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Abstrakt

Voda v porézních horninách (např. pískovci) hraje zásadní roli při jejich rozpadu. Místa, kudy
voda proniká do pískovcových skal, jsou však poněkud přehlížena. Ve své práci na dvou
lokalitách v Českém ráji pomocí Karstenových trubic měřím kapilární nasákavost přírodních
pískovcových povrchů a metodou TDR (Time Domain Reflectometry) sleduji pohyb vody v
mělké zóně skalních měst. Kapilární nasákavost se na vzdálenosti desítek metrů lišila až o čtyři
řády, přičemž nejvíce záleželo na typu povrchu. Nejvíce nasákavé byly zvětralé povrchy, druhé
nejvíce nasákavé byly méně zvětralé povrchy pokryté biogenní kůrou. Horizontální povrchy na
vrcholcích skal byly ještě méně nasákavé, nejspíš kvůli ucpání jemnými částicemi ze splachů z
půdy. Nejméně nasákavé byly povrchy s železitou krustou. Rozdíly mezi těmi povrchy jsou
statisticky významné. Metodou TDR byla změřena maximální rychlost šíření zvlhčovací fronty
po umělé infiltraci do pískovce od 5,5.10-6 do 1,9.10-4 m.s-1. Vlhkost se touto rychlostí šířila
jen do určité hloubky (první desítky cm), pak se ale její postup zastavil či výrazně zpomalil.
Z dlouhodobého měření objemové vlhkosti bylo zjištěno, že půdní pokryv na vrcholu skal
zachycuje do určité míry vodu v závislosti na počáteční vlhkosti a úhrnu srážek, ale při větším
nasycení vodou (nad 17–27 obj. %) může půda naopak postupně uvolňovat vlhkost do pískovce
až několik dní, což je výrazně déle než při stoku srážkové vody po pískovcovém povrchu.
Při uvažování míst průniku vody do pískovce je tedy třeba brát v potaz nejen propustnost
povrchu, ale také dobu, po kterou je povrch v kontaktu s vodou. Naměřená data by měla pomoci
při sestavování koncepčního modelu proudění vody v mělké zóně pískovcových skalních měst.

Abstract

Water in porous rocks (e.g. sandstone) plays a fundamental role in their disintegration.
However, the places where water enters the sandstone rocks are somewhat overlooked. At two
sites in the Český ráj region, I use Karsten tube to measure capillary water absorption (CWA)
of natural sandstone exposures and, using TDR (Time Domain Reflectometry) method, I study
movement of water in a shallow zone of ruiniform sandstone landscape. The CWA differed
up to four orders of magnitude at a distance of tens of meters, mostly depending on the type of
the surface. The highest CWA was measured at highly weathered surfaces, the second most
absorbent were less weathered surfaces covered with a biologically-initiated rock crust.
The horizontal surfaces on the tops of the rock formations were even less absorbent, probably
due to clogging by fine particles from soil. Surfaces covered with iron crust were the least
absorbent. The differences between those surfaces are significant. After simulated infiltration,
the maximum rate of the propagation of the wet front in the sandstone was from 5,5.10-6 do
1,9.10-4 m.s-1 measured by TDR. The water propagated at this rate only to a certain depth
(the first tens of cm), but then the propagation stopped or slowed down rapidly. From a
long-term measurement of volumetric moisture content, it was found that the soil cover at the
top of the rock formations retains water to some extent depending on the initial water content
and total precipitation, but at higher degree of saturation (above 17–27 vol. %), the water can
move from the soil profile into the sandstone environment for up to several days which is
significantly longer than in case of rainwater run-off over a sandstone surface. When
considering the places where water enters the sandstone, it is therefore necessary to take into
account not only the permeability of the surface, but also the time for which the surface is in
contact with the water. The measured data can be used in a conceptual model of water flow
in a shallow zone of ruiniform sandstone landscape.
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1 ÚVOD
Voda v porézních horninách (například v pískovci) hraje významnou roli při jejich rozpadu.
Je důležitou součástí zvětrávacích procesů, jako jsou například solné (Goudie a Viles, 1997) a
mrazové zvětrávání (Hall, 1988), a zároveň podmiňuje přítomnost nejrůznějších organismů na
povrchu hornin – jako jsou houby, mechy, lišejníky a řasy – které mohou zvyšovat, ale také
snižovat odolnost pískovce vůči zvětrávání (Arino et al., 1995).
Role vody v těchto zvětrávacích procesech je již detailně popsána. Je například známo, že
s rostoucí objemovou vlhkostí porézní horniny roste destruktivní účinek způsobený mrazovým
zvětráváním (Hallet, 1983). U solného zvětrávání je pak voda médiem, nesoucím rozpuštěné
sole, které svou krystalizací v místech výparu pórové vody narušují horninu a způsobují její
rozpad (Rodriguez-Navarro, 1999; Huinink et al., 2004). Značná část studií věnujících se vlivu
vody na zvětrávací procesy byla provedená v kontrolovaných podmínkách laboratorního
prostředí, což umožňuje detailní výzkum ve velmi podrobném měřítku. Terénní studie jsou
velmi často zaměřeny na prostorovou korelaci mezi místy na horninovém povrchu postiženými
zvětráním a zvýšenou vlhkostí v hornině (např. Mol a Viles, 2010; Mol, 2014). Současný stav
poznání tak umožňuje vysvětlit vznik nejrůznějších zvětrávacích forem, jako jsou například ve
skalních městech časté voštiny a tafoni (Adamovič et al., 2010; Bruthans et al., 2018). Jejich
vznik řídí prostorové uspořádání vody u horninového povrchu (Huinink et al., 2004).
Výzkum vlivu vody na rozpad materiálu se netýká pouze přirozených výchozů, ale je zaměřen
i na stavební materiály (Hall et al. 2010; Přikryl, 2013). V takovém případě se práce zaměřují
na ochranu budov před negativními účinky jak vody, tak solí (Young et al., 2003), nebo přímo
na predikci, do jaké míry krystalizace solí může na stavebních materiálech způsobit destrukci
(Rivas et al., 2003). Nedílnou součástí ochrany budov před destruktivními procesy je i studium
míst, ve kterých dochází ke vstupu vody do stavebního materiálu (Hendrickx, 2013; Delgado,
2014).
V případě přirozených horninových výchozů je překvapivé, že oproti studiím věnujícím se
přítomnosti a pohybu vody poblíž míst, kde se předpokládá, že voda opouští porézní horninu
(např. Huinink et al., 2004; Mol, 2010), je daleko méně prací věnováno místům, kde voda do
prostředí vstupuje a v jakém množství (např. Schnepfleitner et al., 2016). Není tak dostatečně
popsáno a podepřeno daty, ve kterých místech dochází k přednostnímu vstupu vody do
pískovcových věží ve skalních městech. Přitom taková znalost by mohla výrazně pomoci při
predikci míst se zvýšenou vlhkostí, a tím pádem zvýšenou pravděpodobností jejich rozpadu
vlivem zvětrávacích procesů. Hloubka pod povrchem horniny, ve které dochází k výparu
pórové vody a tím vysrážení destruktivních solí, je dána dynamickou rovnováhou mezi
intenzitou výparu z horniny a velikostí vstupu vody do horniny (Aminzadeh a Or, 2013;
Haghighi et al., 2013). Je proto potřeba věnovat druhému členu této rovnice značnou pozornost.
V neposlední řadě se množství infiltrované vody do pískovcového prostředí a určení míst
infiltrace dají využít v konceptuálním modelu pohybu vlhkosti ve skalních věžích.
Průměrnou infiltraci vody do horninového prostředí lze stanovit například z hydrologické
bilance na ploše odpovídající velikosti studovaného povodí (např. Kůrková, et al. 2016). Tento
přístup však slouží především k určení průměrného doplňování zásob podzemní vody a pro
stanovení míst přednostního vsaku srážkové vody do nesaturované zóny pískovcových skalních
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věží je nevhodný. K vysvětlení značné proměnlivosti vlhkosti pískovcových výchozů v čase i
prostoru je nepoužitelný.
Na opačné straně jsou studie, zabývající se průnikem vody do pískovců ve velmi malém měřítku
přes vybraný povrch či laboratorně (např. Studencová, 2017; Slavík, 2019). Jako možný způsob
průniku vody do porézního materiálu je uvažováno kapilární vzlínání z podzemí vody
(např. Schnepfleitner et al., 2016) či vsak srážek přes exponovaný povrch (Küntz, 1997).
Existují ale studie zejména v oblasti krasu, které zkoumají vliv půdy na průnik srážek do
krasových kanálů (Arbel, 2008). Půda vyplňující pukliny a kryjící krasové dutiny zadržuje vodu
až na několik dní, než doputuje do krasových kanálů, které prostředí rychle odvodňují. Doba
zdržení či úplného zadržení srážek je silně závislá na počáteční saturaci půdy (Arbel, 2010;
Yang, 2016). To může být podobné pro nekrasové pískovcové skalní povrchy pokryté půdou
s tím rozdílem, že voda vstupuje přes porézní povrch pískovců do horniny, místo toho aby byla
voda drénována systémem krasových kanálů. Obdobné studie pro oblasti pískovcových skal
ovšem chybí.
Z dostupné literatury mi není znám konceptuální model, který by se věnoval lokalizaci vsaku
vody do pískovcových výchozů ve skalních městech, ani mi není známa žádná studie věnující
se systematickému měření propustnosti různých míst na pískovcovém povrchu. Není tak jasné,
odkud jsou primárně pískovcové výchozy dotovány vodou, zda z atmosférických srážek
vsakem skrz holý povrch pískovce (který lze dále rozlišit například podle míry jeho zvětrání
či pokryvu kolonizujícími hydrofobními organismy na několik typů), skrz pukliny vyplněné
nesoudržným sedimentem, či kapilárním vzlínáním z podzemní vody, povrchových toků či
z půdní vlhkosti.
Cílem mé diplomové práce je pomocí Karstenových trubic zjistit propustnost různých typů
pískovcových povrchů. Dalším cílem je za pomocí měření objemové vlhkosti metodou Time
Domain Reflectometry (TDR) určit rychlost šíření vlhkosti v mělké zóně skalních měst po
umělé infiltraci vody. S pomocí čidel TDR chci také zkoumat dlouhodobý vývoj objemové
vlhkosti v mělké zóně skalních měst. Dílčími cíly je ověřit, zda voda může protékat vertikálními
puklinami, které jsou vyplněny sedimentem, a pomocí vsakovacích válců stanovit rychlost
vsaku vody do půdního pokryvu skalních měst. Pomocí jmenovaných metod se tedy věnuji
průniku vody do pískovcového prostředí přes několik typů povrchu: (sub)horizontální a
(sub)vertikální povrchy běžně se vyskytující na studované lokalitě, (sub)horizontální povrchy
na vrcholcích skalních věží překrytých několik desítek centimetrů mocným půdním pokryvem,
a (sub)vertikální povrchy coby stěny úzkých puklin v pískovcovém masivu.
Měření probíhalo především v terénu v blízkém okolí CHKO Český ráj, tedy v oblasti, která je
typickým zástupcem skalních měst ve střední Evropě. Získaná data a použité přístupy by mohly
přispět k lepšímu pochopení značné proměnlivosti vlhkosti pískovcových výchozů jak v čase,
tak prostoru, a mohla by zároveň být využitelná jako vstupní data do případného konceptuálního
modelu pohybu vlhkosti v pískovcových skalních městech.
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2 STUDOVANÁ OBLAST
Terénní práce jsem prováděl v oblasti hruboskalských pískovců nedaleko obce Mladějov
v Českém ráji, a to na dvou lokalitách vzdálených od sebe přibližně 1 km. Obě lokality spadají
do oblasti severozápadní části české křídové pánve, studovaný pískovec se stratigraficky řadí
do svrchní křídy.

2.1 Geologie české křídové pánve
Česká křídová pánev je největší hydrogeologickou pánví na území Česka a z
hydrogeologického a vodohospodářského hlediska je nejvýznamnějším celkem České
republiky (Krásný et al., 2012). Jen na českém území pánev zabírá plochu kolem 14 600 km2 a
s přesahem na území Německa a Polska se celková plocha české křídové pánve odhaduje na
16 000 km2 (Herčík, 2003). Pánev je výsledkem 13 až 15 miliónů let trvající sedimentace
probíhající přibližně od spodního cenomanu do santonu (Krásný et al., 2012). Je obecně
přijímáno, že česká křídová pánev je stratigraficky členěna na šest souvrství (Čech, 1980), podle
Uličného et al., (2003) by ale česká křídová pánev neměla být považována za jednu pánev,
nýbrž za systém několika sub-pánví.
Nejstarším souvrstvím pánve je souvrství perucko-korycanské, které je děleno na dvě jednotky
– perucké a korycanské vrstvy (Čech et al., 1980). Spodní sedimenty peruckých vrstev tvoří
cyklicky se střídající polohy křemenných pískovců, pískovců, prachovců až jílovců. Jedná se o
jezerní a říční sedimenty, zčásti brakické, a mělkomořské sedimenty zálivů, estuárií a lagun
(Uličný et al., 2009; Chlupáč et al., 2011). Stářím se tyto sedimenty řadí do cenomanu, jejich
mocnost se mění v závislosti na reliéfu od 0 do 120 m (Chlupáč et al., 2011). Vlivem mořské
transgrese jsou sladkovodní perucké sedimenty postupně střídány mořskými jílovitými pískovci
a prachovci korycanských vrstev, místy s polohami slepenců (Krásný et al., 2012). Korycanské
vrstvy běžně dosahují mocnosti několika desítek metrů, maximálně až 130 m a jsou často od
nadložního bělohorského souvrství odděleny výrazným 0,1 až 0,5 m mocným glaukonitickým
horizontem (Chlupáč et al., 2011).
Nad perucko-korycanským souvrstvím se nachází bělohorské souvrství ze spodního až
středního turonu. Toto souvrství se počátkem turonu rychle rozšiřovalo vlivem rozsáhlé
transgrese, a můžeme jej tedy nalézt na většině území pánve. Převládají zde karbonátové
sedimenty (jílovce, slínovce a opuky), které postupně přecházejí směrem k nadloží do různě
zrnitých střídajících se poloh pískovců (Krásný et al., 2012). Celková mocnost bělohorského
souvrství kolísá mezi 25 m a 120 m (Krásný et al., 2012).
Během středního turonu nastupuje souvrství jizerské, vyznačující se další etapou
svrchnokřídové transgrese. Rozsah pánve se tak dále rozšiřuje a dochází k sedimentaci i
v místech nejvyšších elevací (Čech, 1980). V těchto elevacích sice mocnost jizerské souvrství
dosahuje jen kolem 20 m (mostecko-teplická elevace jen 5 m), zároveň však v
místech progradace dosahuje mocnosti až 400 m. Mocnost jizerského souvrství je tak velmi
proměnlivá (Chlupáč et al., 2011). Výplň tvoří především různě zrnité polohy pískovců až
slínovců. Jizerské pískovce, zejména pak v severním a jihovýchodním progradačním areálu,
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tvoří z hlediska vodohospodářského nejvýznamnějším a největší komplexy kolektorů nejen v
české křídové pánvi, ale i v celém Česku (Krásný et al., 2012).
Na jizerské souvrství nasedá souvrství teplické, které stářím odpovídá svrchnímu turonu až
spodnímu coniacu. Souvrství se vyznačuje další etapou mořské transgrese, při které česká
křídová pánev dosahuje největší rozlohy. Na rozhraní jizerského a teplického souvrství se často
nachází glaukonitický horizont, který je významný pro odlišení těchto dvou souvrství (Macák,
1966). Mocnost teplického souvrství se pohybuje od 20 m, přes běžně 40–70 m mocné vrstvy
vápnitých jílovců až slínovců, až po 180 m mocné vrstvy kvádrových pískovců (Chlupáč et al.,
2011; Krásný et al., 2012). Ve většině území převládá monotónní sedimentace vápnitých
jílovců až slínovců, v západní části i polohy vápenců. V teplickém souvrství lze polohy
pískovců nalézt jen v malé míře v několika plošně omezených výskytech (Chlupáč et al., 2011).
Mezi tyto výskyty patří např. křemenné kvádrové pískovce v severním progradačním areálu
podél lužického zlomu, ve Vyskeřské a Prachovské pahorkatině a v jejich okolí (Uličný, 2001;
Uličný et al., 2009). Tyto kvádrové pískovce byly formovány v mělkém moři; interpretovány
jsou buď jako delta vyplňěná hrubozrnnými sedimenty (Uličný, 2001), nebo jako migrující
submarinní duny (Adamovič, 1994). V těchto facii je vyvinuto hned několik skalních měst,
zejména pak v oblasti Českého ráje (např. Hruboskalsko, Prachovské a Klokočské skály).
Studované lokality mé diplomové práce jsou přibližně 3 km SZ od Prachovských skal, a nachází
se v pískovcové facii teplického souvrství. Do svrchní části teplického souvrství se jako
samostatná jednotka řadí rohatecké vrstvy, vyznačující se silicifikovanými polohami.
Rohatecké vrstvy dosahují mocnosti do 35 m (Chlupáč et al., 2011; Krásný et al., 2012).
Od středního coniacu nastupuje březenské souvrství. Ze všech jednotek české křídové pánve
dosahuje březenské souvrství největší mocnosti (až 550 m) (Herčík, 2003), ale v celém rozsahu
je toto souvrství zachováno pouze v oblasti Českého středohoří, neboť na většině území pánve
je souvrství již značně zasaženo erozí. Výplň tvoří tři hlavní litofacie: pískovcová, flyšoidní a
monotónní facie vápnitých jílovců (Krásný et al., 2012).
Nejmladší jednotkou v české křídové pánvi je merboltické souvrství, které během spodního
santonu střídá březenské souvrství. Až 200 m mocné merboltické souvrství se dochovalo pouze
v podloží vulkanitů Českého středohoří, které jej uchránily před erozí. Souvrství tvoří méně
zpevněné křemenné pískovce jemné až střední zrnitosti a jílovité pískovce s příměsí živců.
Merboltické souvrství se formovalo v období regrese, kterou se uzavírá období sedimentace
v české křídové pánvi (Krásný et al., 2012).
Poslední významnou etapou, která měla vliv na formování české křídové pánve, byla saxonská
tektogeneze. Vlivem alpinské orogeneze vznikaly v několika fázích komplikované systémy
poruch (Malkovský, 1979). V horizontálně až subhorizontálně uložených vrstvách sedimentů
české křídové pánve tak došlo ke vzniku mnoha zlomů, podél kterých docházelo místy
k výrazným vertikálním posunům, někdy i více jak o kilometr (Krásný et al., 2012).

