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Anotace 

Zaměření této bakalářské práce je na mikroorganismy, které působí na historické 

omítky, korozi stavebních materiálů a její rozdělení, analýzu historických omítek 

a nakonec na ochranu staveb proti působení mikroorganismů. Následek jejich činností je 

biokoroze, která působí ničivými vlivy, mimo jiné i na historický stavební fond. V této 

práci bylo objasněno působení těchto mikroorganismů na konkrétních památkách, část 

Praţského hradu a kostel sv. Jakuba v Prachaticích. Abychom mohli doporučit způsob 

renovace těchto omítek, je třeba je podrobit analýzou. Cílem těchto analýz je zjistit sloţení 

omítaných fasád a objasnit současný stav těchto omítek. Je třeba včas určit totoţnost 

začínajícího poškození, aby se zabránilo většímu rozšíření poškození a nato pravidelně 

sledovat stav postiţených budov.  
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Annotation 

Focus of this thesis is to micro-organisms that affect historic plaster, corrosion of 

building materials and its distribution, analysis of historic plaster, and finally to protect the 

buildings against the action of microorganisms. Result of their activities is biocorrosion, 

which has devastating effects, including the historic building fund. In this work, explained 

the action of microorganisms on the concrete monuments of Prague Castle and the church 

st. James in Prachatice. To be able to recommend the method of restoration of plaster, must 

be analyzed. The aim of such analysis is to determine the composition of the facades edged 

and clarify the curren state of the plaster. It is necessary to identify the starting time of 

damage, to prevent more damage and enlargement of NATO regularly monitor the 

condition of affected buildings. 
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Seznam zkratek: 

ATP - adenozintrifosfát 

aw – vodní aktivita 

EDS - elektronově disperzní spektrometrie 

RNA - ribonukleová kyselina 

SEM - skanovací (rastrovací) elektronová mikroskopie 

SPM nebo PM - suspended particle matters (suspendované částice) 

SZÚ - státní zdravotní ústav 
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TG/DTA - termogravimetrie a diferenční termická analýza 

XRD - rentgenová difrakční analýza 
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1 Úvod a cíl bakalářské práce 

1.1 Úvod 

Zaměření této bakalářské práce je na mikroorganismy, které ovlivňují historické 

omítky, korozi stavebních materiálů a její rozdělení, analýzu historických omítek 

a nakonec na ochranu staveb proti působení mikroorganismů. 

Mikroorganismy, působící negativně na stavební materiály, nazýváme 

boideteriogeny. Důsledkem jejich činností je biokoroze, která působí škodlivými vlivy, 

mimo jiné i na historický stavební fond. Koroze se dělí na tři základní typy – chemická, 

fyzikální a biologická (biokoroze). Jedním z dalších bodů příčiny, které budou v této práci 

jedním z hlavních cílů, budou příčiny těchto korozí, mezi které patří mimo jiné vliv 

teplotních změn i vliv ţivých mikroorganismů.  

Přiblíţením těchto mikroorganismů, jejich rozdělení a charakteristika, byla popsána 

problematika jejich podílení se na biokorozi stavebních materiálů, konkrétně na historické 

omítky. 

Pro uvedení konkrétního napadení mikroorganismy na historických omítkách budou 

uvedeny historické stavby, jako je Praţský hrad, kostel sv. Jakuba v Prachaticích a 

Braunův Betlém u Kuksu.  

Je všeobecně známo, ţe mikroorganismy jsou všude kolem nás, jsou všudypřítomní, 

a také znečišťují vše, na čem jsou schopny vegetovat. A tím po čase rozrušují substrát, na 

kterém se usídlí. Abychom mohli navrhnout způsob obnovy těchto omítek, je třeba je 

podrobit analýzou. Cílem této analýzy je určit sloţení omítaných fasád a objasnit současný 

stav těchto omítek. Mezi analýzy kromě studia biologického napadení patří také 

granulometrická analýza, stanovení vlhkosti a salinity a jiné. Je nutné stanovit původ 

špatného technického stavu omítek, odstranit nebo alespoň ztlumit příčiny poškozování a 

teprve poté se věnovat uchování a restaurování omítek.  
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1.2 Cíl 

Je třeba včas identifikovat začínající poškození, aby se zamezilo většímu rozšíření 

poškození. A poté pravidelně kontrolovat stav poškozených staveb, a podrobovat je 

laboratorním zkouškám, aby se mikroorganismy nerozšiřovaly. 

Cílem práce bude z nastudovaných teoretických poznatků navrhnout vhodné biocidní 

přípravky, zvlášť biocidy v oblasti omítek a bude popsáno jejich pouţití těchto biocidů ve 

stavebnictví.  



Michaela Točíková 

 Vliv mikroorganismů na omítky historického stavebního fondu 

2010  3 

2 Současný stav řešené problematiky 

Stavební památky tvoří velice sloţitý komplex materiálů různého sloţení a různých 

funkcí, vytvářející jeden spletitý celek. Tyto stavby, přinejmenším jejich některé části, 

přeţívají leckdy mnoho staletí. Tím se staví odborníci, věnující se jejich uchováváním před 

obtíţný úkol, jak o ně pečovat. Respektování prvotního pravidla nynější památkové péče – 

snaţení se o největší zachování původního materiálu památky – vyţaduje hledání takové 

techniky a nástrojů ochrany nebo renovace, jejichţ uţití prodlouţí existenci stavby 

s nejmenším postiţením eventuálně aţ náhradou významných materiálů i konstrukcí. [4] 

2.1 Biologická degradace staveb 

Historické stavby i současné velkolepé objekty jsou postupně v povrchové a 

přípovrchové pásmu stále častěji osídlovány skupinami mikroorganismů, působící 

fyzikálně a biochemicky na uspořádání stavby a jsou schopny za vhodných klimatických 

podmínek vyvolat i váţné závady stavebního díla. [3] 

2.2 Kontrola biologického znehodnocení staveb 

Pod tímto pojetí si majorita pracovníků ve stavebnictví představuje chemický zákrok 

proti mikroorganismům, provedený častokrát tzv. fungicidy. Ve skutečnosti jde o skupinu 

metod fyzikálních a chemických, které se mnohdy různě skládají a prolínají. V zásadě se 

jedná o dvě kategorie metod, které Wasserbauer popisuje takto [3]: 

 nepřímé metody – mění parametry mikroklimatu stavby. Nejčastěji je 

ovlivňována relativní vlhkost  či obsah vody ve stavebním materiálu aw (tzv. 

součinitel hydroskopické rovnováhy). Nepříliš často jsou ovlivňovány 

světelné podmínky, případně přísun výţivných hmoty pro mikroorganismy.  

 přímé metody – členíme je na mechanické (manuální čištění stavebního 

kamene), fyzikální (radiační), biologické (introdukce antagonistů) a chemické 

(pouţití biocidů). 

Stavebně historický průzkum zahrnuje plošné odkryvy a hloubkovou sondáţ omítek 

sledující jejich primární povrchové uspořádání a stratigrafii vrstev, podstatnou především 

při vícenásobných pozdějších překryvech. Celkové zpracování této části průzkumu musí 
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vycházet z uceleného schéma průběhu a dokumentace základních informací o stavbě a 

získaných výsledcích veškerého sledování a rozborů, které takto dělí Hošek a Losos : 

 stručná umělecko-historická charakteristika objektu, 

 obecný popis stavby, 

 označení poloh sond, míst odebraných vzorků, jejich mnoţství a materiálový 

charakter, 

 popis pokladního zdiva, 

 makroskopický popis omítky, charakter spár, počet zjištěných vrstev a způsob 

původní povrchové úpravy.  

Povrchové sondy sledují při postupném odkrývání jednotlivé tenké plochy 

omítkových uspořádání. Provádějí se obyčejně v podobě pásků nebo vymezených políček, 

jejichţ umístění a plochu si vybíráme podle potřeby. [8] 

2.2.1 Biologické metody kontroly biokoroze 

Tyto metody vesměs vycházejí z cíleného uţití příhodného organismu, který má 

zničit organismus škodlivý pro stavbu (biodeteriogen). Nejpodstatnějším problémem této 

metody je následné přezkoumání rozšíření cíleně zavedené protikultury. Navíc i mikrobní 

protikultura produkuje organické kyseliny, které rozkládají stavební kámen. Z tohoto 

důvodu nelze prozatím nasadit bakteriální kmeny proti plísním. [3] 

2.3 Ochrana staveb 

Aby se zamezilo případnému poškození, je potřeba, aby byla začínající 

biodeteriorace včas identifikována. K tomu účelu se provádí prozkoumání výskytu 

biodeteriogenů v daném biotopu a podle podmínek prostředí (výhodné či nevýhodné pro 

vývoj biodeteriogeneze) se stanoví diagnóza ještě před objevením funkčních závad. Na 

podstatě výsledků se pak navrhnou technická opatření, která zablokuje další postup 

biodeteriogeneze a zamezí ještě podstatnějšímu poškození. [18] 
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3 Mikroorganismy 

Většinu mikroorganismů je moţné popisovat jako mikroskopické jednobuněčné nebo 

vícebuněčné organismy, které jsou v přírodě schopné individuální existence a 

rozmnoţování. [1] 

3.1 Biosféra a mikroorganismy 

Všechno území, ve kterém se na Zemi objevují ţivé organismy, nazýváme biosférou. 

Mikroorganismy kolonizují řadu míst na Zemi, a to i za podmínek, které jsou povaţovány 

za extrémní. Extrémní prostředí tak mimochodem poskytují speciální biologický materiál 

pro biotechnologické vyuţití.  

V biosféře se odehrává velké mnoţství chemických transformací, které vykonávají 

ţivé organismy. Tyto procesy závisí na neustálém oběhu biogenních prvků a trvalém zdroji 

sluneční energie.  

Nejvýznamnější negativní působení mikroorganismů v přírodě vyplývá z funkce 

patogenních mikroorganismů vyvolávajících onemocnění člověka, zvířat nebo rostlin. 

Aktivita mikroorganismů vedoucí k poškození nejrůznějších materiálů se nazývá jako 

mikrobiální koroze. Ta obsahuje mnoho mechanismů souvisejících s rozsáhlou škálou 

mikrobiálního metabolismu. [1] 

3.1.1 Plísně 

Mikroskopické vláknité houby mají typický růst v podobě dlouhých vláken (hyf), 

které jsou buď nedělené nebo dělené buněčnými přehrádkami. Plísně tvoří na vnějšku 

stavebních materiálů pestrobarevné, dobře pozorovatelné povlaky. Zabarvení plísní 

způsobují pigmenty, které zbarvují povrch buněčných blan a spor. [3] 

S ohledem na velkou morfologickou rozmanitost a biochemickou výbavu, která 

podmiňuje jejich adaptabilitu na různé podmínky a materiály, jsou plísně rozšířené ve 

všech suchozemských i vodních ekosystémech po celém světě – od arktických oblastí aţ 

po tropy. Hlavním biologickým rysem mikroskopických hub spolu s bakteriemi je 

schopnost narušovat organickou odpadní hmotu hromadící se na zemském povrchu. Pro 

svoji destrukční činnost jsou nazývány dekompozitory. [2] 
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Obr. 1 Aspergillus (foto – M. Sedlářová) [22] 

Představitelé plísní: Penicillium, Aspergillus, Rhizopus, Cladosporium 

cladosporioides, Acremonium strictum, Aspergillus ochraceus, Tritirachium album, 

Trichothecium a jiné. [3] 

3.1.2 Dřevokazné houby 

Je velké mnoţství dřevokazných hub. Většinou se s nimi však setkáváme buď jako 

s parazity, kteří následně narušují dřevo pokácených stromů (např. troudnatec pásovaný, 

Fomes fomentarius) nebo jako se saprofyty, kteří rostou na pařezech a odumřelém dřevě.  

Je to skupina hub, která z pojetí člověka škodí v přírodě, lesích, v lidských sídlech 

parazitováním na ţivém i mrtvém dřevě. Mnoho zástupců pochází z chorošovitých a 

nelupenatých hub, ale zástupce mají i lupenaté. Způsobují mnoho onemocnění dřeva, 

například tzv. bílou a hnědou hnilobu a mnoho dalších. Většina druhů je nejedlých, ale 

jsou mezi nimi i jedlé a chutné druhy, kupříkladu sírovec ţlutooranţový, různé druhy hlív 

nebo václavka smrková, která je naproti tomu povaţována za nebezpečného škůdce lesů. 

