50,99 2482,20 112,49 45,00 

5 51,42 48,57 50,66 2497,45 141,50 56,60 

12 49,98 50,70 49,75 2533,99 109,29 43,72 

13 49,41 50,83 50,64 2511,51 100,29 40,12 

15 50,78 52,93 51,89 2672,34 100,45 37,20 
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M) Aritmetický průměr R' pevnosti v prostém tlaku v megapascalech na nejbližší 1 

MPa 

 Celková pevnost v prostém tlaku je vypočtena aritmetickým průměrem z šesti vzorků. 

R' = 45,00 MPa 

N) Všechny odchylky od normy a jejich vysvětlení 

 Pro výpočet pevnosti v prostém tlaku je použito šest reprezentativních vzorků 

z jedenácti zkoušených vzorků. Všech jedenáct vzorků nemohlo být použito, protože tyto 

vzorky byly porušeny a nevyhověli vyšetřované pevnosti. Vyšetřovaná pevnost byla 

stanovena podle pevnosti v prostém tlaku z literatury. 

 Dále jsou zde připsány výsledky ze zkoušky Stanovení pevnosti v prostém tlaku, na 

vzorcích po zkoušce Stanovení mrazuvzdornosti. Postup a protokol o zkoušce je totožný, liší 

se však výsledky. Na zkoušku bylo použito dvanáct zkušebních těles a z toho bylo zahrnuto 

do výpočtu šest reprezentativních těles, jelikož zbytek byl nereprezentativní a nevyhověl 

vyšetřované pevnosti, jednalo se o především o porušené vzorky. 

   
 

 
        

Zkušební těleso č. 8: 

l'a = 48,25 mm A = l'a* l'b    
 

 
 

l'b = 51,19 mm A = 48,25*51,19    
          

      
 

F = 143 060,00 N A = 2 469,92 mm
2
 R8 = 57,22 Mpa 

Zkušební těleso č. 9: 

l'a = 51,26 mm A = l'a* l'b    
 

 
 

l'b = 48,23 mm A = 51,26*48,23    
          

      
 

F = 154 610,00 N A = 2 472,27 mm
2
 R9 = 61,84 Mpa 

Zkušební těleso 16: 

l'a = 51,36 mm A = l'a* l'b    
 

 
 

l'b = 50,96 mm A = 51,36*50,96    
          

      
 

F = 109 360,00 N A = 2 617,31 mm
2
 R16 = 42,06 Mpa 
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Zkušební těleso 17: 

l'a = 50,90 mm A = l'12a* l'12b    
 

 
 

l'b = 51,55 mm A = 50,90*51,55    
         

      
 

F = 98 330,00 N A = 2 623,90 mm
2
 R17 = 37,82 Mpa 

Zkušební těleso 18: 

l'a = 50,66 mm A = l'a* l'b    
 

 
 

l'b = 48,49 mm A = 50,66*48,49    
       

      
 

F = 117 870,00 N A = 2 456,50 mm
2
 R18 = 47,15 Mpa 

Zkušební těleso 19: 

l'a = 49,20 mm A = l'15a* l'15b    
 

 
 

l'b = 51,06 mm A = 49,20*51,06    
          

      
 

F = 104 750,00 N A = 2 512,15 mm
2
 R19 = 41,90 Mpa 

 Aritmetický průměr R' se vypočte na nejbližší 1 Mpa 

R' = R8 + R9 + R16 + R17 + R18 + R19 

R' = 57,22+ 61,84+ 42,06+ 37,82+ 47,15+ 41,90 

R' = 48,00 MPa 

Tab. 4 Výsledky zkoušky Stanovení pevnosti v prostém tlaku po zkoušce Stanovení 

mrazuvzdornosti 

Číslo 

vzorku 

rozměr l1' 

[mm] 

rozměr l2' 

[mm] 

výška h 

[mm] 

plocha 

tělesa A 

[mm
2
] 

síla F 

[kN] 

Tlak R 

[MPa] 

9 51,26 48,23 51,19 2472,27 154,61 61,84 

8 48,25 51,19 50,94 2469,92 143,06 57,22 

16 51,36 50,96 48,46 2617,31 109,36 42,06 

17 50,90 51,55 48,36 2623,90 98,33 37,82 

18 50,66 48,49 51,54 2456,50 117,87 47,15 

19 49,20 51,06 50,33 2512,15 104,75 41,90 
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Celková pevnost v prostém tlaku je vypočtena aritmetickým průměrem z šesti vzorků. 