2.2 Studované lokality
Měření jsem prováděl na dvou lokalitách nacházejících se nedaleko obce Mladějov. Lokality
byly již v minulosti v rámci studentských prací zkoumány za jiným účelem (např. Mareš, 2019;
Slavík, 2019), označení lokalit – Mladějov 1 a Mladějov 2 – přebírám z těchto předchozích
prací. Poloha lokalit je vyznačena na obrázku 1. Obě lokality jsou svírány hranicemi CHKO
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Český ráj a nachází se mimo její území. Dle měření Českého hydrometeorologického ústavu z
meteorologické stanice Holenice činí průměrný roční úhrn srážek (průměr z období 2005–2017)
770 mm za rok (převzato od Slavíka, 2019). Protože jsem měření prováděl v rámci lokality
Mladějov 1 na více místech, dělím tuto lokalitu ještě na tzv. sublokality. V tabulce 1 uvádím
kompletní výčet všech studovaných míst a na nich použité metody.

Obrázek 1: Vyznačení polohy lokalit Mladějov 1 a Mladějov 2 na mapě (zdroj:
geoportal.cuzk.cz - upraveno)

2.2.1 Mladějov 1
Lokalita Mladějov 1 leží přibližně 1 km SV od obce Mladějov. Měření jsem prováděl na
přirozených pískovcových skalních výchozech ležících v malém údolí a v jejich těsné blízkosti.
Skalní výchozy dosahují výšky kolem 7 m a nacházejí se v nadmořské výšce 282 až 293 m. n.
m. (údaje dostupné na portálu ags.cuzk.cz/dmr – DMR 5G). V těsné blízkosti lokality (přibližně
100 m) se nachází jámový lom/pískovna Střeleč, kde je těžen slévárenský a sklářský písek.
Jedná se tedy o lokalitu s dobře prozkoumanou geologickou stavbou (Čech, 2005, Čech, 2011).
Protože je v lomu uměle snižována hladina vody, jsou v lomu a okolí zkoumány také
hydrogeologické poměry a vliv odvodňování na okolí (Smutek et al., 2008, Kůrková et al.,
2016). Hladina v monitorovacím vrtu V-525 ležícím přibližně 250 metrů východně od lokality
Mladějov 1 poklesla za období od roku 1986 do roku 2010 z 273 m. n. m. na úroveň 259 m. n.
m. (Světlík, 2014). Hladina klesla tedy zhruba o 14 metrů a nyní se na studované lokalitě
nachází více než 15 m pod terénem.
Studované výchozy se nacházejí v lese a jsou alespoň částečně kryty stromy před slunečním
osvitem. Povrch skal je často pokryt biogenní skalní kůrou (Slavík et al., 2017a). Místy lze
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nalézt otevřené dutiny až jeskyně. Lokalita vykazuje charakteristické mikroklima pískovcových
skalních měst s průměrnou roční teplotou vzduchu od 8,5 °C do 11,5 °C a průměrnou relativní
vlhkostí vzduchu od 73 % do 85 % (Slavík, 2019). Přesto dochází ve studované oblasti
v posledních cca 4 letech k postupným změnám mikroklimatu (zvyšování teploty vzduchu a
snižování vlhkosti vzduchu), protože se v blízkém okolí provádí značné odlesňování. Jednou
z možných příčin je také provoz pískovny Střeleč, který ovlivňuje nedaleký tok Žehrovka
(Kůrková et al., 2016).
Protože jsem na lokalitě Mladějov 1 měřil ve větší míře a na různých místech, rozdělil jsem
lokalitu na 15 sublokalit. Pozici jednotlivých sublokalit jsem vyznačil na obrázku 2. Popis všech
sublokalit včetně použitých metod jsem shrnul v tabulce 1.
Na vybraných sublokalitách jsem po poradě se svým školitelem před samotným měřením
rozlišil celkem 8 typů povrchu, které se vyznačovaly různým tvarem, pozicí vůči okolnímu
masivu, mechanickými vlastnostmi či kolonizujícími organismy. Povrchy označuji jako: pilíř,
sole, biokrusta, výčnělky, vrchol skály bez půdy, vrchol skály pokrytý půdou, stěny puklin,
železitá krusta. Na každé sublokalitě se vždy vyskytuje pouze jeden typ povrchu.

Obrázek 2: Schématická mapa lokality Mladějov 1 s vyznačenými sublokalitami.
Červené body značí sublokality, kde jsem měřil kapilární nasákavost pomocí Karstenových
trubic. Zelený kroužek označuje místa měření objemové vlhkosti metodou TDR. Černé čtverce
značí místa měření koeficientu vsaku na skále, šedé čtverce značí měření koeficientu vsaku
pod skálou. Tenké červené přerušované čáry v levé části mapky vyznačují pozici puklin.
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Tabulka 1: Soupis všech lokalit a subloklait. Označení ML1 značí lokalitu Mladějov 1, ML2
Mladějov 2, popisek za ML1 značí název sublokality. Použité metody: karstenova trubice
(KT), time domain reflectometer (TDR), koeficient vsaku (KV). Povrch na skále (SH) značí
vrchol skály bez půdy, (SP) značí vrchol skály pokrytý půdou.
lokalita a
sublokalita
ML1 J1
ML1 J2
ML1 pilíř

popis
Stěny rozšířené tektonicky
orientované pukliny (jeskyně)
Stěny rozšířené tektonicky
orientované pukliny (jeskyně)
Méně odolný holý povrch
pilíře pod převisem

sklon
povrchu
vertikální
vertikální

typ
povrchu
stěny
puklin
stěny
puklin

povrch
použité
vystaven
metody
srážkám
ne

KT

ne

KT

vertikální

pilíř

ne

KT

ML1 SH1

Povrch na vrcholu skály

horizontální

SH

ano

KT, KV

ML1 SH2

Povrch na vrcholu skály

horizontální

SH

ano

KT

ML1 sole

Méně odolný holý povrch pod
převisem, viditelné krystalky solí

vertikální

sole

ne

KT

ML1 SP1

vrchol skály pokrytý půdou
(10 cm půdy)

ML1 SP2

vrchol skály pokrytý půdou
(30 cm půdy)

ML1 SP3

vrchol skály pokrytý půdou

Skalní výčnělek s biogenní kůrou,
při úpatí skalního výchozu
Skalní výčnělek na vrcholu skály,
ML1 SV2
pokrytý biogenní kůrou
ML1 SV1

ML1 ŽK

Povrchy s železitou krustou

ML1 BK

Povrchy pokryté biogenní kůrou

ML2

Povrchy pokryté biogenní kůrou

ML1 NP
ML1 SP4

Povrch na vrcholu skály v místě
pukliny s půdním pokryvem
Povrch na vrcholu skály pokrytý
půdou (32 cm půdy)

KT,
ano
horizontální
SP
TDR,
(přes půdu)
KV
ano
horizontální
SP
KT
(přes půdu)
ano
horizontální
SP
KT, KV
(přes půdu)
biogenní
KT,
horizontální
ano
kůra
TDR
biogenní
horizontální
ano
KT
kůra
železitá převážně
vertikální
KT
krusta
ano
biogenní
vertikální
ano
KT
kůra
vertikální i biogenní
KT,
ano
horizontální
kůra
TDR
ano
horizontální
SP
TDR
(přes půdu)
ano (přes
horizontální
SP
KV
půdu)
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Typ povrchu ‚pilíř‘ je reprezentován sublokalitou ML1 pilíř. Jedná se o vertikální pískovcový
ostroh, který půdorysně vyčnívá z fronty okolních skal směrem do údolí. Povrch se vyznačuje
malou mírou odolnosti vůči zvětrávání, při pouhém doteku se povrch drolí po zrnech. Povrch
nevykazuje žádné známky biokolonizace, nejspíš kvůli dlouhodobě nízké objemové vlhkosti
materiálu, znemožňující úchyt kolonizujících organismů (Slavík, 2019). Nachází se pod
převisem, je tedy chráněn před dešťovými srážkami (obrázek 3b).
Typ povrchu ‚sole‘ je reprezentován sublokalitou ML1 sole (obrázek 3b). Tato sublokalita je
také pod převisem a podobně jako pilíř je zde povrch málo odolný a drolí se při pouhém doteku.
Navíc jsou ale na povrchu přítomné eflorescence solí, značící, že zde u povrchu dochází
k významnému výparu pórové vody.
Dalším typem je povrch ‚biokrusta‘, kterým myslím vertikální povrchy pokryté biogenní skalní
kůrou reprezentované sublokalitou ML1 BK1 (a také lokalitou ML2, viz dále). Biogenní skalní
kůrou se myslí druhotně zpevněná povrchová zóna pískovce (maximálně do prvních několika
cm hloubky), která přispívá k odolnosti materiálu vůči erozi, a to výhradně či částečně díky
organické hmotě – řasám, houbám, lišejníkům a mechům (Slavík et al., 2017c). Takový povrch
poté zpravidla mívá zelenavou či šedavou barvu (obrázek 3c). Jedná se o typ povrchu, který na
lokalitě na vertikálních stěnách převládá. Povrch se nedrolí, ale jde do něho poměrně snadno
vrtat a rýt.
Jako ‚skalní výčnělky‘ označuji menší skalní útvary, přibližně 1 metr vysoké, reprezentované
sublokalitami ML1 SV1 a ML1 SV2. Výčnělek je běžně vystaven srážkám a povrch pokrývá
biogenní kůra (obrázek 3d).
Jako ‚stěny puklin‘ označuji stěny tektonicky orientovaných vertikálních puklin ve směru SZZ
(přibližně 290°), které jsou zejména ve svrchní části vyplněny nesoudržnými sedimenty. Povrch
je chráněn před deštěm, protože se nachází v přibližně 1 metr širokých a 1–1,5 metru hlubokých
jeskyních sublokalit ML1 J1 a ML1 J2 (obrázek 3b). Přestože je povrch chráněn před deštěm,
vykazuje dlouhodobě nadprůměrnou objemovou vlhkost (Slavík, 2019) umožňující
biokolonizaci zpevňujícími organismy.
‚Železitá krusta‘ je reprezentována sublokalitou ML1 ŽK a vyznačuje se vysokou mírou
odolnosti vůči zvětrávání – není možné do ní rýt, velmi obtížně lze vrtat a i při okraji plošně
omezených reliktů této kůry není snadné tento okraj odlomit pouhou rukou. V oblasti kůry se
jedná pravděpodobně o železivec (vysrážené oxihydroxidy železa), jehož zpevňující vliv je
dobře známý (např. Adamovič 2002). Jedná se o vertikální stěnu, která je ve většině svého
rozsahu vystavena dešti a exponována vůči větru (obrázek 3a).
Poslední dva typy jsou horizontální povrchy na vrcholku pískovcových věží. Jeden typ
(označuji ho SP) se vyznačuje tím, že je kryt 10–30 cm mocnou vrstvou půdy, a reprezentován
je sublokalitami ML1 SP1, ML1 SP2 a ML1 SP3 (obrázek 4b). Druhý horizontální typ povrchu
na vrcholu pískovcových věží je povrch bez půdního pokryvu a značím jej jako SH. Tomuto
typu povrchu odpovídají sublokality ML1 SH1 a ML1 SH2 (obrázek 4a).
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Obrázek 3: Fotografie typů povrchů z vybraných sublokalit: a) železitá krusta na sublokalitě
ML1 ŽK, b) stěny puklin na sublokalitě ML1 J1 (červeně), pilíř na ML1 pilíř (zeleně) a sole
na ML1 sole (oranžově), c) biokrusta na sublokalitě ML1 BK, d) skalní výčnělky na lokalitě
ML1 SV1
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Obrázek 4: Fotografie vybraných typů povrchu. a) vrchol skály bez půdy (SH) sublokality
ML1 SH1, b) vrchol skály pokrytý půdou (SP) sublokality ML1 SP2.

2.2.2 Mladějov 2
Druhá zkoumaná lokalita, Mladějov 2, se nachází přibližně 1 km severně od obce Mladějov.
Jedná se o zhruba 5 m vysoké přirozené skalní výchozy hruboskalského pískovce, které jsou
hrubrozrnnější v porovnání s lokalitou Mladějov 1 (Uličný, 2001). Výchozy jsou v údolí toku
Žehrovky cca 15 m nad hladinou povrchového toku.
Zatímco zalesněná lokalita Mladějov 1 vykazuje běžné vlhké mikroklima skalních měst,
mikroklima na lokalitě Mladějov 2 vykazuje průměrnou roční relativní vlhkost o 10 % nižší a
průměrnou roční teplotu o 3 °C vyšší. To může být způsobeno tím, že lokalita Mladějov 2 je
výrazně odlesněna. K suššímu mikroklimatu u povrchu pískovců také může přispívat vyšší
expozice lokality Mladějov 2 vůči proudění vzduchu (Slavík 2019).
Měření na lokalitě Mladějov 2 jsem prováděl pouze v rámci jednoho skalního výchozu, proto
lokalitu nedělím na další sublokality. Výchoz byl tvořen několika vertikálně členěnými bloky
pískovce, které vytvářely pomyslné schody mocné 0,5–1 m (obrázek 5). Povrch byl pokrytý
biogenní kůrou.