V lidských sídlech škodí dřevomorka domácí. [29] 

Korozivní činnost: Průběh rozkladu hmoty dřeva je dvojí. Buď z vnějšku dovnitř 

dřeva (tak postupuje koniofora, dřevomorka, pórnatka), nebo z vnitřku k povrchu. Nákaza 

se v tomto případě dostává do dřeva prasklinami (trámovka, outkovka). [3] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Houby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Les
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strom
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evo
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Choro%C5%A1ovit%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADrovec_%C5%BElutooran%C5%BEov%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hl%C3%ADva_(rod)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1clavka_smrkov%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C5%99evomorka_dom%C3%A1c%C3%AD&action=edit&redlink=1
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Obr. 2 Outkovka pestrá (Trametes versicolor) [23] 

3.1.3 Sinice a řasy 

Řasy poţadují k vzrůstu světlo, vzdušnou vlhkost a minerální látky. Velice dobře 

rostou v místech, kde je po nějakou dobu zadrţována voda (římsy, parapety oken, 

balkóny, chráněné zóny zdiva). Řasy dobře rostou na povrchu i v pórech a prasklinách 

kamene, popřípadě aktivně kámen penetrují. [3] 

Typičtí představitelé sinic a řas: Nostoc na pojivu, Haematoccocus, Hontzschia a 

Chlorella spp. na stavebním kameni, Chroococcus na nástěnných mozaikách a freskách, 

dále Pleurococcus, Trebauxia, Trentopohlia, Calothrix, Gleocapsa, Nostoc, Scytonema, 

Heterococcus, Heterothrix, Navicula spp. [3] 

Obr. 3 Sinice rodu Chroococcus (foto Lubomír Kováčik) [24] 

Sinice rodu Chroococcus formulují primitivní kolonie o několika málo buňkách, 

které jsou zavřeny v přilehlé těsné pochvě. Rozmnoţují se dělením a netvoří endospory 

ani exospory. Asi 25 vyhlášených druhů rodu obývá nejrůznější prostředí – vrchoviště, 

plankton, vlhké skály, termální prameny apod. [24] 



Michaela Točíková 

 Vliv mikroorganismů na omítky historického stavebního fondu 

2010  8 

Rostoucí zájem o zachování kulturního dědictví, směřuje k většímu zájmu o 

biologické napadení na historické budovy. Význam sinic, jako deteriogen je zdůrazněn, a 

obvyklé a současné molekulární metody pouţívány k objevování těchto mikroorganismů 

se projednávají. [11] 

3.1.4 Mechy 

Mechy zhusta kolonizují stinné části stavby. Pro případnou kolonizaci jsou vhodné 

převáţně vápenné omítky a malty, které jsou přirozeně porézní a dobře propustné pro vodu 

a sole. Vhodnými místy pro růst mechů jsou zvláště drobné dutinky, které vznikají v maltě 

po vypadlých kamíncích či písčitých zrnkách. Tyto dutinky se lehce zaplňují prašnými 

částicemi a nečistotami, které slouţí jako základní podklad pro klíčení a růst mechů. [3] 

Mechy (Bryophyta, ale také Musci či Muscophyta) jsou výtrusné rostliny, u kterých 

nejsou plně vyspělé cévní svazky a gametofyt výrazně převaţuje nad sporofytem. Podle 

obvyklého systému se společně s hlevíky a játrovkami zařadily do oddělení mechorosty, v 

novém pojetí jsou vlastním oddělením. Je známo asi 10 000 druhů v 700 rodech; jedná se o 

druhé nejpočetnější oddělení vyšších rostlin po krytosemenných. [30] 

Typičtí představitelé mechů: Mezi nejčastější druhy mechů, které často napadají 

zdivo, počítáme Bryum caespiticium, Tortulla brevissima, Didymodon luridus. [3] 

3.1.5 Lišejníky 

Vlivy zhoršující působení lišejníků na historické památky a budovy, byly zjištěny jiţ 

dávno [12].  

Vyskytují se na nejrůznějších podkladech, skálách, kůře stromů, na stavebním a 

dekoračním kameni včetně mramoru, vápence a tufu. Rostou také na cihlách, 

osinkocementu, omítkách, okenním sklu a betonu. Jde o symbiotickou podobu řasy nebo 

sinice a houby, označovanou jako helotismus. [3] 

Představitelé lišejníků: Caloplaca, Lecanora, Physcia, Aspicilia, Dirina, 

Candelariella spp. [3] 
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Obr. 4 Caloplaca decipiens (foto Rostislava Svobodová) [25] 

3.1.6 Bakterie 

Silikátové bakterie 

Chemoorganotrofní bakterie dávají přednost vzrůstu na hrubozrnných pískovcích 

s příměsí uhličitanů a jílových minerálů pro jejich pufrační schopnost a vysokou 

permeabilitu pro vodní páru. [3] 

K typickým „silikátovým“ bakteriím patří řada půdních a rhizosférních bakterií 

Bacillus circulans, B. mucilaginosus, B. licheniformis, B. pumilus, Micrococcus luteus, 

Pseudomonas fluorescens, P. oxalicus, P. putida, P. aeruginosa, Flavobacterium, 

Alcaligenes spp. [3] 

Desulfurikační bakterie 

Vyskytují se v půdě ponejvíce na jaře, kdy je v půdě nakupen sirovodík, avšak jsou 

stále častěji detekovány na fasádách historických budov jako průvodci sirných, 

nitrifikačních a denitrifikačních bakterií. [3] 

Hlavní představitelé desulfurikačních bakterií: Desulfovibrio desulfuricans, D. 

vulgaris, D. gigas, D. africans, Desulfotomaculum nigrificans, D. ruminis, D. orientis. [3] 

Sirné bakterie 

Vyskytují se v půdě, ve vodě a na všech mítech, kde je dostatečná vlhkost a výskyt 

zdrojů síry. Tyto bakterie jsou závaţnými škůdci stavebního a dekoračního kamene a 

povrchu historických objektů. [3] 
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Autotrofní sirné bakterie vyuţívají oxidace redukovaných sirných sloučenin (sulfan) 

jako zdroje energie; některé respirující anaerobní bakterie pouţívají naopak síranové ionty 

jako oxidačního činidla. Heterotrofní organismy musejí organicky vázanou síru přijímat 

v potravě; sirné aminokyseliny (methionin a cystein) mohou sice být metabolicky 

převáděny jedna na druhou, ale přinejmenším jedna z nich je pro heterotrofy vţdy 

esenciální. [31] 

Hlavní představitelé sirných bakterií: Thiobacillus thioparus, T. denitrificans, T. 

thiooxidans, T. concretivorus, T. thermophilus, T. novelus. [3] 

Nitrifikační bakterie 

Bakterie z čeledi Nitrobacteraceae, schopné vázat vzdušný dusík, a to 

prostřednictvím enzymu nitrogenasy. Nitrifikační bakterie ţijí v souţití s bobovitými 

rostlinami v jejich kořenových hlízkách. [32] 

Vyskytují se v půdě, ve vodě (v kalech), ale je moţné je najít na holé straně vápenců 

vysoko nad pásmem rostlinstva. Způsobují vyluhování vápenné sloţky stavebního kamene 

a tím ztrátu vnitřní soudruţnosti stavebního materiálu. [3] 

Hlavní představitelé nitrifikačních bakterií [3]: 

1. fáze nitrifikace: Nitrosomonas, Nitrosobolus, Nitrosospira, Nitrisovibrio spp. 

2. Fáze nitrifikace: Nitrobacter sp. 

Denitrifikační bakterie 

Uvádí se, ţe pro vývoj jsou nejvhodnější podmínky na mramoru a travertinu a aţ na 

druhém místě na pískovci. 

Spektrum mikrobů schopných přeměny (denitrifikace) dusíkatých sloučenin je 

velice rozsáhlé. S výjimkou mikromycet a aktinomycet, které nejsou pro tento záměr 

vybaveny, existuje velká kategorie mikrobů zahrnující zástupce rodů Pseudomonas, 

Achromobacter, Bacillus, Micrococcus, Chromobacterium, Mycoplana, Serratia, Vibrio a 

další. S aktivními rody se setkáváme nejen v půdě, ale vyskytují se také na navlhlém 

zdivu. [3] 



Michaela Točíková 

 Vliv mikroorganismů na omítky historického stavebního fondu 

2010  11 

Obr. 5 Micrococcus mucilaginosis [26] 
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4 Diagnostika přítomnosti biodeteriogenů 

Pro zhodnocení výskytu mikromycet na stěnách a stropních konstrukcích staveb se 

nyní pouţívají následující techniky [3]. 

4.1 Otisk 

Jedná se o přímý otisk vyšetřované stavební plochy na bakteriologickou ţivnou 

půdu, nebo jde o nepřímý postup, kdy se na vyšetřovanou plochu přitlačí navlhčený sterilní 

filtrační papír nebo sterilní průsvitná lepicí páska [3].  

4.1.1 Přímé metody 

Byla doporučena celá řada odlišných misek rozdílných tvarů a velikostí. U všech 

těchto metod bakteriologická ţivná půda vţdy nepatrně přesahuje okraje misek. Otisk 

sledovaného povrchu je uskutečňován právě touto přesahující plochou. Nedokonalostí 

metod je velká spotřeba ţivných médií, potíţe při přepravě a zvýšené riziko sekundární 

infekce. [3] 

4.1.2 Nepřímé metody 

Většinou se pouţívají sterilní filtrační papíry nebo mikrobitesty, coţ jsou průmyslově 

připravené destičky s nanesenou indikační bakteriologickou půdou či lepicí prouţky, které 

se po otisku přiloţí po určitou dobu na pevné kultivační půdy.  

Lze také pouţívat komerčně vyráběné pásky nebo čtverce, na nichţ je nanesena 

kompetentní ţivná půda. Detekční pásek nebo čtverec uloţený při přepravě v plastovém 

obalu se před otiskem na několik vteřin ponoří do sterilní destilované vody a poté se ihned 

přitiskne na povrch konstrukce. Sterilní pinzetou nebo tyčinkou se přitiskne k sledovanému 

povrchu a okamţitě vrátí do plastového obalu, který se parotěsně zastaví nad ohněm.  

Tato metoda má své výhody, ale nepochybně i jisté nedokonalosti. Mezi přednosti 

této metody je nutné uvést snadný transport, moţnost realizovat otisky i na nerovných 

plochách, komerční výroba, moţnost pouţití různých chemických ukazatelů. Významnou 

nevýhodou je nekvantitativní transport zárodků z povrchu konstrukce. [3] 
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4.2 Stěrové metody 

Tyto metody je nutné pokládat za doplňující a informační. Při nalezení 

makroskopického růstu se médium vyočkuje na pevné půdy. Jako odběrové, transportní 

a pomnoţovací půdy se pro stěry nejlépe hodí kapalná Sabouraudova půda nebo minerální 

roztok podle Czapka Doxe. Příhodný je také Oxoid agar pro stanovení souhrnného počtu 

bakterií a plísní, případně Oxoid agar s chloramfenikolem pro stanovení souhrnného počtu 

mikromycet. [3] 

4.3 Metody specifických buněčných komponent 

V případech, kdy jsou vyţadovány přesné výsledky, je vhodné aplikovat metodiky 

specifických buněčných komponent. Pro tyto účely je nutné seškrábnout vrstvu 

mikromycet z povrchu konstrukcí a získané vzorky převést do laboratoře. [3] 

Poţadované vzorky by měly splňovat následující předpoklady a Wasserbauer je 

popisuje takto [3]: 

 látka, kterou stanovujeme, musí být přítomna jen v ţivných buňkách a nesmí 

býti obsaţena v buňkách mrtvých, 

 jako měřítka mikrobní biomasy se zatím pouţívá stanovení mnoţství 

adenozintrifosfátu (ATP), nukleové kyseliny, kyseliny muramové a 

diaminopimelové, ergosterolu a glukosaminu v mikrobních buňkách. 

4.4 Diagnostika přítomnosti mikrobů v ovzduší bytů 

Zde se mnohdy pouţívají sedimentační metody. Petriho misky s bakteriologickými 

médii se nechají po určitý čas v prostorách bytu odkryté, přičemţ pro úspěšnost této 

metody je rozhodující, zda experimentátor vystihne víření vzduchu v objektu a zda podle 

něj orientuje Petriho misky. Po kultivaci v termostatu se spočítají vyrostlé kolonie plísní.  

Metoda má avšak řadu nedokonalostí: malé spory (malé zárodečné buňky) mají niţší 

sedimentační rychlost neţ velké spory. Proto, i kdyţ mohou být malé i velké buňky 

v ovzduší ve shodném poměru, ukáţí výsledky na Petriho miskách převahu 

mikroorganismů vyrostlých z velkých buněk.  
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Zárodky mikrobů je také moţné zachycovat na filtry a zachycené bakterie určit buď 

přímo mikroskopicky (po obarvení) nebo lze filtry, po promytí ve sterilním fyziologickém 

roztoku, kultivovat na bakteriologických ţivných půdách.  

Pro diagnostiku mikrobů ve vzorcích bytového prachu se s předností také pouţívá 

měření hodnot ergosterolu. [3] 
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5 Koroze stavebních hmot 

Koroze materiálů (u hornin mnohdy nazývaná všeobecným pojmem zvětrávání) 

je komplex přirozených jevů, vedoucích k postupné dezintegraci látky. Probíhá i v přírodě 

a díky ní  např. se vyskytuje vedle primárně vyvinutých vulkanických hornin a 

metamorfovaných hornin i horniny sedimentární. V praxi však usilujeme průběh korozních 

dějů zbrzdit, popřípadě zastavit, protoţe jsou zpravidla původem zhoršování uţitných 

vlastností daného materiálu a v souvislosti na to i objektu z něho vytvořeného. [4] 

Počátečním projevem degradace bývá sniţování vlastnosti vnějšího pláště. Omítka 

pozměňuje svou strukturu, barvu, sniţuje se její pevnost, klesá soudruţnost s podkladem a 

v konečném stádiu omítka přestává plnit svou ochrannou a estetickou funkci a 

opadává. [10] 

5.1 Druhy koroze 

Příčiny rozrušování stavebních materiálů (naturálních i syntetických) je moţno podle 

Kotlíka pro přehlednost rozčlenit do tří hlavních kategorií [4].  