R' = 45,00 MPa 

[3] 

5.2 Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku 

 Podstata zkoušky 

 Těleso se po vysušení na ustálenou hmotnost zvážilo a ponořilo do vody za 

atmosférického tlaku. Poměr hmotnosti nasáklých těles a hmotnosti vysušených těles se 

vyjádřilo v procentech.  

 Přístroje a pomůcky 

 Nádoba s plochým dnem, obsahující neoxidující a neabsorbující podložky pro zkušební 

tělesa 

Sušárna s ventilací: MGB TS 100, umožňující udržet teplotu (70  5)  C 

Váha: Waagen K-PZ, s přesností 0,01 g 

Měřící zařízení 

 Příprava zkušebních těles 

 Zkušební tělesa mají tvar krychle (50   5) mm a jsou řezány diamantovou pilou.  

Vysušení zkušebních těles 

 Zkušební tělesa jsou vysušeny při teplotě 70 (  5)  C na ustálenou hmotnost. Zkušební 

tělesa byly uchovány v exsikátoru, dokud nebylo dosaženo pokojové teploty 20 (  5)  C. 

 

Obr. 19 Vysušená zkušební tělesa, foto: autor 
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 Postup zkoušky 

 Zkušební tělesa byly po vysušení zváženy (md) na váze s přesností 0,1 g. Tělesa byla 

vložena do nádoby, která obsahovala podpěry. Každé zkušební těleso bylo rozrovnáno tak, 

aby vzdálenost sousedních těles byla minimálně 15 mm.  

 Poté se vlila voda o teplotě 20 (  10)  C do poloviny výšky těles v čase t0 → 10:30 10.3. 

2014.  

 

Obr. 20 Zkušební tělesa zalita do poloviny výšky, foto: autor 

 V čase t0 + 60 (  5) → 11:30 10.3. 2014 minut se přilila voda do tří čtvrtin výšky těles. 

 

Obr. 21 Zkušební tělesa zalita vodou do tří čtvrtin výšky, foto: autor 
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V čase t0 + 120 (  5) → 12:30 10.3. 2014 minut se opět přilila voda, až byla tělesa úplně 

ponořená do hloubky 25 (  5) mm.  

 

Obr. 22 Zkušební tělesa zcela ponořená ve vodě, foto: autor 

 V čase t0 + 48 (  2) → 12:30 12.3. 2014 hodin se tělesa vyjmula z vody, rychle osušila 

vlhkou látkou a zvážila během 1 minuty na váze s přesností 0,1g. Vážení bylo provedeno na 

stejném zařízení. 

 Výsledky vážení představují hmotnosti zcela nasycených těles (ms).  

 Vyjádření výsledků 

 Nasákavost vody za atmosférického tlaku každého tělesa se vypočte podle vzorce: 

Ab = 
     

  
         

Zkušební těleso č. 1:  Zkušební těleso č. 2: 

md = 295,6 g Ab = 
     

  
     md = 281,2 g Ab2 = 

     

  
     

ms = 311,6 g Ab = 
           

      
     ms = 295,2 g Ab2 = 

           

     
     

  Ab1 = 5,4 %    Ab2 = 5,0 % 

Zkušební těleso č. 3:  Zkušební těleso č. 4: 

md = 303,0 g Ab = 
     

  
     md = 279,0 g Ab = 

     

  
     

ms = 320,2 g Ab = 
           

     
     ms = 293,2 g Ab = 

           

     
     

  Ab3 = 5,7 %    Ab4 = 5,1 % 
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Zkušební těleso č. 5:  Zkušební těleso č. 6: 

md = 280,0 g Ab = 
     

  
     md = 272,0 g Ab = 

     