16

Obrázek 5: Foto lokality Mladějov 2, kde jsem prováděl měření pomocí TDR. Červená šipka
značí oblast infiltrace, obdelník značí přibližnou polohu čidel TDR.
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3 METODIKA
3.1 Měření vsaku
3.1.1 Kapilární nasákavost
Kapilární nasákavost studovaných pískovcových povrchů jsem měřil v terénu pomocí
Karstenovy trubice od KRUSTAshop. Jedná se o skleněnou trubici ve tvaru L pro měření skrz
vertikální povrchy a ve tvaru I pro měření skrz horizontální povrchy, na spodním konci
rozšířenou.
Roku 1963 jako první popsal tuto metodu měření Rudolf Karsten. Za tu dobu se Karstenova
trubice stala standartizovanou metodou při výzkumu stavebních materiálů (Hendrix, 2013),
využívanou například ke studiu stavebních kamenů historických památek pro účely ověření
úspěšnosti jejich konzervace (Galán, 1999). Metoda vyniká zejména tím, že není destruktivní,
lze měřit na místě a pro měření stačí relativně malý vzorek (desítky cm). V posledních letech
se tato metoda začala využívat i pro terénní měření na přirozených skalních výchozech.
Například Mol a Viles (2012), Paděra (2017) a Vorlíček (2017) použili Karstenovu trubici pro
orientační určení rychlosti vsaku do pískovce, aniž by detailně rozlišovali mezi jednotlivými
typy povrchu, dále Studencová (2017) pro zjištění rozdílů v kapilární nasákavosti mezi
horninami postiženými různými zvětrávacími formami, nebo Slavík et al. (2017c) pro zjištění
vlivu biogenní kůry na kapilární nasákavost pískovce. Z dostupné literatury je však patrné, že
oproti stavebním materiálům je Karstenova trubice na přirozených výchozech používána
výrazně méně.
Spodní rozšířený konec Karstenovy trubice o ploše 5,7 cm2 jsem pomocí lepící hmoty na
plakáty (doporučená výrobcem) fixoval k povrchu měřeného výchozu. Horní otevřenou částí
jsem do trubice vléval vodu tak dlouho, dokud hladina nedosáhla horní rysky. Po naplnění
trubice vodou tak docházelo ke vsakování vody do výchozu přes přesně definovanou plochu.
Měření jsem prováděl jak na vertikálních (obrázek 6a), tak i horizontálních površích pískovce
(obrázek 6b).
Na karstenově trubici je vyznačena stupnice ukazující objem vsáklé vody s přesností na
desetiny mililitru. Pomocí stupnice jsem v pravidelných časových intervalech jedné minuty
odečítal objem zbývající vody v trubici. Měření probíhalo alespoň 15 minut. V případě velmi
malé kapilární nasákavosti (menší než zhruba 10-7 m.s-1) bylo nutné dobu a intervaly měření
prodloužit, protože byl pokles za minutu tak malý, že jej nebylo možné odečíst na vyznačené
stupnici. Z objemu vody vsáklé mezi pátou a patnáctou minutou skrz danou plochu jsem
stanovil kapilární nasákavost (Hendrickx, 2013). Změny hladinou vody v trubici a jejich vliv
na nasákavost jsem neuvažoval.
Běžně je kapilární nasákavost při hustotě vody [1 g.cm-3] udávána v jednotkách [g.m-2.s-1], nebo
[kg.m-2.s-0,5] (Hendrickx, 2013; Studencová, 2017; Slavík, 2019). Pro lepší možnost
vyhodnocení a srovnání s koeficientem vsaku (popsán níže), rychlost kapilární nasákavosti
vyjadřuji jako [m3.m-2.s-1] neboli [m.s-1].
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Obrázek 6: Měření kapilární nasákavosti pomocí Karstenovy trubice
a) vertikální měření, b) horizontální měření.

Měření kapilární nasákavosti jsem prováděl na sublokalitách ML1 J1 a ML1 J2 (typ povrchu
‚stěny puklin‘, obrázek 3b), ML1 pilíř (typ povrchu ‚pilíř‘, obrázek 3b), ML1 SH1 a ML1 SH2
(typ povrchu ‚ vrchol skály bez půdy ‘, obrázek 4a), ML1 sole (typ povrchu ,sole‘, obrázek 3b),
ML1 SP1, ML1 SP2 a ML1 SP3 (typ povrchu , vrchol skály pokrytý půdou ‘, kde půda byla
před měření odstraněna, obrázek 4b), ML1 SV1 a ML1 SV2 (typ povrchu ,skalní výčnělky‘,
měřen horizontální povrch, obrázek 3d), ML1 ŽK (typ povrchu ,železitá krusta‘, obrázek 3a),
ML1 BK a ML2 (typ povrchu ,biokrusta‘, obrázek 3c). Popis sublokalit je uveden v kapitole 3
a veškerá místa měření jsou stručně charakterizována v tabulce 1.
Alžběta Studencová (2017) měřila na pískovcích jak kapilární nasákavost, tak i hydraulickou
vodivost. Vynesením těchto hodnot do grafu získala lineární závislost saturované hydraulické
vodivosti K [m.s] na kapilární nasákavosti w [kg.m-2.h-0,5] vyjádřené rovnicí (1) (Studencová,
2017):

𝐾 = 9,10−9 ∗ 𝑤 1,98

(1)

Na základě tohoto vztahu je možné přibližně odhanout hydraulickou vodivost porézního
materiálu, v mém případě zkoumaného pískovcového povrchu.
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3.1.2 Koeficient vsaku
Koeficient vsaku (KV) jsem měřil pomocí jednoho vsakovacího válce s plochou podstavy
254 cm2. Do válce jsem před počátkem měření opatrně pomalu vlil zhruba 1500 ml vody a
hladinu vody ve válci jsem kontroloval pomocí nastříhaného svinovacího metru s rozlišením
1 mm přilepeného k vnitřní stěně válce. Zároveň byl uprostřed válce od povrchu měřeného
prostředí vertikálně vztyčen tuhý drát, vyčnívající přibližně 6 cm nad pískovcový/půdní povrch.
Jakmile hladina ve válci klesla na úroveň špičky tohoto drátu, vždy jsem dolil 300 ml vody a
zapsal čas od počátku měření. Výška vodního sloupce ve válci se tak během měření neměnila
o více než 1,2 cm. Zároveň jsem u méně propustných povrchů v nepravidelných intervalech
pomocí metru pro kontrolu odečítal hladinu vody ve válci i v průběhu poklesu hladiny, nejen
v momentě jejího poklesu na úroveň drátu. Přes definovanou plochu jsem tak měřil objem
vsáklé vody za jednotku času. Jednotkou KV je tedy [m3.m-2.s-1] neboli [m.s-1].
Měření koeficientu vsaku jsem prováděl na horizontálních pískovcových i půdních površích.
Pro dosažení lepší přesnosti měření je běžně měřen koeficient vsaku pomocí dvou osově
souměrně umístěných vsakovacích válců (Gregory, 2005; Lai, 2010; norma ČSN EN ISO
22282-5). V takovém případě se hladina vody dolévá rovnoměřně do vnitřního i vnějšího válce,
přičemž voda vsáklá mezi vnitřním a vnějším válcem brání tomu, aby se vsáklá voda z vnitřního
válce šířila do stran, a zajišťuje, aby voda proudila porézním prostředím pouze vertikálně.
Rychlost vsaku se pak vyhodnocuje po ustálení.
Po několika neúspěšných pokusech o měření se dvěma válci jsem měření omezil pouze na jeden
vsakovací válec, a to z těchto důvodů: 1) U vnějších válců s velkým průměrem bylo na
pískovcových površích velmi obtížné zajistit utěsnění válců tak, aby nedocházelo k jejich
podtékání na kontaktu s pískovcem, 2) kvůli limitujícím zdrojům vody na vsakování poblíž
zájmové lokality, neboť při použití vnějšího je spotřeba vody násobně větší. Neboť zasakování
vody přes jeden válec vede k nadhodnocení koeficientu vsaku (voda neproudí pouze vertikálně
dolů, ale šíří se i do stran), přepočítávám naměřené hodnoty K(v) na hodnoty K(s), neboli
hodnoty saturované hydraulické vodivosti změřené pomocí metody dvou válců, a to pomocí
Woodingova přístupu (Wooding 1968) na základě rovnice (2) (Radcliffe et al., 2010):

𝐾(𝑣) = 𝐾(𝑠) (1 +

4
)
𝜋𝑟

(2)

Mnou naměřenou rychlost vsaku na konci měření K(v) přepočítávám na saturovanou
hydraulickou vodivost K(s). Jako další člen v rovnici vystupuje , což je jedna z empirických
konstant vyjádření retenční křivky podle van Genuchtenovy rovnice (van Genuchten, 1980).
Tento parametr jsem získal pro půdu laboratorním měřením retenční křivky podtlakovou
metodou v rámci cvičení k předmětu Hydrologie nesaturované zóny (MG451P35). Celkově
jsem naměřil pět bodů vyjadřujících vztah mezi objemovou vlhkostí a sacím tlakem, následně
jsem pomocí programu RETC metodou nelineární regrese stanovil parametry retenční křivky,
včetně parametru , který vyšel pro půdu = 0,20. Pro pískovec parametr  přebírám z práce
Studencové (2017), která naměřila na pískovci z oblasti Jestřebic, který je způsobem uložení
totožný s mým studovaným pískovcem a i rozložením velikosti pórů je velmi podobný (Slavík,
ústní sděl.), hodnotu =2,86.
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Před umístěním válce do půdy bylo nutné odebrat svrchní pokryv (cca 5 cm) napadaného jehličí
a jiného organického materiálu, neboť měl hustotu menší než voda a při infiltraci plaval na
hladině a znemožňoval správný odečet hladiny ve válci. Odebraná vrstva se vyznačovala
vysokou propustností a malou ulehlostí. Do odkryté půdy byl zaražen vsakovací válec do
hloubky 10–15 cm (obrázek 7a).
Pomocí vsakovacího válce jsem také měřil koeficient vsaku na odkrytém povrchu pískovcové
skály. Na dostatečně rovném povrchu jsem válec umístil do předem vyhloubené přibližně 5 mm
hluboké drážky, která kopírovala obvod válce. Drážku jsem hloubil hranou válce jeho otáčením.
Usazený válec jsem utěsnil z vnější strany pomocí hrnčířské hlíny (obrázek 7b). Takto bylo
dosaženo dobrého těsnění a voda z válce neunikala mezi válcem a povrchem pískovce.
Neboť se koeficient vsaku pro různé povrchy lišil i o několik řádů, bylo nutné tomu přizpůsobit
i čas měření. Nejkratší měření v půdě trvala první desítky minut, v případě pomalého vsaku do
pískovce trvalo měření až 24 hodin. Pro účely výpočtu saturované hydraulické vodivosti se
používá hodnota ustálené rychlosti vsaku (norma ČSN EN ISO 22282-5, Blahut 2017). Zatímco
u měření v půdě se rychlost vsaku ustálila během několika prvních minut, u obou měření, která
jsem prováděl na skalním povrchu, nedošlo k ustálení ani po několika hodinách. Z důvodu
časové náročnosti tak nebylo možné dosáhnout ustálené rychlosti vsaku.
Koeficient vsaku skrz pískovcový povrch jsem měřil v půdě na vrcholu věží na sublokalitách
ML1 SH1, ML1 SP1, ML1 SP3, ML1 SP4 a také na 4 místech v půdě pod pískovcovými věžemi
vzdálenými 2–5 m od sublokality ML1 SV1.

Obrázek 7: Měření koeficientu vsaku pomocí válce a) do půdy, b) do pískovce.
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3.2 Terénní měření objemové vlhkosti
Objemovou vlhkost jsem měřil v terénu pomocí metody time domain reflectometry (TDR).
Jedná se o elektromagnetickou fyzikální metodu, která měří relativní permitivitu prostředí
(dříve nazývanou dielektrická konstanta), která v porézních materiálech silně závisí na obsahu
vody (Topp, 1984). Konkrétně se využívá toho, že relativní permitivita vody je 80 (při 20°C),
vzduchu jen 1 a u půd kolem 3–5 (Jones, 2002).
Jedná se o metodu, která je využívána především v pedologii pro měření objemové vlhkosti
půdy (např. Tindall a Kunkel, 1999). Některé předchozí studie využily metod na bázi TDR i
pro měření v kompaktních porézních materiálech, například Sommerová (2014) a Svobodová
(2015) na přirozených pískovcových výchozech, či např. Hokett et al. (1992) a Vogel et al.
(2020) na stavebním materiálu. Výhodou této metody je rychlost, jednoduchost a možnosti
automatizace měření (Jones, 2002). Další velkou výhodou je, že na měření má zanedbatelný
vliv obsah solí, textura materiálu a okolní teplota (Topp, 1980). Díky tomu je z naměřené
relativní permitivity 𝜀 možné za pomoci Toppovy rovnice (3) vypočítat objemovou vlhkost
porézního materiálu 𝜃 (Pavlík et al., 2007).

𝜃 = 5,3. 10−2 + 2,92. 10−2 𝜀 − 5,5. 10−4 𝜀 2 + 4,3. 10−6 𝜀 3

(3)

K měření vlhkosti jsem použil čidla TDR EC-5 a 5TE (od společnosti Decagon Devices, Inc).
Čidla TDR, která jsem v rámci své diplomové práce využíval, byla kalibrována pro půdu, která
má permitivitu cca 2,5× nižší než pískovec (Sommerová, 2014). Pomocí odebraných jader
pískovce jsem se v laboratoři pokusil čidla kalibrovat pro pískovec, kvůli dosahu měření
permitivity i mimo tato jádra byly však změřené hodnoty v průběhu kalibrace významně
ovlivněny a pro terénní měření nepoužitelné. Pro čidla jsem tak využil kalibraci pro půdy a
případné ovlivnění výsledků diskutuji v kapitole 4. Záznam z laboratorní kalibrace uvádím
v Příloze 1.
Čidlo EC-5 se skládá ze dvou paralelních 5,5 cm dlouhých vodičů (obrázek 8a). Výsledná
hodnota je průměr objemové vlhkosti v blízkosti vodičů, tedy od povrchu do hloubky 5,5 cm.
Čidlo 5TE disponuje třemi 5,5 cm dlouhými vodiči a záznamem teploty (obrázek 8b). Obě čidla
jsou primárně uzpůsobena k měření objemové vlhkosti v půdě, čidlo EC-5 jsem ale využil také
k měření objemové vlhkosti pískovce. Pro měření vlhkosti v pískovci bylo nutné navrtat ve
skále dvě paralelní díry tak, aby bylo možné do nich čidlo plně zasunout.
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Obrázek 8: Foto čidel TDR, a) EC-5, b) 5TE (zdroj: manuals.decagon.com/)

Čidlo TDR by mělo být dle výrobce celou svou délkou (celkem 9 cm) včetně hlavy čidla
umístěno do měřeného prostředí. Při umísťování čidel do půdy není problém tuto podmínku
dodržet, ale umístění čidel do pískovce to výrazně komplikuje, a tak v takovém případě byly
do skály umístěny pouze 5,5 cm dlouhé vodiče. U čidla EC-5 tím dochází k ovlivnění hodnot
do 3–5 %, ale hodnoty z čidla 5TE mohou být zkresleny až o 34 % objemové vlhkosti
(Limsuwat, 2009). Toto čidlo jsem však pro měření v pískovci nepoužil.
Hodnoty na čidlech byly zaznamenávány na datalogger EM50 s možností nastavení intervalů
měření. Datalogger disponuje velkou pamětí umožňující záznam až po dobu několika měsíců,
v závislosti na intervalu měření. Čidla měří s rozlišením 0,001 m3.m-3 a přesností
± 0,03 m3.m-3. Čidla TDR jsem využíval jak pro stanovení přirozené objemové vlhkosti
porézního prostředí a jejího vývoje v čase, tak pro její ovlivnění umělou infiltrací (viz níže).

3.3 Měření směru a rychlosti šíření vlhkosti
Přímo v terénu jsem opakovaně měřil rychlost a směr proudění vody poté, co došlo k její
infiltraci do porézního prostředí (půdy i pískovce, popsáno níže). Postupem času byla metodika
měření modifikována, a protože se od sebe měření často výrazně lišila, popisuji postup každého
měření samostatně. Měření spočívalo v infiltraci vody do prostředí a sledování změn objemové
vlhkosti v čase v různých hloubkách pod místem infiltrace.
Objemová vlhkost byla v čase sledována pomocí TDR čidel EC-5 a 5TE. Hodnoty byly
zaznamenávány v minutových intervalech na datalogger. Když se infiltrovaná voda dostala
k čidlu, bylo možné určit čas od chvíle infiltrace, a tím vypočítat maximální rychlost proudění
vody v prostředí.

3.3.1 Měření šíření vlhkosti č.1 na sublokalitě ML1 SV1
1.8.2018 jsem prováděl měření na přibližně 1 m vysokém skalním výčnělku na sublokalitě ML1
SV1 (obrázek 3d). Na horní subhorizontální povrch skalního výčnělku jsem postupně vsakoval
vodu přes plenu, aby byl zajištěn co nejlepší přenos vody do prostředí, aniž by voda odtékala
pryč po povrchu mimo oblast infiltrace. Během 5 hodin bylo takto do pískovce vsáknuto celkem
500 ml vody skrz plochu 380 cm2 (odpovídá 0,26 mm.h-1). Do pískovce jsem umístil celkem 5
TDR čidel typu EC-5, která měřila objemovou vlhkost v různých vertikálních vzdálenostech
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(obrázek 9) pod místem infiltrace. Čidla byla umístěna ve vertikální stěně 6, 14, 24, 34 a 48 cm
pod místem vsaku. Objemová vlhkost byla zaznamenávána po dobu 24 hodin.