5.1.1 Fyzikální koroze 

Mezi fyzikální korozní procesy řadíme takové, při nichţ je materiál vystaven 

různým silám a tlakům (vně i zevnitř), které poškozují jeho fyzikální stavbu. Vznik těchto 

sil nejčastěji souvisí se změnami teploty, působením vody a vodných roztoků solí, zrodu 

nových minerálů, mechanickými vibracemi a abrazí povrchu. [4] 

Ledererová rozděluje fyzikální děje takto [1]: 

 mechanické namáhání (nárazy, tření, zatíţení, vymílání v důsledku proudící vody 

atd.), 

 teplotní (působení vysokých a nízkých teplot, popřípadě jejich náhlé změny), 

 vlhkostní (trvalá vlhkost nebo změny vlhkosti), 

 elektrický proud, 

 záření. 
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5.1.2 Chemická koroze 

Chemické děje shrnují chemické i fyzikálně chemické vlivy okolního prostředí. 

Významné je v tomto případě hledisko agresivnosti tohoto prostředí. [1] 

Do této kategorie zahrnujeme děje, při nichţ se pozměňuje chemické sloţení 

materiálu nebo některé jeho sloţek reakcí s prostředím (nečistoty z atmosféry, ze vzlínající 

vody, metabolické produkty ţivých organismů, nepřiměřené konzervátorské zásahy apod.). 

Výsledkem probíhající chemické koroze je obvykle změna barvy, objemu, zvláště ale 

rozpustnosti napadené sloţky. [4] 

Vesměs jde o působení spodních i povrchových vod, působení atmosféry, 

organických a anorganických roztoků a plynů nebo organických kapalných sloučenin. [1] 

5.1.3 Biologická koroze (biokoroze) 

Obecně je biokorozí chápat kaţdou změnu vlastností hmot, způsobenou ţivotními 

procesy a působení ţivých organismů [1]. Jejich působení se však ve své podstatě 

projevuje jako koroze fyzikální (např. vrůstání kořenů nebo houbových vláken do 

podkladu) nebo chemická (rozpouštění substrátu „lišejníkovými“ kyselinami apod.), tzn. 

vznikem tlaků, působících na látku nebo chemickou změnou některé ze sloţek [4].  

Působení tzv. biotických faktorů na stavební materiály je značně podobné vlivům 

stavebně fyzikálním a chemickým. Biologičtí škůdci jsou z hlediska zdravotního a obecné 

hygieny pro člověka (popř. zvířata) velice ohroţující. Jejich výskyt je dán podmínkami 

stavby, především úzkou spojitostí se zavlhčením konstrukcí a pohybem vzduchu ve 

vnitřním zařízení (větráním). Jejich působením dochází také k poškozování omítek, 

mnohdy i vlastního zdiva, výplňových a obkladových sloţek. [9] 

Je obecně známo, ţe působení přírodních faktorů na stavební díla je vţdy souhrnný a 

stavební dílo má být také proti působení prostředí komplexně střeţeno. Jelikoţ biokoroze 

patří taktéţ mezi přírodní činitele, je nezbytné i zde znát veškeré její projevy a především 

počítat s jevem biokoroze jiţ v projektové dokumentaci. [3] 

Pro jednotlivé látky je charakteristický výskyt biotických škůdců: pro dřevo a ostatní 

organické materiály jsou to obzvláště houby, plísně a hmyz, pro anorganické stavební 
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materiály jsou to mikroorganismy (bakterie, plísně), niţší rostliny (řasy, mechy, lišejníky) 

a vyšší rostliny [6].  

Všechny tyto tři degradační procesy se vzájemně doplňují a jsou ovlivňovány 

klimatickými podmínkami prostředí [10].  

5.2  Příčiny koroze 

Koroze je porušení materiálu, zvláště kovů, vzájemným chemickým nebo 

elektrochemickým působením materiálu a prostředí. Charakter koroze je určován 

korozními faktory. Korozní účinek se na materiálu projevuje různorodým způsobem: 

materiál na povrchu se zmenšuje, vyvíjejí se důlky, skvrny, materiál křehne, trhá se 

apod. [20] 

5.2.1 Vliv teplotních změn 

Stavební materiály představují většinou různorodé soustavy, jejichţ sloţky se mezi 

sebou mohou některými svými vlastnostmi výrazně odlišovat. Jednou z takových vlastností 

je změna objemu jako reakce na změny teploty. [4] 

Teplota je jedním z nejdůleţitějších faktorů, který ovlivňuje rychlost rozmnoţování a 

existenci buňky. [1] 

Rozdělení mikroorganismů podle vztahů k teplotě popisuje Ledererová takto: [1] 

 psychrofilní – optimální teplota je niţší neţ 20 °C, rostou poměrně intenzivně při 

teplotě 0 °C aţ 5 °C, některé (např. plísně) jsou schopny pomalého růstu i při 

teplotě -10 °C, 

 mezofilní – většina mikroorganismů, minimální teplota je vyšší neţ 5 °C a 

optimální niţší neţ 45 °C, pro bakterie je nejvhodnější teplota kolem 37 °C, pro 

kvasinky a plísně kolem 30 °C, 

 termofilní – optimální růstová teplota 45 °C a vyšší, pro většinu 50 °C aţ 60 °C, 

některé extrémní termofily rostou i při teplotách 80 °C aţ 100 °C. 

Mikroorganismy jsou naprosto závislé na teplotě okolí. Při exotermických 

rozkladných reakcích sice vzniká teplo, ale mikrobní buňka s ním nedovede hospodařit. 

Z toho důvodu můţe ţít jen v určitém biokinetickém teplotním rozpětí, které je vyznačeno 

maximálními a minimálními hodnotami. [5] 
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Výše teploty má proměnný následek na vzrůst mikroorganismů. Podle teploty a doby 

působení můţe vyšší teplota stimulovat růst, pozměňovat morfologii, metabolismus i 

patogenitu mikroorganismů. Při zvyšování teploty dochází ke dvěma protikladným 

efektům: na jedné straně se zrychlují metabolické reakce, na straně druhé stupá po 

překročení růstového maxima inaktivace enzymů. Při zvyšování teploty nad maximum 

dochází nejdříve ke sníţení enzymů dýchacího řetězce a enzymů, které katalyzují TCA 

(tricarboxylic kyselý cyklus nebo Krebsův cyklus) cyklus. Denaturace uvedených enzymů 

společně s termální inaktivací RNA (ribonukleová kyselina) směřuje k smrti buňky. [3] 

5.2.2 Vliv vody 

Bez vody není ţivota. To platí beze zbytku i pro stavební materiály a sestavení, kde 

stupeň vlhkosti podstatným způsobem ovlivňuje výskyt mikrobů. [5] 

Majorita mikroorganismů poţaduje v prostředí vodu volně dostupnou – 

mikroorganismy hydrofilní. Voda jako nepostradatelná součást buněčné hmoty 

představuje 75 % aţ 90 % hmotnosti buňky, ve vodném prostředí probíhají metabolické 

pochody všeho druhu. Nedisociované molekuly vody jsou schopny volně difundovat 

cytoplazmatickou membránou buněk, a z toho důvodu musí být dostačující mnoţství vody 

obsaţeno i v zevním prostředí. Nezbytnost vody pro mikroorganismy můţe být 

kvantitativně formulována rozmezím vodních aktivit prostředí, při nichţ se 

mikroorganismy mohou rozmnoţovat. Vodní aktivita (aw) stanoveného roztoku se rovná 

vztahu tlaku vodních par nad tímto roztokem k tlaku vodních par nad destilovanou vodou 

za shodných podmínek. Voda má aw = 1, se stoupající koncentrací rozpuštěných látek 

vodní aktivita sestupuje. Většina bakterií je schopna se hromadit v ţivných médiích 

s aw 0,99 aţ 0,93. [1] 
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Wasserbauer v následující tabulce znázorňuje hodnoty pro některé druhy 

mikromycet: 

Tab. 1 Minimální úroveň aw nutná pro klíčení a růst vybraných druhů mikromycet (průměrné hodnoty) [3] 

Mikromyceta (druh) min. aw [%] pro: klíčení růst 

Aspergillus repens 

 

0,71 0,73 

Aspergillus niger 

 

  0,77 

Aspergillus clavatus 

 

0,87 0,91 

Aspergillus flavus 

 

  0,78 

Aspergillus versicolor 

 

0,78 0,79 

Cladosporium 
cladosporioides 

 

0,86 0,88 

Alternaria alternata 

 

0,85 0,88 

Mucor plumbeus 

 

0,90 0,93 

Penicillium 
brevicompactum 

 

0,80 0,82 

Penicillium chrysogenum 

 

0,82 0,80 

Stachybotrys atra   0,89 0,94 

Pórovité stavební materiály obsahují vţdy zřetelné mnoţství vody, které je ve 

stabilitě s vlhkosti prostředí, v němţ jsou umístěny. Tento rovnováţný obsah vlhkosti je 

závislý na vlastnostech materiálu samotného a na teplotě a vlhkosti prostředí. Voda se 

v pórovitých materiálech vyskytuje jak v kapalném, tak v plynném skupenství. Kapalná 

voda je v pevných pórovitých materiálech přítomna ve dvou podobách. [4] 

Voda vázaná je relativně pevně vázaná na stěny pórů. Tuto pevně vázanou vodu je 

moţno z materiálu zlikvidovat pouze značně obtíţně a za relativně drastických podmínek 

(vysoká teplota). [4] 

Dalším typem je tzv. voda volná. Ta není vázaná na stěny pórů, ale je schopna se 

v pórovitém systému vlivem gravitace, kapilárních nebo jiných sil pohybovat. Při 

zahřívání na teplotu těsně nad 100 °C volně vázaná voda z pórovitého systému odchází. 

Toho je vyuţíváno při zjišťování vlhkosti stavebních látek. [4] 
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Voda rovněţ slouţí jako rozpouštědlo solí a zároveň zajišťuje také jejich transport. 

Také urychluje chemické reakce na vnějšku pórů a podporuje ţivot organismů (řasy, 

plísně, lišejníky). [10] 

5.2.3 Vliv ovzduší 

Vzduch obsahuje mimo základní sloţky (hlavně kyslíku, dusíku, argonu, a oxidu 

uhličitého) ještě vodní páru, oxidy síry, dusíku, některé uhlovodíky a další plyny i částice 

pevných látek jako produkty ţivých organismů, sopečných erupcí, průmyslových procesů, 

činnosti spalovacích motorů apod. Právě díky kvapnému rozvoji průmyslu a 

automobilizmu ve 20. století trvale vzrůstá obsah těch nejagresivnějších sloţek – oxidů 

síry a dusíku. Nejtíţivější stav je v průmyslových centrech a v místech hustého osídlení 

(velkoměsta). Jako následek stavby vysokých komínů u tepelných elektráren a dalších 

velkých producentů zplodin, které měly sníţit zátěţ nejbliţšího okolí zdroje spalinami, 

však jsou tyto plyny (spolu s pevnými částicemi) přemísťování na vzdálenost stovek i 

tisíců kilometrů a tím se rozdíly mezi jednotlivými oblastmi částečně stírají. Přesto 

nejvýznamnější hrozba výskytu a tedy i korozivního působení znečištění atmosféry je 

právě ve velkých průmyslových aglomeracích. Známe je v této spojitosti např. závaţné 

poškozování starověkých památek v řeckých Athénách jako následek velké koncentrace 

výfukových plynů z automobilových motorů v tomto významném městě, nebo vliv 

průmyslových plynů pocházejících z rafinerie ropy v Mestre poblíţ italských Benátek na 

architektonické památky tohoto města. Se srovnatelnými problémy se však potýkají v 

podstatě všechna větší města světa, naši republiku nevyjímaje. [4] 

V České republice je významně pozorována koroze a biokoroze síranová. Hlavní 

látkou, která se účastní na jejím vzniku, je SO2. Tabulka 2 uvádí největší zdroje SO2 za 

roky 1995 a 2005. Jsou zde ještě uvedeny emise tuhých látek, neboť tyto slouţí jako nosiče 

stopových prvků. Pevné částice obsahují tuhé znečišťující látky bez ohledu na frakce podle 

velikosti, které se stanovují u podskupin s označením SPM nebo PM (suspended particle 

matters) prašný aerosol s částicemi do velikosti 5, 8, 10 aţ 20 m. [1] 
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Tab. 2 Největší zdroje emisí pevných částic a SO2 v r. 1995 a v r. 2005 po odsíření a změnách ve struktuře 

hospodářství [1] 

 

Lokalita a zdroj 

Pevné částice SO2 

r. 1995 v tis. t 
za rok 

r. 2005 v tis. t 
za rok 

r. 1995 v tis. t 
za rok 

r. 2005 v tis. t 
za rok 

1. Prunéřov II.-elektrárna 3,5-6,0 0,757 nad 40 11,008 

2. Tušimice II.-elektrárna nad 6 0,323 nad 40 10,715 

3. Počerady - elektrárna nad 6 0,425 nad 40 8,266 

4. Mělník - elektrárna 3,5-6,0 0,106 nad 40 3,455 

5. Prunéřov I.-elektrárna nad 6 0,087 nad 40 2,234 

6. Chvaletice - elektrárna  - 0,305 nad 40 3,369 

7. Tušimice I.-elektrárna 3,5-6,0  -  nad 40  - 

8. Litvínov - průmysl nad 6 0,072 10-40  5,262 

9. Litvínov - průmysl   0,042  10-40 3,571 

10. Ledvice - elektrárna nad 6 0,142  10-40 7,788 

11. Tisová - elektrárna přes 6,0 0,102  10-40 4,781 

12. Opatovice - elektrárna, 
průmysl 

pod 3,5 0,18  10-40 6,807 

13. Komořany - průmysl přes 6,0 0,082  10-40 6,900 

14. Dětmarovice - 
elektrárna 

 - 0,121  10-40 1,077 

15. Hodonín - elektrárna  - 0,05  10-40 2,087 

Z porovnání údajů uvedených v tabulce 2 plyne, ţe během 10 let došlo ke zřejmému 

zvýšení obsahu pevných částic i emisí SO2 [1]. 

