mastr_06_2013c.qxd

27.1.2014

11:42

Stránka 536 hora pink3-zpp:Desktop Folder:ZPP_06:

Biologické napadení kamene soch a reliéfÛ
v Novém lese u Kuksu a moÏnosti jeho potlaãení
Josef HALDA, Petr KOTLÍK, Zdenûk ·TAFFEN
âlánek shrnuje hlavní pﬁíãiny degradace kamene vlivem Ïiv˘ch organismÛ a zásady jejího omezení.
Na pﬁíkladu soch v Novém lese u Kuksu ukazuje, jak je moÏno vliv Ïiv˘ch organismÛ na kamenné objekty nevhodn˘mi
zásahy podpoﬁit a naopak jak˘mi opatﬁeními jej lze omezit. Jsou rovnûÏ uvedeny vstupní informace o zku‰ební aplikaci
nanodisperze stﬁíbra jako biocidního prostﬁedku pro kámen.

A N O TA C E :

Kamenné sochy a reliéfy v Novém lese u Kuksu
Sochaﬁská díla M. B. Brauna v Novém lese
nad obcí Îíreã nedaleko Kuksu vznikla v první
polovinû 18. století na panství Choustníkovo
hradi‰tû patﬁícím F. A. ·porkovi. V roce 2000
byl tento komplex sochaﬁsk˘ch dûl zaﬁazen organizací World Monument Fund mezi 100 nejohroÏenûj‰ích památek svûta (mimo jiné velkou zásluhou Moniky Abbot, ãeské malíﬁky Ïijící
1
v USA), od roku 2001 patﬁí mezi národní kulturní památky (tento status získal areál o 6 let
pozdûji neÏ Hospital v Kuksu).
Pískovcové sochy a reliéfy byly vytvoﬁeny
z kamenn˘ch blokÛ vystupujících nad terén na
severnû sklonûném svahu smûﬁujícím do údolí Labe. Erozí a pozdûji i tûÏbou zde byly obnaÏeny stﬁednû aÏ hrubû zrnité, silicifikované
(„kﬁemiãité“) pískovce perucko-korycanského
souvrství (cenomanu), které jsou nejstar‰ím
sedimentárním komplexem ãeské kﬁídové
pánve. Skalní masiv Betlému a pﬁilehl˘ch lomÛ náleÏí korycansk˘m vrstvám, dﬁíve oznaãovan˘m jako moﬁsk˘ cenoman. Komplex tûchto
pískovcÛ dosahuje mocnosti aÏ 30 m, vlivem
erozní ãinnosti je v‰ak zpravidla tato hodnota
sníÏena na 10–15 m.
Svah je dlouhodobû zalesnûn – v souãasnosti z ãásti hospodáﬁsky vyuÏívan˘m lesem,
z ãásti náletovou zelení. Vût‰ina kamenn˘ch
blokÛ, z nichÏ jsou jednotlivé objekty vytvoﬁeny, je spojena s podloÏím (tzv. rostlá skála).
Samotn˘ pískovec patﬁí k velice odoln˘m druhÛm s minimálním obsahem uhliãitanÛ ãi jílovit˘ch sloÏek, jak, na rozdíl od práce Rumlové
2
a ·rámka, bylo zji‰tûno pﬁi rozsáhlém prÛzku3
mu, jehoÏ v˘sledky jsou shrnuty v knize. Znovu to potvrdil i souãasn˘ prÛzkum, neboÈ mikroskopické vyhodnocení v˘brusÛ vzorkÛ
odebran˘ch v roce 2011 prokázalo naprost˘
deficit uhliãitanu vápenatého (CaCO3) v jakékoliv jeho podobû i absenci jílov˘ch sloÏek.
Jednotlivé pískovcové objekty byly v minulosti opakovanû ãi‰tûny a podle dostupn˘ch restaurátorsk˘ch zpráv a archivních údajÛ byly
rovnûÏ místnû o‰etﬁovány rÛzn˘mi organick˘mi
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i anorganick˘mi látkami (viz dále). Socha Onufria je od roku 1985 dlouhodobû chránûna pﬁístﬁe‰kem a také nad centrálními reliéfy (Klanûní past˘ﬁÛ, Pﬁíjezd tﬁí králÛ a Vidûní sv. Huberta)
byl koncem 90. let na nûkolik rokÛ (viz dále) instalován doãasn˘ pﬁístﬁe‰ek.
Prakticky v‰echny práce zab˘vající se stavem uveden˘ch sochaﬁsk˘ch dûl konstatují, Ïe
hlavní pﬁíãinou jejich po‰kozování a stavu, kter ˘ rozhodnû není moÏné oznaãit jako „stabilizovan˘“, je voda a s ní související porost rÛzn˘ch typÛ organismÛ – ﬁas, mikroskopick˘ch
hub, li‰ejníkÛ, mechÛ apod., které v rÛzném
rozsahu jednotlivé objekty pokr ˘vají. V minulosti byly tyto organismy s urãitou pravidelností odstraÀovány, kámen byl ãi‰tûn a ãasto
i o‰etﬁován dobov˘mi prostﬁedky a postupy, jak
bude uvedeno dále. Úspû‰nost tûchto zásahÛ
v‰ak, pokud byla, byla krátkodobá a vyÏadovala ãasté opakování. Pokusme se shrnout, jaké
jsou moÏné pﬁíãiny napadení kamene v Novém
lese (a silikátov˘ch materiálÛ umístûn˘ch

Obr. 1a. Mikrosnímek sinic vyskytujících se na kameni
soch v Novém lese, kokální sinice. (Foto: Josef Halda,
XXXX)
Obr. 1b. Mikrosnímek sinic vyskytujících se na kameni
soch v Novém lese, vláknité sinice. (Foto: Josef Halda,
XXXX)
Obr. 2a. Vláknitá ﬁasa Trentepohlia aurea z povrchu kamene v Novém lese. (Foto: Josef Halda, XXXX)
Obr. 2b. Vláknitá ﬁasa Trentepohlia aurea z povrchu kamene v Novém lese – mikrosnímek vláken. (Foto: Josef
Halda, XXXX)