Obrázek 9: Foto měření na sublokalitě ML1 výčnělku. Pozice čidel TDR typu EC-5 je
vyznačena červeně

3.3.2 Měření šíření vlhkosti č.2 na lokalitě Mladějov 2
Druhé měření jsem prováděl 24.-25.9.2018 na lokalitě Mladějov 2. Měření probíhalo obdobně
jako u měření na sublokalitě ML1 SV1. Pomocí pleny byla vsakována voda přes plochu 800
cm2 na horní horizontální ploše pískovcové lavice (obrázek 10b). Během 50 minut bylo na
plenu aplikováno celkem 1000 ml vody (odpovídá 1,5 mm.h-1). Pojmout takové množství vody
pomohla mimo jiné mocná vrstva mechu na povrchu. Pod horizontální plochou, na které
probíhalo vsakování, byla do mírného převisu umístěna čtyři čidla typu EC-5 (obrázek 10a).
Čidla byla vzdálena 19 cm horizontálně a 19, 28, 36 a 44,5 cm vertikálně od místa vsaku, ani
jedno z čidel nebylo umístěno do nekompaktní vrstvy mechu pokrývající horní povrch lavice.
Objemová vlhkost byla zaznamenávána 15 hodin před započetím vsakování (čidla jsem
ponechal zapojená přes noc) a poté po dobu 5,5 hodiny po započetí infiltrace. Záznam tak trval
celkem 20,5 hodiny.
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Obrázek 10: Foto měření na lokalitě Mladějov 2. a) pozice čidel TDR typu EC-5 vyznačena
červeně, b) pohled na umístění vsakovací pleny.

3.3.3 Měření šíření vlhkosti č. 3 na sublokalitě ML1 SP1
Další měření proběhlo 9.6.2019. Měřil jsem na sublokalitě ML1 SP1, která se nachází na vrchu
přibližně 7 m vysokého skalního výchozu. V místě měření byl povrch skály pokryt 17 cm
mocnou vrstvou půdy. Do půdy jsem vykopal díru až k povrchu skály. Do skály jsem následně
pomocí jádrového vrtáku o průměru 6 cm vytvořil oválnou díru o rozměrech 6 x 15 cm
a hloubce 7 cm. Tato díra mi následně umožnila vyvrtat dvě paralelní díry do pískovce
v horizontální rovině, potřebné pro umístění čidla TDR typu EC-5 (Obrázek 11b). Čidlo jsem
umístil do pískovce v hloubce 22,5 cm od původního půdního povrchu a 5,5 cm hluboko pod
rozhraním půda-pískovec.
Další tři čidla TDR typu EC-5 jsem umístil do půdy v hloubkách 6, 11 a 16,5 cm pod původním
půdním povrchem (Obrázek 11a). Páté čidlo typu EC-5 jsem umístil do půdy do hloubky 7 cm
ve vzdálenosti 1 m proti směru sklonu svahu od výše popsaného měřícího profilu. Toto čidlo
sloužilo k získání záznamu vývoje vlhkosti v místě, kde jsem neprováděl vsak.
Skrz půdní povrch v horizontální vzdálenosti 9 cm od vykopané díry jsem poté vsakoval vodu
přes vsakovací válec zaražený 6 cm do půdy. Za 1,5 hodiny se vsáklo do prostředí celkem
6,5 litru vody skrz plochu 254 cm2. Tím, že byla definována vsakovací plocha, bylo možné
stanovit také koeficient vsaku vody do půdy.
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Obrázek 11: Foto měření na sublokalitě ML1 SP. a) rozmístění čidel TDR (červeně), mocnost
vrstev (zeleně), b) foto profilu se vsakovacím válcem.

3.3.4 Měření šíření vlhkosti č. 4 na sublokalitě ML1 NP
Měření šíření vlhkosti ze dne 26.9.2019 proběhlo na vrcholu cca 9 m vysoké pískovcové skály
na lokalitě Mladějov 1, nad vertikální puklinou širokou zhruba 0,1–0,2 m. Toto místo označuji
jako sublokalitu ML1 NP. Vsak vody jsem zde prováděl skrz půdní povrch, a to ve vzdálenosti
přibližně 0,3 m horizontálně od pukliny a 1,2 m horizontálně od okraje skály. Půdní pokryv nad
pískovcovou skálou zde má mocnost přibližně 0,3 m, je přítomen až po okraj skály a vyplňuje
i puklinu tak, že puklina není při pohledu shora vidět. Povrch na sklále byl ukloněn 15–20°
směrem k okraji.
Toto měření mělo za účel zjistit, jak se voda vsakovaná skrz půdní povrch dále šiří prostředím,
zda po dosažení hranice mezi půdou a pískovcem stéká po pískovcovém povrchu, či se vsakuje
do něj. Dále jsem se na základě tohoto měření chtěl pokusit také zjistit, jaký vliv má na šíření
vody v prostředí puklina.
Vsak do prostředí na sublokalitě ML1 NP jsem prováděl skrz dětskou plenu, umístěnou ve
vsakovacím válci o ploše 254 cm2. Do této pleny byla rychlostí ~0,6 l/hod přiváděna pomocí
zdravotnické infuzní soupravy voda z barelu o objemu 30 litrů, a to po dobu ~47 hodin
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(obrázek 12). Cílem bylo simulovat dlouhotrvající intenzivní déšť (24 mm/hod), neboť doposud
bylo v předchozích měřeních přes válec vsakováno po relativně krátkou dobu maximální
množství vody, které byla půda schopná pojmout.

Obrázek 12: Foto ze sublokality ML1 NP. Zasakování vody pomocí infuzní soupravy
připevněné k barelu.

Ke sledování šíření vlhkosti jsem použil celkem 8 čidel TDR typu EC-5 a jedno čidlo typu 5TE.
S minutovým intervalem byla vlhkost zaznamenávána na dva dataloggery. Čidla jsem umístil
na různá místa jak v půdě, tak v pískovci i v nesoudržném sedimentu, vyplňujícím puklinu.
Cílem tak bylo podchytit místa možného šíření vlhkosti. Schéma rozmístění čidel popisuje
obrázek 13, přesnou polohu čidel jsem popsal v tabulce 2.
Po 47 hodinách (28.9.2019) jsem vsakování vody ukončil, ale vybraná čidla s dataloggery jsem
zde ponechal pro dlouhodobé měření vývoje objemové vlhkosti (viz. kapitola Dlouhodobé
měření objemové vlhkosti).
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Tabulka 2: Podrobný popis umístění jednotlivých čidel. V závorce vedle názvu čidla je uveden
typ čidla. Hloubka je měřena od povrchu půdy v daném místě. Sloupec relativní hloubka
udává, kolik cm je ve vertikálním směru čidlo vzdáleno od místa vsaku, jako důsledek
ukloněného povrchu. Poslední sloupec popisuje, do jakého prostředí bylo čidlo umístěno.
Název čidla

Horizontální pozice

Hloubka

Relativní
hloubka

Prostředí

P1S (EC-5)

V puklině, na okraji skály

40 cm

75 cm pod

půda

P2S (EC-5)

Ve stěně pukliny, na okraji skály

40 cm

75 cm pod

pískovec

P3S (EC-5)

V puklině, na okraji skály

25 cm

75 cm pod

půda

P4S (EC-5)

40 cm od pukliny, 150 cm od okraje skály

35 cm

26 cm pod

půda

P5S (EC-5)

40 cm od pukliny, 150 cm od okraje skály

10 cm

1 cm pod

půda

P1N (EC-5)

Nad puklinou, 80 cm od okraje skály

7 cm

18 cm pod

půda

P2N (EC-5)

Nad puklinou, 80 cm od okraje skály

30 cm

41 cm pod

půda

P3N (EC-5)

Ve stěně pukliny, 80 cm od okraje skály

38 cm

49 cm pod

pískovec

P5N (5TE)

40 cm od pukliny, 200 cm od okraje skály

10 cm

13 cm nad

půda

Obrázek 13: Schéma rozmístění TDR čidel na lokalitě ML1 NP (pohled horizontálně). Modrý
kroužek značí místo vsaku, červené křížky značí pozice čidel. Černá plná čára vyznačuje okraj
skály. Černá přerušovaná čára značí přibližný směr pukliny ve skále, zakryté půdou a
vegetací.
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3.3.5 Sledování průtoku vody puklinami
Doposud jsem se věnoval vsaku vody přes povrch bez puklin či jiných patrných diskontinuit.
Protože jsou ve studované oblasti v pravidelném rozestupu 2–5 metrů přítomny tektonicky
orientované pukliny, ale i jiné diskontinuity, považuji za důležité se zabývat možností vstupu
vody do pískovců přes stěny těchto puklin. V této části se pokouším ověřit možnosti vstupu
srážkových vod do vertikálních puklin.
Zkoumání vlhkosti v puklinách do hloubky je obtížné, neboť jsou těžko přístupné, přesto jsem
se pomocí jednoduchého experimentu pokusil zjistit, zda vůbec voda puklinou může protékat.
Na vršcích skal v místech, kde se nacházely vertikální pukliny vyplněné a zakryté půdou, jsem
zasakoval vodu. Pod skalou v místě pukliny jsem pak sledoval, zda voda puklinou protéká.
Takto jsem průtok puklinou zkoumal na sublokalitách ML1 J1, ML1 SP3, ML1 NP.
První měření proběhlo na lokalitě ML1 J1 (obrázek 14a). Jedná se o tektonickou puklinu, která
se při zemi otevírá a vytváří tak dutinu až 1,5 metru širokou a zhruba 4,5 metru vysokou. Nad
touto dutinou se puklina zužuje a pokračuje dalších 9 m k povrchu, kde je zakryta a vyplněna
půdou. Na skále nad puklinou jsem do půdy zasakoval vodu přes válec o ploše 0,5 m2, který
jsem umístil přibližně 3,5 m od okraje skály. Přes tento válec jsem celkem třikrát zasákl 25 litrů
vody během 2 až 2,5 minut (odpovídá koeficientu vsaku 3,3.10-4 až 4,2.10-4 m.s-1).
Druhé měření jsem prováděl na sublokalitě ML1 SP3 (obrázek 14b). Puklina na této sublokalitě
je kolmá na tektonicky orientovaný systém puklin (viz obrázek 2., kde je puklina značena
tenkou červenou přerušovanou čárou). Puklina má šířku 10–20 cm a prochází celým 11 metrů
vysokým výchozem. Přes válec (plocha válce 254 cm2) ležící 1 m od okraje skály jsem vsakoval
nad puklinou do půdy 30 l vody po dobu 16 minut (odpovídá koeficientu vsaku přibližně
1,2.10-3 m.s-1).
Poslední takto zkoumaná puklina se nachází na sublokalitě ML1 NP (obrázek 14c). Puklina
vyplněná půdou je stejně orientovaná a široká jako na sublokalitě ML1 SP3. Oproti předchozím
puklinám se tato puklina ve výšce 2 metrů nad zemí uzavírá. Nad puklinou jsem přes válec o
ploše 254 cm2 vzdálený 1 m od okraje skály opět zasakoval vodu, tentokrát ale jen 15 litrů za
38 minut (odpovídá koeficientu vsaku 2,6.10-4 m.s-1) díky menší propustnosti půdy. Menší
propustnosti jsem nakonec využil a pomocí válce jsem zároveň měřil koeficient vsaku dle
metodiky popsané výše.
Na lokalitách vyhodnocuji, jak rychle voda puklinou protéká (při znalosti výšky skalních
výchozů jsem stopkami měřil čas od počátku infiltrace, potřebný pro objevení vody v puklině).
U sublokalit ML1 J1 a ML1 PS3 jsem také odhadoval množství vody, které proteklo puklinou,
a toto množství jsem vztáhl k celkovému množství infiltrované vody a uvádím jej v procentech.
Protože tvar uzavírající se pukliny na sublokalitě ML1 NP fungoval jako ,trychtýř‘, mohl jsem
vodu vytékající z pukliny jímat do nádoby. Na sublokalitě ML1 NP byl tedy objem vody, který
z pukliny vytekl, přímo měřen.
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Obrázek 14: Zkoumané pukliny a) ML1 J1, b) ML1 PS3, c) ML1 NP

3.4 Dlouhodobé měření objemové vlhkosti
V oblasti Mladějov 1 jsem na sublokalitách ML1 SP1 a ML1 NP prováděl dlouhodobá měření
vývoje objemové vlhkosti. Za pomoci čidel TDR jsem sledoval objemovou vlhkost v různých
místech a hloubkách pod povrchem, a to jak v pískovci, tak půdě. Měření probíhala po dobu
několika týdnů až měsíců. Cílem těchto měření bylo dlouhodobé sledování změn objemové
vlhkosti za přirozených meteorologických podmínek.

3.4.1 Sublokalita ML1 SP1
První dlouhodobé měření probíhalo v období od 28.6.2019 do 16.8.2019 na sublokalitě
ML1 SP1. Původní díru v pískovci, kterou jsem vytvořil na této sublokalitě při předešlém
měření (viz obrázek 11), jsem rozšířil a prohloubil ze 7 cm na 13,5 cm, aby bylo možné do ní
umístit další čidlo typu EC-5. Vznikl tak 30,5 cm hluboký profil měření, ze kterého 5 cm tvoří
napadaný organický materiál (horizont O), 12 cm půda (horizont A) a zbývajících 13,5 cm
pískovec. Do tohoto profilu byla umístěna čtyři čidla TDR typu EC-5. První dvě čidla byla
umístěna v půdě 11 cm a 16,5 cm hluboko. Další dvě čidla byla umístěna v pískovci 22,5 cm
(z toho 5,5 cm hluboko v pískovci) a 29 cm (z toho 12 cm hluboko v pískovci) (obrázek 15).
Výkop jsem poté vyplnil původní půdou. Mezi půdu/pískovec a výkop jsem vložil folii, abych
elimininoval přednostní průnik vody do děr vyvrtaných pro čidla ze směru výkopu, což by
nadhodnocovalo přirozenou objemovou vlhkost v prostředí. Půda nasypaná zpět do výkopu
může navíc mít jiné fyzikální vlastnosti a může tak ovlivnit šíření vody v těsném okolí.
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Páté TDR čidlo (5TE) bylo umístěno v horizontální vzdálenosti 50 cm mimo profil, 9 cm
hluboko v půdě.