Na korozi stavebních materiálů mají podíl i pevné částice ze vzduchu, anorganické i 

organické. Také celkové mnoţství těchto látek, které mohou být antropogenního i 

naturálního původu (sopečné výbuchy apod.) vzrůstá. Mobilita pevných částeček úzce 

souvisí s jejich velikostí. Jejich spadem jsou opět zatíţeny zejména lokality v blízkosti 

zdrojů, tedy velká průmyslová centra, okolí aktivních sopek apod.  

Působení oxidu uhličitého je z chemického hlediska vratné a je bezpodmínečně 

vázané na výskyt kapalné vody, zatímco reakce uhličitanu s oxidy síry, dusíku apod. vedou 

k nevratné přeměně chemického sloţení uhličitanové sloţky materiálu a tedy ke stálé 

změně vlastností, zejména rozpustnosti. Navíc mohou probíhat i v prostředí vodní páry a 

určitou rychlost si uchovávají i v přítomnosti velmi nepatrného obsahu vlhkosti. 
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V kyselém prostředí jsou ovšem napadány i jiné sloţky stavebních materiálů – ţivce, 

sloučeniny ţeleza, mědi apod. Korozní produkty uvedených kovů jsou mj. typické svým 

zabarvením, které můţe způsobovat neţádoucí skvrny na povrchu např. omítek.  

Nejen stavba atmosféry, ale i víření vzduchu – vítr – můţe napomáhat ke 

zvětrávacímu procesu stavebních materiálů. Návětrné strany objektů jsou značně 

zatěţovány při dešti, jsou vystaveny intenzivnějšímu mechanickému působení dešťových 

kapek i většímu zavlhčení neţ plochy před větrem chráněné, naopak ale brzy usychají. Vítr 

můţe také přinášet pevné částice písku apod., které mohou působit abrazivně. Vyhlášené je 

váţné poškození egyptských památek zrovna pouštním pískem. [4] 

5.2.4 Vliv živých organismů 

Mají destruktivní účinek na stavební materiály a konstrukce. Na povrchu staveb 

porušeném působením povětrnosti se brzy zachytí niţší rostliny i bylinný porost, ve 

vznikající půdě po čase i dřeviny. Rostliny působí ve stavebních materiálech chemické 

přeměny, růst kořenů způsobuje jejich mechanické porušování. Při větru dřeviny zdivo 

mechanicky poškozují svými větvemi. Vegetace nemá jen ničivý charakter, leckdy plní i 

ochrannou funkci. To platí zejména o suchomilných rostlinách nebo o dřevinách, které 

svými kořeny zdivo příliš nerozrušují. Prospěšná funkce vegetace spočívá v usměrňování 

vlhkosti ve zdivu tím, ţe ji hromadí v kořenovém drnu a její nadbytek odpařuje. Rostlinný 

porost také chrání zdivo před přímým vnikáním vody při dešti, před namrzáním z tajícího 

sněhu a chrání zdivo při střídání teplot. [33] 

Mezi ţivé organismy, které svým působením způsobují degradaci stavebního 

materiálu, patří bakterie, řasy, houby, plísně, vyšší rostliny a ţivočichové. Ty působí 

fyzikálně a biochemicky na uspořádání stavby a mohou za výhodných klimatických 

podmínek zapříčinit i váţná poškození stavebního díla. [3] 

Názory na vliv ţivých organismů jako jednoho z faktorů způsobujících neţádoucí 

změny vlastností stavebních materiálů se tvořily postupně. Zatímco u organických 

látek (např. dřeva) o nebezpečí poškození vlivem bakterií, hub či hmyzu jiţ dlouho nikdo 

nepochybuje, v případě anorganických látek je doposud mnohdy jejich ničivý účinek 

podceňován. Napomáhá k tomu i fakt, ţe v praxi lze obvykle jen obtíţně rozlišit účinky 

biokoroze na tyto materiály od druhých korozních dějů. Často jsou z tohoto důvodu 

procesy vyvolané biokorozí přičítány dějům abiotickým. Praktické zkušenosti, laboratorní 
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práce i stále se rozvíjející vědomosti toho, co ţivé organismy k ţivotu vyţadují, však 

jednoznačně poukazují na nezanedbatelné moţnosti ţivých organismů účastnit se na 

poškozování hmoty i u anorganických stavebních materiálů.  

Ţivé organismy vyţadují pro úspěšný růst stanovené vhodné podmínky (vlhkost –

 především základu, na němţ vegetují, teplo, světlo, ţiviny apod.), některé jsou avšak 

schopné přeţívat i za okolností, které pro ně zdaleka nejsou nejvhodnější. [4] 
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6 Vliv mikroorganismů na omítky 

Znečištění a kolonizace omítky, podobně jako jakéhokoli jiného substrátu, 

všudypřítomnými mikroorganismy je přirozená. Rozvinutá fáze biologického napadení 

omítek a všech stavebních struktur však mohou být váţným estetickým, hygienickým, 

korozním a nakonec i sanačním problémem. Rozmanitost korozních vlivů rozdílných 

organismů – porostu omítky plísní, řasou, lišejníky, mechorosty či aţ vyššími rostlinami, 

její osídlení hmyzem atp. – je hodně široká. Proměnlivá je i citlivost těchto organismů na 

změnu ţivotních podmínek a eventuálně na odpovídající aplikované biocidy. Vhodný 

výběr efektivního způsobu sanace proto musí vycházet ze znalosti jejich druhové 

kompozice stanovené odborným pracovníkem – mikrobiologem, entomologem, botanikem 

aj. [4] 

6.1 Vliv mikroorganismů na historické omítky 

6.1.1 Příklady škod způsobených mikroorganismy a jejich řešení 

Praţský hrad, západní křídlo starého paláce 

Na západním palácovém křídle Starého paláce, prodlouţeném k dřívější severní 

ohradní zdi s tzv. Vladislavovou loţnicí, byl zkoumán intenzivní rozklad fasády. Byla 

sledována exfoliace a spráškování povrchových vrstev omítky spolu se vzlínáním vlhkosti 

ze základové spáry. [3] 

Obr. 6 Praţský hrad – starý královský palác z jiţní strany [27] 

Laboratorní rozbory: Chemickými analýzami byla stanovena přítomnost NO3
-
 

v koncentraci vyšší neţ 1 % a NO2
-
 v koncentraci vyšší neţ 0,1 %. Na pilastru palácového 
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křídla, kolem kterého byl pro odstraňování sněhu dlouhou dobu pouţíván místo kuchyňské 

sole karbamid, byly nalezeny nitrifikační bakterie. Celkové mnoţství bakterií na 1 g zdiva 

odpovídal koncentračnímu rozprostření amonných solí v závislosti na výšce jejich 

hromadění nad terénem. Hloubková sondáţ zdiva ukázala, ţe nitrifikační bakterie se 

objevovaly těsně pod povrchem omítky, kde byla taktéţ zjištěna nejvyšší koncentrace 

dusičnanů a amonných solí. Sekundární maxima NH4
+
 a NO3

-
 korespondovala 

přechodovým zónám mezi původními, historickými omítkami objektu. Společně 

s nitrifikačními bakteriemi byl v hloubce 2-20 cm nalezen velký počet chemoorganotrofní 

flóry, ve které převyšovaly aktinomycety. [3] 

Doporučené východisko: Po otlučení omítky z fasády aţ do úrovně prvního 

nadzemního podlaţí aplikovat 1% NiSiF6 a CoSiF6. Oba fluorokřemičitany jsou sice ve 

vodě rozpustné, ale spolu s vápnem reagují na špatně rozpustný fluorid vápenatý, nikelnatý 

a kobaltnatý. Obě látky zastavují jiţ v malých koncentracích nárůst nitrifikačních bakterií. 

Po zaschnutí baktericidního nátěru natřít na fasádu omítkový podhoz a osvědčenou 

cementovou omítku. Jako konečnou vrstvu uţít latexový nátěr tónovaný Akronátem. [3] 

Kostel sv. Jakuba v Prachaticích 

Kostel byl vybudován současně s městem v 1. pol. 14. století, presbytář přetvářen 

koncem 14. století. Po roce 1410 započato s přebudováním trojlodí. Stavba zastavena 

husitskými válkami, ukončena v letech 1505-1513. Kostel renovován J. Mockerem 

v r. 1936. Jedná se o síňové trojlodí se dvěma hranolovými věţemi v západním průčelí, 

s pětiboce uzavřeným presbytářem se sakristiemi na bocích a se sousedící kaplí sv. 

Barbory. Detailními prohlídkami bylo shledáno, ţe vnější plášť kostela, zvláště severní 

strana, je zasaţen následujícími biodegradačními procesy: [3] 

 Krusta na kamenných prvcích výzdoby kostela je vytvářen vrstvami prachových 

částic a porosty řas, které tvoří agresivní sliz, v němţ jsou obsaţeny i částice 

degradovaného kamene.  

 Kromě řas byly v krustě zpozorovány také mechy a lišejníky. 
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 Vápenná omítka je vysoce porézní, ztrácí soudruţnost a snadno odpadává od 

podkladu.  

Obr. 7 Kostel sv. Jakuba v Prachaticích – pohled na vnější malbu [28] 

Laboratorní rozbory: Ve vzorcích omítky a kamene z povrchu kostela sv. Jakuba 

byly označeny následující druhy řas: Nostoc, Chlorella, Klebshormium, Haematococcus, 

z povrchové oblasti zdiva byl separován lišejník Lecanora muralis. Laboratorní zkoušky 

dále dokázaly, ţe pro efektivní potlačení biokoroze vnějšího pláště kostela je nezbytné 

aplikovat vícefunkční biocid s dlouhodobou působností. Jako nejlepší byl zvolen a 

otestován biocid TCAB (tetrachloroazobenzen) fy. Buckman Lab., jehoţ základní sloţky 

jsou benzalkoniumhalid a 2(thiokyanometylthio)benzthiazol. TCAB neatakuje chemicky 

kovy, kámen ani cihlu a pouţívá se ve formě stálé vodní mikroemulze. [3] 

Doporučené východisko: Úseky zdiva intenzivně napadené řasami ošetřit TCAB před 

sejmutím omítky. Tím se zamezí rozptylu buněk řas do základu zdiva a hluboké infekci 

pórů kamene. Po zeţloutnutí biologických nárůstů (stupeň odumření porostu řas a 

lišejníků) omítku odstranit a zaměnit novou. Technicky nejvhodnější bylo udělat nástřik 

zdiva 10% roztokem TCAB v technickém lihu, coţ zaručuje dobrou penetrační schopnost 

přípravku do zdiva. Druhou etapou sanace, ochranu masivně napadených míst, je nezbytné 

provést aţ po částečném vyzrání omítky, tj. nejdříve za tři týdny po omítání. Zároveň se 

navrhuje provést opakovaně nástřik vodorovných ploch soklového kamene, kde výskyt řas 

a lišejníků byl nadmíru vysoký a která jsou pro biologické napadení nejcitlivější. [3] 
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7 Analýzy historických omítek 

Omítky historických staveb mají velký historický, umělecký a dokumentární 

význam. Vytváří velmi širokou škálu tvarů, skladeb, povrchových úprav. Pouţité materiály 

mají různé, specifické vlastnosti, které jsou dány původním sloţením, svérázným 

zpracováním a zdobením, jedinečným rozvojem za specifických podmínek. Omítky jsou 

nedílnou a snadno zranitelnou součástí celé stavby, jsou citlivým ukazatelem stavebně 

technického stavu objektu. V případě, ţe stavebně technický stav objektu není v pořádku, 

jsou omítky závaţně poškozovány a ničeny. Nelze mluvit o ošetřování omítek a přitom 

opomíjet péči o vylepšení nedostatečného nebo udrţení vyhovujícího stavebně technického 

stavu objektu.  

