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Margity Antiochijské v Kopčanech
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Zadání 

Pro potřeby databáze materiálových vlastností historických stavebních materiálů a 

získávání poznatků o historických maltách s mimořádnou trvanlivostí byl proveden 

rozbor malt (zdící malty a omítky), jejichž vznik je datován do poloviny 9. století. Vzorky 

odebral ze stavby kostela sv. Margity Antiochijské v Kopčanech restaurátor akademický 

malíř Tomáš Berger, který pracuje na restaurování interiéru kostela.  Vzhledem k malé 

velikosti vzorků bylo provedeno pouze mikroskopické vyšetření historických malt 

včetně stanovení chemického prvkového složení pomocí SEM-EDX. Vzorky byly 

označeny restaurátorem 5, 6, 7a 8. Dva vzorky měly stejné označení (6), proto byly dále 

rozlišeny na vzorek 6a a 6b. Později byly dodány k rozboru ještě vzorky označené 1 a 2. 

 

Popis vzorků od restaurátora: 

Vzorek č. 5:  ložná malta kostela, Kopčany. pol. 9. stol. 
Vzorek č. 6a:  ložná malta s kouskem uhlíku, Kopčany. pol. 9. stol.  
Vzorek č. 6b:  ložná malta s kouskem uhlíku, Kopčany. pol. 9. stol. 
Vzorek č. 7:  omítková vrstva s nástěnnou malbou, zřejmě pol. 9. stol 
Vzorek č. 8:  omítková vrstva s nástěnnou malbou, zřejmě pol. 9. stol 
 
Vzorek č. 1: z hrobu v nartexu; ze severovýchodního rohu, ze severní stěny, pohledová 

malta. 

 

        

 

Vzorek č. 2: z hrobu v nartexu; z jihozápadního rohu z jižní stěny; ložná malta. 
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Použitá metodika 

Vzorky č. 5-8 byly zpevněny syntetickou pryskyřicí a dále zpracovány do leštěných 
výbrusů. Výbrusy malt byly nejprve vyšetřeny pod optickým mikroskopem (polarizační 
mikroskop Zeiss NU 2), přičemž byly pořízeny mikrofotografie v odraženém i 
procházejícím světle. Vzorky č. 1 a 2 byly zpevněny syntetickou pryskyřicí a dále 
zpracovány do leštěných nábrusů. Výbrusy i nábrusy malt byly naprášeny tenkou 
vrstvou uhlíku pro zajištění vodivosti a následně vyšetřovány ve skenovacím 
elektronovém mikroskopu MIRA II LMU (Tescan Corporation, Brno) vybaveného BSE a 
EDX detektory (Bruker Corporation, Berlín).  SEM vyšetření bylo provedeno při 
urychlovacím napětí 15 kV a pracovní vzdálenosti 15 mm. Prvkové složení fází 
přítomných ve vzorcích malt bylo stanoveno SEM-EDX analýzou kombinací plošných a 
bodových analýz.  
 
Použité zkratky 
XPL (cross polarised light):  
Snímek pořízený v procházejícím polarizovaném světle (pozorování ve zkřížených 
nikolech) 
PPL (plane polarised light): 
Snímek pořízený v procházejícím polarizovaném světle (pozorování s jedním nikolem) 
RPL (reflected polarised light): 
Snímek pořízený v odraženém polarizovaném světle 
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VZOREK Č. 5 

 

  

Obr. 1 Makrofotografie vzorku č. 5, ložná malta z kostela v Kopčanech 

 
Výsledky SEM-EDX analýzy vzorku malty č. 5 
 

 

Obr. 2 Celkový snímek vzorku maty č. 5 v SEM-BSE.  
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Klasty vápence se zobrazují na BSE snímku (obr. 2) většinou ve světlejší barvě (bílá až 

světle šedá) než ostatní složky malty. Zrna vápence ve výbrusu malty dosahují velikosti 

1 až 3 mm a jsou ostrohranná (na ploše vzorku 1,2x1,5 cm je 6 ostrohranných 

vápencových klastů velikosti 1-3 mm v horní části snímku). Vedle těchto vápencových 

klastů se v maltě vyskytují zaoblené vápenné částice, které více splývají s pojivem 

(rozpukané nebo zrnité částice převážně v dolní části snímku, velikosti 2až 3 mm).  

