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Obr. 1 Kamínková malta je tvořena většími kusy vápence ve směsi s drobně natlučeným vápencem a je prolitá vodou. Je také částečně
zpevněna druhotně vysráženým vápencem. Tyto zdánlivě primitivní malty jsou ve skutečnosti „pružné“ a seizmicky odolné. Vydrží víc než beton.
Malá pyramida G IIIa v Gíze (foto V. Cílek)

Egyptské malty – materiály
a používané technologie
Václav Cílek

Téměř „neviditelnou“ součástí mohutných staveb starého Egypta jsou malty a omítky. Byly to
právě tyto nenápadné materiály, které významně pomohly při zachování starých monumentálních
památek. Dobře to vidíme na stavbách, které byly před delší dobou vyspraveny betonem. V mnoha
případech došlo k vylomení a destrukci celých takto upravených segmentů o ploše až několika čtverečních metrů. Pokud by staří Egypťané používali beton, je pravděpodobné, že jejich pyramidy
a chrámy by dnes byly v mnohem horším stavu. Jak je to možné?
Beton představuje „tvrdý“ spoj, zatímco tradiční malty jsou
„měkké“ a do určité míry v rámci stavby „flexibilní“. Tato
„flexibilita“ je označována slovem self-healing, tedy doslova
jako schopnost „samouzdravení“. I současné velké stavby potřebují na „usazení“ dva až tři roky, natož stavby o velikosti
pyramidy. V případě pyramid hraje významnou geotechnickou roli charakter podloží. V Gíze sice jde o pevný vápenec,
ale masiv je postižen intenzivní zlomovou tektonikou a rozpouštěním podél puklin (obr. 2). V případě Abúsíru je podloží
tvořeno dokonce mocným souvrstvím, ve kterém převládají
eocenní vápnité jílovce (tafla; Said 1993: 309–315).

Oblast nilského údolí je navíc založena na tektonickém
pásmu, které je paralelní s riftovým údolím Rudého moře a dochází na něm k větším periodickým zemětřesením o magnitudo
7–8 (Issawi 1999: 225–231; Said 1993: 2–4). Další příčinou
nestability staveb je teplotní roztažnost vnější vrstvy stavby,
která se během dne ohřívá až na teploty kolem 60 °C (i více),
zatímco v noci teplota běžně klesá na 15–20 °C. Egyptské
stavby jsou tedy namáhány řadou vnitřních tlaků, jež jsou dány
jejich vlastní hmotností, materiálovou nehomogenitou, vlastnostmi podloží, zvýšenou seizmicitou oblasti a opakovanými
cykly teplotní expanze a kontrakce. Stavby jsou v neustálém
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Obr. 2 Zlomové linie
ve vápencovém podloží Velké
pyramidy v Gíze jsou postiženy
rozpouštěním a srážením
limonitu z krasových roztoků.
Snižují pevnost podloží,
na kterém je postavena stavba
o velké hmotnosti
(foto V. Cílek)

vnitřním pohybu, který je do značné míry kompenzován použitím vhodných pružných spojů, především malt, ale i dalšími
prvky, jako jsou rákosové či palmové rohože vkládané do mastab z nepálených cihel anebo – zejména v mladší islámské
architektuře – zazdívané dřevěné trámy.

monografiích (Lucas – Harris 1962 a Nicholson – Shaw
2000). Stavebními materiály se rovněž zabývá monografie
Alana Jefrreyho Spencera (1979: 133–134), kde jsou malty
a omítky také pojednány.

Metodika

Cíle výzkumu

Hlavním cílem je pochopení starověké technologie stavby,
která byla budována v extrémních podmínkách horkého
pouštního klimatu a často v monumentální velikosti. Pokud
se naučíme rozeznávat různé druhy malt, pomáhá nám to při
určování jinak obtížně zařaditelných fragmentů staveb. Např.
příměs drcené keramiky v maltě na první pohled odkazuje
do Římské doby anebo specifická kombinace tří vrstev omítek – od hrubé kamínkové až po velmi jemnou – je univerzálním znakem cisteren prakticky v celém Středomoří. Načervenalé sádrové malty obvykle ukazují na starší než
řecko-římskou architekturu. Základní přehled materiálů
a technologií starého Egypta je uveden ve dvou důležitých