  
     

ms = 294,0 g Ab = 
           

     
     ms = 286,6 g Ab = 

           

     
     

  Ab5 = 5,00 %    Ab6 = 5,4 % 

Zkušební těleso č. 7:  Zkušební těleso č. 8: 

md = 307,0 g Ab = 
     

  
     md = 274,2 g Ab = 

     

  
     

ms = 320,4 g Ab = 
           

     
     ms = 288,8 g Ab = 

           

     
     

  Ab7 = 5,4 %    Ab8 = 5,3 % 

Zkušební těleso č. 9:  Zkušební těleso č. 10: 

md = 273,6 g Ab = 
     

  
     md = 272,6 g Ab = 

     

  
     

ms = 288,8 g Ab = 
           

     
     ms = 287,2 g Ab = 

           

     
     

  Ab9 = 5,7 %    Ab10 = 5,4 % 

Zkušební těleso č. 11:  Zkušební těleso č. 12: 

md = 268,6 g Ab = 
     

  
     md = 272,0 g Ab = 

     

  
     

ms = 282,8 g Ab = 
           

     
     ms = 286,4 g Ab = 

           

     
     

  Ab11 = 5,3 %    Ab12 = 5,3 % 

Zkušební těleso č. 13:  Zkušební těleso č. 14: 

md = 278,2 g Ab = 
     

  
     md = 304,6 g Ab = 

     

  
     

ms = 292,6 g Ab = 
           

     
     ms = 320,6 g Ab = 

           

     
     

  Ab13 = 5,2 %    Ab14 = 5,3 % 

Zkušební těleso č. 15:  Zkušební těleso č. 16: 

md = 298,8 g Ab = 
     

  
     md = 273,6 g Ab = 

     

  
     

ms = 314,8 g Ab = 
           

     
     ms = 288,4 g Ab = 

           

     
     

  Ab15 = 5,4 %    Ab16 = 5,4 % 
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Zkušební těleso č. 17:  Zkušební těleso č. 1: 

md = 274,2 g Ab = 
     

  
     md = 271,4 g Ab = 

     

  
     

ms = 288,6 g Ab = 
           

     
     ms = 286,2 g Ab = 

           

     
     

  Ab17 = 5,3 %    Ab18 = 5,5 % 

Zkušební těleso č. 19:  Zkušební těleso č. 1: 

md = 271,4 g Ab = 
     

  
     md = 275,0 g Ab = 

     

  
     

ms = 286,0 g Ab = 
           

     
     ms = 289,6 g Ab = 

           

     
     

  Ab19 = 5,4 %    Ab20 = 5,3 % 

Zkušební těleso č. 21:  Zkušební těleso č. 22: 

md = 313,0 g Ab = 
     

  
     md = 306,4 g Ab = 

     

  
     

ms = 330,0 g Ab = 
           

     
     ms = 323,4 g Ab = 

           

     
     

  Ab21 = 5,4 %    Ab22 = 5,6 % 

Zkušební těleso č. 23:  

md = 272,4 g Ab = 
     

  
     

ms = 287,6 g Ab = 
           

     
     

  Ab23 = 5,6 %   

 Aritmetický průměr jednotlivých hodnot nasákavosti vodou za atmosférického tlaku 

vyjádřené na nejbližší 0,1%. 

Ab = Ab1 + Ab2 +…. Ab23 

Ab = 5,4 + 5,0 + 5,7 + 5,1 + 5,0 + 5,4 + 5,4 + 5,3 + 5,7 + 5,4 + 5,3 + 5,3+5,2+5,3 + 5,4 + 5,4 

 + 5,3 + 5,5 + 5,4 + 5,3 + 5,4 + 5,6 + 5,6 

Ab = 5,4 % 

Protokol o zkoušce 

A) Identifikační číslo protokolu 

 Identifikační číslo protokolu není nutné znát, jelikož tato zkoušky byla prováděna za 

účelem mé bakalářské práce. 
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B) Číslo, název a datum vydání evropské normy 

 ČSN EN 13755 Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení nasákavosti vodou za 

atmosférického tlaku, prosinec 2008 

C) Jméno a adresa zkušební laboratoře 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební (FAST) 