Rovněţ proto je péče o historické omítky interdisciplinárním úkolem památkářů, 

architektů, projektantů, specialistů na materiály, restaurátorů a technologů. Je to úkol, 

jehoţ odborné řešení je podmíněno značnými nároky na expertní vyspělost všech členů 

realizačního týmu a slučitelností. Jedině součinností specialistů můţe docházet k propojení 

jejich zkušeností a k souladu při provádění prací.  

K tomu, aby mohlo být určeno, jak efektivně se starat o konkrétní historickou 

omítku, je nutné v první řadě rozpoznat co je původem špatného stavebně technického 

stavu omítek a omítaných konstrukcí. Aţ potom kdyţ jsou odstraněny nebo ztlumeny 

příčiny poškozování, lze přikročit k vlastnímu uchování nebo k restaurování omítek. Kaţdá 

jednotlivá etapa postupu péče o omítané konstrukce, omítky i jejich povrchové úpravy má 

své technologické spojitosti. [7] 

Výzkum stavebních památek, ať jiţ statický, stavebně technický, geologický, 

hydrogeologický, fyzikálně chemický, restaurátorský, či jiný, shromaţďuje údaje o stavu 

objektu a původu jeho poškození. Získaný souhrn informací je pak materiálem pro 

zpracování návrhu opravy, rekonstrukce, renovace apod. Významnou součástí výzkumu je 

rozbor historických omítek a malt.  

Pro rozbor historických omítek a malt neexistuje ţádný národní, tím méně 

mezinárodní standart. Normované vědecké postupy chemické analýzy novodobých malt, 

jejichţ zpracování je ostatně také normována, nejsou na historický materiál přenositelné a 

mají smysl vlastně srovnávací. [4] 
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Venkovní povlak budov by měl být zvolen metodou, která bude sniţovat dopady na 

ţivotní prostředí. Z toho důvodu je důleţité umístění průmyslových zón, hustota silniční 

dopravy a směr větru v dané oblasti. Historické stavby, které jsou v oblasti postavit, mohou 

být indikátorem míry znečištění. [12]  

7.1 Historická hodnota omítek historických staveb 

Dochované omítky jsou důleţitým pramenem historického poznání. Samy o sobě 

jsou dokladem dobových technických moţností a zvyklostí. V druhé úrovni jsou omítky 

zdrojem poznání stavebně historického rozvoje konkrétní stavby. Vrstvy omítek, spáry a 

opravy výmluvně vypovídají o stavebně historickém vývoji objektu i vyvíjení obecného 

estetického názoru (viz např. změny barevnosti). Kaţdá rekonstrukce nebo úprava ponechá 

v omítce stopu. Je evidentní, ţe důleţitost historického dokumentu se váţe k původními 

dílu. S originálem zaniká. I kdyby moderní omítka byla svou materiálovou strukturou a 

metodou aplikace identická s předlohou, o původu se z ní nedovíme nic. To je důvod, proč 

je nutné při péči o architektonické dědictví přikládat na zachování dochovaných 

historických omítek zvláštní důraz. Poţadavek na ochranu historického originálu se 

nevztahuje jen na nejstarší vrstvu, ale na veškeré dochované historické vrstvy a jejich 

povrchové úpravy. To je podstatné. Podobně tak, jako od problematiky renovace zdiva 

nelze oddělit otázku ochrany historických omítek, od omítek nelze odlučovat problematiku 

péče o příslušné povrchové úpravy.  

Důleţitou kulturně historickou hodnotou je stylový výtvarný projev. Kaţdé období 

mělo své výtvarné idealizace a ve své tvorbě se jich snaţilo dosáhnout. Vytvořená výtvarná 

hodnota si uchovává schopnost oslovovat současnou společnost, i kdyţ soudobý projev je 

rozdílný. Ochrana výtvarného vyjádření minulosti je tedy jeden z významných úkolů 

památkové péče. Je důleţité si uvědomit, ţe z výtvarného a koneckonců i technického 

pojetí jsou stejně významné jako materiálové sloţení i způsob zpracování a forma uţití v 

rozsahu úhrnného výtvarného řešení. Omítky nejsou osamocenou součástí architektonické 

tvorba. Je proto nezbytné je chápat v souvislostech celku.  

Kulturní a uţitnou důleţitost má také tradiční stavitelství. Jedině uţitím tradičních 

materiálů a tradičních metod lze historické stavby renovovat, aniţ by se pozměňoval jejich 

architektonický projev. Pro jakýkoli materiál jsou totiţ vlastnosti jako podoba a postup 
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stárnutí příznačné. Uţití odlišného materiálu (jiného zpracování) se zákonitě projeví i ve 

formě a podobě stárnutí.  

Do kulturního dědictví náleţí také péče o zachování zvykových řemesel, znalost 

výroby a zpracování obvyklých materiálů. Pro příklad lze uvést kupříkladu doškové 

střechy, které se pouţívaly ještě po druhé světové válce, ale dnes jsou v případě nutnosti 

jen velmi těţko přístupné, poněvadţ jejich zhotovování upadlo v zapomnění. Shodné 

ohroţení hrozí pod tlakem současné průmyslové stavební výroby a moderních materiálů i 

jiným tradičním řemeslům. Z těchto příčin je u památkově chráněných staveb potřebné 

preferovat tradiční materiály. Soudobé materiálové varianty mohou být srovnatelné 

funkčně, ale z pojetí zachování kulturně historických hodnot má uţití tradičního materiálu 

hodnotu samo o sobě a je v zásadě nenahraditelné.  

Památky je nejvhodnější upravovat prostředky, kterými vznikly nebo kterými byly 

uchovávány po rozhodující dobu své existence. Benátská charta říká, ţe novodobé 

pomůcky lze při renovaci památek zvaţovat aţ poté, co se tradiční řešení projevila jako 

nepostačující, a to pouze za předpokladu, ţe tyto novodobé prostředky jsou podloţeny 

výzkumným poznáním a dlouholetou zkušeností. Chápejme to tak, ţe u obvyklých omítek 

a jejich povrchových úprav obsahuje zkušenost přes tisíc let, zůstaneme-li na našem území. 

V evropském měřítku je souhrn znalostí ještě delší. Co se neosvědčilo, bylo opuštěno, co 

neprokázalo trvanlivost, zmizelo. Co přečkalo, je nejen výtvarně, ale i technicky ideální a 

podloţené staletou zkušeností.  

Výše uvedená všeobecná východiska lze shrnout tak, ţe obsahem památkové 

ochrany je zachování kulturně historických hodnot individuálních budov i jimi tvořeného 

stavitelského prostředí jako komplexu. Toho lze dospět vytrvalou péčí o fyzické zachování 

starých omítek a jejich povrchových úprav tam, kde dosud existují, uţíváním tradičních 

materiálů a průběhu při obnovách a respektováním historického architektonického 

projevu. [15] 

7.2 Cíle analýzy 

Cíle analýzy omítek a malt jsou v zásadě dva a Kotlík je popisuje takto [4]: 

 určit sloţení malty (poměr mísení, druh pojiva, počet nanesených vrstev atp.), 

 objasnit její současný stav (salinita, vlhkost, pórovitost, hydrofobita). 
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Ze struktury omítky lze dále usuzovat na moţnost její zpracování a popřípadě 

navrhnout sloţení nové omítky vhodné pro její doplnění či záměnu. Ze stavu omítky je 

moţné vypátrat příčiny jejího postiţení a doplnit či zpřesnit vědomosti restaurátorského či 

stavebního výzkumu. [4] 

Renovace a celková oprava omítek jsou stavebním zákrokem do dané stavby, který je 

ve své většině spojen s pracemi rekonstrukčního charakteru. Je nutné uznávat fakt, ţe 

omítka je neoddělitelnou součástí stavební konstrukce a její prozkoumání nelze oddělit od 

soudobého hodnocení technického stavu historického objektu. Smyslem výzkumu je co 

nejlépe vypozorovat a stanovit příčiny vzniklých vad a poškození omítky, coţ nelze pouze 

dílčí samostatnou kontrolou provést. Nejvhodnější postup při prozkoumání vnějšího pláště 

udává schéma na obr. 8. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 8 Optimální postup průzkumných prací se zaměřením na sanaci nebo obnovu omítek [8] 
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7.3  Druhy analýzy 

Rozdílné cíle analýzy vyţadují rozdílné metody. Kotlík uvádí následující seznam, 

který je výčtem analytických metod, které pro rozbor historické omítky a malty přicházejí 

v úvahu: 

 granulometrická analýza, 

 silikátová analýza, 

 mikroskopické vyšetření, 

 instrumentální metody – EDS, TG/DTA, XRD, 

 stanovení vlhkosti a salinity, 

 pórometrie, 

 stanovení vodotěsnosti a kapilární nasákavosti, 

 studium biologického napadení. [4] 

7.3.1 Granulometrická analýza 

Předkládá zprávu o zastoupení jednotlivých zrnitostních frakcí plniva. Je částečným 

podkladem pro volbu vhodného (obdobného) plniva při doplňování materiálu a dále pro 

vymezení sloţení plniva. [6] 

Pro plnivo se zrny o velikosti 0,045 mm se realizuje sítová analýza. Pro jemnější 

podíly částic se uskutečňuje sedimentační analýza. Před granulometrickou analýzou je 

pojivo omítky rozprostřeno působením zředěné kyseliny chlorovodíkové. Odloučené 

kamenivo je poté promyto vodou, vysušeno a prosíváno síty, které jsou podle ČSN 72 

1511 [13] vymezeny na rozměry [4] ok 8; 4; 2; 1; 0,5; 0,125; 0,09; 0,063 a 0,045. [10] 

7.3.2 Silikátová analýza 

Obvykle se silikátová analýza provádí na mokré cestě a spočívá v rozpouštění vzorku 

zředěnou kyselinou chlorovodíkovou (HCl), izolování nerozpustného podílu filtrací a ve 

filtrátu pak stanovení obsahu rozpustného oxidu křemičitého (SiO2), oxidu vápenatého a 

hořečnatého (CaO, MgO), sesvioxidů (Al2O3, Fe2O3 a oxidů dalších kovů všeobecného 

vzorce R2O3). Zároveň se stanovuje úbytek ţíháním na 900 nebo 1000 °C, popřípadě obsah 

síranů (SO4
2-

). Řidčeji bývá tato analýza doplněna o stanovení obsahu oxidu 

uhličitého (CO2) volumetricky Scheiblerovou plynovou byretou.  
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Výsledkem analýzy je procentové sloţení omítky vyjádřené v oxidické formě 

hmotnostními procenty obsahy oxidů individuálních stanovených prvků. Ať jiţ jsou 

jednotlivá stanovení této analýzy vypracována jakýmkoli způsobem (gravimetrie, titrace, 

atomová absorpční spektrometrie či potenciometrie s iontově selektivní elektrodou), 

výchozím předpokladem pro vysvětlení jejich výsledků je, ţe kamenivo omítky je 

nerozpustné v HCl a ţe úbytek ţíháním je moţné korelovat s termickým rozkladem 

karbonátů. Tyto podmínky však nemusí být vţdy dodrţeny.  

Kvantita vzorku potřebného pro silikátovou analýzu odpovídá nárokům 

granulometrické analýzy a obě metody lze provést najednou z téhoţ vzorku. [4] 

7.3.3 Mikroskopické vyšetření 

Je velice důleţité pro charakterizaci jemné dekorativní omítky a štuků.  

Co lze mikroskopií zjistit, uvádí následující heslovitý přehled podle Kotlíka [4]: 

 petrografické sloţení omítky; druh minerálního pojiva a plniva – výskyt 

mramorové moučky, křídy, drcené cihly, dřevěného uhlí, slaměné řezanky, 

ţivočišných chlupů atp., 

 stratigrafie a mikrostruktura omítky a jejich povrchových úprav; tloušťka 

štuku, intonaka, výstavba barevné vrstvy nástěnné malby, zabílení atp., 

 identifikace pigmentů a organických pojiv. 

Specifickým druhem mikroskopie, která se však v poslední době při studiu 

historických stavebních materiálů uplatňuje stále častěji, je skanovací (rastrovací) 

elektronová mikroskopie (SEM). Umoţňuje sledování mikrostruktur omítky při zvětšení 

řádů 10
1
-10

4
 a vyniká vysokou hloubkou ostrosti obrazu. [4] 

7.3.4 Instrumentální metody 

Moderní přístrojové metody uţívané při rozboru jsou zejména: 

 elektronově disperzní spektrometrie (EDS), 

 termogravimetrie a diferenční termická analýza (TG/DTA), 

 rentganová difrakční analýza (XRD). 
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Tyto techniky se většinou neuţívají jako metody „první instance“ nahrazující 

obvyklou silikátovou analýzu, ale jako metody kompenzační, upřesňující její poznatky 

v odpovídajících dílčích, popřípadě sporných, bodech. [4] 

7.3.5 Stanovení vlhkosti a salinity 

Rozbor rozprostření a rozsah zavlhčení a zasolení omítek je dílčím materiálem pro 

nalezení příčiny daného stavu a z toho plynoucího návrhu průběhu obnovy. Můţe být také 

návodem pro předpokládanou trvanlivost materiálu. [6] 

Přílišná vlhkost a výskyt vodorozpustných solí v omítce, resp. v kterémkoli 

stavebním materiálu, naznačuje váţné poruchy stavby nebo její části. Stanovení míry a 

druhu zasolení a vlhkosti omítky či obecně celého zdiva je proto velmi významné pro 

podklad odpovídajících sanačních opatření. [4] 

7.3.6 Pórometrie 

Znalost pórovitosti omítky je zásadní jak pro její celkový technický popis, tak i pro 

nástin technologie její sanace. Podle pórovitosti lze např. odhadnout spotřebu konsolidantu 

nutného pro zpevnění omítky, porovnáním pórovitosti omítky před a po konsolidaci lze 

usuzovat na efektivitu provedeného zásahu atp. [4] 

Z úhrnné porozity zdiva se určí, kolik vody se do zdiva můţe dostat, důleţitá je 

vlastní distribuce pórů – roztřídění pórů podle velikosti poloměrů individuálních pórů [9].  