■ Poznámky
1 ABBOT, Monika. Krátk˘ popis navázání kontaktu a spolupráce s WMF. Zpravodaj STOP. 2000, roã. 2, ã. 3,
s. 5–6. ISSN 1212-4168.
2 RUMLOVÁ, Mariana; ·RÁMEK, Jiﬁí. Poru‰ování sochaﬁsk˘ch dûl M. B. Brauna v Novém lese u Îírãe li‰ejníky. Památky a pﬁíroda. 1987, ã. 12, s. 148–152. Bez ISSN.
3 KA·E, Jiﬁí; KOTLÍK, Petr. BraunÛv Betlém. Praha : Paseka, 1999. ISBN 80-7185-233-3.
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v pﬁírodních podmínkách obecnû) Ïiv˘mi organismy a shrnout moÏnosti omezení jejich existence na kameni.
Pﬁíãiny biodegradace kamene
Objekty vystavené vnûj‰ímu prostﬁedí jsou
v závislosti na okolních podmínkách postupnû,
av‰ak relativnû brzy kolonizovány ﬁadou organismÛ, které se v rÛzné míﬁe mohou podílet na
degradaci „substrátu“ – tedy materiálÛ objektu. Samozﬁejmû ani památky (budovy, pomníky, náhrobky atd.) nejsou v˘jimkou.
Je v‰eobecnû znám˘m faktem, potvrzovan˘m
opakovanû praktick˘m pozorováním, Ïe biologick˘ rÛst je velice úzce vázán pﬁedev‰ím na teplotu a vlhkost vzduchu, dlouhodobou vlhkost „substrátu“, svûtelné podmínky, chemické sloÏení
podkladu a jeho fyzikální strukturu a chemické
a biologické „zneãistûní“ prostﬁedí. MnoÏství
a pestrost faktorÛ, které ovlivÀují biokolonizaci,
jsou velice ‰iroké, takÏe prakticky není moÏné je
jednoduch˘m zpÛsobem shrnout a zev‰eobecnit. Pﬁesto jsou nûkteré základní poznatky platné
pro dosti ‰iroké spektrum pﬁípadÛ.
Prvním krokem biokolonizace b˘vá vznik tzv.
„biofilmu“. Je tvoﬁen extracelulárními polymerními látkami (substancemi, v angliãtinû EPS),
vyluãovan˘mi mikroorganismy – nejvíce bakteri4
emi, ﬁasami a mikroskopick˘mi houbami. Pﬁes
mikroskopickou velikost nûkter ˘ch tûchto organismÛ (napﬁ. bakterií a ﬁas) je i v pﬁípadû jejich pﬁítomnosti moÏno zaznamenat viditelné
projevy jejich pÛsobení – zneãistûní, zmûnu zabarvení (patina?) apod. Praxe ukazuje, Ïe velice ãasto je takto napadenému materiálu, napﬁ.
kameni, vûnována pozornost právû na základû
uveden˘ch viditeln˘ch projevÛ biodegradace.
Nûkdy v‰ak mÛÏe b˘t jiÏ probíhající proces „neviditeln˘“ – bez okem patrn˘ch projevÛ organismÛ vegetujících pod povrchem (tyto tzv. endolitické organismy v˘znamnû pÛsobí pﬁedev‰ím
na bazické substráty typu vápence a mramoru, v pﬁípadû kysel˘ch substrátÛ typu pískovce
ãi Ïuly tak v˘znamné nejsou), v pórech, prasklinách apod. nebo organismÛ bez v˘razné pig5
mentace, bez barevn˘ch metabolitÛ atd.
Biofilm je prakticky v‰udypﬁítomn˘, objevuje
se na vût‰inû povrchÛ vystaven˘ch exteriérov˘m podmínkám. Plní nûkolik funkcí dÛleÏit˘ch
pro existenci zmínûn˘ch mikroorganismÛ.
SlouÏí mimo jiné k jejich uchycení na povrchu
materiálÛ, podporuje zachytávání látek slouÏících jim jako Ïiviny pro rÛst bunûk a chrání je
proti vysychání (pﬁed dehydratací). V dÛsledku
chemického sloÏení má totiÏ znaãnou schopnost zadrÏovat vodu. MÛÏe slouÏit (konkrétnû
pﬁítomné odumﬁelé buÀky) i jako zdroj Ïivin
dal‰ím organismÛm. Do urãité mír y ztûÏuje
chemickou likvidaci pﬁítomn˘ch mikroorganismÛ, protoÏe biocidní látky k nim musí pronik-

3

nout právû vrstvou biofilmu. Z toho plyne i jeden z dÛleÏit˘ch poÏadavkÛ na úãinn˘ biocid –
schopnost penetrace biofilmem k organis6
mÛm, které má hubit (obr. 1a, 1b).
V pﬁípadû ﬁas se obecnû pﬁedpokládá, Ïe
pﬁímé nebezpeãí pro korozi kamene je malé,
ale vznik biofilmu, na nûmÏ se velkou mûrou
podílejí, pﬁipravuje podmínky pro nástup dal‰ích organismÛ se sloÏitûj‰í stavbou, které ka7
meni jiÏ prokazatelnû ‰kodí (obr. 3).
Nûkteré druhy ﬁas jsou v‰ak v˘raznû barevné (napﬁ. oranÏová ﬁasa Trentepholia aurea)
a jejich pﬁítomnost na povrchu kamene je velice nápadná (obr. 2a, 2b).
Mezi nejobávanûj‰í organismy, povaÏované
obecnû za nebezpeãné, patﬁí pﬁedev‰ím bazofilní li‰ejníky (preferující zásadité prostﬁedí).
Druhová diverzita li‰ejníkÛ v na‰ich podmínkách je na bazick˘ch substrátech (mezi nûÏ
paﬁí z pﬁírodních materiálÛ pﬁedev‰ím vápence
a mramory) podstatnû vy‰‰í neÏ na horninách
kysel˘ch. Charakteristickou vlastností li‰ejníkÛ obecnû je neschopnost stélky poutat del‰í
dobu sráÏkovou vodu. Proto jsou schopny kolonizovat anorganické povrchy s minimem organické hmoty. Pﬁítomnost biofilmu v˘skyt nûkter ˘ch li‰ejníkÛ podporuje. Jejich nebezpeãí
spoãívá pﬁedev‰ím v produkci organick˘ch jednoduch˘ch (‰Èavelová) i komplexnû pÛsobících
kyselin (tzv. li‰ejníkové kyseliny schopné vázat
nûkteré prvky do ve vodû rozpustn˘ch komplexÛ). Existenci uveden˘ch organick˘ch kyselin
dokládá napﬁ. pﬁítomnost ‰Èavelanu vápenatého a dal‰ích solí organick˘ch kyselin na kame8
ni porostlém li‰ejníky.
Vedle li‰ejníkÛ se na po‰kozování kamene
mohou podílet i mikroskopické houby. Jejich
vlákna se projevují barevn˘mi skvrnami. Produkují rÛzná bar viva – nejãastûji ãern˘ mela9
nin. Nebezpeãnû chemicky pÛsobí kysel˘mi
a komplexotvorn˘mi (chelataãními) látkami,
10
které produkují. Dal‰ím negativním faktorem jsou objemové zmûny houbov˘ch vláken

Obr. 3. Pﬁíklad záznamu v˘skytu nûkter˘ch druhÛ organismÛ na kameni centrálního reliéfu v Novém lese. Gyalectajenensis (oranÏové plochy); Bilimbiasabuletorum (zeleno‰edé plochy); Leprariamembranacea (ãervené plochy).
(Foto: Josef Halda, XXXX)