Ludvíka Podéště 1875/17 

708 33 Ostrava-Poruba 

D) Jméno a adresa zákazníka 

 Adéla Jiroušková 

 Na Špici 89 

 561 17 Dlouhá Třebová 

E) Petrografický název kamene  pískovec křemenný jemnozrnný, 

    silicifikovaný 

 Obchodní název kamene Maletínský pískovec 

 Země a oblast těžby ČR – obec Maletín 

 Název dodavatele Adéla Jiroušková 

 Jméno osoby, která provedla odběr vzorků Adéla Jiroušková 

F) Datum dodání vzorku 

 3. 3. 2014 

G) Datum přípravy zkušebních těles 

 3. 3. 2014 – 7. 3. 2014 

H) Počet zkušebních těles ve vzorku 

 Zkušební tělesa, jsou řezané diamantovým kotoučem. Bylo nařezáno dvacet sedm 

zkušebních těles z dodaného vzorku. Pro zkoušku Stanovení nasákavosti vodou za 

atmosférického tlaku je použito prvních dvacet tři zkušebních těles. 

I) Rozměry zkušebních těles 

 Zkušební těleso má tvar krychle 50 (  5) mm. Rozměry jsou zprůměrované hodnoty ze 

tří měření. 

 viz. Tab. 4 Výsledky zkoušky Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku 
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J) Nasákavost zkušebního tělesa vodou za atmosférického tlaku na nejbližší 0,1 % 

Tab. 5 Výsledky zkoušky Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku 

Číslo 

vzorku 
md [ g ] ms [ g ] a [ mm ] b [ mm ] h [ mm ] Ab [ % ] 

1 295,6 311,6 53,26 50,46 51,41 5,4 

2 281,2 295,2 51,22 48,45 50,93 5,0 

3 303,0 320,2 52,08 52,54 51,58 5,7 

4 379,0 293,2 51,23 48,36 50,99 5,1 

5 280,0 294,0 51,39 48,47 50,66 5,0 

6 272,0 286,6 50,69 49,72 50,73 5,4 

7 304,0 320,4 51,60 51,62 53,54 5,4 

8 274,2 288,8 48,24 51,10 51,06 5,3 

9 273,6 288,8 51,11 48,17 51,26 5,7 

10 272,6 287,2 48,32 50,60 51,45 5,4 

11 268,6 282,8 50,37 47,75 51,80 5,3 

12 272,0 286,4 49,63 50,59 49,75 5,3 

13 278,2 292,6 50,02 51,28 50,64 5,2 

14 304,6 320,6 50,85 52,63 53,11 5,3 

15 298,8 314,8 50,84 52,48 51,89 5,4 

16 273,6 288,4 51,20 50,70 48,45 5,4 

17 274,2 288,6 50,68 51,46 48,13 5,3 

18 271,4 286,2 50,67 48,35 51,38 5,5 

19 271,4 286,0 49,12 50,83 50,26 5,4 

20 275,0 289,6 51,13 48,22 51,38 5,3 

21 313,0 330,0 52,40 51,87 52,40 5,4 

22 306,4 323,4 52,81 52,24 52,33 5,6 

23 272,4 287,6 51,11 51,33 48,03 5,6 

K) Aritmetický průměr jednotlivých hodnot nasákavosti vodou za atmosférického tlaku 

vyjádřené na nejbližší 0,1% 

 Celková nasákavost je určena průměrem nasákavosti ze všech zkušebních těles.  

Ab = 5,4 % 
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L) Odchylky od normy a jejich vysvětlení 

 U této zkoušky byla provedena odchylka v měření hmotnosti. Váha není s přesností na 

0,01 g, ale vážení je provedeno na váze s přesností na 0,1 g. 

[4] 

5.3 Stanovení mrazuvzdornosti 

 Podstata zkoušky 

 Mrazuvzdornost kamene se stanovuje zkouškou zahrnující cykly zmrazování na 

vzduchu a rozmrazování ve vodě. 