Obrázek 15: Foto ze sublokality ML1 SP1. Hloubka TDR čidel (červeně), hranice
půda – pískovec (zeleně)

3.4.2 Sublokalita ML1 NP
Druhé dlouhodobé měření probíhalo od 28.9.2019 do 3.2.2020 na sublokalitě ML1 NP. Toto
dlouhodobé měření navázalo na měření rychlosti šíření vody č. 4 ze dnů 26.9.2019 až
28.9.2019, kdy byla po ukončení vsakování vody ponechána všechna čidla na svých místech.
Rozmístění celkem devíti čidel TDR tedy odpovídá schématu na obrázku 13 a podrobnému
popisu pozic čidel z tabulky 2. Dne 10.11.2019 bylo ukončeno měření 4 čidel z celkových 9.
Konkrétně se jednalo o čidla P1N, P2N, P3N a P5N (viz tabulka 2). Zbylá čidla měřila až do
3.2.2020.
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE
4.1 Měření vsaku
4.1.1 Kapilární nasákavost
Pomocí Karstenových trubic jsem na lokalitách ML1, ML2 provedl celkem 33 měření kapilární
nasákavosti. Datový soubor jsem se rozhodl rozšířit o 11 hodnot naměřených na lokalitě ML1
Slavíkem (2019), protože jeho hodnoty ze sublokalit ML1 sole, ML1 pilíř a ML1 řasy (poslední
zmíněná odpovídající typu povrchu ‚biokrusta‘) byly naměřeny na stejných sublokalitách, kde
jsem měřil já, a spadají do rozsahu mých hodnot (tabulka 3). Vznikl tak soubor 44 hodnot;
všechny výsledky, se kterými dále pracuji, uvádím v tabulce 3.
Výsledné hodnoty kapilární nasákavosti se pohybovaly v rozsahu od 1,2.10-4 m.s-1
(176 kg.m-2.h-0,5) do 1,0.10-8 m.s-1 (0,15 kg.m-2.h-0,5). Dle klasifikace podle Siegesmunda a
Durrasta (2011) spadá z celkových 44 měření 26 hodnot do kategorie silně nasákavých. Jako
silně nasákavé označují autoři materiály dosahující nasákavosti 3 kg.m-2.h-0,5 a více (tedy více
než 2.10-6 m.s-1). 11 hodnot spadá do kategorie středně nasákavých (3–0,5 kg.m-2.h-0,5).
Do kategorie mírně nasákavých povrchů s kapilární nasákavostí menší než 0,5 kg.m-2.h-0,5 (tedy
méně než 3,4.10-7 m.s-1) spadá 7 hodnot.
Naměřené hodnoty jsem přiřadil k příslušným typům povrchu definovaných před započetím
měření v kapitole 3: pilíř, sole, stěny puklin, biokrusta, výčnělky, na vrcholu skály bez půdy,
na vrcholu skály s půdou, železitá krusta. V každé skupině tak byla alespoň 4 měření, ze kterých
jsem vypočítal průměr a směrodatnou odchylku. Povrchy srovnávám pomocí krabicového
grafu, ve kterém jsou vyznačeny medián, první a třetí kvartily, minimální a maximální hodnota
(obrázek 16). Pomocí Studentova t-testu s hladinou významnosti 0,05 jsem také zjišťoval, zda
případné rozdíly v kapilární nasákavosti mezi jednotlivými typy povrchu jsou statisticky
významné.
Z grafu na obrázku 16 je patrné, že typy povrchu ‚pilíř‘ (1,8.10-5 až 8,9.10-5 m.s-1) a ‚sole‘
(1,7.10-5 až 1,2.10-4 m.s-1) dosahují nejvyšších hodnot kapilární nasákavosti. Tyto hodnoty si
jsou řádově velice podobné, jen v případě typu povrchu ‚sole‘ je větší rozsah hodnot. Obě
skupiny hodnot jsem proto porovnal pomocí Studentova t-testu s hladinou významnosti 0,05,
kdy hodnota p mi vyšla větší než 0,05. To znamená, že mezi nimi není statisticky významný
rozdíl. Typy povrchu sole a pilíř mají společné to, že se jedná o relativně málo odolné povrchy,
značně zvětralé. Vysoká míra zvětrání přípovrchové zóny pískovce je tak zřejmě faktorem,
určujícím vysokou kapilární nasákavost, což je již dobře popsaný jev na stavebních materiálech
(např. Pesce et al., 2013). Hlavním rozdílem mezi oběma povrchy je přítomnost solí u typu
povrchu ‚sole‘. Odlupující se eflorescence solí (tj. ty na povrchu pískovce) byly před měřeními
provedenými Slavíkem (2019) odstraněny. Je otázkou, jaké množství solí je vysráženo také
v mělké zóně pod povrchem pískovce, nicméně na základě změřených hodnot se zdá, že
případná přítomnost sublofersencí solí (vysrážených pod povrchem) nemá významný vliv na
kapilární nasákavost pískovců, anebo je kompenzována ještě nějakým jiným, neuvažovaným
faktorem. Protože se domnívám, že vysoká míra zvětrání povrchu je důvodem vysoké kapilární
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nasákavosti, rozhodl jsem se tak tyto povrchy (‚sole‘ a ‚pilíř‘) řadit do jedné skupiny, bez
ohledu na přítomnost solí. Tuto skupinu dále označuji jako skupinu A – zvětralé.
Hodnoty kapilární nasákavosti typů povrchu ’stěny puklin‘, ‚biokrusta‘ a ‚skalní výčnělky‘ se
podle grafu na obrázku 16 jeví jako velmi blízké (rozsah hodnot 8,8.10-7 až 8,3.10-6 m/s). To
jsem ověřil i pomocí Studentova t-testu, kdy jsem porovnal tyto tři povrchy mezi sebou.
Hodnota p byla ve všech případech větší než 0,05, což ukazuje, že mezi povrchy není statisticky
významný rozdíl. Podobnost těchto hodnot a skutečnost, že jsou v průměru o více než jeden řád
nižší než v případě skupiny A – zvětralé, interpretuji jejich nižší mírou zvětrání a také
přítomností biogenní skalní kůry na všech těchto sublokalitách. Samotná přítomnost biogenní
skalní kůry nejspíš zajišťuje vyšší odolnost povrchů vůči zvětrávání (Gorbushina, 2007; Slavík
et al., 2017c), především ale, jak bylo již ukázáno studiemi např. Studencové (2017), Vorlíčka
(2017) a Slavíka (2019), biogenní skalní kůra zpomaluje kapilární nasákavost, a to 2 až 100×,
zejména díky své hydrofobicitě. I přes různý sklon povrchů ('stěny puklin‘ a ‚biokrusta‘ jsou
vertikální, zatímco ‚skalní výčnělky‘ horizontální) a odlišnou genezi povrchů (‚stěny puklin‘
jsou na tektonicky zpevněných puklinových plochách, zatímco povrch typu ‚biokrusta‘ není
tektonicky zpevněný) tak má přítomnost biogenní skalní kůry nejspíš zásadní vliv na kapilární
nasákavost. Povrchy ’stěny puklin‘, ‚biokrusta‘ a ‚skalní výčnělky‘ řadím do skupiny
B – biogenní kůra.
Povrchy typu ‚vrchol skály bez půdy‘ a ‚vrchol skály pokrytý půdou’ jsou v průměru o 75 %
méně propustné než povrchy skupiny B – biogenní kůra. Protože horizontální povrch typu
,skalní výčnělky‘ ze skupiny B vychází až o jeden řád propustnější než horizontální povrchy
‚vrchol skály bez půdy‘ a ‚vrchol skály pokrytý půdou’, předpokládám, že na měření nemá
v tomto případě významný vliv orientace povrchu (vertikální či horizontální), která je pro
jmenované tři povrchy stejná.
Rozdíl v naměřené hodnotě kapilární nasákavosti vysvětluji polohou povrchů na vrcholku skal,
kde se více než jinde projevuje vliv dlouhodobého vsaku srážkové vody, která nejprve projde
půdou, ze které může vyplavit jemnozrnné částice, které potom povrch pískovce ucpou. Je třeba
si uvědomit, že i ty části pískovcového povrchu, které jsou dnes odkryté, mohly dříve být
překryté půdou. Stejně tak i odkryté části pískovcového povrchu, které jsou v blízkém dosahu
půdy, mohou být těmito splachy ovlivněny. Oba typy povrchu (‚vrchol skály bez půdy‘ a
‚vrchol skály pokrytý půdou‘) jsou situovány na vršcích skal a hlavním rozlišovacím znakem
mezi nimi je přítomnost či absence půdy. Ta na základě měření zřejmě nemá zásadní vliv na
hodnotu kapilární nasákavosti. Důvod, proč jsou oba povrchy méně nasákavé než povrchy
s biokrustou, vysvětluji právě ucpáním pórů ze splachů. Povrchy jsou horizontální, a tak při
deštích mohou být jemné částice vplachovány do pórů pískovce a postupně póry ucpávat. Fakt,
že povrch pískovce může být značně utěsněn jemnými částicemi ze splachů nebo i z větru,
dokazují studie Schweigstillové et al. (2013) a Slavíka et al. (2017b), kteří pod skenovacím
elektronovým mikroskopem u povrchu našli výraznou akumulaci jílovitých až prachotivých
křemenných částic.

33

Tabulka 3: Shrnutí hodnot naměřených pro různé povrchy. KN je kapilární nasákavost
[m.s-1]. (SH) značí vrchol skály bez půdya (SP) vrchol skály pokrytý půdou. Ve druhém sloupci
uvádím medián, v závorce minimální a maximální naměřenou hodnotu pro daný povrch. w je
kapilární nasákavost vyjádřená jako [kg.m2.h0,5], K je saturovaná hydraulická vodivost [m.s-1]
vypočtená podle Studencové (2017) z hodnoty w, třída nasákavosti je zařazení podle
Siegesmunda a Durrasta (2011). n je počet hodnot, které byly naměřeny pro daný typ povrchu.
typ
povrchu
pilíř
sole
stěny
puklin
biogenní
kůra
skalní
výčnělky
SP
SH
železitá
krusta

KN [m.s-1] medián
(min. ~ max.)
7,6E-05
(1,8E-05 ~ 8,9E-05)
4,8E-05
(1,7E-05 ~ 1,2E-04)
7,1E-06
(2,0E-06 ~ 8,3E-06)
7,3E-06
(1,0E-06 ~ 9,7E-06)
5,3E-06
(8,8E-07 ~ 9,2E-06)
9,1E-07
(4,4E-07 ~ 3,7E-06)
9,1E-07
(2,7E-07 ~ 4,2E-06)
4,2E-08
(1,0E-08 ~ 1,3E-07)

KN
[m.s-1]
průměr

K
[m.s-1]

6,9E-05

4,2E-05

70,91

silná

5

6,9E-05

4,2E-05

70,91

silná

5

6,2E-06

9,3E-07

10,38

silná

6

5,7E-06

1,0E-06

10,74

silná

7

5,2E-06

5,3E-07

7,76

silná

4

1,3E-06

1,6E-08

1,34

střední

6

1,3E-06

1,6E-08

1,34

střední

6

5,8E-08

3,6E-11

0,06

slabá

5

w
třída
[kg.m2.h0,5] nasákavosti

n

Obrázek 16: Krabicový graf hodnot kapilární nasákavosti v m.s-1 pro popsané typy povrchu.
U typů povrchů značím minimum, maximum, první, druhý (neboli medián) a třetí kvartily.
(SH) značí vrchol skály bez půdy a (SP) vrchol skály pokrytý půdou.
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Hodnoty kapilární nasákavosti povrchů ‚vrchol skály bez půdy‘ (8,8.10-7 až 9,2.10-6 m.s-1)
a ‚vrchol skály pokrytý půdou’ (4,4.10-7 až 3,7.10-6 m.s-1) se zdají být dle grafu na obrázku 16
velmi podobné. To potvrzuje i Studentův t-test, pomocí kterého jsem tyto dva povrchy
porovnal. Hodnota p vyšla větší než 0,05, mezi povrchy tedy nebyl zjištěn statisticky významný
rozdíl. Povrchy ‚vrchol skály bez půdy‘ a ‚vrchol skály pokrytý půdou’ nehledě na rozdíl
v přítomnosti půdy řadím do třetí skupiny C – vrcholky skal.
Poslední typ povrchu ,železitá krusta’ s rozsahem naměřených hodnot kapilární nasákavosti od
1,0.10-8 do 1,3.10-7 m.s-1 vychází jako nejméně nasákavý. Jako jediný povrch se řadí do skupiny
málo nasákavých povrchů (Siegesmund a Durrast 2011). Jako možnou příčinu toho, proč je
povrch ,železitá krusta’ tak málo nasákavý, uvažuji právě přítomnost železité krusty, která
cementuje póry pískovce. Cementací pak klesá pórovitost pískovce, a to snižuje jeho
proustnost. Obdobné hodnoty, konkrétně pod 3.10-7 m.s-1, v místech s vyvinutu železitou kůrou
v oblastech Ostrovských skal naměřil pomocí Karstenových trubic Paděra (2017). Povrch
železité krusty neřadím do žádné skupiny, jelikož je výrazně méně propustný než všechny
ostatní měřené povrchy. Nejméně propustná skupina C je ve srovnání s povrchem železité
krusty přibližně 23x více propustná.
Jednotlivé skupiny A, B, C jsem následně pomocí Studentova t-testu porovnal mezi sebou. Pro
skupiny B a C, čítající dohromady 29 hodnot, ze Studentova t-testu vyšla hodnota p menší než
0,05, je tedy mezi nimi statisticky významný rozdíl. Nasákavost skupiny B je přibližně 4x větší
než skupiny C. Studentův t-test také potvrdil statisticky významný rozdíl mezi skupinami A
a B (porovnáno celkem 27 hodnot). Skupina A je přibližně 12x nasákavější než skupina B.
Ve většině případů byla měřená rychlost kapilární nasákavosti v čase relativně konstantí
(viz obrázek 17 – jeden z nejlineárnějšch grafů). Hodnota koeficientu determinace R2 byla ve
většině případů větší než 0.95. Jen u čtyř měření byla menší. Nejmenší hodnota R2 byla zjištěna
při měření na sublokalitě ML1 SP3 (R2 = 0.86) (obrázek 18 – nejméně lineární graf). Tuto
hodnotu považuji stále ještě za dostačující vzhledem k přesnosti a rozsahu měřených hodnot.
Pokud bych kapilární nasákavost vyhodnotil z prvních pěti minut měření a z posledních pěti
minut měření, obě hodnoty by se lišily méně než o 50 %. Další grafy měření kapilární
nasákavosti pro jednotlivé typy povrchu jsou uvedeny v Příloze 2 (obrázky 30 až 37).
Měření pomocí Karstenových trubic je tradiční metoda sloužící pro relativní určení rychlosti
kapilárního nasákávání stavebních materiálů, a to zejména pro ověření úspěšnosti aplikace
repelentů na jejich povrchu (Baronio et al., 1996) nebo pro určení míry zvětrání povrchu
(Pesce et al., 2013). Nyní se ukazuje, že metoda je schopná odlišit kapilární nasákavost různých
typů přírodních pískovcových povrchů, navíc je poměrně snadno interpretovatelná.
Z mých výsledků vyplývá, že kapilární nasákavost přírodních pískovcových povrchů se na
relativně malé vzdálenosti (i v rámci prvních metrů) může lišit až o několik řádů. Nejvíce
nasákavé jsou povrchy postižené vysokou mírou zvětrání a bez přítomnosti biogenní kůry,
zatímco povrchy s biogenní kůrou jsou statisticky významně méně nasákavé. V případě
povrchů na vrcholku skal je kapilární nasákavost ještě nižší (rozdíl je statisticky významný),
přičemž se zdá, že nehraje roli, zda jsou povrchy pokryty několik cm mocnou vrstvou půdy.
Toto snížení interpretuji ucpáním pórů pískovce jemnozrnnými částicemi ze splachů. Nejméně
nasákavý povrch byl s železitou kůrou.
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Protože při nižší objemové vlhkosti se voda do pískovce vsakuje rychleji a s postupně se
zaplňujícími se póry se rychlost vsaku snižuje až do úplného ustálení, odpovídajícího plné
saturaci (Lai, 2010; Hendrickx, 2013), rozhodl jsem se rychlost vsaku měřit také pomocí
vsakovacích válců, které umožňují dlouhodobější měření, ze kterého je patrný rozdíl v rychlosti
vsaku na počátku a na konci měření (viz kapitola 5.1.2). Déle trvající měření má také lepší
vypovídací hodnotu kvůli hloubce, do jaké se voda dostane. Zatímco krátké měření pomocí
Karstenovy trubice má dosah jen pár centimetrů pod povrch (Hendrickx, 2013), delší měření
vsakovacím válcem může dosáhnout podstatně hlouběji (Klute, 1986).

Obrázek 17: Graf měření kapilární nasákavosti pomocí Karstenovy trubice na sublokalitě
ML1 SH2.
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Obrázek 18: Graf měření kapilární nasákavosti pomocí Karstenovy trubice na sublokalitě
ML1 J2.