■ Poznámky
4 WASSERBAUER, Richard. Biologické znehodnocení staveb. Praha : ABF, a. s., 2000. ISBN 80-86165-30-2;
PINNA, Daniela; SALVADORI, Ornella. Process of Biodeterioration: General Mechanism. In Kol. aut. Plant Biology
for Cultural Heritage. Los Angeles : GCI, 2008. ISBN 978-0-89236-939-3.
5 SALVADORI, Ornella; CHAROLA, A. Elena. Methods to
present biocolonization and recolonization: An over view
of current research for architectural and archaelogical heritage. Bicolonization of Stone: Control and preventive
methods. Proceedings from the MCI workshop series.
Washington : Smithsonian Institution, 2011, s. 37–50.
ISSN 1949-2367.
6 SALVADORI, O.; CHAROLA, A. E., cit. v pozn. 5.
7 TamtéÏ; CALVO, Or tega; JULIO, José; ARINO, Xavier;
HERNÁNDEZ-MARINE, Mariona; SAIZ-JIMENEZ, Cesareo.
Factors effecting the weathering and colonization of monuments by phototrophic microorganisms. The Science of
the Total Environment. 1995, ã. 167, s. 329–341. ISSN?.
8 JORGE, Villar S. E.; EDWARDS, Howell G. M; SEAWARD,
Mark R. D. Lichen biodeterioration of ecclesiastical monuments in nor thern Spain. Spectrochimica Acta. 2004,
part A 60, s. 1229–1237. ISSN?; BOOM VAN DER, Pieter
P. G.; APTROOT, André; HERK VAN, C. R. M. The lichens
flora of megalithic monuments in the Netherland. Nova
Hedwigia. 1996, roã. 62, ã. 91. ISSN?; SEAWARD, Mark
R. D. Lichen Damage to Ancient Monuments: A Case Study. Lichanologist. 1998, roã. 20, ã. 291. ISSN?.
9 DIAKUMAKU, Eugenia; GORBUSHINA, Anna; KRUMBEIN, Wolfgang F.; PANINA, Ludmila; SOUKHARJEVSKI,
Stanislas. Black fungi in marble and limestone – an aesthetical, chemical and physical problems for the conservation of monuments. The Science of the Total Environment.
1995, ã. 167, s. 295–304. ISSN?
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pronikajících do struktur y kamene, spojené
s kolísáním obsahu vody v závislosti na zmû11
nách teploty. Pro jejich existenci, na rozdíl
od li‰ejníkÛ, je nutn˘ urãit˘ obsah organické
hmoty, jiÏ vyuÏívají jako zdroj Ïivin (na rozdíl od
li‰ejníkÛ nejsou autotrofní). Je zﬁejmé, Ïe existence biofilmu je i z tohoto dÛvodu velmi dÛleÏitá.
Na po‰kozování kamenného substrátu se
podílejí i mechorosty, i kdyÏ jejich nebezpeãí
pro kámen je povaÏováno za men‰í. Napadají
horniny chemicky – produkovan˘mi kyselinami, mají velkou schopnost zadrÏovat vodu
a pﬁedpokládá se i moÏnost mechanického
po‰kození prorÛstáním pﬁíchytn˘ch vláken (rhi12
zoidÛ) porézním systémem substrátu.
MoÏnosti ochrany kamene proti biodegradaci
Aby ochrana kamenn˘ch objektÛ (platí to
i pro dal‰í materiály a objekty – nejen památkové) proti pﬁítomnosti Ïiv˘ch organismÛ a jejich destrukãním úãinkÛm byla úãinná, musí
b˘t komplexní. Mûla by zahrnovat pﬁedev‰ím
opatﬁení zhor‰ující podmínky usídlení a existence v‰ech forem Ïiv˘ch organismÛ, které
mohou pﬁímo ãi nepﬁímo kámen po‰kozovat
nebo k jeho po‰kození pﬁispívat. V pﬁípadû, Ïe
tato opatﬁení mají pﬁíli‰ pomal˘ nebo nedostateãn˘ úãinek nebo je nelze provádût v dostateãné míﬁe a s potﬁebnou systematiãností, obvykle pﬁistupujeme i k pﬁímému, „akutnímu“
hubení jednotliv˘ch skupin pﬁítomn˘ch organismÛ. Zásahy z obou uveden˘ch oblastí mají
(nebo by mûly mít) i preventivní úãinek.
Je dÛleÏité si uvûdomit, Ïe na v˘skyt a roz‰íﬁení Ïiv˘ch organismÛ na kameni mají vliv
prakticky v‰echny zásahy, kter ˘m je kámen
v prÛbûhu své existence vystavován. Jak mechanické opracování povrchu, tak postupy
a prostﬁedky pro ãistûní, doplÀky (tmely) i povrchovou úpravu (barevné retu‰e, hydrofobizace)
mohou pozitivnû, ale bohuÏel i negativnû ovlivnit rozsah biodegradace materiálu. Rychlost rekolonizace kamenn˘ch objektÛ po provedeném
restaurátorském ãi konzervátorském zásahu je
nûkdy pﬁekvapující. V nûkter˘ch pﬁípadech restaurátorsk˘ zásah zpÛsobí dal‰í kolonizaci dosud nepﬁítomn˘mi druhy – napﬁ. pouÏitím tmelu s obsahem vápna na kyselém substrátu
zv˘‰íme druhovou diverzitu o bazofilní druhy,
které dosud nemûly pro kolonizaci podmínky.
Ochrana úpravou prostﬁedí (okolních podmínek)
Z v˘‰e uvedeného je zﬁejmé, Ïe pro optimální existenci a rÛst potﬁebují Ïivé organismy dostatek Ïivin a vody (vlhkosti), autotrofní organismy zpravidla i dostatek svûtla, heterotrofní
dostatek dostupn˘ch organick˘ch látek. Chceme-li tedy „ztíÏit“ podmínky pro existenci Ïiv˘ch organismÛ úpravou okolního prostﬁedí,
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musíme se pokusit nûkter˘ z uveden˘ch faktorÛ zmûnit tak, aby byl pro Ïivé organismy ménû pﬁízniv˘ ãi zcela nepﬁízniv˘.
Omezení mnoÏství dostupn˘ch Ïivin
Do této skupiny opatﬁení patﬁí hlavnû pravidelná údrÏba, pﬁedev‰ím u objektÛ v blízkosti
stromÛ a keﬁÛ (v lesích, parcích, zahradách
apod.). Spadané listí, jehliãí, zbytky kvûtÛ ãi
plodÛ, drobné úlomky vûtviãek, kÛry atd. mohou b˘t v˘znamnou zásobárnou organické
hmoty, a tedy snadno dostupn˘m zdrojem potﬁebn˘ch Ïivin. Patﬁí sem i uváÏlivé pouÏívání
postupÛ a materiálÛ (organick˘ch i anorganick˘ch) pﬁi restaurátorsk˘ch a konzervaãních zásazích. Nûkteré z nich mohou b˘t rovnûÏ zdrojem Ïivin vyuÏiteln˘ch bakteriemi, ﬁasami,
li‰ejníky atd. pro jejich rÛst nebo mohou vytváﬁet jinak vhodné prostﬁedí pro jejich existenci.
Omezení mnoÏství vlhkosti (vody)
Zásahy omezující mnoÏství vody pronikající
do materiálu jsou zásadní, av‰ak v ﬁadû pﬁípadÛ jen komplikovanû proveditelné. Velice obtíÏné je omezování kondenzaãní vlhkosti –
souvisí pﬁedev‰ím s aktuálními teplotními
podmínkami a proudûním vzduchu v bezprostﬁedním okolí objektu. V˘raznû pozitivním
opatﬁením omezujícím riziko kondenzace vody
na povrchu objektu mÛÏe b˘t zaji‰tûní ventilace okolí objektÛ. To opût platí pﬁedev‰ím pro
lesní a parkové lokality, ale urãité problémy
s kondenzaãní vlhkostí se mohou objevovat
napﬁ. i u objektÛ umístûn˘ch v blízkosti velk˘ch staveb, jeÏ omezují proudûní vzduchu
v blízkosti daného objektu nebo stíní dan˘ objekt. Nûkdy se objevuje vy‰‰í mnoÏství kondenzaãní vlhkosti pouze na urãité ãásti stavby
– zpravidla na její severní nebo severov˘chodní stûnû, zvlá‰tû v prostﬁedí s dlouhodobû vy‰‰í vzdu‰nou vlhkostí (napﬁ. lesní ãi lesoparkové lokality, údolí se stojatou ãi tekoucí vodní
plochou apod.).
Ochrana pﬁed vzlínající vlhkostí je zpravidla
moÏná (s urãit˘mi omezeními) u stavebních
objektÛ, ãasto je v‰ak velice obtíÏnû ﬁe‰itelná
u objektÛ vytvoﬁen˘ch z tzv. rostlé skály (pevnû
spojené s podloÏím). Pﬁesto i v tûchto pﬁípadech je tﬁeba hledat moÏná ﬁe‰ení odvádûjící
sráÏkovou a podpovrchovou vodu co nejdál od
chránûného objektu a tak omezující dotaci porézního systému vlhkostí. MoÏn˘m ﬁe‰ením
jsou správnû umístûné drenáÏe, odvodÀovací
kanály, záchytné jímky apod.
Koneãnû ochrana pﬁed sráÏkovou vodou b˘vá ﬁe‰ena vhodn˘m tr val˘m ãi sezónním zastﬁe‰ením. Tyto ochranné pﬁístﬁe‰ky v‰ak musí
splÀovat urãité základní poÏadavky, aby jejich
13
funkce byla správná.
Vhodnû navrÏen˘ a proveden˘ pﬁístﬁe‰ek
mÛÏe ovlivnit rovnûÏ mnoÏství nebo spektrální

sloÏení svûtla a tím podpoﬁit ochrann˘ úãinek.
Dal‰í moÏností omezení mnoÏství sráÏkové
(ale i odstﬁikující) vody v porézním systému
materiálu objektu je hydrofobní úprava jeho povrchu. Ani v tomto pﬁípadû v‰ak není vhodné
postupovat bez pﬁedchozího prÛzkumu stavu
a bez dostateãn˘ch technologick˘ch znalostí
o moÏn˘ch dÛsledcích tohoto zásahu. V opaãném pﬁípadû mÛÏe mít hydrofobizace negativní
úãinek na stav kamene.
Chemická biocidní ochrana
Pro biocidní ochranu povrchÛ (akutní i preventivní) je moÏno vyuÏít biocidní úãinky ﬁady
anorganick˘ch i organick˘ch látek. Z anorganick˘ch slouãenin jsou úãinné napﬁ. chlornany
– sodn˘ nebo vápenat˘. BohuÏel, koneãn˘m
produktem jejich rozkladu jsou chloridové anionty, které mohou podporovat po‰kozování
o‰etﬁen˘ch objektÛ. Fungicidní úãinky mají
i anorganické slouãeniny ‰estimocného chromu (v souãasné dobû je pouÏívání tûchto slouãenin zakázané) a slouãeniny boru.
Mezi anorganické látky s biocidními úãinky
patﬁí rovnûÏ nûkteré kovy – mûì, zinek, olovo,
14
stﬁíbro, zlato nebo oxidy kovÛ (TiO2). V pﬁípadû obecn˘ch kovÛ – mûdi, zinku nebo olova –
byly zkoumány moÏnosti pouÏití plechÛ ãi sítí
z tûchto kovÛ, kryjících horní ãást objektu. De‰Èová voda z nich uvolÀuje kov v podobû kationtÛ a splavuje jej na spodní ãásti chránûného
objektu. V˘hodou je dlouhodob˘ úãinek takové