 Zkušební zařízení 

Mrazící box  

Systém zaznamenávající teplotu 

Sušárna s ventilací 

Vážící zařízení 

 Příprava zkušebních těles 

Sledování středové teploty 

 Jedno zkušební těleso bylo vybaveno tepelným čidlem k měření teploty zkušebního 

tělesa během zmrazovacích a rozmrazovacích cyklů. Čidlo bylo umístěno v otvoru, které bylo 

vyvrtáno ve středu tělesa. Čidlo bylo zalepeno v tělese pomocí silikonu. 

 

Obr. 23 Zkušební těleso se zavedeným čidlem, foto: autor 
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Obr. 24 Teplotní čidlo uvnitř mrazáku, foto: autor 

 Tepelných čidel v mrazícím zařízení bylo celkem pět. Jedno ve zkušebním tělese a 

zbývající čtyři byly umístěné v prostoru mrazícího zařízení. 

Vysušení zkušebních těles 

 Zkušební tělesa jsou vysušeny při teplotě 70 (  5)  C na ustálenou hmotnost. Zkušební 

tělesa byly uchovány v exsikátoru, dokud nebylo dosaženo pokojové teploty 20 (  5)  C. 

 Postup zkoušky 

Umístění zkušebních těles v mrazícím boxu 

 Zkušební tělesa se umístila v mrazícím boxu tak, aby se nedotýkala vzájemně nebo stěn 

boxu. Byla umístěna minimálně 10 mm od sebe a 20 mm od stěny boxu. Zkušební těleso 

s umístěným čidlem bylo umístěno ve středu zkoušených zkušebních těles.  

 

Obr.25 Umístění zkušebních těles v mrazícím boxu, foto: autor 

 

 



32 
 

Popis zmrazovacích a rozmrazovacích cyklů 

 Jeden cyklus se skládá z šesti hodinové fáze zmrazování na vzduchu a šesti hodinové 

fáze rozmrazování, kde je zkušební těleso ponořeno ve vodě. Zkušební tělesa byla nastavena 

na padesát cyklů. 

 V průběhu cyklů se musely změny teploty ve středu zkušebního tělesa s čidlem 

pohybovat v limitu pásma viz. Obr. 27 Jeden zkušební cyklus zkoušky s doplněnými pásmy. 

Rozsah povolených teplot vyplýval z rozdílných rychlostí ochlazování, rozmrazování a 

zmrazování, které souvisejí s pórovitostí, objemovou hmotností a nasákavostí kamene. 

Vizuální kontrola 

 Po zmrazovacích/rozmrazovacích cyklech se vizuálně zkontrolovaly všechny zkušební 

tělesa.  

        

Obr. 26 Porušení vzorku v levém rohu, foto: Autor   Obr. 27 Porušení vzorku, foto: autor 

 Výsledky  

 

Obr. 28 Údaje řídící zkoušku, zdroj: PC 
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Obr. 29 Jeden zkušební cyklus zkoušky s doplněnými pásmy, zdroj: PC 
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Obr. 30 Sedm zkušebních cyklů od začátku zkoušky, zdroj: PC 

Protokol o zkoušce 

A) Identifikační číslo protokolu 

 Identifikační číslo protokolu není nutné znát, jelikož tato zkoušky byla prováděna za 

účelem této bakalářské práce. 

B) Číslo, název a datum vydání evropské normy 

 ČSN EN 12371 Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení mrazuvzdornosti, 

srpen 2010 

C) Jméno a adresa zkušební laboratoře 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební (FAST) 

Ludvíka Podéště 1875/17 

708 33 Ostrava-Poruba 
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D) Jméno a adresa zákazníka 

 Adéla Jiroušková 

 Na Špici 89 

 561 17 Dlouhá Třebová 

E) Petrografický název kamene  pískovec křemenný jemnozrnný, 

    silicifikovaný 

Obchodní název kamene Maletínský pískovec 

Země a oblast těžby ČR – obec Maletín 

Název dodavatele Adéla Jiroušková 

Jméno osoby, která provedla odběr vzorků Adéla Jiroušková 

F) Datum dodání vzorku 

 3. 3. 2014 

G) Datum přípravy zkušebních těles 

 3. 3. 2014 – 7. 3. 2014 

H) Počet zkušebních těles ve vzorku 

 Zkušební tělesa, jsou řezané diamantovým kotoučem. Bylo nařezáno dvacet sedm 

zkušebních těles z dodaného vzorku. Pro zkoušku Stanovení mrazuvzdornosti je použito 

celkem dvanáct zkušebních těles. Pro výpočet pevnosti v prostém tlaku je vybráno šest 

vzorků, které vydržely největší zatížení. 