4.1.2 Koeficient vsaku
Pomocí vsakovacího válce jsem na lokalitě Mladějov 1 provedl celkem 10 měření koeficientu
vsaku, z toho 8 v půdě a 2 v pískovci. Čtyři měření byla provedena v půdě pod pískovcovými
výchozy v blízkosti sublokality ML1 SV1. Další čtyři měření jsem prováděl v půdě na vrcholu
skal poblíž sublokalit ML1 SP1, ML1 SP3, ML1 SP4. Zbylá dvě měření jsem dělal na
pískovcovém povrchu typu ‚vrchol skály bez půdy‘ na sublokalitě ML1 SH1 (obrázek 4a).
Všechny výsledné hodnoty měření koeficientu vsaku uvádím v tabulce 4.
Průměrná hodnota koeficientu vsaku na typu povrchu ‚vrchol skály bez půdy‘ byla
2,9.10-6 m.s-1. Protože vsak byl relativně pomalý, obě dvě měření na sublokalitě ML1 SH1 byla
prováděna déle než 24 hodin. Druhé měření koeficientu vsaku jsem vynesl do grafu na obrázku
19. Z grafu je patrné, že rychlost vsaku se měnila v čase. Koeficient vsaku interpretovaný z
počátku křivky (do 4. hodiny) byl v průměru kolem 6,8.10-6 m.s-1. Koeficient vsaku
interpretovaný z konce měření (22. až 27. hodina) byl v průměru 2,2.10-6 m.s-1. Rychlost vsaku
na začátku měření je tedy přibližně trojnásobná v porovnání s hodnotou naměřenou po
24 hodinách vsakování. Měření koeficientu vsaku na pískovci na sublokalitě ML1 SH1 tak
ukazuje, že aktuální vlhkost může ovlivnit rychlost vsaku až téměř o půl řádu. U obou měření
sice nedošlo k úplnému ustálení rychlosti vsaku ani po 24 hodinách, přesto si myslím, že změny
po 24 hodinách měření již nebudou tolik významné, protože rozdíl v rychlosti vsaku se
postupně snižoval (hodnota se ustalovala).
Povrch na sublokalitě ML1 SH1, který byl měřen pomocí vsakovacího válce, je stejný jako
při měření kapilární nasákavosti Karstenovou trubicí (odpovídá povrchu ‚vrchol skály bez
půdy‘). Obě hodnoty jsem tak porovnal. Výsledné hodnoty koeficientu vsaku na povrchu
‚vrchol skály bez půdy‘ jsou poněkud překvapivé. Při porovnání hodnot koeficientu vsaku
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s hodnotami kapilární nasákavosti ze stejného povrchu jsou hodnoty koeficientu vsaku mírně
nadhodnoceny a hodnota kapilární nasákavosti (1,4.10-6 m.s-1) je blíže ke koeficientu vsaku
vyhodnoceného po 24 hodinách než té ze začátku měření (2,2.10-6 m.s-1), což je poněkud
překvapivé. Roli však může hrát jak aktuální míra nasycení pískovce vodou při jednotlivých
měřeních, tak skutečnost, že v případě měření koeficientu vsaku pomocí válců (plocha 254 cm2)
se měří na velké ploše, zatímco pomocí Karstenových trubic (plocha 5,7 cm2) se jedná spíše o
bodové měření, na kterém se může více projevit nehomogenita materiálu v podobě lokálně
zvýšené či snížené propustnosti vlivem mikotrhlin či ojedinělých větších pórů v místě měření,
případně méně či více dokonale vyvinuté biogenní skalní kůry. Roli také může hrát malé
množství hodnot naměřených vsakovacím válcem, soubor dat koeficientu vsaku je tak chudší.
Koeficient vsaku do půdy je 7–300x vyšší než v pískovci. Hodnoty koeficientu vsaku naměřené
v půdě se pohybovaly od 1,8.10-3 do 1,2.10-5 m.s-1. Při některých měřeních byla odstraněna
svrchní 10 cm mocná vrstva napadaného organického materiálu (označuji jako horizont O),
protože přes ni nebylo možné řádně vsakovací válec umístit (zaražení válce do hloubky bránilo
napadané listí, jehličí, klacky a jiný organický materiál). Hodnoty rychlosti vsaku měřené po
odstranění horizontu O vychází v průměru kolem 2,1.10-5 m.s-1. Koeficient vsaku měřený přes
horizont O vychází v průměru 8,6.10-4 m.s-1. Koeficient vsaku měřený s horiznotem O je tedy
více jak 40x větší než bez horiontu O. Rozdíl vysvětluji větší propustností horizontu O.
Koeficient vsaku pro půdu na vrcholcích skal byl v průměru o 0,8 řádu vyšší než vsak pod
skalními výchozy. Po odstranění horizontu O se však již koeficient vsaku pro půdu na
vrcholcích skal a pro půdu pod skalními výchozy liší výrazně méně (méně než 0,2 řádu).
Prvních 10 cm půdy na vrcholcích skal je tak zřejmě propustnější než pod skalami, tento rozdíl
v půdě ale směrem do hloubky mizí.
Výše uvedené hodnoty jsou vztažené k měření pomocí jednoho vsakovacího válce. Pomocí
rovnice (1) jsem tyto hodnoty přepočetl na měření pomocí dvou vsakovacích válců a odhadl
jsem tak hodnotu saturované hydraulické vodivosti pro každé měření koeficientu vsaku (tabulka
4). Přepočtená saturovaná hydraulická vodivost pro půdu je přibližně o 2 řády měnší než
změřený koeficient vsaku, pro pískovec je menší o jeden řád (rozdíl je dán odlišnou hodnotou
α pro pískovec a pro půdu, viz tabulka 4).
Koeficient vsaku či kapilární nasákovost jistě hraje významnou roli při vstupu vody do
pískovce. Dalším významným faktorem, který může řídit množství vody, které vstupuje do
pískovců, je doba expozice, po kterou je pískovcový povrch vystaven srážkám či zvýšené
vlhkosti. To je jedna z věcí, kterou se snažím zkoumat v následující kapitole.
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Obrázek 19: Měření koeficientu vsaku pomocí vsakovacích válců na sublokalitě ML1 SH1.

Tabulka 4: Výsledky měření koeficientu vsaku KV (m/s) a hodnoty KV přepočtené na
koeficient saturované hydraulické vodivosti K(s) (m/s).  je empirickou konstantnou z
retenční křivky studovaného materiálu použitou pro výpočet K(s).
povrch



KV (m/s)

K(s) (m/s)

Půda

0,20

4,70E-04

6,6E-06

Půda

0,20

2,71E-04

3,8E-06

0,20

1,94E-05

2,7E-07

0,20

1,18E-05

1,6E-07

0,20

1,79E-03

2,5E-05

0,20

1,26E-03

1,8E-05

0,20

3,07E-05

4,3E-07

ML1 SP4

Půda
Půda
(odstraněný horizont O)
Půda

0,20

4,87E-04

6,8E-06

ML1 SH1

Pískovec

2,86

4,47E-06

7,5E-07

ML1 SH1

Pískovec

2,86

1,25E-06

2,1E-07

místo měření
pod skálou
(vedle ML1 SV1)
pod skálou
(vedle ML1 SV1)
pod skálou
(vedle ML1 SV1)
pod skálou
(vedle ML1 SV1)
ML1 SP1
ML1 SP3
ML1 SP1

Půda
(odstraněný horizont O)
Půda
(odstraněný horizont O)
Půda
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4.2 Měření směru a rychlosti šíření vlhkosti
4.2.1 Měření rychlosti šíření vlhkosti pomocí TDR
Zjišťoval jsem rychlost šíření vlhkosti po její infiltraci skrz pískovcový povrch, a to pomocí
krátkodobého měření objemové vlhkosti. Krátkodobé měření (doba měření do 48 hodin)
objemové vlhkosti spočívalo v umělé infiltraci vody skrz horizontální pískovcový povrch a
sledování změn objemové vlhkosti v čase v různých bodech v pískovci pod místem infiltrace.
Objemová vlhkost měřená pomocí čidel TDR je uváděna v jednotkách m3.m-3. Měřící čidla,
která jsou původně kalibrovaná pro přepočet relativní permitivity na objemovou vlhkost v půdě,
se mi ale nepodařilo nakalibrovat pro pískovcové prostředí (viz Příloha). Z vlastní zkušenosti
dále vím, že v daném prostředí se měření pomocí jednotlivých čidel může lišit až o jednotky
obj. %. Není tak možné stanovit skutečnou objemovou vlhkost a čidly jsem sledoval pouze
relativní změny vlhkosti v čase v rámci jednoho konkétního měřeného místa (čidla), proto jsou
hodnoty porovnatelné pouze v rámci jedné křivky. Přesto se domnívám, že naměřené hodnoty
objemové vlhkosti jsou skutečné vlhkosti v absolutních číslech velmi blízké – relativní
permitivita pískovce je sice zhruba 2,5× vyšší než půdy (Sommerová, 2015), ale vzduch má
relativní permitivitu 1, voda 80 a půdy dosahují hodnot 3–5 (Jones, 2002), vliv změny objemové
vlhkosti na měřenou relativní permitivitu horniny by tak měl být jasně zřetelný.
Záznam objemové vlhkosti v čase ze všech čtyř měření jsem vynesl do grafů na obrázcích 20,
21, 22 a 23. Pomocí žlutých bodů jsou na těchto grafech uvedeny časy, kdy jsem infiltroval
vždy 50 ml vody (jednorázová infiltrace tohoto objemu netrvala déle než 2 minuty). Hodnoty
objemové vlhkosti, zejména pak v suchých místech zkoumaných profilů, vycházejí často
záporně (obvykle je hodnota vyšší než -3 % objemové vlhkosti). To je nejspíš způsobeno tím,
že do prostředí byly vsunuty pouze 5,5 cm dlouhé vodiče, zatímco zbytek čidla vyčníval ven.
To právě může ovlivnit naměřenou vlhkost o 3–5 % (Limsuwat, 2009). U kontrolního čidla na
lokalitě ML2 byla objemová vlhkosti až -10 %. To bylo nespíš tím, že čidlo bylo příliš blízko
u povrchu a měřilo tak i nad povrch, což vedlo k výraznějšímu ovlivnění naměřených hodnot.
V tabulce 5 uvádím pozici čidel vůči místu vsaku a maximální rychlost postupu čela zvlhčovací
fronty vypočtenou ze vzdálenosti od místa infiltrace a času prvního nárůstu vlhkosti v daném
bodě. Rychlost jsem vypočítal jak pouze z vertikální vzdálenosti, tak i z celkové přímé
vzdálenosti od místa infiltrace (s uvážením vzdálenosti také v horizontálním směru).
Ze sublokality ML1 NP nebylo možné vypočítat rychlost postupu čela zvlhčovací fronty, neboť
měření bylo výrazně ovlivněno dešťovými srážkami (viz obrázek 23). Pozice čidel z této
sublokality uvádím v tabulce 2.
U prvního měření na sublokalitě ML1 SV1 (obrázek 20) se vlhkost z infiltrovaných 500 ml
vody přes plochu 380 cm2 dostala maximálně ke druhému čidlu v hloubce 14 cm pod místem
infiltrace (viz profil měření na obrázku 9). Nárůst objemové vlhkosti byl v hloubce 6 cm o
10 obj. %, v hloubce 14 cm o 10 obj. %. To, že se dál voda nedostala, vysvětluji tím, že byla
část infiltrované vody v hloubce do 24 cm pod místem infiltrace (odpovídající umístění třetího
čidla) zachycena kapilárně a nepostupovala již hlouběji. Při efektivní pórovitosti pískovce,
která je podle Kobrlové (2014) v sousedním lomu mezi 5 a 30 %, je tento objem pískovce
(s plochou 380 cm2 a mocností do 24 cm) schopný pojmout infiltrované množství vody. Dalším
možným vysvětlením, proč se na čidlu v hloubce 24 cm neprojevilo navýšení vlhkosti, může
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být to, že část vsáknuté vody proudila jiným směrem, a tak nebyla na spodních čidlech
registrována. Maximální rychlost čela zvlhčovací fronty na lokalitě ML1 SV1 byla podle dvou
čidel 5,5.10-6 až 7,7 .10-6 m.s-1 (viz tabulka 5).
Druhé měření na lokalitě ML2 proběhlo analogicky (profil měření na obrázku 10). Oproti
prvnímu měření jsem čidla nechal měřit 15 hodin před infiltrací a sledoval, jestli je vlhkost
v prostředí ustálená, neboť mohla být například lokálně ovlivněna vlhkost vyvrtáním děr pro
umístění čidel. Změny byly pozorovány zejména u druhého čidla v hloubce 28 cm, kdy došlo
k ustálení vlhkosti po dvou hodinách, a u třetího čidla v hloubce 36 cm, kdy ustálení vlhkosti
trvalo výrazně déle (více jak 15 hodin). Rozdíl na začátku a po ustálení byl v obou případech
přibližně 2,5 % objemové vlhkosti (viz obrázek 21).
Infiltrovaných 1000 ml přes plochu 800 cm2 se na lokalitě ML2 projevilo nárůstem vlhkosti až
ke třetímu čidlu, které bylo 36 cm pod místem infiltrace (při efektivní pórovitosti 5 % a více by
pískovec mohl pojmout přes plochu 800 cm2 teoreticky až 1,4 litru vody a více). K poslednímu
čidlu (v hloubce 44,5 cm) se již vlhkost nedostala buďto ze stejných důvodů jako jsem je
jmenoval u předešlého měření (kapilární zachycení vody či prostup vody jiným směrem, než
bylo umístěné čidlo), nebo zde také připadá v úvahu možnost předčasného ukončení měření,
kdy čelo zvlhčovací fronty se nestihlo za dobu měření dostat do hloubky 44,5 cm. Nárůst
objemové vlhkosti byl v hloubce 19 cm o 7 obj. %, v 28 cm o 8 obj. % a v 36 cm o 6 obj. %.
Průměrná maximální rychlost čela zvlhčovací fronty byla 1,3.10-4 m.s-1 (od 7,9.10-5 do
1,9.10-4, viz tabulka 5), byla tedy 20x větší než na lokalitě ML1 SV1. Jako možné důvody toho,
že se vlhkost šířila rychleji, uvažuji hrubší zrnitost pískovce na lokalitě ML2 (Slavík, 2014),
nebo mohlo dojít k tomu, že se voda šířila při povrchu v oblasti biogenní kůry a vrstvy mechu
a k čidlu tak nejrychlejší vlna pronikla vyvrtanou dírou směrem od povrchu, nikoliv šířením
horninou.
Třetí měření ze sublokality ML1 SP1 probíhalo převážně v půdě (profil měření na obrázku 11).
Infiltrovaných 6,5 litrů vody se tentokrát dostalo až k poslednímu čidlu umístěnému 22,5 cm
hluboko do pískovce (obrázek 22). To, že čas příchodu zvlhčovací fronty v hloubce 22,5 cm
byl téměř stejný jako u čidla umístěného 16,6 cm hluboko v pískovci, a že nárůst vlhkosti byl
výrazně ostrý, naznačuje, že voda mohla téct preferenční cestou v půdě, která mohla vzniknout
při vykopávání profilu měření. Nárůst objemové vlhkosti byl v hloubce 6 cm o 15 obj.%
(čidlo umístěno v půdě), v 11 cm o 12 obj. % (čidlo umístěno v půdě), v 16,6 cm o 7 obj. %
(čidlo umístěno v pískovci), v 22,5 cm o 7–9 obj.% (čidlo umístěno v pískovci) Průměrná
maximální rychlost čela zvlhčovací fronty pro půdu byla 3,3.10-5 m.s-1 (2,6.10-5 až
3,9.10-5 m.s-1, viz tabulka 5). To přibližně odpovídá rychlosti vsaku, která byla naměřena
souběžně při infiltrování vody nad čidly (3,1.10-5 m.s-1 – měřeno po odebrání horizontu O).
Poslední měřenou sublokalitou je ML1 NP. Simulace trvajícího intenzivního deště, při které
jsem infiltroval 30 litrů vody za přibližně 48 hodin, byla narušena atmosférickými srážkami.
Přírodní úhrn srážek naměřený v hodinových intervalech na 5 km vzdálené meteorologické
stanici ČHMÚ (Holenice) je vyznačen na vedlejší vertikální ose (obrázek 23). Názvy a pozice
čidel odpovídají nákresu na obrázku 14. Kolem 15. a 30. hodiny byl naměřen na meteorologické
stanici úhrn srážek, které výrazně ovlivnily objemovou vlhkost u většiny čidel. Přestože
v některých případech nelze jednoznačně odlišit vliv umělé infiltrace od atmosférických srážek,
pokouším se vývoj vlhkosti v jednotlivých čidlech přesto interpretovat.
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Čidlo P1N bylo umístěno jen 7 cm hluboko v půdě, ale za celou dobu měření nezaznamenalo
prakticky žádnou změnu vlhkosti. Později jsem zjistil, že čidlo bylo poškozeno, což považuji
za hlavní důvod, proč čidlo nereagovalo na srážky ani umělou infiltraci.
Čidlo P2N, umístěné 30 cm hluboko do půdy, reaguje relativně konstantním nárůstem
objemové vlhkosti od začátku první srážky až do konce měření (viz obrázek 23). Důvodem
může být to, že voda pomalu protékala do hloubky a vlhkost tak pozvolna rostla, nebo v čase
první srážky dotekla zvlhčovací fronta z umělé infiltrace k čidlu. Může být také kombinace
obou možností, není ale možné tyto příčiny od sebe oddělit. Objemová vlhkost u čidla P2N
narostla během měření o 10 obj. %.
Čidlo P3N, umístěné 38 cm hluboko do stěny pukliny vyplněné půdou, reagovalo jen malým
nárůstem objemové vlhkosti (do 2 obj.%). Jestli byl drobný nárůst způsoben deštěm nebo
infiltrací, není možné zjistit, nicméně se voda dostala do této hloubky jen minimálně.
Čidlo P5N bylo umístěno nad místo infiltrace (10 cm hluboko v půdě, 13 cm nad místem
infiltrace ve vertikálním směru a více než 1 m daleko v horizontálním směru), aby se uměle
infiltrovaná voda nemohla dostat k tomuto čidlu, a aby tedy bylo možné sledovat přirozené
změny objemové vlhkosti v půdě. Z měření je patrné, že čidlo reagovalo nárůstem objemové
vlhkosti na srážkové eventy, celkově je patrný nárůst o 5 obj. % za celou dobu měření.
Je zajímavé, že u čidla P1S, které je umístěno 40 cm hlubko do půdy v puklině na okraji skály,
rostla objemová vlhkost téměř identicky (o 5–6%) jako u kontrolního čidla P5N. Protože čidlo
je na okraji skály, mohly se srážky dostat k čidlu přes povrch pulinové stěny
Zvláštní byl ostrý nárůst objemové vlhkosti u čidla P2S (celkový nárůst až 11 obj. %), které je
umístěno ve stěně pukliny v pískovcovém masivu. Ostrý nárůst vysvětluji tím, že voda
pravděpodobně zatekla k čidlu po stěně pukliny či po povrchu nesoudržného sedimentu, který
puklinu vyplňuje, a nikoliv porézním prostředím.
Čidlo P3S, umístěné 25 cm do půdy v puklině na okraji skály, je sice umístěno přímo nad
čidlem P1S, ale změna objemové vlhkosti se zde téměř neprojevila. To potvrzuje mou
domněnku, že k čidlu P1S se voda nemohla dostat prouděním půdou ve vertikálním směru do
hloubky, a že voda se k čidlu dostala tím, že na něj napršelo ze strany.
U posledního čidla P4S, umístěného 35 cm hluboko v půdě, se objemová vlhkosti prakticky
nemění nejspíš proto, že se do této hloubky v průběhu měření nedostala žádná voda.
Hodnoty maximální rychlosti čela zvlhčovací fronty na lokalitách ML1 SV1, ML2 a ML1 SP1
byly počítány na základě vertikální vzdálenosti. Protože infiltrace neprobíhala vždy přímo nad
čidly, uvádím v posledním sloupci v tabulce 5 rychlosti, ve kterých je zahrnuta také horizontální
vzdálenost od místa infiltrace. Rychlost čela zvlhčovací fronty po zahrnutí horizontální
vzdálenosti je o 8 až 45 % menší.
Naměřené hodnoty mohou sloužit jako hrubý ukazatel maximální rychlosti šíření vlhkosti
v půdním i pískovcovém prostředí poté, co dojde k její infiltraci skrz povrch. Zajímavým
zjištěním je skutečnost, že po vstupu vody do pískovcového prostředí se čelo zvlhčovací fronty
do určité hloubky (v případě sublokality ML1 SV1 do 14 cm, v případě ML2 do 36 cm) šířilo
zhruba stejnou rychlostí, zatímco hlouběji pod místem infiltrace již nárůst vlhkosti nebyl
v průběhu měření zaznamenán. To může poukazovat na kapilární zachycení vody v mělkých
hloubkách pod povrchem, kdy voda už se dále nešíří hlouběji, či k jejímu šíření jiným směrem,
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než byla umístěna čidla, anebo došlo k výraznému zpomalení postupu vody pískovcem a nárůst
již nebyl v hlubších partiích v průběhu krátkodobého měření podchycen.
Čidla TDR se ukázala jako poměrně dobrý a vhodný nástroj pro měření vývoje objemové
vlhkosti pískovce. Přesto se při měření projevily některé nedostatky, na které je třeba brát zřetel.
U čidel umístěných do stěny pískovce je třeba si dát pozor, aby voda k čidlu nezatýkala přes
povrch. Do budoucna by bylo lepší, kdyby se podařilo čidla nakalibrovat pro měření v pískovci
a lépe umístit čidla do stěny pískovce tak, aby bylo celé obklopeno pískovcem, a bylo tak možné
určit absolutní číslo objemové vlhkosti. Dále by bylo vhodné pro zpřesnění měření měřit či
odhadovat množství vody, která se v průběhu měření vypaří z pleny, přes kterou je voda
infiltrována, anebo tento výpar eliminovat například překrytím nepropustnou fólií.
Důležitým poznatkem z krátkodobého měření objemové vlhkosti je fakt, že vrtáním díry pro
umístění čidla může být ovlivněna objemová vlhkost v jejím okolí až o zhruba 2,5 %, přičemž
toto ovlivnění trvá několik hodin. Při budoucích měřeních je tak potřeba uvažovat toto
ovlivnění.