V letech 2007–2010 jsem odebral řadu vzorků malt a bílých
omítek na lokalitách v Abúsíru, a to jednak v pyramidových
komplexech Staré říše (zejména v Niuserreově a Sahureově
zádušním chrámu), jednak v mastabě KK a mastabách MM
east. Kromě toho byla věnována určitá pozornost maltám
a omítkám staveb v Gíze, Dahšúru a Médúmu a orientačně
i na římských a koptských stavbách ve Staré Káhiře a v Alexandrii. V šesti případech byly malty buď ještě v Káhiře,
anebo na archivních vzorcích v Praze podrobeny orientačnímu látkovému výzkumu (EDAX) a rentgenové identifikaci
minerálů. Z šesti vzorků byly zhotoveny leštěné i kryté výbrusy. Kromě toho jsem sledoval používané malty a omítky
i na jiných místech středomořského světa.
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Obr. 3 Nepálené cihly jsou
spojovány nilským bahnem
(Neferirkareův zádušní chrám,
Stará říše). Pokud je bahno
použito na omítku, často
pozorujeme spodní hrubou vrstvu
a další jednu až dvě jemné vrstvy
nebo vnější úpravu bílou
sádrovou krycí vrstvou
(foto V. Cílek)

Základní typy malt a omítek

Stejný materiál, který bývá využit na malty, se často používá
i na omítky, a proto jsou obě skupiny zpracovány dohromady.
V abúsírském pyramidovém komplexu se setkáváme s maltami a omítkami těchto základních typů:
1. Hlinité malty a omítky, tvořené obvykle světlejším a jemnozrnným nilským bahnem, jsou běžné často ve dvou odlišných, různě zrnitých a různě šedých vrstvách na stavbách z nepálených cihel, např. v Neferirkareově zádušním
chrámu. Použití hliněných malt na stavbách z hlíny je
optimální, protože oba materiály mají stejnou tepelnou roztažnost a při změnách vlhkosti podléhají stejným objemovým změnám, které jsou kompenzovány vysokou porozitou a organickou příměsí (obr. 3).
2. Kamínkové a jílovité malty jsou obvyklé prakticky ve
všech vnitřních strukturách pyramid a hrobek. Buďto je
využit jakýkoliv alespoň trochu vazký materiál, jakým jsou
např. v Gíze písčité a jílovité krasové výplně či v Abúsíru
zvětralá tafla, anebo se přistoupilo k pracnějšímu řešení,
které spočívá v přípravě vápencové drti, jež v sobě může
obsahovat kousky o velikosti až 2 cm, přestože většinou
jsou zlomky jen několik mm velké, a vápencový prach
(obr. 1). Zatímco u jílovitých malt obvykle nenalézáme
žádné stopy hnětení a jejich materiál je silně nehomogenní,
domníváme se, že kamínkové malty byly prolévány vodou,
protože jsou mírně cementovány novotvořeným kalcitem
křídového vzhledu. Podobnou technologii, kdy je vápencová drť prolévána vodou, pozorujeme při opravách silnic
v Egyptě dodnes.
3. Bílé a růžové sádrové malty a omítky představují několik
vrstev malt či omítek různého stáří, které se mohou vzájemně překrývat (obr. 4). Dokonce byl nalezen i případ
kontraproduktivního postupu, kdy velký blok z červené
asuánské žuly byl (možná mnohem později) překryt sádrovou omítkou stejného typu, jaká místy kryla cihlovou

strukturu. Nález působí dojmem, že při nějaké pozdější
úpravě objektu byly nařízeny úpravy interiérů, které byly
provedeny bezmyšlenkovitě. Některé omítky nesou stopy
lidských rukou a otisky prstů, rovněž byly zjištěny stopy
po hrubém štětci. Na jiných místech je patrné odsekání
omítky a její překrytí novou vrstvou.
4. Vápnité malty jsou běžné na římských stavbách, kde
mají někdy až charakter lité hmoty, do které jsou zasazovány kameny. Tento způsob využití malty pozorujeme
i na některých mladších byzantských stavbách, jejichž
pozdním dědicem je u nás např. rotunda na Budči stavěná podobným způsobem. V abúsírské oblasti, kde jsou
římské nálezy vzácné, nebyly vápnité malty nalezeny,
ale jinak jsou všudypřítomné např. v koptské Káhiře
nebo v Alexandrii.

Látkové složení a použité technologie

V zásadě se dá říct, že veškeré malty z doby starého Egypta
mají sádrový základ, zatímco na stavbách z Římské doby se
uplatňují vápnité malty a omítky a v koptské době a raném
středověku se opět částečně přechází na výrobu sádrových
malt. V Římské době byl do malt rovněž místy používán grog
(drcená keramika), což odpovídá Vitruviově návodu přidávat
do malt a omítek drcené pálené cihly.
Sádrovec má dvojí původ – v prvním případě se jedná
o ušlechtilý, čistý a pečlivě vybíraný materiál pocházející
pravděpodobně z Fajjúmu. Tento zdroj charakteristicky obsahuje příměs kalcitu a drobné krystaly celestinu (síran strontnatý SrSO4; látková i rentgenová identifikace). Druhým zdrojem jsou nečisté místní sádrovce, které v podobě 1–2 cm
(vzácněji do 7 cm) mocných žilek pronikají místní taflou. Tyto
sádrovce mají jílovitou příměs, malty z nich zhotovené často
obsahují nevypálené hrubé jehlice sádrovce a někdy uhlíky.
Jsme tedy konfrontováni se dvěma odlišnými technologiemi.
Čisté bílé či narůžovělé malty a omítky zcela bez uhlíků musely
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Obr. 4 Typická malta i omítka
z Abúsíru z doby Staré říše.
Jejich červená barva je
způsobena příměsí hematitu
v pleistocenních říčních píscích
a štěrcích, které byly
od Staré říše až po dnešní dobu
dobývány z vysokých teras Nilu
(foto V. Cílek)

