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1. Úvod
Toto téma pro ročníkovou práci jsem si vybral, protože se mi líbí suché kamenné
zídky v zahradní architektuře, a proto, že můj táta pracuje jako kameník (stavěl
například i Kapli Svaté Barbory v Rudici) a jeho práce mi přijde zajímavá.

Také mě

fascinují staré, suché kamenné zdi například ve Velké Británii a

Chorvatsku, které postavili lidé už před stovkami let a které stále stojí. O loňských
prázdninách jsem v Chorvatsku prošel Napoleonskou cestu v pohoří Biokovo nad
městem Brela, která se mi velice líbila. Tuto horskou cestu Napoleon Bonaparte
nechal postavit pro přesun vojáků a zásob do vnitrozemí. Opěrná zeď nad cestou je
místy až 5 metrů vysoká a několik kilometrů dlouhá. Vine se jako had po úbočí hory
vzhůru na hřeben, kde ale končí. Cesta nebyla nikdy dokončena, protože Napoleon
prohrál válku a nestihl cestu dostavět. Cesta je celá postavena z místního vápence.
V Chorvatsku se z kamene na sucho stavěly i celé domy a hospodářská stavení,
včetně střech.

https://www.chorvatsko.cz
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Přestože mám z přírodních materiálů raději dřevo než kámen a budu na střední škole
studovat dřevostavby, rozhodl jsem se dozvědět se víc o stavění z kamene. V
budoucnu bych třeba mohl využít tyto vědomosti při kombinaci staveb ze dřeva a
kamene. Abych získal potřebné vědomosti pro tuto ročníkovu práci a také si stavění z
kamene na sucho vyzkoušel prakticky, absolvoval jsem jako řádný účastník
dvoudenní workshop Schodiště a zídky z přírodního materiálu aneb Práce s
přírodním kamenem v Černošicích u Prahy. Workshop organizoval Svaz zakládání a
údržby zeleně.
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2. Historie
Jak už jsem zmínil, naši předci už před mnoha lety stavěli suché kamenné zídky jako
obranné valy, ohradní zdi ohraničující pozemky a výběhy pro hospodářská zvířata. V
terénu budovali schody, kamenné terasy ve svazích a nosné zdi horských cest.
Dvory a chodníčky bývaly vydlážděny na sucho loženým kamenem, kamenná
historická dlažba se staletí dochovala v mnoha historických centrech měst. Kámen
lidem také sloužil ke zpevňování břehů potoků a řek, ke stavbě hrází rybníků,
kamenný výpustí a mostů.
I v současnosti se kamenné stavby bez pojiva uplatňují v zahradní architektuře a
krajinářské tvorbě. Kámen jako trvanlivý a nadčasový materiál je možné použít při
tvorbě staveb ve venkovském a přírodním vzhledu, ale lze z něj stavět i v
geometricky přesných tvarech, které se hodí k moderní architektuře.

https://www.novalja.cz
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3. Stavba suché zdi
Suchá zeď je gravitační konstrukce, která svou vahou odolává tlaku terénu.
Nejčastěji se staví jako opěrná zeď na zpevnění svahu a srovnání terénu před, nebo
za zdí.
Stavbě zdi předchází výběr vhodného kamene a jeho roztřídění na lícový, záklopový
a zbylý kámen, který použijeme do výplně. V případě nedostatku místního kamene
jsme nuceni kámen na stavbu kupovat, v tomto případě je možné z úsporných
důvodů použít do výplně levnější místní kámen z nejbližšího zdroje.
Lícový kámen by měl mít spodní a horní ložnou plochu kolmou k lícové straně.
Vazákyjsou lícové kameny, které provazují zeď do hloubky.
Běhounyjsou lícové kameny, které vážou podél líce zdi.
Záklopový kámen by měl být velký placák s lícovou stranou a hranou vysokou
zhruba 5 - 20 cm. Měl by shora překrýt co největší kus zdi i s výplní, čímž chrání zeď
proti zatékání vody a zároveň zatíží a sváže spodní vrstvy zdi.
Výplňový kámen je ten zbylý, beztvarý a nerovnoběžný, který ve výsledné stavbě
není vidět. Podle typu kamene výplň klademe na ležato nebo na vysoko, takzvaně
štětujeme (viz. kapitola 7. na straně 9).
Mezi časté chyby při dělání výplně patří vysypávání výplně štěrkem. Štěrk má totiž
pouze drenážní funkci, ale chybí mu nosná funkce, což může vést k sesunutí zdi.