7.3.7 Stanovení vodotěsnosti a kapilární nasákavosti 

Hodnocení vodotěsnosti se vyuţívá k posouzení efektivity hydrofobní úpravy 

stavebního materiálu. Má tedy význam pro posouzení výsledku sanace omítky či 

restaurátorského zákroku, jehoţ součástí byla konečná hydrofobizace objektu.  

Vedle toho, můţe být u omítek pozorována kinetika jejich kapilární nasákavosti 

vodou (imbibometrie) a vypracován výpočet koeficientu kapilární nasákavosti. Tato 

stanovení však poţadují zpracování zkušebních těles přesně určených rozměrů a pro 

posuzování historických materiálů jsou tedy pouţitelná jen výjimečně. [4] 
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7.3.8 Studium biologického napadení 

Neprovedeným, nevyhovujícím anebo neodborně vyhodnoceným prozkoumáním 

biologického napadení vzniká mnohdy řada dalších problémů, které vyvolávají potřebu 

opětovných zásahů, nebo naopak směřují k nadbytečné výměně původních prvků s řadou 

nepříznivých důsledků pro památku [6].  

7.4  Sanace 

Projekt sanace biologického napadení je vypracováván na principu výzkumu 

biologického napadení a výzkumu starších chemických uplatnění. Stanovuje přesně hlavně 

rozsah nezbytného odstranění napadeného materiálu a postup jeho likvidace, určité vhodné 

insekticidní, fungicidní či jiné výkonné sanační látky, jejich koncentrace a postup pouţití, 

potenciální petrifikační přípravky pro zpevnění sanačně ošetřeného materiálu a způsob 

ošetření dalších ohroţených, avšak bezprostředně nenapadených látek a konstrukcí.  

Míra zásahu, výběr účinných likvidačních látek, jakoţto i postup jejich aplikace 

podléhá typu napadaného materiálu, druhu biotického škůdce, rozsahu napadení, stavu 

napadeného materiálu a na sestavě dříve pouţitých biocidních a insekticidních látek. 

Chemické prostředky by měly v kaţdém případě být kompatibilní, aby nedocházelo 

ţivelně k sekundárním řetězovým chemickým reakcím se zbytky látek uplatněnými při 

předešlém ošetření, které by mohly památku porušit.  

Kvalifikovaná sanace biologicky napadených konstrukcí musí být nejen efektivní v 

odstranění škůdců a preventivní ochraně materiálů před příštím napadením, ale také šetrná 

k památkově chráněným hodnotám. Obzvláště podstatné je z tohoto hlediska rozumné 

odstraňování napadeného materiálu a výběr takových účinných látek, které chemicky 

nepoškodí a nezmění podobu chráněných hodnot. Naprosto nepřiměřené jsou pro 

památkovou obnovu takové sanační prostředky, které zabarvují ošetřené části z příčin 

identifikace a přezkoumávání rozsahu aplikace. [6] 

Sanační omítky, přesněji řečeno sanační omítkové soustavy, se vytvářejí obyčejně ze 

tří vrstev. Základní z nich je sanační podhoz, který se nanáší buď celoplošně, nebo síťovitě 

a funguje jako kotvící a spojovací mezivrstva. Následující vrstvou je základní pórovitá, 

resp. pórovitá vyrovnávací omítka, která slouţí k narovnání hrubých nerovností povrchu a 

především jako úloţiště krystalizujících solí. Z tohoto důvodu musí být tato omítka alespoň 
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zčásti nasákavá, aby do ní mohla voda s rozpuštěnými solemi prostupovat. Třetí vrstva je 

tvořena vlastní sanační omítkou, která se krom vysoké pórovitosti vyznačuje jistou 

hydrofobitou a která proto zabraňuje vystupování kapalné vody a solí na vnějšek 

omítky. [4] 

Prospěšnost těchto látek se přeceňuje. Ve spojitosti s historickými stavbami se jedná 

o postup, který by rozhodně neměl chápat jako standardní. Opak je skutečností. Při 

úpravách historických staveb budou okolnosti, za kterých lze uţití sanačních omítek 

navrhnout, okrajové a z hlediska výskytu neobvyklé. Při zvaţování jejich potenciálního 

pouţití je příhodné brát v úvahu následující fakta: 

 sanační omítky nejsou východiskem problému vlhkosti ani zasolenosti zdiva, 

ale doplňujícím postupem, kterým lze dospět zmírnění či vyloučení 

povrchových závad. Vzhledem k hydrofobním vlastnostem je nutné si 

uvědomit, ţe sanační omítky kladou odpor prostupu vody z obou stran, coţ 

při pouţití na mokré zdivo znamená zhoršenou schopnost vysýchání, 

 sanační omítky nejsou stálým opatřením, ale mají omezenou trvanlivost, 

 nevyhovují předem danému poţadavku památkové péče na přednostní 

uţívání tradičních materiálů a postupů. Jejich uţívání také není podloţeno 

dostatečně dlouhou praxí, 

 sanační omítky mají jiné rysy neţ omítky tradiční, mimo jiné jinak pohlcují a 

vypařují vodu. To v některých případech směřuje k odlišnému vzhledu ploch 

opatřených sanačními omítkami. Aplikace sanačních omítek proto v 

některých případech můţe vést k estetickým vadám, 

 prostředkem uchování architektonického dědictví je ochrana dochovaného 

historického originálu včetně dochovaných historických omítek. Klad 

sanačních omítek není takový, aby kompenzoval kulturní ztrátu způsobenou 

odstraněním dochovaných historických povrchových modifikací. Jestliţe jsou 

dochovány historické omítky v zachovatelném stavu, je jejich záměna 

omítkami sanačními nemístná nejen proto, ţe historických omítek je škoda, 

ale i proto, tyto historické omítky prokázaly dlouhou existencí ţivotnost.  

Uţití sanačních omítek v památkové praxi proto bude redukováno na případy, kdy se 

historické omítky nedochovaly nebo dochované omítky nemají památkovou cennost a 
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předmětný silně zatíţený povrch má vyhovět zvláštním uţitným předpokladům. Bude se 

jednat kupříkladu o fasády domů v přímé blízkosti komunikace, která se v zimě solí a 

solný roztok odstřikuje na fasádu, či vlhký sklep činţovního domu z přelomu 19. a 

20. století, který je nutné rychle upravit na sklad či jiné vyuţití. Ale i zde platí, ţe sanační 

omítky jsou pouze doplňujícím opatřením a nemohou nahradit řešení původu závad. [16] 

7.4.1 Čištění omítaných fasád 

Přirozené stárnutí omítek je doprovázeno znečišťováním jejich povrchu kontaktem 

s látkami ovzduší. Negativně působí především oxid uhličitý, siřičitý, kyselý déšť a pevné 

částice v atmosféře, jejichţ základem jsou kouřové exhalace vytápěných objektů a 

průmyslových závodů. Od začátku vytvrdnutí malty dochází k reakcím těchto látek 

s vápennou sloţkou omítky. Vznikající vrstva se postupně mění v omítce v pevně 

zakotvenou krustu se zvláštními rysy. [8] 

Čištění fasád se můţe realizovat buď z estetických důvodů nebo jako technologický 

výkon před nanášením nové povrchové úpravy – fasádní zbarvení. Podle toho se řídí i 

volba čistící techniky. [4] 

Krusta nejen z estetického pojetí znehodnocuje fasádu, ale formuje i dvojvrstvu, jejíţ 

chování při změnách teploty a vlhkosti ovzduší urychluje děje přirozeného stárnutí. [8] 

Účelem čištění z estetických důvodů je zlikvidovat nános nečistot a renovovat tak 

barevnost fasády. Realizuje se běţně tlakovou vodou, eventuálně teplou tlakovou vodou. 

V případě ţe se jedná o silněji zašpiněnou fasádu, je moţno aplikovat i přísadu 

saponátu. [4] Postup čištění nesmí porušit historické omítky [8].  

7.5  Zpevňování omítek 

Omítka můţe splňovat svou úlohu – architektonicky dotvářet stavbu a současně 

chránit před působením nepříznivých vlivů vnějšího prostředí – jen pokud vytváří celistvý 

ochranu s povrchovou úpravou.  

Z pohledu technika je často sporné, zda je moţno spolehlivě navrhnout obnovu 

fasády zaloţenou na pouhém doplňování odpadlých ploch vedle trhlinkami porušených a 

nedostatečně zakotvených částí. I kdyţ realizujeme doplnění maltou identického sloţení 

(po analýze vzorků zbylých částí omítky) je třeba počítat s tím, ţe výsledkem bude plošně 
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různorodá povrchová úprava zpravidla vykazující spáry mezi novou a starou omítkou. 

Odlišné chování upravených a předešlých ploch i heterogennost můţe iniciovat poruchy u 

původně zdánlivě nenarušených zbytků omítky. Jednou z moţností trvanlivější úpravy je 

fixace omítky podtmelením, které je ovšem realizovatelné spíše na významných 

středověkých omítkách některých hradů a tvrzí. [8] 

Jedním ze zásadních předpisů památkové ochrany, tak jak je dnes posuzována, je 

maximální snaha o zachránění původního materiálu (někdy označovaného jako autentická 

hmota) objektu. Platí to ve početné míře nejen pro výtvarné památky, ale i pro památky 

stavební, technické, řemeslné apod. Proto je při renovaci historických staveb, pokud to 

neohroţuje existenci stavby, upřednostňována snaha zachovat stávající materiály – omítky, 

konstrukční prvky, obklady apod. před běţnou výměnou poškozených částí za nové. 

V extrémním pojetí můţe tato snaha směřovat k obtíţně řešitelným rozporům mezi 

památkářem a technologem, stavařem atd. V přijatelné míře je ji však třeba i při renovaci 

stavebních památek přijmout.  

V praxi to přináší obzvláště potřebu vylepšovat mechanické vlastnosti existujících 

stavebních materiálů objektů – omítek, malt, cihel i kamene (včetně barevných úprav) a tak 

protahovat jejich trvanlivost. Místo technicky většinou jednodušší náhrady doţilého prvku 

novým je nutno vyhledávat metody a prostředky, jak vylepšit vlastnosti existujících 

materiálů, aby mohly být dále součástí obnovovaného objektu a splňovaly poslání, pro 

které byly pouţity.  

Z konstrukčního pojetí je důleţité zejména zdokonalení mechanických vlastností –

 konsolidace – omítek a zdících prvků – kamene nebo cihel. Jaké rysy při výběru 

příhodného konsolidantu vyţadujeme? Především uspokojivé (přiměřené) zpevnění – tedy 

vylepšení mechanických vlastností.  

Pojmenování přiměřené je třeba zvýraznit. Ne vţdy je vyţadováno maximální moţné 

zpevnění, které daná metoda nebo daný prostředek mohou zajistit. Protoţe stavební 

materiály jsou většinou pórovité a pórovitost je jejich základní vlastností, zpevnění by 

nemělo pórovitý systém zcela zablokovat a tím omezit transport plynů, především vlhkosti, 

ošetřenou vrstvou. 

Další důleţitou vlastností je dobrá penetrační (pronikací) schopnost konsolidantu. Při 

konsolidaci pórovitých materiálů je totiţ naprosto nevyhnutelné, aby prostředek prostoupit 
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do dostačující hloubky od povrchu a jeho rozptýlení ve hmotě bylo pokud moţno 

stejnorodé. V opačném případě se vyvíjejí ostré přechody mezi zpevněnou a nezpevněnou 

hmotou, na nichţ dochází ke skokové změně vlastností (mechanické pevnosti, teplotní 

roztaţnosti, propustnosti pro plyny apod.), coţ můţe směřovat ke vzniku vnitřních pnutí, 

k oddělování obou hmot a tedy k závaţnému poškozování materiálu. Potřebná hloubka, do 

které by měl prostředek v daném materiálu prostoupit, podléhá i stupni koroze materiálu. 

Názory na ni se různí, např. u kamene je nejčastěji povaţována za dostačující hloubku 

2-3 cm, u omítek postačuje většinou menší hloubka penetrace.  

Mezi následující poţadavky na zpevňovací prostředky patří neškodnost ve spojitosti 

ke zpevňovanému materiálu i úplnému systému stavby, odolnost biologickému napadení, 

vodě a solím, všeobecně dlouhodobá ţivotnost.  