■ Poznámky
10 SALVADORI, O.; CHAROLA, A. E., cit. v pozn. 5; STERFLINGER, Katja. Fungi: Their role in deterioration of cultural
heritage. Fungal Biology Reviews. 2010, ã. 24, s. 47–55.
ISSN?
11 PLÁ·KOVÁ, Petra. Biokoroze anorganick˘ch materiálÛ.
Zlín, 2008. Poãet stran? Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomá‰e Bati, Ústav inÏen˘rství ochrany Ïivotního prostﬁedí, DD-MM-RRRR.
12 SALVADORI, O.; CHAROLA, A. E., cit. v pozn. 5; KOTLÍK, Petr. Vliv Ïiv˘ch organismÛ na korozi kamene. In Kol.
aut. Sborník Vysoké ‰koly chemicko-technologické v Praze. Praha : V·CHT, ﬁada S10, s. 179–189. ISBN?
13 KOTLÍK, Petr. Ochranné zastﬁe‰ení památek. In Kol.
aut. Semináﬁ Ochranné pﬁístﬁe‰ky v památkové péãi. Praha : STOP, 1998. ISBN? S. 5–9; SUCHOMEL, Milo‰. Nûkolik poznámek k ochrann˘m zastﬁe‰ením kamenosochaﬁsk˘ch dûl v exteriéru. In Kol. aut. Ochrana pﬁístﬁe‰kÛ
v památkové péãi. Praha : STOP, 1998. ISBN? S. 10–11.
14 MAGADÁN, L. Marcello; KORTH, M. A. Gisela;
CEDROLA, L. Marcela; CHAROLA, A. Elena; POZZOBON, L.
José. Case study: Biocontrol Testing at the San Ignacio
Miní Jesuit-Gaurani Mission, Missiones, Argentina. Bicolonization of Stone: Control and preventive methods. Kol.
aut. Proceedings from the MCI workshop series. Washington : Smithsonian Institution, 2011, s. 91–98. ISSN
1949-2367.
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ochrany bez nutnosti obnovy zdroje kovov˘ch
iontÛ. Nev˘hodou je v‰ak nebezpeãí nekontrolované kontaminace okolního prostﬁedí kovov˘mi kationty, nebezpeãí vzniku barevn˘ch skvrn
korozních produktÛ nûkter˘ch kovÛ na povrchu
chránûného objektu a znaãná závislost úãinnosti na mnoÏství de‰Èov˘ch sráÏek v lokalitû.
Urãit˘m rizikem v na‰ich podmínkách mÛÏe
b˘t i nebezpeãí zcizení kovu.
Variantou tohoto postupu je pﬁímûs kovov˘ch sítí, prutÛ, drátkÛ ãi podobn˘ch ãásteãek
do spárové malty, malty kr yjící korunu zdiva
apod. Nûkteré z dﬁíve uveden˘ch nev˘hod
v‰ak tato varianta neodstraÀuje.
Dal‰í variantou pouÏití kovÛ s biocidním
úãinkem jsou kapsle, které umoÏÀují postupné uvolÀování kovov˘ch kationtÛ (obdoba postupného uvolÀování lékÛ v tûle pacienta). Tato ﬁe‰ení se v souãasnosti zkoumají a ovûﬁují
se moÏnosti jejich praktického vyuÏití.
V poslední dobû jsou studovány i moÏnosti
pouÏití koloidních roztokÛ nebo disperzí kovov˘ch ãástic s velmi mal˘mi rozmûry (nanodisperzí). V tomto pﬁípadû lze uvaÏovat i o pouÏití
u‰lechtil˘ch kovÛ (stﬁíbra, resp. zlata), protoÏe
mnoÏství pouÏitého kovu je podstatnû men‰í
neÏ v pﬁípadû plechÛ, sítí apod. V˘hodou uveden˘ch systémÛ je tedy malá spotﬁeba kovÛ
a dále moÏnost jednoduché povrchové aplikace. Lze pﬁedpokládat i jejich relativnû dlouhodob˘ úãinek. Pro dosaÏení dostateãné úãinnosti je tﬁeba zvolit vhodnou koncentraci ãástic,
úãinnost bude zcela jistû záviset i na jejich velikosti. RovnûÏ tato skupina biocidÛ je v souãasnosti pﬁedmûtem intenzivního v˘zkumu.
Pﬁídavek oxidu titaniãitého TiO2 má rovnûÏ
biocidní úãinek. Jsou-li jeho ãástice dostateãnû malé (v ﬁádu jednotek ãi desítek nm), projevují fotoaktivní úãinky. Po ozáﬁení UV záﬁením jsou schopny vyvolat oxidaci pﬁítomn˘ch
organick˘ch látek (neãistot, ale i ﬁas apod.)
a tím znemoÏnit dal‰í existenci Ïiv˘ch organismÛ.
Podobnû aktivní jsou i ftalocyaninové slouãeniny; na svûtle produkují volné radikály, které niãí okolní buÀky. Jsou v‰ak barevné, coÏ
znemoÏÀuje jejich ‰ir‰í pouÏití.
Spektrum organick˘ch látek slouÏících jako
biocidy je velmi ‰iroké, zahrnuje ﬁadu slouãenin li‰ících se úãinností i délkou úãinku. Mezi
ãasto pouÏívané slouãeniny patﬁí kvar terní
amoniové soli (napﬁ. Ajatin – dimethyldodecylbenzylamonium bromid, patﬁí sem i znám˘
Preventol R50, kde je aktivní látkou dimethylalkyl /C12-C18/ benzylamonium chlorid)
a slouãeniny obsahující organicky vázan˘ chlor.
PouÏívají se i deriváty moãoviny (karbamáty),
které blokují fotosyntetick˘ proces, a samostatnou skupinou jsou organické slouãeniny
obsahující cín (sem patﬁily dﬁíve pouÏívané prostﬁedky obsahující bis (tributylcín) oxid – TBTO,