Zakládání zdi:
Při zakládání zdi nejprve vykopeme v zemi zhruba 20 cm. hlubokou základovou rýhu,
do které nasypeme asi 10 cm. štěrku, který uhutníme. Na něj pokládáme základové
kameny, ty největší, aby měla zeď pevný základ. Navíc si ušetříme práci se
zvedáním nejtěžších kamenů do vyšších vrstev.
Skladba zdi:
Kameny klademe nejlépe v horizontálních vrstvách a střídáme vazáky a běhouny, a
to tak, že každý třetí kámen ve zdi by měl být vazák. Za lícové kameny se vyskládá
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výplň. Výplň doplňuje tloušťku zdi, protože zeď musí sama stát a odolávat tlaku
zeminy. Výplň skládáme tak, aby byla provázána s lícovými kameny a zároveň aby je
nepřevýšila. Cílem je, aby se na výplň daly v jednotlivých vrstvách pokládat vazáky, a
tím se docílilo ideální vazby.
Výplň se skládá podle tvaru kamenů, které máme k dispozici. Když máme výplňové
kameny placaté, je lepší je skládat na plocho do výšky lícových kamenů v další řadě
jako podklad. Když jsou výplňové kameny beztvaré a nepravidelné, je naopak lepší
skládat kameny na výšku, takzvaně štětovat. Na vrch zdi potom umístíme kameny na
záklop.
Aby zeď byla stabilní a udržela váhu terénu, je potřeba při stavbě dodržovat tato
pravidla: líc zdi by měl mít zhruba 15% sklon od kolmé osy a šířka zdi by měla být
polovina výšky (toto pravidlo platí pro zdi vyšší 80 cm., u nižších zdí musí být
minimální šířka alespoň 40 cm).

http://www.zedastet.cz/cz/
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4. Osázení zdi rostlinami
Pokud chceme, můžeme osadit zídku rostlinami. Rostliny pro osázení vybíráme
podle toho, jak moc je zeď během dne ozářená sluncem. Obecně se ale pro osazení
suché zídky hodí hlavně skalničky nebo bylinky. Aby měly tyto rostliny přísun vody a
živin, musí se mezi kameny vytvořit větší spára, která se vyplní hlínou a ideálně
ihned osadí sazenicí. Spára s hlínou musí vést od lícové stěny až do výplně zdi. Tou
budou poté prorůstat kořeny rostlin. Na co je potřeba dát si pozor: do suché zdi a nad
ni v její blízkosti by se měly sázet pouze rostliny, keře či stromy s malým kořenovým
systémem, aby svými kořeny nenarušovaly zeď.

http://www.zedastet.cz/cz/
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5. Štětování
Štětování je stará technika používaná při stavbě cest. Kameny se skládají na výšku
jako v klenbách mezi pevné kamenné obruby. Poté jsou zaklíněny menšími kameny
a prosypány hlínou nebo jemným štěrkem. Tento způsob stavby se v současnosti
používá například při stavbě horských cest. V minulosti se štětování používalo při
stavbě železnic a silnic. Dodnes se dochovaly staré římské cesty, které byly
postaveny tímto způsobem.
Štětování se dá použít i při skládání výplně suché zdi. Vždy se štět skládá kolmo k
líci zdi, nikdy ne rovnoběžně se zdí, protože jen když se štětuje směrem kolmo k líci
zdi, roznáší se tlak terénu do stran. Kdyby se štět vyskládal rovnoběžně s lícem zdi,
přenášel by se tlak přímo na lícové kameny. Vlivem mrazových cyklů (zvedání a
sedání zdi kvůli zamrzání a rozmrzání půdy) mohou kameny ve štětu sedat do
spodnějších vrstev a rozpínat zeď. Po několika takových cyklech může dojít k
vytlačování lícových kamenů, jejich vyboulení nebo vypadení, nebo dokonce k
sesunutí zdi.