V případě ostrohranných vápenných částic jde pravděpodobně o relikty vápenné 

suroviny, která neprošla dostatečnou teplotou pálení, a kámen se nerozpadl. Některá 

vápencová zrna nejeví strukturní známky prodělaného výpalu (viz optická mikroskopie 

dále).  Vedle četných vápencových klastů a vápenných částic (reliktů nerozmíchaného 

pojiva) malta obsahuje jako plnivo křemenný písek. Velikost zrn křemene je v rozpětí 

0,15 až 0,40 mm (zrna křemene jsou mnohem menší ve srovnání s vápencem).  Klasty 

křemene mají na snímku šedou barvu a hladký povrch. Pojivo malty je vápenné a na 

snímku se jeví jako šedá, jemně „kropenatá“ rozpukaná plocha mezi zrny vápence a 

křemene. Malta je poměrně kompaktní, obsahuje smršťovací trhliny. Z provedené SEM-

EDX analýzy vyplývá (viz tabulka 1), že použitá vápenná surovina byla slabě hořečnatá 

(obsah hořčíku v analyzovaných vápenných částicích je však malý – do 2% hm.). 

Analyzovaný klast páleného vápence v maltě obsahuje 99% oxidu vápenatého a 1% 

oxidu hořečnatého. Pojivo malty lze na základě chemického prvkového složení 

klasifikovat jako karbonátové, pocházející ze vzdušného vápna s malým obsahem 

hořčíku. 

 

 

  

Obr. 3 Struktura malty č. 5 v SEM-BSE  zobrazení. Místa, kde bylo stanoveno prvkové 

složení složek malty (tabulka 1) jsou označena červenými čísly. 
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Tabulka 1. Prvkové složení analyzovaných fází v maltě č. 5 pomocí SEM-EDX (*bodové 

analýzy pojiva)  

  % hm.        

 1 2 3* 4 5* 6 7 8 

CaO 99 98,9 98,1 98,1 98,4 9 99,2 98,5 

SiO2   0,5 0,5 0,4 70,4   

Al2O3      1,1   

MgO 1 1,1 1,2 1,2 1 4,2 0,8 1,5 

K2O      1,4   

Na2O      13,9   

SO3   0,2 0,3 0,2    
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Obr. 4 SEM-BSE snímky malty 5  a prvkové mapy –distribuce jednotlivých prvků 

v materiálu na vybrané ploše (Ca- vápník- červená, Si-křemík-zelená, Al-hliník-modrá, 

Mg-hořčík-světle tyrkysová).  

 
Výsledky vyšetření výbrusu č. 5 o velikosti 12 x 15 mm optickou mikroskopií 
 
Plnivo  
Komponenta hlavní: křemen (převažuje normální zhášení nad undulózním, místy se 
vyskytuje i polykrystalický křemen) a vápenec (mikritický a organodetritický). 
Akcesorie: slída, plagioklasy, mikroklin, titanit.  
 
Pojivo 
XPL (obr. 2) – světle hnědošedé, jemně zrnité, světle skvrnité.  Místy obsahuje hnědé 
klasty  páleného mikritického karbonátu.  
PPL (obr. 3) – světle hnědé, průsvitné, se sítí protáhlých puklin.  
RPL (obr. 5) – bělošedé až světle šedé, prostoupené sítí kontrakčních puklin.  
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Obr. 5 Struktura ložné malty (č. 5) ve zkřížených nikolech (procházející světlo). 

Větší částice v maltě jsou tvořeny vápencem (šedý trojúhelníkový klast v centrální části 
snímku nahoře - pálený vápenec, a hnědý klast v pravém dolním rohu - vápenec bez 
znaků pálení). Vedle vápence jsou v maltě drobnější křemenná zrna (nažloutlé a bílé 
částice na snímku velikosti 0,15-0,4 mm). V centrální části snímku dole je malá ojedinělá 
částice cihly (cca 0,03 mm). Vápenné pojivo malty se na snímku zobrazuje jako tmavě 
šedá, bíle kropenatá, rozpukaná plocha.  
 