Tabulka 5: Seznam naměřených maximálních rychlostí postupu čela zvlhčovací fronty. První
sloupec udává sublokalitu, kde probíhalo měření, druhý sloupec udává prostředí, ve kterém
bylo čidlo umístěno (pískovec či půda), třetí sloupec je vertikální vzdálenost od místa
infiltrace, čtvrtý sloupec je horizontální vzdálenost od místa infiltrace. V předposledním
sloupci uvádím vypočtenou maximální rychlost čistě z vertikální vzdálenosti, v posledním
sloupci je rychlost vypočtena z absolutní vzdálenosti od místa vsaku (s uvážením vertikální i
horizontální vzdálenosti).

lokalita

Typ
prostředí

ML1 SV1
ML1 SV1
ML1 SV1
ML1 SV1
ML1 SV1
ML2
ML2
ML2
ML2
ML1 SP1
ML1 SP1
ML1 SP1
ML1 SP1

pískovec
pískovec
pískovec
pískovec
pískovec
pískovec
pískovec
pískovec
pískovec
půda
půda
pískovec
pískovec

vzdálenost čidla od místa
infiltrace
vertikální
[cm]

horizontální
[cm]

6
14
24
34
48
19
28
36
44,5
6
11
16,6
22,5

19
19
19
19
9
9
9
9

maximální
maximální
rychlost čela
rychlost čela
zvlhčovací fronty zvlhčovací fronty
[m.s-1]
[m.s-1] (vertikální
(vertikální)
+ horizontální)
5,5E-06
7,7E-06
vlhkost beze změny
vlhkost beze změny
vlhkost beze změny
1,3E-04
1,8E-04
1,9E-04
2,3E-04
7,9E-05
8,9E-05
vlhkost beze změny
2,6E-05
4,7E-05
3,9E-05
5,0E-05
2,6E-05
3,0E-05
3,4E-05
3,7E-05
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Obrázek 20: Graf měření objemové vlhkosti pískovce v čase pomocí čidel TDR na sublokalitě
ML1 SV1. Žluté body vyznačují časy, kdy bylo infiltrováno 50 ml vody.

Obrázek 21: Graf měření objemové vlhkosti pískovce i půdy v čase pomocí čidel TDR na
lokalitě ML2. Žluté body značí časy infiltrace.
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Obrázek 22: Graf měření objemové vlhkosti pískovce a půdy v čase pomocí čidel TDR na
sublokalitě ML1 SP1. Žluté body značí časy přilévání vody do vsakovací válce.

Obrázek 23: Graf měření objemové vlhkosti pískvce a půdy v čase pomocí čidel TDR na
sublokalitě ML1 NP. Umělá infiltrace probíhala po celou dobu měření v intenzitě 24 mm/hod,
záznam atmosférických srážek (oranžová křivka) je vynesen na pravé vertikální ose v mm.h-1.
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4.2.2 Sledování šíření vody puklinami
Pro zjištění, jakou roli mohou při vsaku vody hrát velmi četné pukliny v pískovcovém masivu,
jsem na vrcholku skal v oblasti puklin zasakoval vodu a dole pod skalami jsem sledoval, zda a
v jakém množství voda puklinou protéká.
Vodu jsem vsakoval do půdy nad tektonickou puklinou odpovídající sublokalitě ML1 J1,
celkově jsem zde provedl bezprostředně po sobě tři vsakování. Tato puklina je vyvinutá po celé
výšce výchozu (~ 13,5 metru) a zhora (na vrcholku skály) je překryta přibližně 40 cm půdy. Při
prvním vsakování jsem skrz vsakovací válec infiltroval do půdy celkem 25 litrů vody během
2 minut. Voda se po infiltraci do půdy dále šířila vertikálně dolů i do pukliny, kterou začala ve
formě tenkého vodního filmu protékat po jejích stěnách. Voda se v puklině objevila poprvé
přibližně 2,5 minuty po začátku infiltrace. Při druhém lití jsem infiltroval opět 25 litrů vody
během necelých 3 minut. Voda se tentokrát objevila již 1,5 minuty od začátku lití. Při třetím lití
jsem infiltroval znova 25 litrů během 2,5 minuty. Voda začala vytékat zhruba 1,5 minuty od
začátku infiltrace. Vodu, která protekla puklinou, nebylo možné dole jímat a měřit tak objem,
který vytekl, nicméně vhledem k množství vody, které bylo infiltrováno, vyteklo z pukliny jen
malé množství (odhadem do 5 litrů po každém lití, tedy maximálně 20 % infiltrovaného
objemu).
Další měření jsem provedl na sublokalitě ML1 SP3, kde se nachází 11 m vysoká puklina zakrytá
a vyplněná nesoudržným sedimentem, která je na tektonicky orientované pukliny kolmá. Do
půdy nad puklinou jsem infiltroval 30 litrů vody během 16 minut. Vsak trval tedy výrazně déle
než v předchozím případě. Po necelých 2 minutách od počátku infiltrace bylo možné vidět
tenký film vody, který tekl po stěně pukliny při úpatí skály. Proteklý objem nebylo možné
změřit, nicméně jsem odhadl, že puklinou proteklo méně než 10 % (3 l) z toho, co bylo
zasáknuto.
Poslední měření jsem provedl na sublokalitě ML1 NP. Zde jsem infiltroval jen 15 litrů vody do
půdy nad puklinou vyplňěnou sedimentem, a to během 38 minut. Díky tvaru pukliny, která byla
9 metrů vysoká a dva metry nad zemí se zcela uzavírala, bylo možné vodu jímat. 20 minut po
začátku infiltrace začala voda z pukliny vytékat. Celkem z pukliny vyteklo přibližně 300 ml
vody, což odpovídá pouze 2 % objemu infiltrované vody.
Měření ukázala, že srážková voda, která se vsákne do půdy na povrchu skal, může dále stékat
do puklin a protékat jimi. Je ale překvapivé, jak malé množství vody takto puklinami protéká
až k patě skály. Velké množství vody (více než 80 %) musí být někde zadrženo či odtéci jinudy.
Jedním z možných vysvětlení je to, že byla převážná část infiltrované vody zadržena půdou
(nad i v puklině). Pukliny vyplněné sedimentem tak nefungují jako efektivní svod dešťové vody
z vrcholků skal dolů pod tyto skály. Půda nad puklinami či sediment vyplňující pukliny naopak
velkou část srážkové vody po její infiltraci nejspíš zadržují, voda je pak tím pádem v delším
kontaktu s pískovcovým povrchem, než kdyby po něm jen stékala dolů.
Protože objem vody, který vytekl z pukliny na sublokalitě ML1 J1, byl při všech třech po sobě
jdoucích litích relativně stejný, je možné, že značná část vody neproudila porézním prostředím
pouze vertikálně dolů, ale že mohla zatékat směrem od povrchu výchozu na opačnou stranu,
dovnitř do masivu. Kam přesně veškerá voda proudí, či kde je v oblasti puklin zadržována, už
v rámci diplomové práce nebylo možné zjistit, do budoucna by ale bylo možné sediment v
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puklině osadit profilem měření TDR a sledovat vývoj vlhkosti v čase po umělém zalití či po
atmosférických srážkách.
Stěny tektonických puklin ve výšce cca 2 m nad terénem vykazují podle Karstenových trubic
nsákavost stejnou jako běžné vertikální stěny s biokrustou, stěny orientované kolmo na ně patří
naopak mezi nejméně nasákavé díky přítomnosti železité krusty. Kvůli špatné přístupnosti
nebylo ale možné změřit nasákavost stěn puklin nahoře, kde jsou pukliny vyplněny sedimentem
a je tam tedy pravděpodobně nejvíce zadržována voda.
Zadržená voda v sedimentu vyplňujícím pukliny je delší dobu v kontaktu s povrchem pískovce,
než kdyby voda (např. srážková) po povrchu jen stékala, a dává čas pískovci, aby mohl do sebe
nasáknout vodu i navzdory malé nasákavosti. Kdyby například při silném dešti napršely během
deseti minut 2 mm srážek, na holém povrchu s železitou krustou (kapilární nasákavost
5,8.10-8 m.s-1, viz tabulka 3) by se během deseti minut stihlo zasáknout jen 0,035 mm, než by
voda stekla po povrchu pryč. Z půdy by se ale mohla zadržená voda vsakovat do pískovce i
hodiny, a tak by měl povrch s železitou krustou více času pojmout všechnu vodu (vsak 2 mm
by při stejné nasákavosti trval přibližně 9,5 hodiny).

4.2.3 Dlouhodobé měření objemové vlhkosti
Pomocí čidel TDR jsem jak v půdě, tak i v pískovci měřil dlouhodobý vývoj objemové vlhkosti.
Měření bylo doplněno o hodinový záznam úhrnu srážek, který byl naměřen na 5 km vzdálené
meteorologické stanici ČHMÚ (Holenice). Bylo tak možné sledovat změny objemové vlhkosti
v závislosti na úhrnu srážek.
První dlouhodobé měření přirozeného vývoje objemové vlhkosti jsem prováděl na sublokalitě
ML1 SP1 na vrcholu skal, profil měření je na obrázku 15. Měření probíhalo po dobu 45 dní
(od 28.6. do 13.8.2019). Vývoj objemové vlhkosti za celé měřené období je vykreslen v grafu
na obrázku 24. Z naměřených dat jsem zjistil, že při úhrnu srážek menším než 1 mm za
2–5 hodin se objemová vlhkost v pískovci v hloubce 23,5 cm pod půdním povrchem (půda
z toho tvoří 17 cm) prakticky nemění. Naopak při úhrnu srážek 7 mm za 2 hodiny a 11 mm za
10 hodin se srážky projevily zvýšením objemové vlhkosti i v hloubce 23,5 cm. Jako velmi
překvapivý mi připadá vývoj vlhkosti svrchních čtyř čidel (umístěných 3,5; 5,5; 11 a 17 cm
hluboko) při vysokém úhrnu srážek (červeně vyznačené – 11 mm za 10 hodin a 7 mm za
2 hodiny na obrázku 24). Při takto silném dešti bych očekával nárůst objemové vlhkosti, místo
toho se objemová vlhkost ostře propadla. Důvod, proč se tak dělo, mi není zcela jasný. Jako
nejpravděpodobnější přičina by mohlo být to, že voda při silných deštích zatekla do samotného
čidla TDR či do dataloggeru, čímž se narušila hodnota předávaného napětí z čidel a data poté
byla systematicky znehodnocena. Na grafu je dále patrné, že postupem času, nejspíš z důvodu
následného postupného vysychání dataloggeru/čidla, objemová vlhkosti roste zpět k původním
hodnotám.

47

Obrázek 24: Graf dlouhodobého měření přirozeného vývoje objemové vlhkosti pomocí čidel
TDR na sublokalitě ML1 SP1. Červené šipky s popiskem značí vybrané srážkové eventy.
Popisek uvádí před lomítkem kolik mm vody napršelo a za jak dlouho.