http://www.zedastet.cz/cz/
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6. Pokládka dlažby
Dnes hodně lidí upřednostňuje pokládání kamene do betonu, přestože pokládání
kamene do štěrkového podkladu je lepší a výhodné v několika směrech: například v
delší životnosti dlažby, možnosti případného rozebrání dlažby a v účinnějším
odvodňování povrchu dlažby.
Suché dlažby se dají používat např. v parcích a zahradách jako cesty a chodníky pro
pěší, ale i jako pojezdové např. ve vjezdech. V minulosti se suchá dlažba pokládala
rovnou do terénu, popřípadě do písku a jiných blízkých materiálů. Dnes se používají
drtě a štěrky kvůli drenážním účelům a kvůli menší pohyblivosti dlažby při mrazových
cyklech.

6.1 Pochozí dlažba
Při zakládání pochozí dlažby nejdříve vykopeme rýhu hlubokou 25 cm. Terén i
všechny vrstvy, které do podkladu nasypeme, průběžně důkladně uhutníme. Do rýhy
nasypeme 15 cm. štěrku frakce 32-63, na něj nasypeme 5 cm drtě na pokládku v
průměrech 4/8 a nebo 2/4. Na zhutněný podklad položíme kámen, který musí mít na
výšku minimálně 5 cm. Když máme vyšší kámen, který by převyšoval terén,
vykopeme rýhu o něco hlubší, aby byl kámen z vrchu souběžný s výškou terénu.
Kameny by se neměly pokládat na sráz (na dotek), to znamená, že mezi kameny by
měla být ideální spára široká 2-3 cm. Spáry mezi kameny vysypeme drtí velikosti 2/4

http://www.zedastet.cz/cz/
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6.2 Pojezdová dlažba
Při zakládání pojezdové dlažby musíme vykopat hlubší rýhu, hlubokou asi 45 cm. Do
ní dáme 15 cm. štěrku frakce 32-63. Na to nasypeme štěrk frakce 16-32, na něj
nasypeme drť na pokládku 4/8 nebo 2/4. Všechny vrstvy důkladně uhutníme. Kámen,
který použijeme na pojezdovou dlažbu, musí být vysoký 8-10 cm. Dále při práci
pokračujeme jako při pokládce pochozí dlažby.

http://www.zedastet.cz/cz/
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6.3 Šlapáky
Šlapáky jsou velké kameny vysoké alespoň 10 cm. Umisťují se volně do terénu podle
rytmu chůze. Pokládáme je buď přímo do půdy, nebo je můžeme uložit na drť nebo
do pískového lože.

http://www.zedastet.cz/cz/
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7. Kamenné schody
Schody většinou stavíme, když potřebujeme překonat terénní převýšení. Kamenné
schody stavíme z velkých kamenů, které jsou díky své váze dostatečně stabilní.
Podle potřeby je možné zvolit z několika způsobů jak stavět schody, schody mohou
být například točité, odsazené, a jiné. Základní schody se staví většinou když je sklon
terénu 10° a více. Výška a hloubka schodu se vždy vypočítává podle terénu, který
potřebujeme překonat. Krokový vzorec pro výpočet schodiště je 2x výška stupně +
nášlapná hloubka se musí rovnat 65. To znamená například výška 15 + 15 + nášlap
35 = 65. Délka nášlapu by neměla být menší než 30 cm., nejpohodlnější schod pro
chůzi má výšku 12 cm a hloubku 41 cm.
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7.1 Stavba schodů
Pod a za schody si děláme rýhy, do kterých skládáme štět a postupně ho hutníme,
aby si schody nesedly do terénu. Nejlepší je, když se schody kouskem překrývají. V
tom případě můžeme pro větší pevnost schodiště vysekat na začátku schodu na
spodní straně zub, neboli zámek.

http://www.zedastet.cz/cz/
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8. Nástroje
Nástroje na opracování kamene jsou nejčastěji vyrobeny z oceli nebo ze slinutých
karbidů.
Slinutý karbid, lidově tvrdokov, je materiál vyrobený slinováním tvrdých karbidů
kovů. Tento materiál se používá hlavně pro výrobu vysoce namáhaných dílů, protože
je mnohem tvrdší než ocel. Slinutému karbidu se nejčastěji říká „vidium“, i když
málokdo ví, že tento název není správný. Nesprávné označení vzniklo ve dvacátých
letech 20. století, kdy německá firma Krupp zahájila průmyslovou výrobu slinutého
karbidu WIDIA, který je z němčiny „wie diamant" a znamená „jako diamant". Tento
materiál se používá hlavně v průmyslové výrobě vrtáků.