být vypalovány ve zvláštní peci, kde nedocházelo k mísení
uhlíků a sádrovce, zatímco výrobu „špinavých“ malt si můžeme představit jako primitivní pálení plochých destiček sádrovce, jaké vyvětrávají z tafly, na prostém ohni. Bílé malty
a bílé omítky jsou tvořeny stejným sádrovým materiálem, ale
omítky a zejména bílé nátěry neobsahují tolik křemenných zrn.
Většina malt ze Staré říše (ale také z koptského středověku)
má narůžovělou barvu, jež je způsobena příměsí červených
písků pocházejících z vyšších nilských teras (angl. Edfu Gravels, střední pleistocén), jaké jsou těženy nad hranou svahu
nad českou koncesí v Abúsíru. Homogenní velikost zrn ukazuje na třídění prosíváním. Výběr materiálu – písku – z říčních sedimentů, a ne eolického pouštního písku, je pochopitelný. Pečlivé stavební firmy všude na světě dovážejí na
poušť stavební písek říčního původu, protože se lépe váže
a malty či betony jsou pak trvanlivější. Tento jev je do určité
míry způsoben tím, že na povrchu eolických zrn nalézáme
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povlaky jílových minerálů, které hydrofobizují povrchy (analýza – EDAX, viz tabulka). Pouštní písek je na rozdíl od kopaného písku říčního původu všude v severní Africe považován za nevhodný stavební materiál.
Důvod, proč Egypťané používali sádrové malty, je jednoduchý. Sádrovec se vyskytuje v menší či větší míře prakticky
v celém místním eocenním souvrství. Důležité je, že sádra se
pálí při teplotě 130 °C, zatímco na výpal vápence jsou nutné
teploty kolem 900 °C. Vápno se navíc pálí ve větším objemu
a při poměrně velkých vsázkách dřeva. Sádrové malty fungují
v suchém egyptském podnebí, ale ne ve vlhčí středozemní
oblasti, kde se mění na kašovitou hmotu, takže např. v římském klimatu s vysokými zimními srážkami jsou nepoužitelné. Pokud by v Egyptě nebylo možné používat nepálené
cihly a sádrové malty, spotřeba dřeva na pálené cihly a vápnité malty by byla environmentálně neúnosná a stavby by musely být menší.
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Tab. 1 Analýza 1 a 2 představují čisté sádrové malty, analýzy 3 a 6 se týkají křemenných zrn v omítce, analýza 4 odpovídá jílovitému závalku
se zvýšeným obsahem oxidů železa, který je v nilských sedimentech běžný. Analýzy 5, 7 a 8 odpovídají vápnitým maltám, ale u analýzy 8
nebyl dopočítáván oxid uhličitý, a konečně analýzy 9 a 10 odpovídají zvětralým silikátům, pravděpodobně živcům, obsaženým v maltě.
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Obr. 5 Typická římská malta
z Alexandrie obsahuje příměs
grogu neboli drcené keramiky
či někdy střešní krytiny nebo
cihel. Největší kousky grogu
mají zhruba 1 cm v průměru
(foto V. Cílek)

Používané materiály

Červené písky a štěrky – v současné době jsou intenzivně těženy nad horní hranou údolí západně od Abúsíru. Jedná se
o vyšší pleistocenní terasu Nilu (Said 1993: 47–52). V jemnozrné frakci se setkáváme s příměsí 1–3 % červeného hematitu. Identický hematit obsahují načervenalé či růžové sádrové malty a omítky, které jsou od Staré říše běžné v celé
abúsírské oblasti a na dalších lokalitách. Jejich zdrojem jsou
nepochybně vyšší nilské terasy, které musely být zpracovávány již v době Staré říše.
Sádrovcové destičky – průměrně asi 1 cm mocné sádrovcové destičky vyvětrávající z tafly byly místy využity na výrobu nekvalitní sádry, která v sobě často obsahuje stébla nevypáleného původního sádrovce a uhlíky.
Sedimentární sádrovec – eocenní vápencové souvrství se
místy usazovalo v mělkém moři tvořeném systémem hřbetů
a dílčích, hypersalinních či vysychavých pánví. Některé části
souvrství tak obsahují až desítky procent bílého jemnozrnného sádrovce, který byl těžen v oblasti Fajjúmu (Shaw 2001:
99–101). Sádrovcové polohy pozvolna přecházejí do vápnitých, takže v analýzách sádrových malt a omítek se běžně setkáváme s příměsí vápence. Pro tento zdroj jsou důležité
drobné krystaly celestinu.
Grog – je tvořen drcenou keramikou, ale někdy i střešní
krytinou či cihlami. Malty mohou obsahovat 10–20 % někdy
hrubě drceného grogu, anebo dokonce celé, až několik centimetrů velké střepy (obr. 5).