 

Obr. 6 Struktura ložné malty (č. 5) v paralelních nikolech (procházející světlo).       
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VZOREK Č. 6a 

  

Obr. 7 Makrofotografie vzorku č. 6a, ložná malta s kouskem uhlíku 

 
Výsledky SEM-EDX analýzy vzorku malty č. 6a 
 

 
 

Obr. 8 Celkový snímek vzorku maty č. 6a v SEM-BSE. 
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Vzorek malty obsahuje v dolní části kousek uhlíku (relikt dřevěného uhlí). Malta je 

tvořena z větší části křemenným pískem (velikosti zrn převážně do 1 mm) a vápeno-

hořečnatým pojivem. Ojedinělé větší zrno vápence (obr. 9, číslo 1) obsahuje 5% oxidu 

hořečnatého. Na obr. 9 pod číslem 4 je zobrazena vápenná rozpukaná částice vztahující 

se k pojivu malty, která obsahuje až 27% oxidu hořečnatého. Malta obsahuje jak klasty 

vápence s malým obsahem hořčíku (do 5% hm.), tak vápenné částice, které chemickým 

složením odpovídají dolomitickému vápenci. 

Ve srovnání s maltou č. 5 je tato malta více porézní, méně kompaktní, obsahuje méně 

pojiva. Křemenný písek je hrubší (zrna písku až dvojnásobně velká) a obsah velkých 

vápencových klastů je v této maltě malý (pouze 1 vápencové zrno velikosti 1mm ve 

výbrusu malty). Malta obsahuje vápenno-hořečnatou částici s poměrně vysokým 

obsahem hořčíku (chemické složení odpovídá dolomitického vápenci).  

 

   
 
Obr. 9 Struktura malty č. 6a v SEM-BSE a vyznačení míst analyzovaných SEM-EDX 
 

Tabulka 2. Prvkové složení analyzovaných fází v maltě 6a (*bodové analýzy pojiva) 

pomocí SEM-EDX 

 wt %      

 1 2* 3* 4 5 6* 

CaO 95,2 93 80,3 70,7 94,8 62,2 

SiO2  0,6 6,7 1,1 0,5 11,8 

Al2O3   1,3   0,4 

MgO 4,8 6,4 10,7 27,2 4,3 23,8 

K2O   0,6   0,4 

Na2O    0,5  0,2 

SO3   0,5 0,5 0,4 1 

P2O5      
0,2 
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Obr. 10 SEM-EDX snímek malty 6a a prvkové mapy (Ca- vápník- červená, Si-křemík-

zelená, Al-hliník-modrá, Mg- světle tyrkysová) 

 
Výsledky vyšetření výbrusu malty 6a o velikosti 7 x 17 mm optickou mikroskopií 
Plnivo  
Komponenta hlavní: křemen (undulózně a normálně zhášejícící) a klasty různých hornin  
(jílovce, prachovce). 
Akcesorie: živce, klasty uhlíků. 
Zrna písku jsou tvarově polooválená až poloostrohranná. Vyskytují se zrna různé 
velikosti v rozpětí 0,10–0,72 mm (nevytříděný písek). 
 
Pojivo 
XPL (obr. 11) – hnědé, jemně zrnité. Místy obsahuje klasty mikritického karbonátu. 
PPL (obr. 12) – světle hnědé. 
RPL (obr. 13) – šedobílé, homogenní. 
Pojivo je na základě optického pozorování karbonátové. 
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Obr. 2 Struktura vzorku malty Br 6a (XPL).   Temně šedá rozpukaná bíle skvrnitá plocha 

odpovídá pojivu. Bílé až bělošedé plošky jsou zrna křemenného písku. 