8.1 Špičák
Špičák je štíhlý čtyřboký nebo osmiboký hranol, který má na jednom konci hrot ve
tvaru úzkého jehlanu. Hrot je vyrobený buďto z oceli, nebo ze slinutých karbidů.
Používá se na srovnávání ploch, odsekávání výstupků a povrchovou úpravu kamene,
takzvané špicování. Na měkké kameny je lepší dlouhý špičák s průměrem šířky
16-20 milimetrů s ostrým hrotem na konci. Na tvrdé kameny je naopak lepší kratší
špičák s průměrem šířky 18-24 milimetrů.

https://trowandholden.com/
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8.2 Prýskač
Prýskač neboli stranový sekáč, je dláto s jednostranným ostřím pod tupým úhlem,
které může být z oceli nebo ze slinutých karbidů. Prýskač se používá na odsekávání
větších výstupků na kameni, dá se s ním upravit hrana a čelo kamene, nebo
odseknout část kamene.

https://trowandholden.com/
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8.3 Štípací palička
Je to palička s ostrou hranu ideální na štípání kamene. Tato palička není vhodná na
klepání do jiných nástrojů. Používají se různé velikosti, štípací paličky mohou být
jednoruční i dvouruční. Na zahraničních e-shopech se dají tyto paličky koupit i s
hranami ze slinutých karbidů. Štípací palička se u nás moc často nepoužívá, protože
pochází z cizích zemí a k nám se dostala teprve nedávno.

https://trowandholden.com/
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9. Kámen jako stavební materiál
V minulosti lidé používali ke stavbám kameny z místních zdrojů, které získávali
čištěním polí a sběrem kamene z luk a lesů. Kámen sváželi na hromady, z něj poté
stavěli na okraji pozemků ohradní zdi. Vhodný kámen odváželi na stavbu svých
domů a hospodářských staveb. Kámen vhodný na stavbu musí být zdravý a pevný,
ne zvětralý a popraskaný.
Před začátkem stavby je nutné si spočítat potřebné množství kamene a nejlépe
všechen materiál zajistit předem i s přibližně 20% rezervou.
Při výběru kamene z lomu je lepší vybrat správný kámen osobně, protože někdy
bývají ze strany dodavatelů problémy s kvalitou dovezeného kamene. V některých
lomech nemají zkušenosti se stavbou suchých kamenných zdí a myslí si, že stačí,
když má kámen pouze jednu hezkou stranu, jako na stavbu při použití betonu. Stává
se také, že kámen bývá zvětralý, nebo narušený od odstřelu. V některých lomech ale
není vstup do areálu možný, v tom případě je lepší poohlédnout se po jiném zdroji,
nebo nakupovat kámen štípaný.
Mezi u nás nejpoužívanější stavební kámen patří:

20

9.1 Moravská droba
Droba je usazenina blízká pískovci, ve které je více než 15% základní hmoty. Tvoří ji
většinou jíl a silt. Písková zrna obsahují směs živců, křemene, slíd a úlomků hornin.
Kámen je hodně zvětralý, přesto se s ním ale dobře pracuje. Kvůli odstřelům v
lomech bývá kámen často narušený, a proto už se těží hlavně na štěrk. Barva
horniny je nejčastěji šedá, velikost zrn je různá, od jemné po hrubou. Nejbližší lomy
jsou v Lulči, Baldovci a v Kobeřicích.