Pro uspokojivé zpevnění stavebních materiálů (a nejen jich) je značně významná 

kontrola mnoţství konsolidantu, eventuálně dosaţená hloubka impregnace. Zvláště u 

památkových staveb v podstatě neexistuje moţnost odběru vzorků ošetřeného materiálu, u 

něhoţ by bylo moţno potřebná stanovení uskutečnit. [4] 
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8 Ochrana staveb proti působení mikroorganismů 

8.1 Biocidy ve stavebnictví 

Pro členění nebo definice biocidů ve stavební chemii z hlediska pouţití můţeme 

zvolit různé úhly pohledu. Jsou definovány tři hlavní oblasti: 

 konzervace vodouředitelných systémů, 

 fungicidní, případně algicidní ochrana nátěrového filmu, 

 sanace podkladu před aplikací dalších systémů - omítek, nátěrů apod. [21] 

8.1.1 Obecné pojmy 

Prevence staveb a stavebních konstrukcí proti biokorozi záleţí na aplikaci přímých či 

nepřímých metod, které je moţno i vzájemně kombinovat [3]. Uţitím nepřímých metod 

dochází kupříkladu k přeměnám takových veličin stavby, jako jsou relativní vlhkost, obsah 

vody ve stavebním materiálu, světelné podmínky, popřípadě přísun ţivných látek 

pro mikroorganismy [5].  

Přímé metody pouţívané k omezení biokoroze se dělí na mechanické, fyzikální, 

biologické a chemické metody. [5] 

Chemická metoda ochrany staveb spočívá v pouţití látek nazývaných biocidní 

prostředky či biocidy.  

Vymezení biocidního přípravku je určeno Zákonem č. 120/2002 Sb. O podmínkách 

uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících 

zákonů [17], z něhoţ je následující citace: 

„Biocidní přípravek je přípravek obsahující jednu nebo více účinných látek určený 

k ničení, odpuzování, zneškodňování, zabránění účinku nebo dosaţení jiného regulačního 

účinku na jakýkoliv škodlivý organismus chemickým nebo biologickým způsobem. 

Škodlivým organismem je kaţdý organismus, který má nepříznivý účinek na člověka nebo 

jehoţ přítomnost je neţádoucí, nepříznivě ovlivňuje činnost lidí nebo předměty, které 

uţívají nebo vyrábějí, nebo působí nepříznivě na ostatní ţivé organismy nebo na ţivotní 

prostředí; při pouţívání biocidních přípravků je škodlivý organismus cílovým 

organismem.“ [1] 
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Biocidy jsou mnohomístné inhibitory, které mají účinek na řadu kritických míst 

buňky (na rozdíl od antibiotik, která postihují výhradně jedno kritické místo).  

Mikrobiální buňka má pro působení biocidů tři charakteristické cílové oblasti. Je to 

zejména buněčná stěna, která na jedné straně dává buňce strukturální ucelenost, na druhé 

straně je příhodným místem pro napadení biocidy.  

Pro většinu biocidů je nejvýznamnějším cílem cytoplazmatická membrána, v níţ jsou 

umístěny transportní a energetické reakce, dýchací řetězce a velká řada enzymů. 

Membrána je proto velmi náchylná k funkčnímu poškození; navíc spotřeba biocidů pro 

vytvoření biostáze je relativně nízká.  

Některé biocidy jsou orientovány do cytoplazmy, ve které probíhá řada katabolických 

a anabolických reakcí. Se zřetelem na bariérový efekt, který tvoří buněčná stěna a 

cytoplazmatická membrána, je však hromadění biocidu v této části buňky komplikovanější. 

Biocidy rozrušují buněčné funkce a buňku bakterií přivádí do tísně. 

Je nezbytné mít na zřeteli, ţe majorita biocidů má v malých koncentracích 

bakteriostatický účinek a teprve ve vyšších koncentracích působí baktericidně. O 

mechanizmu biocidní činnosti je známo pro tuto chvíli jen málo. 

Je patrné, ţe činnost biocidů postihuje různé části bakteriální buňky a vzhledem 

k rezervním cestám metabolických pochodů nemusí vţdy znamenat zabití buňky. Ve 

většině případů je organismus schopen nalézt náhradní metabolickou dráhu a tak přečkat i 

ve stresových situacích. [3] 

Schopný biocid by měl splňovat několik podstatných poţadavků. Musí být: [5] 

 ekologický, 

 efektivní, 

 ekonomický, 

 málo toxický, 

 nesmí interferovat s podkladem (nesmí barvit podklad), 

 nesmí ovlivňovat ekologickou rovnováhu biotopu, 

 musí být schválený SZÚ (státní zdravotní ústav). 
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8.1.2 Typy biocidních přípravků 

V současném období je na světovém trhu ohromné mnoţství různorodých biocidních 

přípravků; část z nich je povolena i pro upotřebení v České republice.  

Je nutné zdůraznit, ţe mimo základních sloučenin uváděných v produktech jsou ve 

většině přípravků aplikována další aditiva (někdy jen ve stopách), která rozhodujícím 

způsobem ovlivňují a zesilují činnost biocidů vzhledem k mikroorganismům. Totoţnou 

roli mohou hrát i některá organická rozpouštědla. Takovým způsobem se vyvíjí celá řada 

biocidů, které sice zahrnují na první pohled stejné výchozí sloučeniny, avšak ve 

skutečnosti mají značně odlišná spektra biocidní činnosti. [3] 

V příloze uvedeného zákona je zahrnuto rozdělení biocidních prostředků na principu 

jejich aplikace, a to celkem na 23 prostředků [1]. 

Dezinfekční přípravky a přípravky pro všeobecné upotřebení: 

 biocidní přípravky osobní hygieny; 

 dezinfekční přípravky pro privátní a profesionální pouţití a jiné biocidní 

přípravky; 

 biocidní přípravky pro veterinární hygienu; 

 dezinfekční přípravky pro oblast potravin a krmiv; 

 dezinfekční přípravky pro pitnou vodu. 

Konzervační prostředky: 

 konzervační přípravky pro výrobky v plechových obalech; 

 konzervační přípravky pro povlaky; 

 konzervační přípravky pro dřevo; 

 konzervační přípravky pro vlákna, kůţi, pryţ a polymerní materiály; 

 konzervační přípravky pro zdivo; 

 konzervační přípravky pro chladírenské a zpracovatelské systémy pouţívající 

kapaliny; 

 konzervační přípravky proti tvorbě slizu; 

 konzervační přípravky pro kapaliny pouţívané při obrábění kovů. 
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Prostředky pro regulaci ţivočišných škůdců: 

 rodenticidy; 

 avicidy; 

 moluskocidy; 

 piscicidy; 

 insekticidy, akaricidy a přípravky na regulaci stavu jiných členovců; 

 repelenty a atraktanty. 

Ostatní prostředky: 

 konzervační přípravky pro potraviny nebo krmiva; 

 přípravky proti hnilobě; 

 balzamovací a taxidermické kapaliny; 

 přípravky pro regulaci stavu neţádoucích obratlovců s výjimkou přípravků 

určených k ochraně rostlin a rostlinných produktů. [1] 

8.1.3 Biocidy v oblasti omítek 

Organické sloučeniny cínu 

Pouţívaly se a doposud se zčásti pouţívají jako fungicidní, baktericidní a slimicidní 

přípravky. Organociničité látky nemají jedovatá rezidua, rozrušují se na neaktivní 

sloučeniny, některé však patří mezi nervové jedy. Organické sloučeniny cínu našly 

rozsáhlé uplatnění při šetření dřeva, textilu, papíru, zdiva, omítek, nátěrových hmot apod. 

Mezi charakteristické sloučeniny patří tributylcínoxid, tributylcínftalát, 

tributylcínnaftenát, tributylcínfluorid. [3] 

Organické sloučeniny mědi a zinku 

Jsou pouţívány pro ochranu dřeva a nátěrů (tmavých barev) a textilu. I kdyţ ionty 

Cu
2+

 mají zejména vynikající algicidní vlastnosti při uplatnění na zdivo, beton, omítky a 

cihly, některé přípravky této kategorie jsou vhodné i pro další stavební aplikace. 

Mezi typické sloučeniny náleţí 8-hydroxychinolinát Cu, Zn, naftenáty Cu, Zn, 

oxináty Zn-Cu, oleáty, stearáty, formiáty Cu, oktoát Zn. [3] 
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Fenolické sloučeniny 

Početný a dříve široce vyuţívaná třída látek. Antibakteriální působení fenolů se 

zesiluje halogenací, celková toxicita nitrací. Fenolické sloučeniny byly aplikovány na 

beton, omítky, dřevo, textil, ale také do mýdel, papíru a usní.  

Mezi charakteristické a dodnes pouţívané sloučeniny patří 2-fenylfenolát sodný, 

oktylfenol, 2-fenylfenol, hexachlorofen, p-chlor-meta-kresol. [3] 

Imidazoly 

Jsou to vesměs látky uvolňující při vyšších hodnotách pH formaldehyd, nekorozivní 

a slučitelný s řadou dalších biocidů. Při pH 6-8 jsou stabilní, vhodné jako přídavky do 

nátěrů, do omítek, pro ochranu dřeva. Deriváty benzimidazolu (Karbendazim, Fuberizadol) 

a další jsou aktivní vzhledem k dřevozbarvujícím houbám a plísním. [3] 

Deriváty močoviny 

Dlouhodobé biocidy s rozsáhlým antimikrobním spektrem. Pouţívají se pro ochranu 

nátěrů, omítek, lepidel a tmelů, pro ochranu polymerních disperzí.  

Deriváty močoviny jsou mnohdy kombinovány s oktyl nebo chlorizothiazolinem, 

karbamáty nebo ethylenglykolhemiformalem. [3] 

Hemiacetaly, hemiformaly 

Biocidy přítomnosti. Jsou to reakční produkty alkoholů (benzylalkohol, 

propylalkohol) a formaldehydu (O-formal) nebo amidů (chloracetamid) a 

formaldehydu (N-formal). Velice často se pouţívají do barev, lepidel, nátěrů, omítek, 

vápna a betonu. [3] 

8.1.4 Využití biocidních látek ve stavebnictví 

Nanočástice stříbra jako biocid ve stavebnictví a obkladových materiálech 

Nanočástice stříbra jsou upotřebeny jako biocid do stavebních a obkladových 

materiálů a působí vůči bakteriím, plísním, řasám a dalším mikroorganismům. [14] 

Kombinace karbendazimu, OIT a diuronu 

Pro fungicidní a algicidní omítkoviny a fasádní nátěrové hmoty. [19] 

Pro příklad: Acticide ep paste, Acticide eps paste, Acticide epw, Acticide mk family.  



Michaela Točíková 

 Vliv mikroorganismů na omítky historického stavebního fondu 

2010  44 

9 Závěr 

Historické budovy mají velký význam, ať uţ z pohledu historického či uměleckého. 

A omítky těchto budov jsou nedílnou součástí těchto staveb.  

Je třeba starat se o tyto budovy a jejich omítky, abychom v čas rozpoznali jejich 

poškození, druh tohoto poškození a způsob řešení odstranění a uchování omítek. Je ale 

nutné zachovat sloţení omítek a postup úpravy pro obnovu těchto omítek, aby byla 

historičnost této budovy zachována.  

Mikroorganismy, jako jsou plísně, mechy, bakterie a jiné, napadají a rozrušují tyto 

omítky, čímţ na nich vzniká škoda. Je nutno tyto škody analyzovat, části těchto omítek 

podrobit laboratornímu vyšetření a navrhnout způsob odstranění a následné ochrany, 

případně pouţití biocidních přípravků.  

Po prostudování teoretických poznatků jsem navrhla některé typy biocidních 

přípravku pro odstranění biologického napadení na historických omítkách a uvedla jejich 

pouţití na tyto omítky a obecně ve stavebnictví.  

Splnila jsem vytyčené cíle, které mi byly stanoveny, rozebráním biocidních 

přípravků pro záchranu historických omítek. Tímto tématem bych se ráda věnovala ve své 

diplomové práce s rozšířením na napadení mikroorganismů, případně i stanovení vlhkosti 

nejen na historických omítkách, ale i na jiné stavby, jako jsou sochy.  



Michaela Točíková 

 Vliv mikroorganismů na omítky historického stavebního fondu 

2010  45 

10 Použitá literatura 

[1] LEDEREROVÁ, Jaroslava. Biokorozní vlivy na stavební díla. [s.l.] : [s.n.], 

2009. 273 s. 

[2] PAŘÍKOVÁ, Jelena; KUČEROVÁ, Irena. Jak likvidovat plísně. [s.l.] : [s.n.], 

2001. 86 s. 

[3] WASSERBAUER, Richard. Biologické znehodnocení staveb. [s.l.] : [s.n.], 2000. 

280 s. 

[4] KOTLÍK, Petr. Stavební materiály historických objektů [online]. [s.l.] : [s.n.], 

1999 [cit. 2010-03-09]. Dostupné z WWW:  𝑡𝑡𝑝://𝑣𝑦𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙𝑠𝑡𝑣𝑖. 𝑣𝑠𝑐𝑡. 𝑐𝑧/𝑘𝑛𝑖𝑦/

𝑢𝑖𝑑_𝑖𝑠𝑏𝑛 − 80 − 7080 − 347 − 9/𝑝𝑎𝑔𝑒𝑠 − 𝑖𝑚𝑔/001. 𝑡𝑚𝑙 . 