 

 

Obr. 3 Dtto předchozí snímek Br 6a (PPL)                                  

Struktura vzorku malty Br  6a (PPL) 
Hnědě se zobrazuje pojivo malty, zrna písku jsou béžová. Na dolním okraji snímku je 
pruh černého zuhelnatělého dřeva.  
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Obr. 4 Struktura vzorku malty Br  6a (RPL). 
Na dolním okraji snímku je pruh černého zuhelnatělého dřeva. 
 
 

 

VZOREK Č. 6b 

  

Obr. 14 Makrofotografie vzorku č. 6b. 
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Výsledky SEM-EDX analýzy vzorku malty č. 6b 
 

 

 

Obr. 15 Celkový snímek vzorku maty č. 6b v SEM-BSE. Malta má obdobné složení jako ve 

vzorku 6a. Je tvořena z větší části křemenným pískem a pojivo je vápeno-hořečnaté.  

Vyskytují se jak vápenné částice s menším obsahem hořčíku (5% MgO), tak částice 

s vyšším obsahem hořčíku a hydraulickými oxidy.   
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Obr. 16 Struktura malty č. 6b v SEM-BSE s vyznačením míst, analyzovaných SEM-EDX 

Tabulka 3. Prvkové složení analyzovaných fází v maltě (*bodové analýzy pojiva) pomocí 

SEM-EDX 

 wt %             

 1 2 3 4 5 6* 7 8 9 10* 11 12 13* 

CaO 93    60,1 88,5 70,5 98,7 50,8 80,7 79,7 96 81,8 

SiO2 1,1 100 65,2 72,5 18,1 4,5 9,4 0,3 22,7 8,5 8,4 1,1 6,1 

Al2O3   19,6 7,1 3,7 0,4 0,1  5 1,8 0,8 0,1 0,9 

MgO 5,5  2,5 17,3 15,6 6 18,9 1 17,1 8,4 10,1 2,9 10,3 

K2O   3,4 1,1 0,9  0,1  1 0,3 0,2  0,3 

Na2O 0,2  7 0,2   0,3  0,2 0,1 0,1  0,3 

SO3 0,2    0,4 0,6 0,8  0,7 0,3 0,7  0,3 

FeO   2,4 1,9 1,2    2,5     

P2O5     0,1         
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Obr. 17 SEM-EDX snímek malty 6b a prvkové mapy (Ca- vápník- červená, Si-křemík-

zelená, Al-hliník-modrá, Mg-hořčík –světle tyrkysová) 

Výsledky vyšetření výbrusu malty 6b o velikosti 12 x 22 mm optickou mikroskopií 
 
Plnivo  
Komponenta hlavní: křemen (normálně a undulózně zhášející, křemen polykrystalický) a 
zrna různých hornin (prachovce, silně zvětralé blíže neurčitelné klasty hornin, kvarcity). 
Akcesorie: plagioklas, mikroklin, ortoklas. 
Zrna písku jsou poloostrohranná až polooválená, převažující velikost zrn je do 0,5 mm, 
ale jsou přítomna i zrna dosahující velikosti několika mm. 
 
Pojivo 
XPL (obr. 178) – pojivo je sytě hnědé, jemně zrnité a obsahuje hnědé klasty vypáleného 
vápence, dále šedé klasty vápnitého jílovce (nebo hořečnatého vápence), které se 
částečně chovají izotropně, některé klasty mají charakteristické kontrakční pukliny. 
PPL (obr. 19) – pojivo je hnědé, relativně homogenní. 
RPL (obr. 20) – šedobílé, při tomto osvětlení vynikají klasty cihelné hmoty jako příměs 
v karbonátovém pojivu. 
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Obr. 5 Struktura vzorku malty Br 6b (XPL)                                  

Struktura vzorku malty Br 6b (XPL) 
Žluté plošky odpovídají plnivu (písku). Šedá rozpukaná plocha je tvořena pojivem. 
V levém horním kvadrantu je vypálený klast  hořečnatého vápence s kontrakčními 
puklinami. 
 

