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Kutnohorský vápenec - vlastnosti 

• středně až hrubozrnný s charakteristickou velikostí zrn 0,2–
1 mm (i když obsahují i celé schránky živočichů, které jsou 
až několik centimetrů velké).  

• Vlastnosti hornin se značně proměňují, objemová hmotnost 
zjištěná na vzorcích odebraných ze sochařských děl byla 
naměřena v intervalu 1,9–2,6 g.cm-3, 

• vysokoká pórovitostí (14–23%), 

• značně kolísavou nasákavostí, která se pohybuje v 
rozmezí 8–15 hm.%. Tyto hodnoty pravděpodobně souvisí i 
se skladbou velikosti pórů; 

• v kameni jsou zastoupeny především větší póry s velikostí 
10–100 µm, malý je obsah kapilárních pórů (porozita v 
oblasti 0,1–5 mm). 

• Na vrtných jádrech odebraných z několika sochařských 
památek byly měřeny pevnostní charakteristiky. Naměřené 
hodnoty byly překvapivě nízké (pevnost v tlaku 4–9 MPa, 
pevnost v tahu za ohybu 3 MPa). Měření prováděná na 
horninách používaných pro konstrukční prvky uvádějí 
podstatně vyšší hodnoty (30–60 MPa pro pevnost v tlaku, 5–
7 MPa pro pevnost v tahu za ohybu), 

• Z měření provedených autorem na několika vybraných 
sochařských dílech je možné charakterizovat uvedený typ 
vápenců rychlostí UZ transmise 1,5–2,2 km/s a dynamickým 
modulem 3,0–3,8 N/mm2.  
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Příčiny degradace 
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Vliv životního prostředí – sulfatizace 
 
Sulfatizací nazýváme chemickou korozi uhličitanu 
vápenatého (CaCO

3
), při které dochází reakcí 

uhličitanu vápenatého s oxidy síry k jeho přeměně 
na síran vápenatý (v běžných podmínkách vzniká 
sádrovec, dihydrát síranu vápenatého CaSO

4
. 

2H
2

O). Tato přeměna je spojena se zvýšením 
rozpustnosti povrchu horniny, protože síran 
vápenatý je ve vodě cca 150x rozpustnější 
(rozpustnost uhličitanu vápenatého – 0,014 g/l při 
20 °C; rozpustnost síranu vápenatého – 2,05 g/l 
při 20 °C). 

 

 



Další chemické korozní procesy 
 

• Koroze oxidem uhličitým: Rozpustnost uhličitanu vápenatého stoupá i v přítomnosti oxidu 
uhličitého. Tento plyn se ve vodě rozpouští na kyselinu uhličitou. Vzájemnou reakcí této kyseliny 
např. s uhličitanem vápenatým vzniká hydrogenuhličitan (kyselý uhličitan) vápenatý podle 
rovnice: CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2. Tento proces je v přírodě kromě jiného příčinou 
krasových jevů. Vzniklé hydrogenuhličitany jsou ve vodě podstatně rozpustnější (rozpustnost 
hydrogenuhličitanu vápenatého ve vodě je 166 g/l, což je cca. 12 000x vyšší než rozpustnost 
uhličitanu vápenatého), a proto i tento proces vede k místní korozi materiálů, jejichž základní 
složkou uhličitany jsou.  
 

• V důsledku chemické koroze dochází k přeměně dvojmocného železa  na sloučeniny železa 
trojmocného. Při této reakci s horninovými složkami reaguje kyslík obsažený v atmosféře, 
zejména kyslík ve srážkové vodě. Změny způsobené oxidačními procesy mají za následek 
narušení soudržnosti kamene, zejména díky zvětšování nebo zmenšování objemu reagujících 
složek. Příkladem okysličování je např. tzv. kyzové zvětrávání, kdy se okysličují sirníky železa 
(pyrit nebo markazit) a vzniká síran železnatý, který se mění v limonit a kyselinu sírovou: 

•  2FeS2 + 702 + 2 H2O → 2Fe2+ + 4SO42- + 4H+ (1) 
•  4Fe2+ + O2 + 4H+ → 4Fe3+ + 2H2O (2) 
•  4Fe3+ + 3H2O → 4Fe(OH)3 + 3H+ (3) 
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Další příčiny poškození 
• Vedle chemické koroze se na narušování kamene podílí celá řada fyzikálních faktorů: 

• vody v pórech a trhlinách.  