http://www.zedastet.cz/cz/
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9.2 Vápenec
Vápenec je jemnozrnná usazená hornina. Čisté vápence jsou bílé. Různé příměsi
zbarvují horninu do šeda, červena. Chemicky čistý vápenec se nazývá křída.
Vápenec se snadno rozpouští vodou, ve které je oxid uhličitý. Vápence se používají k
výrobě páleného vápna a cementu. Krystalické vápence, kterým se říká mramory,
jsou leštitelné a hojně jsou využívány v architektuře.
Vápenec se používá na běžné stavební účely jako jsou podezdívky budov, takzvané
sokly a najdeme ho na mnoha stavbách. U nás, v Moravském krasu, můžeme na
stavby z vápence narazit skoro na každém kroku. Vápenec můžeme vidět například
na mateřské škole ve Sloupě, hřbitovní zdi ve Sloupě, nebo v Ostrově u Macochy

http://www.zedastet.cz/cz/
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9.3 Pískovec
Pískovec je zpevněná, usazená hornina. Za pískovec lze označit horninu, pokud-li
má podstatnou část tvořenou zrny o velikosti 0,06 až 2 mm. Pískovec vzniká
stmelením zrn, obvykle křemene, živců a horninových úlomků tmelem. Tmel je často
karbonátový nebo železitý. Složení pískovce se liší podle místa výskytu. Pískovec
mívá různé barvy, šedou, žlutou či červenou, někdy může být i vícebarevný. Snadno
se drolí a zvětrává. Často se využívá ve stavebnictví, sochařství a ke kamenickým
účelům. Pískovce patří k nejrozšířenějším sedimentárním horninám, dohromady tvoří
více než čtvrtinu všech známých sedimentů na Zemi. Mezi u nás známější lomy patří
lom Krákorka, lom Lány a lom v Bzové. Lom Lány je jediným lomem otevřeným
veřejnosti v České republice, kde se těží červený pískovec.

http://www.zedastet.cz/cz/
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9.4 Žula
Žuly jsou hlubinné vyvřelé horniny obsahující hlavně křemen. Vyvřelé horniny jsou
horniny, které vznikají krystalizací z magmatu. Žuly jsou obvykle světlé, šedavě nebo
bělavě zbarvené, někdy s modrým odstínem. Žula se používá na sokly pomníků, na
náhrobky, slouží jako stavební kámen pro liniové stavby (žulové kostky cest, dláždění
luxusních chodníků a vnitřních prostor staveb), jinde ve stavebnictví se moc
nepoužívá. Rozpukané žuly se používají na štěrk. Žula, nenasáká vodou, je tvrdá a
těžce opracovatelná, díky své pevnosti má ale dlouhou životnost. U nás se žuly
vyskytují hojně ve středočeském kraji a prakticky ve všech našich hraničních
pohořích.

Nejbližší

lomy

jsou

v

http://www.zedastet.cz/cz/
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Mrákotíně

a

ve

Skutči.

9.5 Rula
Rula je metamorfovaná (přeměněná) hornina, která vznikla v důsledku vysoké teploty
a tlaku. Rula může mít různý vzhled, např. zrnitý, plástevný a nebo může být okatá.
Rula je oblíbená díky své barvě, která je ve svrchních vrstvách, kde je kámen ale
zvětralý a narušený od odstřelů. Rula mívá barvu světle šedou, tmavě šedou,
žlutavou a hnědou až červenou. Rula je tvrdá a těžko opracovatelná. Nejbližší lomy
jsou v Lomničce, v Předklášteří a v Rosicích u Brna.

http://www.zedastet.cz/cz/
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9.6 Opuka
Opuka je usazená hornina, která vznikala z nejjemnějších částic usazených na
mořském dně. Má bělavou až pískově žlutošedou barvu. Opuka se dobře
opracovává, ale není vhodná na stavbu venkovních suchých zdí, protože je
nasákavá.

http://www.zedastet.cz/cz/
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10. Závěr
Jako téma pro svou ročníkovou práci jsem si vybral Tradiční kamenné stavby bez
malty a betonu, protože můj táta dělá tuto práci a fascinují mě staré kamenné stavby.
Ve své práci jsem popsal historii, druhy kamene vhodné ke stavění, několik nástrojů
pro zpracování kamene a samotný stavební proces. Po přečtení práce byste mohli
být schopni vybrat vhodné kámen a postavit si vlastní kamennou zeď, dlažbu nebo
schody.
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11. Resumé
As the topic for my coursework I chose the Traditional stone structures without mortar
and concrete because my dad does this job and I am fascinated by the old stone
structures. In my work I described the history, the types of stone suitable for building,
several tools for stone processing and the construction process itself. After reading
the coursework, you might be able to pick the right stone and build your own stone
wall, tiles or stairs.
.
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