z komerãních prostﬁedkÛ napﬁ. nûkteré druhy
15
LastanoxÛ. Nev˘hodou organick˘ch biocidÛ
je relativnû krátká Ïivotnost a nebezpeãí, Ïe
rozkladné produkty nûkter ˘ch z nich mohou
následnû slouÏit i jako zdroj Ïivin.
Faktor y ovlivÀující v˘skyt Ïiv˘ch organismÛ
na kameni soch v Novém lese
Klimatické podmínky
Nov˘ les u Kuksu patﬁí mezi místa s vy‰‰ím
16
mnoÏstvím sráÏek. Podle pﬁehledu publikovaného v roce 1999 byly dlouhodobé prÛmûrné mûsíãní sráÏkové úhrny v této lokalitû
v mûsících kvûtnu aÏ srpnu mezi 70 a 90 mm,
tedy mezi 70 aÏ 90 litry vody na 1 m2. V ostatních mûsících byly zji‰tûny niÏ‰í hodnoty, pohybující se pod 60 mm. Severnû orientovan˘
svah je navíc velice málo osvûtlován pﬁím˘m
sluncem. Pouze ve vrcholném létû slunce
v pozdních odpoledních hodinách pﬁímo osvûtluje nûkteré kamenné objekty (v souãasnosti
napﬁ. partie kolem Garinovy jeskynû). To v˘raznû omezuje pﬁím˘ ohﬁev kamene sluncem podporující jeho vysychání.
17
Stejn˘ literární zdroj dokládá korelaci mezi mnoÏstvím vody v prameni vytékajícím z jeskynû u centrálního reliéfu a mnoÏstvím sráÏek
v regionu. Zdá se tedy zﬁejmá pﬁímá souvislost
mezi mnoÏstvím sráÏek v uvedené lokalitû
a mnoÏstvím vody, která je „k dispozici“ v pÛdû
a pﬁedstavuje hlavní zdroj vlhkosti vzlínající do
pískovcov˘ch blokÛ. V archivních pramenech
bylo opakovanû konstatováno, Ïe stav centrálního reliéfu, pokud jde o v˘skyt vegetace,
je podstatnû hor‰í neÏ stav vedlej‰ího reliéfu
Vidûní sv. Huberta, pﬁípadnû dal‰ích soch, kte18
ré mají s pÛdou men‰í kontaktní plochu.
PrÛmûrné mûsíãní teploty lokality jsou podle
oãekávání nejvy‰‰í v letních mûsících, v období
19
duben aÏ záﬁí se pohybují mezi 9 a 17 °C.
Souvislé zalesnûní lokality vzrostl˘mi stromy v˘raznû ztûÏuje její ventilaci. Dlouhodobá
20
mûﬁení shrnutá ve zprávû ukazují velice
ãasté situace, kdy relativní vlhkost vzduchu
v okolí centrálního reliéfu byla 100 %, a tedy
teplota vzduchu, tím spí‰e teplota povrchu kamene, byla rovna nebo velice blízká teplotû rosného bodu. Její prÛmûrná hodnota se v období
od 1. 7. 2000 do 19. 1. 2002 pohybovala
v rozmezí od cca –5 do cca +15 °C s maximy
v letních mûsících, kdy v˘jimeãnû dosahovala
21
i hodnot +20 °C. Za této situace snadno dochází ke kondenzaci vodní páry na povrchu kamene, ãímÏ je podporováno jeho zavlhãení.
Teplota povrchu kamene je sniÏována jiÏ pﬁítomnou vlhkostí a v˘‰e zmínûn˘ nedostatek
oslunûní povrchu kamenn˘ch objektÛ tento
fakt dále podporuje.
Jednou z moÏn˘ch variant ochrany kamenn˘ch objektÛ je jejich zastﬁe‰ení. Koncem roku
1998 byl nad centrální ãástí areálu (nad obû-

ma hlavními reliéfy) zbudován pﬁístﬁe‰ek, jehoÏ úãelem bylo posoudit jeho vliv na stav
chránûného kamene (na vlhkost, biologické
napadení apod.) a porovnat mikroklimatické
podmínky pod pﬁístﬁe‰kem s podmínkami mimo nûj. V následujících letech (od záﬁí 1999
do ledna 2002) byl stav kamene (teplota
a vlhkost povrchu) monitorován a zároveÀ bylo
sledováno zastoupení Ïiv˘ch porostÛ na povr22
chu kamene tohoto díla. V˘sledky ukázaly,
Ïe v˘raznûj‰í vliv na vlhkost kamene (sledovány byly povrchové vrstvy) neÏ voda sráÏková
má voda vzlínající z pÛdy. Dokládá to zpravidla
vy‰‰í vlhkost míst pﬁi spodní ãásti blokÛ a celkovû vy‰‰í vlhkost kamene centrálního reliéfu
v porovnání s kamenem Onufria nebo Garina,
které byly rovnûÏ sledovány. Navíc konstrukce
pﬁístﬁe‰ku do urãité mír y omezovala vûtrání
prostoru v okolí horní ãásti kamenného bloku
s reliéfem Pﬁíjezd tﬁí králÛ. Po roce pozorování
(koncem roku 2000) bylo konstatováno, Ïe se
zastﬁe‰ení pozitivnû projevilo (díky omezení
sráÏkové vody a pﬁístupu svûtla, pﬁedev‰ím
v horních ãástech kamenn˘ch blokÛ) na existenci Ïiv˘ch organismÛ. Bylo konstatováno,
Ïe je dobﬁe patrné odumírání mechorostÛ
a cévnat˘ch rostlin v horní ãásti reliéfu (ve
spodní ãásti v‰ak vytrvávaly dále). Zdál se b˘t
prokazateln˘ i urãit˘ kvantitativní úbytek ﬁas
v horní ãásti reliéfu. Odumﬁelé mechorosty
buì samy odpadaly, nebo je bylo moÏné snadno mechanicky odstranit. Pouze jedin˘ druh
(Fissidens pusillus) – typick˘ obyvatel zastínûn˘ch pískovcov˘ch skal – získal odumíráním
ostatních druhÛ prostor (jakousi niku) a zaãal
se ‰íﬁit. Uvolnûné prostory po odumﬁel˘ch mechorostech ve stﬁední ãásti reliéfu osidlovaly
nûkteré druhy li‰ejníkÛ (i stélkové ‰upiny lupenit˘ch druhÛ rodu Cladonia). Tento jev souvisel s pomûrnû nízkou schopností konkurence
li‰ejníkÛ (dlouhodobû pomalu rostoucí organismy, nemají moÏnost se prosadit proti rychleji rostoucím druhÛm).
BohuÏel zároveÀ s pﬁístﬁe‰kem byl v jeho
zadní ãásti (smûrem ke svahu) vystavûn i ka-

■ Poznámky
15 ZELINGER, Jiﬁí a kol. Pﬁehled chemick˘ch prostﬁedkÛ
pouÏiteln˘ch v konzer vátorské praxi. Praha : VÚTECHP,
1979. Bez ISBN.
16 KA·E, J.; KOTLÍK, P., cit. v pozn. 3.
17 TamtéÏ.
18 TamtéÏ.
19 TamtéÏ.
20 KOTLÍK, Petr; HEIDINGSFELD, Viktor. Sledování stavu
reliéfÛ M. B. Brauna v Novém lese u Kuksu. V˘zkumná
zpráva vypracovaná pro Státní památkov˘ ústav v Pardubicích, 2002. UloÏeno v NPÚ, ÚOP v Pardubicích.
21 TamtéÏ.
22 TamtéÏ.
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Obr. 4. Mikro snímek vzorku krusty kamene nad studánkou u centrálního reliéfu v Novém lese (kﬁemenn˘, stﬁednû
aÏ hrubozrnn˘, silicifikovan˘ pískovec), zvût‰eno 63×,
zkﬁíÏené nikoly. Na snímkuje patrné vyplnûní pórového
prostoru struktury pískovce mikrosparitem (kalcitem).
(Foto: Zdenûk ·taffen, XXXX)
Obr. 5. Mikro snímek vzorku kamene z hrany klobouku –
centrální reliéf v Novém lese (kﬁemenn˘, stﬁednû aÏ hrubozrnn˘ silicifikovan˘ pískovec), zvût‰eno 32×, zkﬁíÏené nikoly. Na snímku je patrn˘ vápenn˘ povlaku na povrchu
kamene (mikrosparitu) a mechanické po‰kození kﬁemenn˘ch zrn. (Foto: Zdenûk ·taffen, XXXX)