• výrazné změny teploty, přičemž nejvíce namáhaná jsou osluněná místa, kde může docházet k 
rychlým změnám v řádech desítek stupňů. 
 

• Další problém pro kamenné památky představuje biodegradace. Největší nebezpečí pro vápenec 
představují zřejmě bakterie a lišejníky. Vliv řas a mechů na poškozování kamene se zdá být méně 
závažný a jejich výskyt na památce představuje spíše estetický problém 

• Nezanedbatelný podíl na poškozování památek mají ptáci, zejména holubi. Jejich exkrementy obsahují 
sloučeniny fosforu, dusíků, síry. Mohou být tedy zdrojem vodorozpustných solí. 

• Vodorozpustné soli 
 

 

 

 



Poškození porézních materiálů v důsledku působení vodorozpustných 
solí 

 
Korozní pochody vyvolané hlavně v důsledku nárůstu krystalů solí, nebo objemových 
změn při hydrataci   
      
       1.krystalizace solí –  krystalizace z roztoků solí v porézním  systému   
                                           daného materiálu  
                                         
                                     krystalizační tlak na stěny pórů 





Rapidní zhoršení stavu v posledních desetiletích 
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Tmavé krusty 
 
Typický projev: Kámen je pokryt tmavými 
sádrovcovými krustami, které ostře kontrastují se 
světlým kamenem omývaným srážkovou vodou. 

 

 
Pravděpodobná příčina: Ve srážkových stínech se 
usazuje v povrchových vrstvách sádrovec, který na 
sebe váže tmavé depozity, čímž se postupně vytváří 
tmavě hnědá až černá krusta, zatímco z míst pravidelně 
omývaných srážkovou vodou je sádrovec vymýván. 
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Rozpad pod krustami  
 
Typický projev: Dochází k úplné ztrátě pojiva 
a následně odpadnutí povrchové vrstvy odhalující zcela 
degradovaný kámen. 

 

 
Pravděpodobná příčina: Pod nepropustnými krustami 
dochází ke hromadění vody a následnému narušení 
kamene mrazovými cykly a rekrystalizací solí. Toto 
poškození se většinou objevuje v místech, kde je 
materiál zcela uzavřen krustou a zároveň dotován 
vodou. 
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Odlupování  krusty 

 
Typický projev: Tmavá vrstva krusty se odděluje spolu 

s částečkami kamene a odhaluje tak povrch kamene.  

 
Pravděpodobná příčina: V důsledku rozdílných 
fyzikálních vlastností krusty a kamene (teplotní 
a vlhkostní roztažnost) dochází k pnutí a oddělení 
povrchové vrstvy. Svou roli zde hraje i narušení kamene 
bezprostředně pod nepropustnou krustou v důsledku 
mrazových cyklů a krystalizace solí. 
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vytváření puchýřů  
 
Typický projev:  Ve srážkových stínech se hromadí 
masivní krusty, které vytvářejí puchýře a deformují 
modelaci. Pod těmito puchýři je kámen narušen. 

  

 
Pravděpodobná příčina: Tyto deformace vznikají 
v případech, kdy je krusta velmi silná, pravděpodobně 
v důsledku zvětšování objemu sádrovce. 
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smytí povrchu   
 
Typický projev: Povrch kamene je omyt místy až 

o několik centimetrů.  

 
Pravděpodobná příčina: Působením srážkové vody 
a zejména kyselých dešťů dochází k vymývání 
vápencového pojiva a úbytku povrchu. 
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vystouplé mušle 
   
 
Typický projev: Ztráta originálního povrchu sochy, 
úbytek základní hmoty vedoucí k vyčnívání tvrdých 
komponentů z kamene (mušlí). 

 
Pravděpodobná příčina: Působením srážkové vody 
a zejména kyselých dešťů dochází k vymývání 
vápenného pojiva a vydrolení menších zrn, zatímco 
větší odolnější schránky živočichů obsažených 
v kameni zůstávají. 
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prasklina 
   
 
Typický projev: Praskliny se objevují většinou ve 
slabších částech modelace. 