Závěr: zhodnocení funkčnosti malt

Pro egyptské stavitelství je typické využívání technologií, které
bychom dnes označili jako kombinaci high-tech a low-tech. Na
jedné stavbě vedle sebe nalezneme pečlivě opracované žulové
desky spojené bílou sádrovou maltou a hned o dva metry dál
zjistíme použití té nejjednodušší místní jílové malty. Některé

z těchto primitivních postupů mají zjevně svůj původ – tehdy
jako nyní – v nekvalitní či ošizené řemeslné práci.
Pokud však konfrontujeme tradiční, jakkoliv jednoduché
malty s použitím např. moderních betonů, okamžitě si uvědomíme jejich výhody. Staroegyptská architektura pracuje v technologicky náročném prostředí se suchými zídkami a komorami
vyplněnými stlačitelnými materiály těch nejběžnějších zásypů.
Ve stavbě tohoto typu je zapotřebí mít „flexibilní“ spojení. Z tohoto pohledu je nejlepší použití kamínkových malt s kamínky
různé zrnitosti – ty do sebe zaklesávají a spoje se po určité době
opět zpevní novotvořeným kalcitem. Podobně se chovají sádrové i vápenné malty. Sádrové malty se jednodušeji vyrábějí,
jsou měkčí a jejich „samoopravné“ vlastnosti jsou díky dobré
rozpustnosti sádrovce ještě výraznější než u vápenných malt.
Jedním z důvodů, proč velké staroegyptské stavby ještě stojí,
je i použití adekvátně pružných spojů stlačitelných malt. Domnívám se, že pokud by byly použity současné, např. betonové
technologie, staroegyptské monumentální památky by byly
v podstatně horším stavu.
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Abstract:
Egyptian mortars – materials and used technologies

Most mortars from ancient Egypt have a gypsum basis, while
on buildings from the Roman era, lime mortars and plasters
are used. In the Byzantine and early mediaeval period, however, there is a return to the manufacture of gypsum mortars.
During the Roman period, grog was used (crushed ceramics).
The gypsum has a double origin – on one hand it is a refined,
pure and carefully selected material, probably from the
Fayum. This source characteristically contains an admixture
of calcite and small celestite crystals (strontium sulfate
SrSO4, identified using an X-ray microprobe). The second
source is impure local gypsums, which in the form of 1–7 cm
thick veins penetrate the local Abusir tafla. These gypsums
have an argillaceous admixture, and mortars made from them
frequently contain unfired coarse spikes of gypsum, and
sometimes also cinders. Celestite is an indicator of sedimentary gypsum and gypsum-limestone marine sediment. Technologically, therefore, we are confronted with two different
approaches. The pure white or pinkish mortars and plasters
totally without cinders had to be fired in a special oven, where
there was no mixing of cinders and gypsum, while the production of “dirty” mortars can be imagined as a primitive firing of flat slabs of gypsum, such as are weathered away from
tafla, over a simple fire.
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Most mortars from the Old Kingdom (but also from the
Coptic medieval period) are pinkish in colour as the result of
an admixture of red sands from the higher Nile terrace. Gypsum is found to a greater or lesser extent practically over the
whole local Eocene strata complex. The important thing is
that gypsum plaster is fired at a temperature of 130° C, while
limestone needs to be fired at a temperature of around 900°
C. Moreover, lime is fired in larger volume and with relatively large charges of wood.
The ancient Egyptian architecture works in this environment with dry walls and chambers filled with compressible
materials such as are used in the most common fills. In
a construction of this type, there is a need for flexible, selfhealing cracks. From this point of view, the best “anti-seismic” mortars are chip ones with limestone pieces of various
sizes, which lock together and can be easily compressed together. After a certain amount of time, the joints are hardened again by authigene calcite. Gypsum and lime mortars
behave in a similar fashion. One of the reasons why the
great ancient Egyptian buildings are still standing is that
they used sufficiently flexible joints with compressible mortars. We believe that if current concrete technology, for
example, had been used, the ancient Egyptian monuments
would be in a worse state.