menn˘ Ïlab odvádûjící ãást vody z pﬁístﬁe‰ku
mimo objekt.
Hlavním materiálem byla opuka, zdûná pravdûpodobnû na vápeno-cementovou maltu.
SráÏkovou vodou byla ãást pojiva (vãetnû vápenat˘ch slouãenin z opuky) vyplavována ven
z konstrukce Ïlabu – ãásteãnû aÏ na sochaﬁsky
opracovan˘ povrch reliéfu. To se projevilo vznikem ‰Èavelanu vápenatého, kter˘ byl ve formû
v˘kvûtÛ pozorován na povrchu reliéfu. Koncem
roku 2000 bylo v‰ak je‰tû konstatováno, Ïe
ovlivnûní bazick˘mi solemi („v˘luhy“) se proza23
tím na skladbû vegetace neprojevilo.
V roce 2005 byly tyto pﬁístﬁe‰ky odstranû24
ny, Ïlab v‰ak byl ponechán a existuje do
souãasnosti.
V letech 2002 a 2003 byly rovnûÏ provedeny úpravy terénu okolí nûkter˘ch objektÛ, pﬁedev‰ím byla sníÏena úroveÀ terénu kolem Jákobovy studny a ãásteãnû i pﬁed centrálním
reliéfem. Tím byl usnadnûn odtok sráÏkové vody z bezprostﬁední blízkosti tûchto kamenn˘ch
sochaﬁsk˘ch dûl.
Shrneme-li uvedené znaky, je zﬁejmé, Ïe
mikroklima, v nûmÏ se kamenné sochy nacházejí, je velice pﬁíznivé pro existenci Ïiv˘ch organismÛ prakticky v‰ech „úrovní“. Dostatek
sráÏek, omezené pﬁímé oslunûní kamenn˘ch
blokÛ a omezená moÏnost proudûní vzduchu
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vyvolávají podmínky pro dostateãnû dlouhá období s vysokou vlhkostí vzduchu (relativní i absolutní) i kamene soch, protoÏe zároveÀ zhor‰ují podmínky pro jeho vysychání (odpaﬁování
vody z povrchu kamene).
Situace není v˘raznû lep‰í ani v zimním období. MnoÏství sráÏek je v tomto období ve
srovnání s pozdním jarem aÏ poãátkem podzimu ponûkud niÏ‰í, tající sníh v‰ak pﬁedstavuje
vítan˘ zdroj vody v jarních mûsících. BohuÏel
nedostateãné odklízení snûhu v zimních mûsících k tomuto faktu dále pﬁispívá.
Terénní úpravy provedené v letech 2002
a 2003 pomohly v odvodu vody v místech úprav
(pﬁedev‰ím okolí Studnû Jákobovy a centrálního reliéfu), ale samy o sobû nestaãí vyﬁe‰it problémy se zemní vlhkostí.
Îiviny potﬁebné pro rÛst mikroorganismÛ
Jak jiÏ bylo ﬁeãeno, lokalita je dlouhodobû pokrytá víceménû souvisl˘m porostem hospodáﬁsky pûstovan˘ch nebo náletov˘ch dﬁevin, nad
reliéfem Pﬁíjezd tﬁí králÛ konkrétnû náletem bﬁí25
zy. Historické fotografie z poãátku 20. století
ukazují, Ïe i tehdy rostly stromy v tûsném sousedství jednotliv˘ch soch (dokonce v nûkter˘ch
pﬁípadech blíÏe neÏ v souãasnosti). BohuÏel nejsou známy pﬁesné údaje o údrÏbû okolí soch
v té dobû. Souãasná zku‰enost v‰ak ukazuje,
Ïe tato pravidelná údrÏba je dnes velice omezená. Organická hmota pocházející ze spadaného
listí, jehliãí, drobn˘ch úlomkÛ vûtviãek, pylov˘ch zrn apod., která není z povrchu kamenn˘ch blokÛ odklízena, je vítan˘m zdrojem Ïivin
pro organismy vegetující na sochách.
Dal‰ím zdrojem Ïivin mohou b˘t zbytky dﬁíve
pouÏit˘ch prostﬁedkÛ pro ãistûní, konsolidaci
nebo vodoodpudivou úpravu. Archivní prameny
26
shrnuté v práci poskytují byÈ jistû ne zcela vyãerpávající, ale pﬁesto zajímavé informace
o pouÏívan˘ch materiálech. V roce 1907 byly
podle záznamu V. Paula na kamenn˘ch objektech v Novém lese provádûny konzervaãní prá-

ce, pﬁi nichÏ byl kámen po blíÏe nespecifikovaném oãistûní napou‰tûn roztokem vosku
v benzinu pro ochranu proti vodû. Opakovanû
se objevuje zmínka o tom, Ïe sochy a reliéfy
byly pÛvodnû barevné a napou‰tûní olejem bylo zmínûno i v nûkter ˘ch pozdûj‰ích zprá27
vách. Pﬁítomnost zbytkÛ olejÛ je podpoﬁena
rovnûÏ pouÏitím louhu, kter ˘ mûl b˘t v roce
1924 aplikován pro oãistûní a odstranûní zbytkÛ olejov˘ch nátûrÛ pﬁed následn˘m fluátová28
ním. Zbytky polychromie byly konstatovány
na sochách je‰tû v roce 1990. Je tedy nanejv˘‰
pravdûpodobné, Ïe kámen stále obsahuje zbytky tûchto olejÛ, resp. zbytky po jejich louhování.
Také ty mohou fungovat jako zdroj Ïivin.
Podle nûkter ˘ch dochovan˘ch restaurátor29
sk˘ch zpráv byly pískovcové sochy opakovanû
ãi‰tûny blíÏe neurãen˘m postupem (nejspí‰e
mechanicky). Po oãistûní v roce 1936 a v pozdûj‰ích letech je‰tû nûkolikrát byl kámen soch
a reliéfÛ napou‰tûn vápennou vodou.
V roce 1954 bylo navrhováno kombinované
o‰etﬁení oãi‰tûného kamene vápennou vodou
s pﬁídavkem kaseinu a závûreãn˘ postﬁik hydroxidem barnat˘m. Pro tmelení byla navrhována smûs ﬁíãního písku, vápna s cementem
v pomûru 4:1 (písek : pojivo). JiÏ v roce 1957
v‰ak byl konstatován opût bohat˘ porost „li‰ejníkÛ a mechÛ“.
Dal‰í informace o pouÏití vápenné vody jsou
v restaurátorské zprávû Antonína Wagnera

■ Poznámky
23 TamtéÏ.
24 ZATLOUKALOVÁ, Ilona. BraunÛv Betlem. Brno, 2012.
Diplomová práce (Mgr.). Fakulta?, Masarykova Univerzita
Brno, DD-MM-RRRR.
25 KA·E, J.; KOTLÍK, P., cit. v pozn. 3.
26 TamtéÏ.
27 TamtéÏ.
28 TamtéÏ.
29 TamtéÏ; ZATLOUKALOVÁ, I., cit. v pozn. 24.
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30