 

Obr. 6 Struktura vzorku malty Br 6b (PPL)                                  

Struktura vzorku malty Br 6b (PPL) 
Dtto předchozí snímek, pojivo je hnědé homogenní, prostoupené sítí puklin. Uprostřed 
nahoře hnědý klast vypáleného karbonátu. 
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VZOREK Č. 7 

  

Obr. 20 Makrofotografie vzorku č. 7, omítková vrstva s nástěnnou malbou.  
 

Výsledky SEM-EDX analýzy vzorku malty č. 7 
 

 
 

Obr. 21 Celkový snímek vzorku maty č. 7 

Na povrchu snímku je vidět asi 3 mm vrstva odlišné struktury. Klasty písku (křemenné) 

mají v této vrstvě velikost do 0,4 mm a přibližně stejnou velikost. Obsah pojiva je  v této 

povrchové vrstvě nižší ve srovnání s maltou, která tvoří většinu vzorku. Pojivo malty je 

vápeno-hořečnaté. 
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Obr. 22 Struktura malty č. 7 v SEM-BSE s vyznačením míst analyzovaných SEM-EDX 

 

Tabulka 4. Prvkové složení analyzovaných fází v maltě (*bodové analýzy pojiva) pomocí 

SEM-EDX 

 wt %             

 1 2 3 4* 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

CaO 98 98,1 99,4 92,3 92,1 94,7 89,7  95 95 93,4   

SiO2    1 0,9 0,2 1,2 100 0,3  2 62,9 66,4 

Al2O3    0,4 0,4  0,3    0,9 18,8 20,2 

MgO 2 2 0,6 5 5,2 4,6 8,6  4,3 4,4 3,3   

K2O    0,3 0,3  0,2   0,3 0,3 17,5  

Na2O    0,4 0,6 0,2 0,2   0,2 0,1 0,9 13,4 

SO3    0,4 0,5 0,3   0,4 0,2 0,2   

FeO              

P2O5    0,3          
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Obr. 23 Prvkové mapy malty 7 (SEM-EDX)  

(Ca- vápník- červená, Si-křemík-zelená, Al-hliník-modrá, Mg-hořčík-tyrkysová) 
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Výsledky vyšetření výbrusu malty 7 o velikosti 12 x 28 mm optickou mikroskopií 
 
 
Plnivo  
Komponenta hlavní: křemen (normálně a undulózně zhášející, křemen polykrystalický) a 
klasty blíže neurčitelných hornin, šedé hořečnaté vápence). 
Komponenta vedlejší: nadrcené klasty mikritického vápence. 
Akcesorie: draselný živec, slídy, ojedinělé klasty cihelné hmoty. 
Plnivo je složené ze dvou zrnitostních frakcí, menší převažující, velikosti 0,15 až 0,4 mm 
a větší dosahující velikosti 1,5 mm. Klasty jsou v průměru  polooválené. 
 
Pojivo 
XPL (obr. 24– pojivo je šedé, jemně bílé skvrnité. Obsahuje sytě hnědé klasty vypáleného  
mikritického vápence a šedé klasty hořečnatého nebo jílovitého? vápence, které se 
částečně chovají izotropně, některé klasty mají charakteristické kontrakční pukliny. 
PPL  (obr. 25) – pojivo je hnědé, relativně homogenní. 
RPL (obr. 26) – šedobílé. 
 
 
 

 

Obr. 24 Struktura malty vzorku Br 7 (XPL) 

Struktura vzorku malty Br 7 (XPL) 
Velký nažloutlý klast  v centrální části snímku dole a šedý klast na pravém okraji snímku 
jsou vápence. Nažloutlá drobnější bílá zrna velikosti několika desetin milimetru jsou 
klasty křemenného písku. Šedé světle kropenaté rozpukané plochy - pojivo malty.  
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Obr. 25 Struktura malty vzorku Br 7 v procházejícím polarizovaném světle (PPL).  
Dtto předchozí snímek.                                                                                         

 

Obr. 26 Dtto předchozí snímek, snímek pořízen v odraženém polarizovaném světle RPL 
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VZOREK Č. 8 

  

Obr. 27 Makrofotografie vzorku č. 8, omítková vrstva s nástěnnou malbou.  