I) Rozměry zkušebních těles 

 Zkušební těleso má tvar krychle 50 (  5) mm. Rozměry jsou zprůměrované hodnoty ze 

tří měření. 

J) Počet stanovených cyklů 

 Zkušební tělesa byla vystavena v mrazáku padesáti cyklům. Zkušební tělesa byla tedy 

dvacet-pětkrát zmražena a dvacet-pětkrát rozmražena. 

K) Odchylky od normy a jejich vysvětlení 

 Zvolených padesáti cyklů bylo objednáno objednavatelem a byla určena za dostačující. 

Na zkušebních vzorcích po zkoušce mrazuvzdornosti byla provedena po vysušení vzorků 

zkouška Stanovení pevnosti v prostém tlaku. Výsledky této zkoušky jsou v  kapitole 5.1 
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Stanovení pevnosti v prostém tlaku v Tab. 4 Výsledky zkoušky Stanovení pevnosti v prostém 

tlaku po zkoušce Stanovení mrazuvzdornosti. 

[5] 

5.4 Srovnání výsledků 

 Dosud zjištěné hodnoty 

Ab = 5,47% 

R' = 46,0 MPa 

[2] 

 Vypočtené hodnoty z provedených zkoušek 

Zkouška Stanovení pevnosti v prostém tlaku 

R' = 44,0 MPa  

po zkoušce mrazuvzdornosti R'= 48,0 MPa 

Zkouška Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku 

Ab = 5,57% 

Zkouška stanovení mrazuvzdornosti 

 Při zkoušce mrazuvzdornosti bylo navoleno pro zkušební tělesa padesát cyklů. Většina 

zkušebních těles těchto padesát cyklů vydržela bez vážných deformací. Jediná zkušební 

tělesa, která byla narušena, byla zkušební tělesa s čísly 18, 11, 7, 19 i přesto zkušební těleso 

18 mělo pevnost v prostém tlaku 47,98 MPa a zkušební těleso 19 mělo pevnost v prostém 

tlaku 41,70 MPa. 
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6. Závěr 

 V obsahu bakalářské práce jsem představila stavební kámen maletínský pískovec. 

Kámen byl popsán a to nejen svou strukturou, ale také oblastí kde se nachází a způsobem 

vzniku. Dalším důležitým seznámením je jeho využití v historii. Z tohoto materiálu bylo 

postaveno velké množství památných budov a nepřeberné množství soch.  

 A však jednou z nejdůležitějších částí jsou laboratorní zkoušky tohoto kamene. I přes to, 

že použitý vzorek nebyl odebrán ze stěny lomu, ale z dna jako velký balvan, pravděpodobně 

následkem těžebních prací, výsledky byly skoro srovnatelné s výsledky maletínského 

pískovce uváděnými v literatuře. Všechny postupy a použité zařízení byly v souladu 

s Českými státními a Evropskými normami. Pro další zkoumání vlastností by bylo třeba více 

vzorků z více míst lomové stěny.   

Výsledky: 

Pevnost v prostém tlaku 

R' = 45,00 MPa 

Pevnost v prostém tlaku po zkoušce Mrazuvzdornosti 

R' = 48,00 Mpa 

Nasákavost vodou  

Ab = 5,4 % 

Mrazuvzdornost 

 Při zkoušce mrazuvzdornosti bylo navoleno pro zkušební tělesa padesát cyklů. Tyto 

cykly se skládaly z dvaceti pěti zmrazovácích fází a dvaceti pěti rozmrazovacích fází. Většina 

zkušebních těles těchto padesáti cyklů vydržela bez vážných deformací. 