z roku 1961. Ve stejném roce plánované restaurování soch v Novém lese, pﬁi kterém mûly
b˘t oãi‰tûny, restaurovány a opatﬁeny postﬁikem proti „plísním a mechÛm“, se neuskuteãnilo. Bylo rozhodnuto, Ïe bude provedeno aÏ po
regulaãních terénních úpravách, které byly v té
dobû plánovány.
31
Dal‰í zprávy o o‰etﬁování kamene soch
v Novém lese jsou z roku 1973 a 1981, kdy
byly sochy oãi‰tûny a zﬁejmû i konzer vovány
studenty stﬁední odborné ‰koly z Brna. PouÏité
prostﬁedky ani postupy nebyly pracovníkÛm památkové péãe sdûleny ani po písemném dotazu (alespoÀ o tom nebyly nalezeny archivní
zprávy). Nicménû na sochách byly patrné stopy
stékající konzervaãní kapaliny.
V roce 1984 byl konstatován bujn˘ porost
mechÛ a li‰ejníkÛ. V následujícím roce byla
ovûﬁena úãinnost biocidu Lastanox (blíÏe neurãen˘ typ) pro hubení vegetace na kameni
soch. Na tﬁech místech (plá‰È Marie Magdaleny, v˘sek reliéfu Pﬁíjezd tﬁí králÛ a pruh na bloku souso‰í Studna Jákobova) byly vymezeny
zku‰ební plochy, kde byl uveden˘ biocid pouÏit
32
a jeho likvidaãní úãinek potvrzen. V pﬁípadû
reliéfu v‰ak bylo konstatováno, Ïe po odstranûní zahubené vegetace byl odhalen˘ povrch
kamene droliv˘ (naru‰en˘).
Ve stejném roce konstatují autoﬁi Kotalík
33
a Eckert, Ïe nûkteré dﬁívûj‰í zásahy (uvádûjí
napﬁ. o‰etﬁení blíÏe neurãen˘m Lukofobem) vyvolaly rychlou rekolonizaci povrchu kamene ﬁasami, li‰ejníky a mechorosty.
Zpráva Státních restaurátorsk˘ch atelierÛ
z roku 1990 pﬁedpokládala, Ïe bez vyﬁe‰ení
problémÛ se spodní vodou bude Ïivotnost biocidní úpravy 5 aÏ 7 rokÛ, a proto ji za dané situace nedoporuãovala provádût.
Shrnutí
Z dostupn˘ch pramenÛ je zﬁejmé, Ïe pískovec soch a reliéfÛ byl v minulosti opakovanû
napou‰tûn rostlinn˘m olejem, kter ˘ byl v jin˘ch obdobích zm˘delÀován hydroxidem (louhem) a jeho zbytky odstraÀovány, témûﬁ jistû
v‰ak ne zcela dokonale, proto v kameni s nejvût‰í pravdûpodobností dodnes zÛstaly zbytky
degradovan˘ch organick˘ch uhlíkat˘ch ﬁetûzcÛ
oleje.
Kámen byl rovnûÏ opakovanû napou‰tûn vápennou vodou, minimálnû v jednom pﬁípadû
kombinovanou s kaseinem, pﬁípadnû s hydroxidem barnat˘m (barytovou vodou). Místní pískovec, kter˘ je „v pﬁírodním stavu“ bez uhliãitanov˘ch sloÏek (viz v˘‰e), byl tak pouÏitím
vápenné vody (nûkdy v kombinaci s hydroxidem barnat˘m nebo kaseinem) opakovanû dotován slouãeninami vápníku (pﬁípadnû baria),
nebo dokonce bílkovinnou látkou. ZároveÀ od
konce 90. let z vyzdûného Ïlabu nad centrálním reliéfem vym˘vá sráÏková voda pojivo (ve

Tabulka 1.
Zku‰ební plocha
ã. 1

Lokalizace plochy
nepravidelná plocha na stﬁedu reliéfu
Pﬁíjezd tﬁí králÛ, ãásteãnû oãi‰tûna

Porost
ãást oãi‰tûna, ãásteãnû
oranÏov˘ porost ﬁasy
Trentepohlia aurea

ã. 2

‰piãka nohy jednoho z králÛ

mech, oranÏová ﬁasa
Trentepohlia aurea

ã. 3

ãást svislé plochy schodu pod zadkem
dobytãete

mech, oranÏová ﬁasa
Trentepohlia aurea

ã. 4

okolí otvoru v horní ãásti reliéfu Klanûní
past˘ﬁÛ

vápnomiln˘ li‰ejník
Gyalecta jenensi

vodû rozpustné slouãeniny vápníku, pﬁedev‰ím hydroxid vápenat˘ nebo hydrogenuhliãitan vápenat˘) a ãást tohoto v˘luhu stéká na
kamenn˘ blok vãetnû lícové, sochaﬁsky opra34
cované stûny reliéfu.
Potvrzují to nedávná mikroskopická pozorování vzorkÛ odebran˘ch (se svolením orgánÛ
PP) z povrchu vybran˘ch objektÛ v Novém lese,
prokazující v nûkter ˘ch pﬁípadech pﬁítomnost
uhliãitanu vápenatého. Konkrétnû u vzorku
krusty z povrchu pískovce v prostoru pramene
v jeskyni za reliéfem Vidûní sv. Huberta (oznaãeného KB-4) je kalcit dokumentován v hlub‰í
struktuﬁe pískovce (viz obr. 4).
PÛvod kalcitu je infiltraãní povahy, do kamene pronikl pravdûpodobnû prÛsakem atmosférické vody mineralizované rozpustnou formou
vápenat˘ch iontÛ, která se ve zmûnûn˘ch podmínkách struktury kﬁemenného pískovce pﬁemûnila na kalcit, vyplÀující jeho pÛvodnû voln˘
pórov˘ systém.
Druhou formu zastiÏeného kalcitu v kﬁemenn˘ch pískovcích Betlému dokumentuje vzorek
odebran˘ pod hranou klobouku adorujícího
past˘ﬁe vlevo od jeskynû s pramenem (oznaãen˘ KB-6). Zde byl kalcit identifikován jako
povrchová krusta s ãetn˘mi dutinami na povrchu pískovce s mechanicky po‰kozen˘mi zrny
kﬁemene (rozpukané úlomky – viz obr 5).
Síla kalcitové krusty se pohybuje v ﬁádu desetin aÏ cel˘ch milimetrÛ a na rozdíl od pﬁedchozího vzorku (KB-4) nezasahuje do hlub‰í
struktury pískovce. Samotn˘ pískovec („kﬁemiãitého typu“) nemÛÏe b˘t prokazatelnû zdrojem
tohoto minerálu, zdá se tedy, Ïe zdroj uhliãitanu vápenatého je antropogenního pÛvodu.
Na ostatních vzorcích v okolí (napﬁ. z nohy
past˘ﬁe, z levé stûny jeskynû s pramenem za
reliéfem Vidûní sv. Huber ta nebo ve v˘kvûtu
v této jeskyni) kalcit nalezen nebyl.
Dokladem kontaminace kamene centrálního reliéfu vápenat˘mi kationty je rovnûÏ jiÏ
zmínûn˘ v˘skyt krystalické formy ‰Èavelanu vápenatého na povrchu porostu mechÛ, kter ˘
35
byl konstatován ve studii. DÛsledkem této
kontaminace je v˘skyt vápnomiln˘ch organismÛ identifikovan˘ch na centrálním reliéfu, které na jin˘ch kamenech lokality nebyly zaznamenány.

Kriticky zasaÏenou ãást reliéfu Klanûní tﬁí
králÛ porÛstá ve velkém mnoÏství oranÏovû
zbarvená ﬁasa Trentepohlia. Spoleãnû s ní bazick˘ substrát masivnû kolonizovaly bazofilní
mikroli‰ejníky (Gyalecta jenensis, Verrucaria
muralis a Bilimbia sabuletorum). Tyto druhy rostou právû jen zde, na skalách pﬁilehl˘ch lomÛ
ani v tûsné blízkosti reliéfu nebyly potvrzeny.
Proto se domníváme, Ïe jejich nedávnou sukcesi podnítily zmûny nastalé v poslední dobû.
BohuÏel, rozsah jednotliv˘ch zásahÛ (na
které objekty byly které konkrétní látky aplikovány a v jakém rozsahu) není zpravidla v restaurátorsk˘ch zprávách blíÏe specifikován,
ale protoÏe centrální reliéf je povaÏován za
nejcennûj‰í ãást celého souboru a zároveÀ je
nejvíce ohroÏen porostem hub, li‰ejníkÛ, mechÛ apod., je pravdûpodobné, Ïe nejvíce zásahÛ bylo provádûno právû na nûm.
Úvodní zkou‰ky biocidní úãinnosti nanodisperze stﬁíbra
Jak bylo uvedeno v˘‰e, ochrana památkov˘ch objektÛ v exteriéru by mûla b˘t zaloÏena
pﬁedev‰ím na úpravû podmínek, kter˘m je objekt vystaven. BohuÏel na existenci této preventivní ochrany není vÏdy moÏno spoléhat.
V pﬁípadû kamenn˘ch soch a reliéfÛ v Novém
lese u Kuksu není dlouhodobû splnûno hned
nûkolik dÛleÏit˘ch podmínek (vodní reÏim lokality, pravidelná údrÏba jednotliv˘ch kamenn˘ch
dûl a jejich okolí, pﬁimûﬁená redukce stromÛ
a keﬁÛ v lokalitû atd.). Proto je zde nutno uvaÏovat i o „poslední, nouzové“ moÏnosti ochrany – aplikaci vhodn˘ch biocidních prostﬁedkÛ,
které by omezily nebo potlaãily existenci Ïiv˘ch organismÛ na kameni i za souãasn˘ch