 
Výsledky SEM-EDX analýzy vzorku malty č. 8 
 

 
 

Obr. 28 Celkový snímek vzorku maty č. 8 v SEM-BSE. Vzorek je tvořen převážně 

vápencovým valounkem (7 mm) s vrstvou malty. Vápencový valoun není vypálen. 
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Obr. 29 Struktura malty č. 8 v SEM-BSE s vyznačením míst analyzovaných SEM-EDX. 

 

Tabulka 5. Prvkové složení analyzovaných fází v maltě (*bodové analýzy pojiva) 

 wt %      

 1 2 3 4 5 6* 

CaO 99,5 96,3 99,7 98,7 80,8 93,8 

SiO2  1  0,3 9,8 2,2 

Al2O3   0,1 0,2 2,4 0,4 

MgO 0,5 1,8 0,2 0,8 6 2,5 

Na2O  0,1    0,3 

SO3  0,4 0,1  1,1 0,5 

P2O5  0,5    0,4 

  
 

 

 

Obr. 30 SEM-BSE snímky malty 8 a prvkové mapy  
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Výsledky vyšetření výbrusu malty 8 o velikosti 7 x 14 mm optickou mikroskopií 
 
Na mikroskopickém preparátu – leštěném petrografickém výbrusu velikosti  7×14 mm 
vystupuje karbonátový klast , částečně pokrytý hrubozrnnou karbonátovou maltou-
omítkou.. 
 
Plnivo je v průměru poloostrohranné, nevytříděné, tvořené klasty v rozpětí 0,11–0,405 
mm. 
Komponenta hlavní: křemen, převažuje normální zhášení nad undulózním, místy se 
vyskytuje i polykrystalický křemen, litoklasty (kvarcit, mikritický vápenec se shluky 
sparitu). 
Akcesorie: slída, ferolit. 
 
 
Pojivo 
XPL (obr. 31) – světle hnědošedé, jemně zrnité světle skvrnité, slabě izotropní?  Místy 
obsahuje hnědé klasty  vypáleného karbonátu a šedého hořečnatého (jílového?) 
vápence. 
PPL (obr. 32) – světle hnědé, průsvitné se sítí protáhlých puklin.  
RPL (obr. 33) – bělošedé až světle šedé, prostoupené sítí kontrakčních puklin  
 
Poměr plniva ku pojivu na základě odhadu objemových % z plochy výbrusu   1 : 1. 
 

 

Obr. 31 Struktura úlomku malty vzorku Br 8 (XPL) 

Struktura úlomku malty vzorku Br 8 s vápencovým valounem (horní světlý pás). Vzorek 

je orientovaný maltou dolů. Pojivo malty – omítky je v její  spodní části rozpukané. Světlé 

plošky tvoří křemenné plnivo, ojediněle jsou přítomny hnědé klasty vypáleného 

vápence.  Malta byla patrně nanesena ve dvou vrstvách: na povrchu vzorku malty (dolní 
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okraj snímku směrem doprava) je viditelná vrstva malty mírně odlišné struktury (více 

kompaktní, bez puklin).             

 
 

 

Obr. 32 Dtto předchozí snímek, procházející polarizované světlo (PPL)     

 

Obr. 33 Dtto předchozí snímek, odražené polarizované světlo (RPL). V pravém horním 

kvadrantu klast cihelné hmoty.     Na povrchu vzorku malty (dolní okraj snímku směrem 

doprava) je viditelná vrstva malty mírně odlišné struktury (více kompaktní, bez puklin).             
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Obr.  34 Detail povrchové vrstvy malty - omítky (vzorek 8) v procházejícím 

polarizovaném světle, zkřížených nikolech. 

 

Obr. 35  Detail povrchové vrstvy omítky (vzorek 8) v odraženém světle. 
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Výsledky SEM-EDX analýzy vzorku malty č. 1 
 

  

Obr. 36 Struktura malty č. 1 v SEM-BSE s vyznačením míst analyzovaných SEM-EDX. 