 

 Závěrem bych chtěla říci, že maletínský pískovec je velmi dobrý a kvalitní stavební 

materiál, kterého by se mělo v naší zemi využít a to nejen při stavbách nových objektů či 

vyzdobení našeho obydlí sochařským uměním, ale také tento pískovec využít na rekonstrukce. 

Na trhu je žádaný restaurátory a památkáři, mohla by to tedy být pouze otázka času, kdy se 

začne uvažovat a o opětovném otevření lomu Maletín.  

 



38 
 

7. Seznam grafických příloh 

7.1 Seznam obrázků 

Obr. 1  Vzorek maletínského pískovce, foto: autor 

Obr.   2 Historická geologická mapa, zdroj: Internet 

Obr. 3  Lomová stěna délky 40 m a výšky 12 m s jezírkem, foto: autor 

Obr. 4  Mapa umístění lomu, zdroj: Internet 

Obr. 5  Pyritová konkrece uvnitř tělesa, foto: autor 

Obr. 6  Pyritová korekce na vzorku, foto: autor 

Obr. 7  Křemenné oblázky, foto: autor 

Obr. 8, 9  Patrové blokové rozpadání pískovce, foto: autor 

Obr. 10  Zkamenělý list Magnolie, zdroj: internet 

Obr. 11  Měření stran zkušebního tělesa, foto: autor 

Obr. 12  Zkušební těleso ve zkušebním lisu, foto: autor 

Obr. 13  Zkušební těleso 1 po zatížení, foto: autor 

Obr. 14  Zkušební těleso 4 po zatížení, foto: autor 

Obr. 15  Zkušební těleso 5 po zatížení, foto: autor 

Obr. 16  Zkušební těleso 12 po zatížení, foto: autor 

Obr. 17  Zkušební těleso 13 po zatížení, foto: autor 

Obr. 18  Zkušební těleso 15 po zatížení, foto: autor 

Obr. 19  Vysušená zkušební tělesa, foto: autor 

Obr. 20  Zkušební tělesa zalita do poloviny výšky, foto: autor 

Obr. 21  Zkušební tělesa zalita vodou do tří čtvrtin výšky, foto: autor 

Obr. 22  Zkušební tělesa zcela ponořená ve vodě, foto: autor 



39 
 

Obr. 23  Zkušební těleso se zavedeným čidlem, foto: autor 

Obr. 24  Teplotní čidlo uvnitř mrazáku, foto: autor 

Obr. 25  Umístění zkušebních těles v mrazícím boxu, foto: autor 

Obr. 26  Porušení v levém rohu vzorku, foto: autor 

Obr. 27  Porušení vzorku, foto: autor 

Obr. 28  Údaje řídící zkoušku, zdroj: PC 

Obr. 29  Jeden zkušební cyklus zkoušky s doplněnými pásmy, zdroj: PC 

Obr. 30  Sedm zkušebních cyklů od začátku zkoušky, zdroj: PC 

7.2 Seznam tabulek 

Tab. 1  Dosud zkoumané vlastnosti 

Tab. 2  Dosud zkoumané vlastnosti 

Tab. 3  Výsledky zkoušky Stanovení pevnosti v prostém tlaku, foto: autor 

Tab. 4  Výsledky zkoušky Stanovení pevnosti v prostém tlaku po zkoušce Stanovení 

  mrazuvzdornosti 

Tab. 5  Výsledky zkoušky Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku 

8. Seznam podkladů 

Literatura: 

[1] Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, Rostislav Morávek 

[2] Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003, Jan Šrámek 

[3] Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení pevnosti v prostém tlaku ČSN EN 

 1926 

[4] Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení nasákavosti za atmosférického 

 tlaku ČSN EN 13755 

[5] Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení mrazuvzdornosti ČSN EN 12371 

 



40 
 

Internetové zdroje 

http://www.mapa.kvalitne.cz/maletin.htm 

http://www.mapy.cz/#!x=16.795784&y=49.795563&z=12&d=muni_409_1&t=s 

http://www.mapa.kvalitne.cz/maletin.htm