 
Pravděpodobná příčina: V subtilnějších částech 
dochází působením ůzných degradačních činitelů (např. 
mrazových cyklů, mechanickým namáháním atd.) 

k narušení kamene a vzniku prasklin.   
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šupinatění 
   
 
Typický projev:  Oddělené, vzduchem vyplněné 
a nadzvednuté vrchlíkovité výstupky na povrchu 
kamene, způsobené odtržením vrchní kamenné vrstvy. 
Odtržení je nezávislé na struktuře kamene. 

 
Pravděpodobná příčina: Rozpínání zvětralého 
povrchu. Šupinatění je za určitých podmínek způsobeno 
aktivitou rozpustných solí. Toto poškození se většinou 
objevuje v soklových částech. Popsaný jev může být 
způsoben i nevhodnou aplikací zpevňovacího 
prostředku.  
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biologické napadení  
   
 
Typický projev: Zejména na horizontálních plochách 
se na kameni nachází řasy, mechy a lišejníky. 
kamene. 

 
Pravděpodobná příčina: V místech vystavených 
srážkové nebo vzlínající vodě dochází k opakovanému 
zavlhčování kamene, což je vhodná situace pro 
kolonizaci mikroorganizmy nebo nižšími rostlinami.  
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znečištění 
   
 
Typický projev:  V místech vystavených srážkové vodě 

se hromadí nečistoty, čímž vzniká tmavý povlak.  

 
Pravděpodobná příčina: Kumulace prachových 
nečistot v kombinaci s biologickým napadením (řasy, 
bakterie) způsobuje velmi pevně ulpívající tmavý film na 

exponovaných místech.   
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vlhké skvrny    
 
Typický projev: Na kameni se objevují vlhké skvrny, 
které nesouvisejí se zavlhčením srážkovou vodou ani 

jinými zdroji.   
  

 
Pravděpodobná příčina: Při vyšších koncentracích 
vodorozpustných solí dochází k vázání vzdušné vlhkosti 

kvůli hygroskopickým vlastnostem některých solí.  
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rozpad kamene   

  
 
Typický projev:  Úplná dezintegrace kamene a jeho 
vydrolování se objevuje zejména v soklových partiích 
v zóně odparu vody. 

 
Pravděpodobná příčina: Rozpínání zvětralého 
povrchu. Šupinatění je za určitých podmínek způsobeno 
aktivitou rozpustných solí. Toto poškození se většinou 
objevuje v soklových částech. 
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HNĚDÉ SKVRNY   

   
 
Typický projev: Lokálně se objevující hnědé skvrny. 

 
Pravděpodobná příčina: Hnědé skvrny vznikají 
většinou migrací zmýdelněných olejů k povrchu. 
V minulosti byly sochy většinou opatřeny olejovými 
nátěry a při jejich odstraňování s užitím louhu došlo 
k zmýdelnění olejů a průsaku do porézní struktury 
kamene, ze kterých při větším zavlhčení migrují opět 

k povrchu.  
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NARUŠENÍ OKOLO TMELŮ   

 
Typický projev:  Dochází k úplné dezintegraci kamene 
a odpadávání částí modelace 

Pravděpodobná příčina: Tmely jsou výrazně tvrdší 
než kámen a málo paropropustné. Navíc bývají 
vzhledem k použitému materiálu (portlandskému 
cementu) často možným zdrojem vodorozpustných solí, 
které narušují kámen v okolí vysprávek. 

  
 

 



Pohled S. věž jih  

Kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře – typy poškození 



Biologické napadení (stříška J. věž)  



Opěrák, stříška - ¨nefunkční spárování a 
poškození v důsledku zatékání do zdiva  



Narušení kamene korozí kovových čepů (SV nároží SV.) 



Opěrák, stříška - ¨nefunkční spárování a 
poškození v důsledku zatékání do zdiva  



Statická trhlina ve zdivu (SV)  



Kutná Hora, kostel sv. Jakuba Staršího, 
Stav před restaurováním, Sever. Věž  trhliny v kamen. zdivu    



Statické narušení (SV nároží SV.) 



Rozpad kamene v kružbách a ostěních v 
důsledku korozních vlivů a požáru (S. 
Věž Z. okno) 



Cihlové vyzdívky. 



Odpadávání tmelů a vysprávek 



Odpadávání tmelů a vysprávek 
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