 

Tab. 6. Prvkové složení analyzovaných fází v maltě (*bodové analýzy pojiva) 

  1 2 3 4 5 6 7 

CaO 98,6 98,7 96,3 99,6 71,2 94,2 98,7 

SiO2 1,1 1,1 2,8 0,4 17,5 3,4 0,8 

Al2O3 
 

0,1 0,5 
 

2,2 0,5   

MgO 0,4 0,2 0,3 
 

8,8 1,6 0,6 

Na2O 
      

  

K2O 
      

  

P2O5 
     

0,3   

SO3         0,4     
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Obr. 37 SEM-BSE snímky malty 8 a prvkové mapy (Ca- vápník- červená, Si-křemík-

zelená, Al-hliník-modrá, Mg-hořčík-tyrkysová) 

 

Výsledky SEM-EDX analýzy vzorku malty č. 2 
 

  

  

Obr. 38 Struktura malty č. 1 v SEM-BSE s vyznačením míst analyzovaných SEM-EDX. 
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Tab. 7. Prvkové složení analyzovaných fází v maltě (*bodové analýzy pojiva) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

CaO 100 
 

95,7 99,1 73,6 93,5 98,6 96,2 97,4 
 

92,2 66,9 

SiO2 
 

100 2,5 0,5 17,2 4 1,3 2,9 1,6 64,2 5 21,9 

Al2O3 
  

0,2 
 

2,5 0,4 
 

0,2 0,1 20,1 0,8 2,7 

MgO 
  

0,6 0,2 5,4 1,2 0,1 0,2 0,6 0,1 2 7,5 

Na2O 
  

1,1 
 

0,8 0,9 
   

1,7 
 

0,6 

K2O 
    

0,3 
    

13,9 
 

0,4 

P2O5 
   

0,2 0,2 
   

0,2 
  

  

SO3               0,6         

 

  

 

 

  

 

Obr. 39 SEM-BSE snímky malty 2 a prvkové mapy (Ca- vápník- červená, Si-křemík-

zelená, Al-hliník-modrá, Mg-hořčík-tyrkysová) 
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Srovnání struktury vzorků malt na základě fotodokumentace 

Obr. 40 snímky nábrusů pod stereolupou SPZ 11-TH" fotoaparátem "Olympus CAMEDIA 

C-5060 wide zoom (foto J. Krejčí 1-2 a P. Hauková 5-8) 

 
 

  

Malta 1 (pohledová 

malta), nábrus 

Malta 2 (ložná malta), 

nábrus 

Malta 5 (ložná malta), 

výbrus 

Malta 6a (ložná 

malta + uhlík), 

výbrus 

   

 

Malta 6b (ložná 

malta), výbrus 

Malta 7 (omítka), 

výbrus 

Malta 8 (omítka), 

výbrus 

 

Obr. 41 snímky výbrusů pod stereolupou (foto J.Krejčí) 

  

  

Malta 1 (pohledová 

malta), nábrus 

Malta 2 (ložná 

malta), nábrus 

Malta 5 (ložná malta), 

výbrus 

Malta 6a (ložná malta + 

uhlík), výbrus 

   

 

Malta 6b (ložná 

malta), výbrus 

Malta 7 (omítka), 

výbrus 

Malta 8 (omítka), 

výbrus 
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Obr. 42 snímky výbrusů v SEM-BSE (foto V. Petráňová) 

 
 

  

Malta 5 (ložná 

malta) 

Malta 6b (ložná malta) Malta 7 (omítka) Malta 8 (omítka) 

 

Obr. 43 snímky nábrusů v SEM-BSE(foto V. Petráňová) 

  

Malta 1 (pohledová) Malta 2 (ložná) 

 

Tab. 8. Orientačně (analýza obrazu) obsah písku a pojiva ve vzorcích malt 

Malta č. Obsah písku 
(plošně) 

Obsah pojiva 
(plošně) 

1-pohledová, hrob 80% 20% 

2-ložná, hrob 50% 50% 

5-ložná max.30% min.70% 

6a-ložná 60% 40% 

6b-ložná 80% 20% 

7-omítka 50% 50% 

8-omítka 40% 60% 
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Závěr 

Odebrané vzorky malt (ať již byly restaurátorem označeny jako omítky nebo ložné 

malty, odebrané z kostela i z hrobu) obsahují dále popsané složky v různém množství. 