[5] KUPILÍK, Václav; WASSERBAUER, Richard. Konstrukce pozemních staveb 80 : 

Zdravotní nezávadnost stavebních konstrukcí. [s.l.] : [s.n.], 2002. 75 s. 

[6] GIRSA, Václav, et al. Předprojektová příprava a projektová dokumentace v 

procesu péče o stavební památky. Zprávy památkové péče. 2004, 64, svazek 27, s. 13-108. 

[7] MICHOINOVÁ, Dagmar. Technologie péče o historické památky. Obnova 

památek; 5. konference s výstavou a exkurzí. 2004, Dostupný také z WWW:  𝑡𝑡𝑝://

𝑤𝑤𝑤. 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑎𝑥𝑖𝑠. 𝑐𝑧/𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥. 𝑎𝑠𝑝? 𝑚𝑒𝑛𝑢 = 633&𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑 = 4015 . 

[8] HOŠEK, Jiří; LOSOS, Ludvík. Historické omítky : Průzkumy, sanace, typologie. 

[s.l.] : [s.n.], 2007. 167 s. 

[9] BALÍK, Michael. Odvlhčování staveb. [s.l.] : [s.n.], 2008. 307 s. 

[10] OŢANOVÁ, Lucie. Rekonstrukce výrobních postupů historických malt a omítek 

. [s.l.], 2008. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Dostupné z WWW:  𝑡𝑡𝑝://

𝑖𝑠. 𝑚𝑢𝑛𝑖. 𝑐𝑧/𝑡/175462/𝑝𝑟𝑖𝑓_𝑏/

𝑅𝑒𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑐𝑒_𝑣𝑦𝑟𝑜𝑏𝑛𝑖𝑐_𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑝𝑢_𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑘𝑦𝑐_𝑚𝑎𝑙𝑡_𝑎_𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒𝑘 −

_𝑏𝑎𝑘𝑎𝑙𝑎𝑟𝑘𝑎. 𝑡𝑥𝑡 . 

[11] CRISPIM, C.A.; GAYLARDE, C.C. Cyanobacteria and Biodeterioration of 

Cultural Heritage: A Review. Microbial Ecology [online]. 2004, [cit. 2010-03-15]. 

Dostupný z WWW:  𝑡𝑡𝑝://80. 𝑤𝑤𝑤. 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛𝑘. 𝑐𝑜𝑚. 𝑑𝑖𝑎𝑙𝑜𝑔. 𝑐𝑣𝑢𝑡. 𝑐𝑧/𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡/

50𝑙𝑦86𝑟𝑗7𝑚𝑘55𝑤𝑚/? 𝑝 = 14𝑑5𝑑2997𝑏5𝑒4𝑏1𝑎8396𝑒1742𝑒080𝑎5𝑐&𝑝𝑖 = 11 . 



Michaela Točíková 

 Vliv mikroorganismů na omítky historického stavebního fondu 

2010  46 

[12] CICEK, Arzu, et al. Effects of environmental conditions on historical buildings:. 

Microbial Ecology [online]. 2008, [cit. 2010-03-15]. Dostupný z WWW:  𝑡𝑡𝑝://

80. 𝑤𝑤𝑤. 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛𝑘. 𝑐𝑜𝑚. 𝑑𝑖𝑎𝑙𝑜𝑔. 𝑐𝑣𝑢𝑡. 𝑐𝑧/𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡/𝑏𝑙𝑟21125451𝑣5141/? 𝑝 =

𝑐693𝑐𝑓5𝑎281044𝑐78𝑏19𝑐1𝑑2𝑒6077𝑎5𝑎&𝑝𝑖 = 2 . 

[13] Česká republika. ČSN 72 1511. In České normy - seznam technických norem. , 

175 (nahrazeno – ČSN EN 12620, ČSN EN 13043, ČSN EN 13055-1, ČSN EN 13139, 

ČSN EN 13242, ČSN EN 13450) 

[14] Nanosilver as a biocide in building materials. Horner Charles J., Kumar Ajay, 

Nieradka Kenneth R. (investors). MPT7: C09D5/14. US 2006272542. 

[15] Obnova omítek historických staveb : V čem spočívá kulturně historická hodnota 

omítek historických staveb?. In Obnova.sk. [s.l.] : [s.n.], 27.11.2005 [cit. 2010-03-16]. 

Dostupné z WWW:  𝑡𝑡𝑝://𝑤𝑤𝑤. 𝑜𝑏𝑛𝑜𝑣𝑎. 𝑠𝑘/𝑐𝑙𝑎𝑛𝑜𝑘 − 1924. 𝑡𝑚𝑙&𝑚𝑜𝑑𝑒 =

𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑&𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 = 0&𝑡𝑜𝑙𝑑 = 0 . 

[16] Obnova omítek historických staveb : Sanační omítky. In Obnova.sk. [s.l.] : 

[s.n.], 27.11.2005 [cit. 2010-03-16]. Dostupné z WWW:  𝑡𝑡𝑝://𝑤𝑤𝑤. 𝑜𝑏𝑛𝑜𝑣𝑎. 𝑠𝑘/

𝑐𝑙𝑎𝑛𝑜𝑘 − 1924. 𝑡𝑚𝑙&𝑚𝑜𝑑𝑒 = 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑&𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 = 0&𝑡𝑜𝑙𝑑 = 0 . 

[17] Česká republika. O podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek 

na trh a o změně některých souvisejících zákonů. In Sbírka zákonů. Dostupný také z WWW: 

 𝑡𝑡𝑝://𝑤𝑤𝑤. 𝑠𝑏𝑐𝑟. 𝑐𝑧/𝑐𝑔𝑖 − 𝑏𝑖𝑛/𝑘𝑚. 𝑐𝑔𝑖? 𝑡𝑦𝑝 = 1&𝑝𝑎𝑔𝑒 = 𝑘𝑚: 𝑆𝐵2002/

120𝐴2𝐴04_𝑂𝑏. 𝐻𝑇𝑀; 𝑠𝑘𝑜𝑘#𝑜𝑠0000 . 

[18] ZYSKA, B. Katastrofy, awarie i zagrozenia mikrobiologiczne v przemysle i 

budownictve. Lódţ:Polytechnika Lódţska, 2001. 

[19] Www.biocidy.cz [online]. 2009 [cit. 2010-03-29]. Biotech. Dostupné z WWW: 

 𝑡𝑡𝑝://𝑤𝑤𝑤. 𝑏𝑖𝑜𝑐𝑖𝑑𝑦. 𝑐𝑧/𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥. 𝑝𝑝? 𝑖𝑑 = 18&𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑒 = 3 ,  𝑡𝑡𝑝://

𝑤𝑤𝑤. 𝑏𝑖𝑜𝑐𝑖𝑑𝑦. 𝑐𝑧/𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥. 𝑝𝑝? 𝑖𝑑 = 18&𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑘𝑎 = 1 . 

[20] Www.kadatec.cz [online]. 2009 [cit. 2010-04-08]. Http://www.kadatec.cz/wp-

content/uploads/2009/02/priciny-koroze.htm. Dostupné z WWW: 

 𝑡𝑡𝑝://𝑤𝑤𝑤. 𝑘𝑎𝑑𝑎𝑡𝑒𝑐. 𝑐𝑧/𝑤𝑝 − 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡/𝑢𝑝𝑙𝑜𝑎𝑑𝑠/2009/02/𝑝𝑟𝑖𝑐𝑖𝑛𝑦 −

𝑘𝑜𝑟𝑜𝑧𝑒. 𝑡𝑚 . 



Michaela Točíková 

 Vliv mikroorganismů na omítky historického stavebního fondu 

2010  47 

[21] JELÍNEK, Bohdan. Strechy.mise.cz [online]. 2006 [cit. 2010-04-08]. Středhy, 

fasády, izolace. Dostupné z WWW:  𝑡𝑡𝑝://𝑠𝑡𝑟𝑒𝑐𝑦. 𝑚𝑖𝑠𝑒. 𝑐𝑧/𝑐𝑙𝑎𝑛𝑘𝑦/𝑏𝑖𝑜𝑐𝑖𝑑𝑛𝑖 −

𝑝𝑟𝑖𝑝𝑟𝑎𝑣𝑘𝑦 − 𝑣𝑒 − 𝑠𝑡𝑎𝑣𝑒𝑏𝑛𝑖 − 𝑐𝑒𝑚𝑖𝑖. 𝑡𝑚𝑙 . 

[29] Cs.wikpedia.org [online]. [cit. 2010-04-10]. Wikipedie - otevřená encyklopedie. 

Dostupné z WWW: 

 𝑡𝑡𝑝://𝑐𝑠. 𝑤𝑖𝑘𝑖𝑝𝑒𝑑𝑖𝑎. 𝑜𝑟𝑔/𝑤𝑖𝑘𝑖/𝐷%𝐶5%99𝑒𝑣𝑜𝑘𝑎𝑧𝑛%𝐶3%𝐴9_𝑜𝑢𝑏𝑦 . 

[30] Cs.wikpedia.org [online]. [cit. 2010-04-10]. Wikipedie - otevřená encyklopedie. 

Dostupné z WWW:  𝑡𝑡𝑝://𝑐𝑠. 𝑤𝑖𝑘𝑖𝑝𝑒𝑑𝑖𝑎. 𝑜𝑟𝑔/𝑤𝑖𝑘𝑖/𝑀𝑒𝑐𝑦 . 

[31] Gvm.vm.cz [online]. v [cit. 2010-04-10]. Koloběh síry. Dostupné z WWW: 

 𝑡𝑡𝑝://𝑔𝑣𝑚. 𝑣𝑚. 𝑐𝑧/𝑣𝑦𝑢𝑘𝑎/𝑏𝑖𝑜_𝑝𝑜𝑗𝑚𝑦/𝑒𝑠𝑙𝑎/𝑘𝑜𝑙𝑜𝑏𝑒_𝑠𝑖𝑟𝑦. 𝑡𝑚𝑙 . 

[32] Leccos.com [online]. f [cit. 2010-04-10]. Leccos. Dostupné z WWW:  𝑡𝑡𝑝://

𝑙𝑒𝑐𝑐𝑜𝑠. 𝑐𝑜𝑚/𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥. 𝑝𝑝/𝑐𝑙𝑎𝑛𝑘𝑦/𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑐𝑛𝑖 − 𝑏𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒 . 

[33] VINAŘ, Jan. Historické stavby vystavené horským podmínkám. Stavebnictví. 

2007, 2. Dostupný také z WWW: 

<http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.casopisstavebnictvi.cz/clankytop-

foto/hl_0702_56.jpg&imgrefurl=http://www.casopisstavebnictvi.cz/historicke-stavby-

vystavene-horskym-

podminkam_A118_I5&usg=__vZhypZglTyKAHftsHumxCK_uxPk=&h=207&w=420&sz=

26&hl=cs&start=22&um=1&itbs=1&tbnid=FelhDZtK9CMajM:&tbnh=62&tbnw=125&

prev=/images%3Fq%3Dbiologick%25C3%25A9%2Bnapaden%25C3%25AD%2Bhistoric

k%25C3%25BDch%2Bom%25C3%25ADtek%26start%3D18%26um%3D1%26hl%3Dcs

%26lr%3D%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1>. 



Michaela Točíková 

 Vliv mikroorganismů na omítky historického stavebního fondu 

2010  48 

11 Seznam tabulek 

TAB. 1 MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ AW NUTNÁ PRO KLÍČENÍ A RŮST VYBRANÝCH DRUHŮ MIKROMYCET (PRŮMĚRNÉ 

HODNOTY) [3].............................................................................................................................................19 

TAB. 2 NEJVĚTŠÍ ZDROJE EMISÍ PEVNÝCH ČÁSTIC A SO2 V R. 1995 A V R. 2005 PO ODSÍŘENÍ A ZMĚNÁCH VE 

STRUKTUŘE HOSPODÁŘSTVÍ [1] .......................................................................................................................21 



Michaela Točíková 

 Vliv mikroorganismů na omítky historického stavebního fondu 

2010  49 

12 Seznam obrázků 

OBR. 1 ASPERGILLUS (FOTO – M. SEDLÁŘOVÁ) [22] ...................................................................................6 

OBR. 2 OUTKOVKA PESTRÁ (TRAMETES VERSICOLOR) [23] ...........................................................................7 

OBR. 3 SINICE RODU CHROOCOCCUS (FOTO LUBOMÍR KOVÁČIK) [24] .............................................................7 

OBR. 4 CALOPLACA DECIPIENS (FOTO ROSTISLAVA SVOBODOVÁ) [25] .............................................................9 

OBR. 5 MICROCOCCUS MUCILAGINOSIS [26] ...........................................................................................11 

OBR. 6 PRAŽSKÝ HRAD – STARÝ KRÁLOVSKÝ PALÁC Z JIŽNÍ STRANY [27]..........................................................24 

OBR. 7 KOSTEL SV. JAKUBA V PRACHATICÍCH – POHLED NA VNĚJŠÍ MALBU [28] ...............................................26 

OBR. 8 OPTIMÁLNÍ POSTUP PRŮZKUMNÝCH PRACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SANACI NEBO OBNOVU OMÍTEK [8] .............30 

 