■ Poznámky
30 KA·E, J.; KOTLÍK, P., cit. v pozn. 3.
31 TamtéÏ; ZATLOUKALOVÁ, I., cit. v pozn. 24.
32 TotéÏ.
33 KA·E, J.; KOTLÍK, P., cit. v pozn. 3.
34 KOTLÍK, Petr; HEIDINGSFELD, Viktor. The results of research works in Nov˘ les area by Kuks (1994–2001). V˘zkumná zpráva vypracovaná pro Památkov˘ ústav v Pardubicích, 2001. UloÏeno v NPÚ, ÚOP v Pardubicích.
35 TamtéÏ.
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Obr. 6. Aplikace koloidní roztoku stﬁíbra ve stﬁední ãástí
centrálního reliéfu – plocha ã. 3. (Foto: Josef Halda,
XXXX)
Obr. 7. Aplikace koloidní roztoku stﬁíbra v horní ãástí
centrálního reliéfu – plocha ã. 4. (Foto: Josef Halda,
XXXX)
Obr. 8. Stav zku‰ební plochy ã. 3 v kvûtnu 2013. (Foto:
Josef Halda, XXXX)
Obr. 9. Stav zku‰ební plochy ã. 4v kvûtnu 2013. (Foto: Josef Halda, XXXX)
6

7

zmen‰ujícím se rozmûrem ãástic roste jejich
povrch a tím i moÏnost uvolnûní iontÛ kovu).
ProtoÏe biocidní úãinnost uvedeného prostﬁedku obsahujícího koloidní ãástice stﬁíbra
na bakterie byla laboratornû prokázána, bude
ovûﬁování úãinnosti tûchto kovov˘ch ãástic
v reáln˘ch podmínkách pokraãovat. V následujícím období budou zkou‰eny i dal‰í varianty
nanodisperzí (disperze obsahující zinek nebo
mûì, disperze s men‰ími ãásticemi apod.).
8

9

podmínek charakteristick˘ch pﬁedev‰ím vysokou vlhkostí kamene. Jednou z moÏností biocidní ochrany soch a reliéfÛ v Novém lese by
mohlo b˘t pouÏití nanodisperzí pevn˘ch ãástic
stﬁíbra, pﬁípadnû nûkter˘ch dal‰ích kovÛ. Materiály obsahující kovy nebo jejich ionty byly jako biocidní úprava aplikovány u ﬁady zahraniãních památek (viz v˘‰e), zatím v‰ak nikdy ve
formû nanodisperzí kovov˘ch ãástic – tedy bez
dal‰ích doprovodn˘ch látek. V tom spoãívá v˘hoda uveden˘ch systémÛ – otázkou v‰ak zÛstává jejich úãinnost (zatím provûﬁena laboratornû na ﬁasách apod.).
ProtoÏe v souãasnosti nejsou na trhu komerãní prostﬁedky z této skupiny urãené primárnû pro ochranu kamene, byla v prÛbûhu
roku 2012 zkou‰ena úãinnost tzv. koloidního
roztoku stﬁíbra v demineralizované vodû, kter˘
je deklarován jako prostﬁedek pro posílení
imunity a potlaãení mikrobiálních onemocnûní
ãlovûka (v˘robce firma Biostribro.cz – V˘zkum,
v˘roba, prodej, Karlovy Var y). Koncentrace
zkou‰en˘ch vodn˘ch disperzí deklarovaná v˘robcem je 14 mg stﬁíbra v 1 litru.
V areálu Nového lesa bylo vytipováno nûkolik zku‰ebních ploch – buì ve tvaru obdélníku
o velikosti 16 × 22 cm vymezeném dﬁevûn˘m
rámeãkem, nebo ohraniãen˘ch pﬁirozen˘m tvarem povrchového reliéfu. Vût‰ina zkou‰ek neprobíhá na kameni soch, ale v sousedství sochaﬁsk˘ch dûl, na lomové stûnû apod. BohuÏel
v dÛsledku nûkter ˘ch star‰ích zásahÛ (viz v˘‰e) se na reliéfech vyskytují typy organismÛ,
které se na jin˘ch kamenech této lokality nenacházejí. Proto byl omezen˘ poãet zku‰eb-
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ních ploch, samozﬁejmû se souhlasem orgánÛ
památkové péãe, zvolen i na samotném reliéfu. Pﬁehled vybran˘ch zku‰ebních ploch je v tabulce 1 (obr. 6, obr. 7).
Na kaÏdou sledovanou plochu byl nastﬁíkán
uveden˘ prostﬁedek opakovanû, minimálnû
2×, tak aby celá plocha byla smoãena. PﬁibliÏná spotﬁeba byla 50 ml na 1 zku‰ební plochu.
Po nûkolika t˘dnech byl stav o‰etﬁen˘ch ploch
zkontrolován a pÛsobení o‰etﬁení je sledováno i dále. Stav zku‰ebních ploch pﬁed aplikací
biocidu a v prÛbûhu zkou‰ky je dokumentován
fotograficky.
BohuÏel, aplikace uvedeného biocidu nezpÛsobila zatím pozorovatelné zmûny, jeho
úãinky nejsou ve srovnání s chemick˘mi pﬁípravky (napﬁ. zmínûn˘m Lastanoxem) ani po
nûkolika mûsících zﬁejmé, pﬁestoÏe laboratorní zkou‰ky biocidní úãinnosti proti ﬁasám byly
úspû‰né (obr. 8, obr. 9).
DÛvodÛ omezené úãinnosti mÛÏe b˘t nûkolik:
– nedostateãné aplikované mnoÏství,
– ‰patné smoãení povrchu kamene porostlého
vegetací vodn˘m systémem (zvlá‰tû u nûkter˘ch li‰ejníkÛ),
– spláchnutí biocidu de‰tûm pﬁedtím, neÏ mohl
úãinkovat,
– schopnost organismÛ absorbovat toxickou
sloÏku aniÏ by utrpûly viditelnou újmu (tato
vlastnost byla u nûkter˘ch druhÛ li‰ejníkÛ prokázána),
– pﬁíli‰ velké ãástice kovové disperze (podle
pﬁedpokladu jsou biocidnû aktivní ionty stﬁíbra,
které se uvolÀují z povrchu pevn˘ch ãástic, se

Závûr
Dlouhá historie péãe o kamenné sochy a reliéfy v Novém lese s sebou nese ﬁadu rÛzn˘ch
zásahÛ, které zde byly v minulosti provádûny
a jejichÏ stopy ãi pozÛstatky mohou v˘raznû
ovlivÀovat biologické napadení kamene jednotliv˘ch dûl. To spolu s klimatick˘mi podmínkami lokality a nedostateãnou údrÏbou znaãnû
pﬁispívá k v˘skytu rÛzn˘ch Ïiv˘ch organismÛ,
jeÏ mohou kámen esteticky nebo i fyzicky ãi
chemicky po‰kozovat.
Pﬁi plánování ochrann˘ch nebo záchrann˘ch
opatﬁení pro tento soubor kamenn˘ch dûl je
tﬁeba se zamûﬁit na v‰echny prvky, které mohou k v˘skytu a „úspû‰né“ existenci Ïiv˘ch organismÛ pﬁispívat. Nûkteré uÏiteãné kroky
jsou teoreticky jasné, problémy ãiní organizaãní, nûkdy finanãní zaji‰tûní. Chemické o‰etﬁení by mûlo b˘t posledním krokem, kdyÏ ostatní
zásahy není moÏno provést vÛbec nebo v potﬁebném rozsahu. V˘bûr vhodného biocidního
prostﬁedku by mûl b˘t veden kromû poÏadavku
na úãinnost i snahou o ‰etrnost k o‰etﬁovanému kameni.
âlánek vznikl v rámci v˘zkumného projektu
Vybrané památkové postupy pro zkvalitnûní
péãe o sochaﬁské a stavební památky (kód
projektu DF11P01OVV027), financovaného
z Programu aplikovaného v˘zkumu a v˘voje
Národní a kulturní identity (NAKI).
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