Pro všechny vzorky je charakteristický obsah vápenného, slabě hořečnatého pojiva. 

Surovinou, jejíž relikty se vyskytují ve všech maltách, je vysoce čistý vápenec s vysokým 

obsahem vápníku a velmi malým obsahem hořčíku (cca 2%hm. MgO). Vedle této 

suroviny se v malém množství vyskytuje v maltách i vápenná surovina s vyšším 

obsahem hořčíku (dolomitický vápenec s obsahem hořčíku v rozmezí 5- 30%hm.). 

V maltách jsou také ojedinělá ložiska hořečnatého hydraulického vápna.  Chemické 

složení vápna v maltách je tedy různorodé a můžeme jej klasifikovat jako směs čistého 

vzdušného vápna, dolomitického vápna a hydraulického (hořečnatého) vápna. Chemické 

složení vápna se liší vzorek od vzorku, např. vzorek malty 5 je tvořen převážně čistým 

vzdušným vápnem, ve vzorku 6 je vzdušné vápno s vyšším obsahem hořčíku (kolem 5% 

MgO) a hydraulické vápno. Chemické složení vápna (obsah vápníku a hořčíku v pojivu 

malt i v zrnech nerozpadlé vápenné suroviny) podrobněji ilustrují ve zprávě doložené 

chemické analýzy a prvkové mapy pro jednotlivé malty. 

V maltách se vyskytují nedopalky vápence (vápenné suroviny), což svědčí o 

nedokonalém režimu pálení vápence (relativně nízká, nehomogenně rozložená teplotě 

v peci při výpalu). Fragmenty méně či více vypáleného a nerozloženého vápence jsou 

velké několik mm a svou velikostí převyšují zrna písku v maltě. Vedle kousků vápence, 

který prošel výpalem, jsou v maltě také ostrohranná zrna vápence, které nemají žádné 

optické znaky prodělaného výpalu. Malá část vápencové suroviny buď tedy zůstala zcela 

nevypálená, nebo byla záměrně přidána do malty ve formě drti (zrnitost vápence do 

cca10mm). Zrna vápence tvoří významnou složku malt, kde je větší obsah pojiva, což je 

zejména malta č. 5. 

Všechny vzorky malt obsahují písek v různém množství. Např. v maltě č. 5 je obsah písku 

nejnižší, asi jen 20-30%, v maltě č. 6 tvoří písek až 80% (plocha v řezu). Asi dvě třetiny 

zrn písku tvoří křemenná zrna, zbytek tvoří převážně živce. Zastoupení křemenných zrn 

v písku dobře ilustrují prvkové mapy ve zprávě (Si-zelená barva).  

Zrnitost písku je nejčastěji 0,15 až 0,40 mm. V některých vzorcích jsou i větší zrna písku, 

do 1 mm (malta 6, malta 2). 

Různé složení malty se ojediněle objevuje i v rámci jednoho vzorku malty: malta č. 7 je 

tvořena dvěma částmi s odlišnou strukturou. Menší část vzorku (na obr. 21 nahoře) 

obsahuje maltu s vyšším podílem písku (frakce 0,15 až 0,40mm) a nižším obsahem 

pojiva.  

Malta č. 1 obsahuje na jednom z povrchů vápennou povrchovou vrstvu, která může být 

zbytkem vápenného nátěru (obr. 36, nahoře). 

Složení malt je velmi nehomogenní z hlediska poměru písku a pojiva i složení pojiva, 

srovnání malt je proto obtížné.                                                                                                        

Strukturou (poměrem plniva a pojiva) jsou si podobnější malty 5,7,8, 2, přičemž malta 5 

obsahuje nejvíce pojiva. V těchto maltách převažuje vzdušné vápno. Méně pojiva a více 

písku obsahují malty 6, menší část malty 7, malta 1.                                                                