Druhé dlouhodobé měření probíhalo na sublokalitě ML1 NP (při okraji skály nad puklinou
zakrytou a vyplňenou půdou, poloha na obrázku 2) po dobu 127 dní (od 28.9.2019 do 3.2.2020).
Záznam objemové vlhkosti jsem rozdělil do tří grafů na obrázcích 25, 26 a 27. Křivky
odpovídájí záznamu čidel, jejichž pozice je popsána na obrázku 13 a v tabulce 2. Prvních
43 dní probíhal záznam na dva dataloggery s využitím 8 čidel, jak je popsáno v metodice. Po
43. dni jsem jeden datalogger se čtyřmi čidly odstranil a záznam pokračoval pouze s jedním
dataloggerem a čtyřmi čidly. Při vyhodnocování jsem zjištil, že čidlo P1N bylo poškozeno a
objemovou vlhkost nezaznamenávalo, proto záznam z něj nepoužívám.
Z obrázku 25 je patrné, že čidlo P1S, které je umístěno 40 cm hluboko na okraji skály ve výplni
pukliny, nereagovalo na úhrny srážek 2,4 mm za 12–5 hodin. Při úhrnu 6,5 mm za 16 hodin a
více čidlo na déšť reagovalo nárůstem objemové vlhkosti, ale spíš jen pozvolna se zpožděním,
a to i při silnějších deštích (19,7 mm za 17 hodin). Naměřené hodnoty jsou v souladu s tím, co
bych očekával, vzhledem k tomu, že čidlo je relativně hluboko. Zdá se, že vlhkost se k čidlu
dostává se zpožděním, a trvá až 24 hodin, než voda skrz půdní profil do hloubky 40 cm doteče.
Čidlo P2S sice bylo umístěno ve stejné hloubkové úrovni (40 cm hluboko do pískovce, přičemž
30 cm z toho tvoří půda), jen v horizontální vzdálenosti 20 cm od čidla P1S, ale na srážky
reagovalo nejvíce. I menší úhrny srážek (2,1 mm za 5 hodin) se projevily nárůstem vlhkosti.
Důvod, proč čidlo reaguje i na méně vydatné srážky, vysvětluji tím, že se nachází na okraji
skály ve stěně pukliny a tak může k čidlu zatékat voda nejen porézním prostředím, ale také po
povrchu sedimentu vyplňujícího puklinu.
Čidlo P4S (35 cm hluboko v půdě) reagovalo na úhrny srážek nejméně. Z grafu je vidět, že
nárůst vlhkosti v místě čidla má velké zpoždění (až 20 hodin) a je možné pozorovat určitou
závislost na vlhkosti čidla P5S (10 cm hluboko v půdě), které je 25 cm nad čidlem P4S (35 cm
hluboko v půdě). Objemová vlhkost u čidla P4S nijak výrazně neroste, dokud půda nad čidlem
P5S nedosáhne objemové vlhkosti alespoň 20–25 %. K takovému překročení objemové
vlhkosti došlo u dvou nejsilnějších dešťových eventů uvedených na obrázku 25 (19,7 mm za

48

17 hodin a 16,3 mm za 19 hodin). Zdá se tedy, že vlhkost 20–25% je kritickou hranicí, kdy
voda začíná půdou výrazně proudit vertikálně směrem do hloubky.
Čidlo P5S, které je umístěno 10 cm hluboko v půdě, nereagovalo na úhrny srážek 2,4 mm
(za 5–12 hodin) a méně. Po výrazném nasycení půdy (nad 30 %) objemová vlhkost klesala
přibližně o 5 obj. % za den, a to až po dobu několika dní. Když objemová vlhkost klesla pod
18 %, rychlost vysychání výrazně klesá. Domnívám se, že se jedná o hranici, kdy půdu opouští
voda, která se mohla pohybovat gravitačně, a zbyla pouze kapilárně držená voda.
Zbývající čidla P2N, P3N a P5N měřila i po 42. dni, týkají se jich tedy i grafy na obrázcích 26
a 27. Čidlo P5N, které bylo umístěno 10 cm hluboko v půdě, běžně nereagovalo na úhrn srážek
do 2 až 2,5 mm (za 5-12 hodin). Úhrny srážek nad 2,5 mm (za 5 hodin) se běžně projevovaly
nárůstem objemové vlhkosti. Vysychání u tohoto čidla zpomaluje kolem 17 %, předpokládám
tedy, že při objemové vlhkosti zhruba pod 17 % se voda přestává šířit dál do hloubky a zůstává
zadržena.
Čidlo P2N bylo umístěno 30 cm hluboko v půdě. V této hloubce bylo zjištěno, že se nárůstem
objemové vlhkosti neprojevují úhrny srážek menší než 4–6 mm (za 5–19 hodin), v závislosti
na počáteční vlhkosti. Je-li vlhkost půdy vyšší (čidlo ukazuje vlhkost 30 % a více), projeví se i
menší srážky (4 mm za 7 hodin), ale při nižších hodnotách objemové vlhkosti (pod 28 %),
nemusí k jejímu navýšení stačit ani srážka 5,6 mm (za 8 hodin). To, jestli se voda dostane
k čidlu, ale nejspíš hlavně bude řízeno množstvím vody v půdě nad čidlem. Pro průsak skrz
30 cm půdy stačil úhrn srážek okolo 6 mm. Při poklesu objemové vlhkosti pod 27 % dochází
ke zpomalení vysychání.
Poslední čidlo P3N bylo umístěno 38 cm hluboko do stěny pískovce v puklině vyplněné půdou.
V této hlouce se běžně neprojevovaly úhrny srážek až do 10 mm za 19 hodin, ale když byla
nadložní půda již značně nasycená vodou (zhruba nad 30 obj. % u čidla P2N) mohla se projevit
i malá srážka (4,1 mm za 7 hodin). Při větším úhrnu srážek (13–28 mm) čidlo reagovalo ostrým
nárůstem objemové vlhkosti až o 20 obj. % a následně ostrým propadem. To vysvětluji tím, že
mohla srážková voda puklinou zatékat k čidlu a když déšť ustal, voda odtekla pryč, hlouběji do
pukliny. Zdá se tedy, že při silnějších deštích (úhrn srážek 10 mm a více) voda má tendenci
zatékat do puklin. Vysychání u čidla P3N výrazně zpomaluje, pakliže je objemová vlhkost 10
% a méně.
Shrnu-li dlouhodobé měření, z naměřených dat usuzuji, že půdní pokryv na lokalitě Mladějov
1 je schopen zadržet přibližně 2–2,5 mm srážek na 10 cm půdy. Při 30 cm mocném půdním
pokryvu tak může být zachyceno 6–7,5 mm atmosférických srážek. V případě větších úhrnů
srážek, nebo když je půda již dostatečně nasycená vodou (kolem 17–27% objemové vlhkosti),
voda protéká hlouběji až k povrchu pískovce, kde se buď vsákne, nebo teče po jeho povrchu a
může tak zatékat do puklin.
Půdní pokryv tak do jisté míry brání přístupu atmosférických srážek k pískovcovému masivu,
kdy je schopen zadržovat srážky přibližně do 17–27 % své objemové vlhkosti. Jakmile ale dojde
k nárůstu objemové vlhkosti přes tuto hranici, voda se v půdě neudrží a začne významně proudit
hlouběji, což se projevuje rychlejším poklesem objemové vlhkosti půdy (pokles zhruba 5 obj.
% za den). Při silném nasycení vodou se může z půdy postupně uvolňovat voda do pískovce i
několik dní, dokud objemová vlhkost nespadne pod hranici 17–27 %. K vsaku vody do pískovce
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přes povrch pokrytý půdou tak může docházet i několik dní po silném dešti (20 mm za
17 hodin).
O proudění vody v porézním prostředí lépe než objemová vlhkost vypovídá sací tlak (Tindall a
Kunkel, 1999). Z jeho gradientu v prostředí je lépe čitelné, kterým směrem voda proudí, jestli
dochází k proudění vody z půdního profilu do pískovce či naopak a zda se tak děje
bezprostředně po dešti, nebo i během dlouhých období sucha. Tenzometry, které by byly
schopny dlouhodobě v pravidelných intervalech zaznamenávat sací tlak, jsem ale bohužel
nedisponoval.
Přesto jsem přesvědčen, že čidla TDR jsou vhodným nástrojem, s jehož pomocí lze dlouhodobě
sledovat vývoj vlhkosti v pískovcovém prostředí. Pro přesnější kvantifikaci, kolik vody a za
jakých podmínek se dostává do pískovců, je nutné čidla nakalibrovat na pískovcové prostředí,
a pro dosažení co nejpřesnějších hodnot je třeba zohlednit různé faktory, které by mohly
ovlivnit měření, jako je například způsob umístění čidel, diskutovaný v kapitole 4.2.1. Dále by
poznatky o proudění vody v půdě a v pískovci bylo možné zpřesnit tím, že by byl úhrn srážek
měřen přímo na místě a kdyby při měření a výpočtech byla navíc zohledněna evapotranspirace
z půdy. Stejně tak je důležité dbát na nevýhody měření, které diskutuji na konci kapitoly 4.2.1.
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Obrázek 25: Dlouhodobé měření objemové vlhkosti na sublokalitě ML1 NP. 1.-42. den
měření. Červená čísla s šipkou značí vybrané srážkové eventy. Před lomítkem je celkový úhrn
srážek v mm a za lomítkem značím, kolik hodin event trval.

Obrázek 26: Dlouhodobé měření objemové vlhkosti na sublokalitě ML1 NP. 43.-85. den
měření. Červená čísla s šipkou značí vybrané srážkové eventy. Před lomítkem je celkový úhrn
srážek v mm a za lomítkem značím, kolik hodin event trval.

Obrázek 27: Dlouhodobé měření objemové vlhkosti na sublokalitě ML1 NP. 86.-127. den
měření. Červená čísla s šipkou značí vybrané srážkové eventy. Před lomítkem je celkový úhrn
srážek v mm a za lomítkem značím, kolik hodin event trval.
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5 Závěr
Jelikož oblasti průniku vody do přírodních pískovcových věží ve skalních městech nebyly
doposud příliš zkoumány, věnuji se tomuto tématu ve své práci, neboť se jedná o důležitý údaj
pro bilanci vody v prostředí, která má zásadní vliv na zvětrávání pískovce. Zkoumám tak místa,
kde voda proniká do pískovcových skal, za jakých podmínek a jak se voda v prostředí dále šíří.
Výzkum jsem prováděl na dvou lokalitách v oblasti Českého ráje, kde pomocí Karstenových
trubic měřím kapilární nasákavost přírodních pískovcových povrchů, pomocí vsakovacího
válce měřím koeficient vsaku vody do půdního pokryvu a do pískovce, a metodou TDR (Time
Domain Reflectometry) sleduji pohyb vody v mělké zóně skalních měst.
V rámci své diplomové práce jsem naměřil pomocí Karstenových trubic celkem 33 hodnot
kapilární nasákavosti různých typů pískovcového povrchu. Ukázalo se, že i na relativně malé
vzdálenosti (do 40 metrů) se může kapilární nasákavost lišit až o čtyři rády. Dále lze pozorovat
jasnou závislost velikosti kapilární nasákavosti na typu povrchu. O výsledné hodnotě
rozhoduje, jestli je povrch postižen vysokou mírou zvětrání a je bez přítomnosti biogenní kůry
(průměrná kapilární nasákavost zvětralých povrchů bez biogenní kůry byla 6,9.10-5 m.s-1),
zatímco méně zvětralé povrchy pokryté biogenní kůrou jsou statisticky významně méně
nasákavé (průměrná kapilární nasákavost povrchů s biogenní kůrou byla 5,7.10-6 m.s-1).
Horizontální povrchy na vrcholcích 8–13 m vysokých pískovcových skal byly ještě méně
nasákavé (statisticky významný rozdíl, v průměru 1,3.10-6 m.s-1), přičemž nejspíš nehraje roli,
jestli je povrch pokryt několik cm mocnou vrstvou půdy. Snížení kapilární nasákavosti v tomto
místě vysvětluji tím, že póry na horizontálním povrchu mohly být zanešeny jemnozrnnými
částicemi původem z blízkého půdního pokryvu. Nejméně nasákavý byl povrch s železitou
skalní kůrou (průměrná hodnota kapilární nasákavosti byla 5,8.10-8 m.s-1). Přirozený
pískovcový povrch tak nelze brát jako jeden celek, neboť vykazuje velkou promněnlivost i v
rozmezí několika metrů. Karstenova trubice se pro toto měření ukázala jako vhodný, rychlý a
nedestruktivní nástroj.
Pomocí vsakovacího válce jsem změřil koeficient vsaku do půdy, který vyšel 2,1.10-5 m.s-1.
Vsakovacím válcem jsem měřil koeficient vsaku i na pískovci, konkrétně na vrcholku ~10 m
vysoké skály, kde koeficient vsaku vyšel přibližně o jeden řád nižší než v půdě (4,5.10-6 m.s-1).
Také jsem zjistil, že ve svrchních 10 cm půdy, které označuji jako horizont O, je vsak více než
40× větší než v půdě pod tímto horizontem.
Dále jsem určoval rychlost šíření vlhkosti v pískovci po umělé infiltraci, a to za pomoci
několikahodinového záznamu objemové vlhkosti měřené pomocí čidel TDR umístěných do
různé hloubky pod místem infiltrace. Takto jsem provedl celkem 3 měření trvající přibližně 15
až 24 hodin. Změřená maximální rychlost šíření zvlhčovací fronty v pískovci se pohybovala
v rozmezí od 5,5.10-6 do 1,9.10-4 m.s-1, tj. 50–1600 cm/den. Tyto hodnoty ukazují přibližnou
maximální rychlost šíření rychlosti v pískovci. Zajímavé je, že se vlhkost při umělé infiltraci
(vsáknuto 500 ml na ploše 380 cm2) šířila přibližně konstantní rychlostí jen do určité hloubky
(cca 14 až 24 cm pod místo infiltrace), pak se ale postup vlhkosti zastavil či významně zpomalil
a do větších hloubek se během 24 hodin vůbec nedostal.
Pomocí čidel TDR jsem také měřil dlouhodobý vývoj objemové vlhkosti v půdě i pískovci.
Měření jsem doplnil o hodinový záznam úhrnu srážek z 5 km vzdálené meteorologické stanice
ČHMÚ. Takto jsem zaznamenával vývoj objemové vlhkosti na dvou lokalitách celkem téměř
půl roku. Ze záznamu jsem zjistil, že půdní pokryv je schopen zadržet 2–2,5 mm
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atmosférických srážek na každých 10 cm půdy. Je-li půda již ale dostatečně nasycena vodou
(kolem 17–27 % objemové vlhkosti), voda začne půdou proudit do větších hloubek a může se
tak dostat až k povrchu pískovce, kde se podle změřených dat buď vsákne do pískovce, nebo
může téct po povrchu a zatékat do puklin. Při takto silném nasycení půdy vodou se voda může
z půdy uvolňovat postupně i několik dní.
Čidla TDR prokázala, že jsou vhodným nástrojem pro sledování vývoje objemové vlhkosti
v pískovcovém prostředí. Je však třeba dbát na některé problematické věci, například na možné
zatékání vody k čidlu přes povrch pískovce podél kabelu čidla, což zvyšuje měřenou
objemovou vlhkost a zároveň zdánlivě zvyšuje rychost šíření vlhkosti (po povrchu pískovce se
voda šíří rychleji než porézním prostředím). Do budoucna je vhodné TDR čidla nakalibrovat
přímo na studované pískovce a ověřit, jak se nevhodná kalibrace projeví na měřených
hodnotách.
Dále jsem pomocí jednoduchých testů zjišťoval, jaký mají na proudění vody vliv vertikální
pukliny v 10 m vysokých skalách, přičemž jejich horní část je překryta a vyplněna půdou. Po
jednorázové infiltraci několika litrů vody do půdy nad puklinami se ukázalo, že puklinami
vertikálně dolů pod pískovcové stěny proteklo méně než 20 % vody, zato ale relativně rychle
(0,5–5 m.min-1). Zbylé množství (více než 80 %) tak bylo buď zachyceno v půdě nad puklinou
nebo v puklině, anebo tato voda zatekla puklinou někam jinam směrem do masivu. Zadržená
voda v puklinách tak může být delší dobu v kontaktu s povrchem pískovce a může se do
pískovce ve finále dostat pravděpodobně větší množství vody, než kdyby jen voda tekla po
povrchu pískovce. Tyto předpoklady je třeba ještě ověřit měřením s využitím většího množství
čidel.
Věřím, že mnou získané údaje mohou přispět k lepšímu pochopení vývoje vlhkosti v čase a
prostoru v mělké zóně pískovcových skalních měst a že naměřené hodnoty by mohly být
využitelné jako vstupní data do konceptuálního modelu pohybu vlhkosti v pískovcových
skalních městech.
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Marszałek, H., Šantrůček, J., Šilar, J. (2012). Podzemní vody České republiky. Česká
geologická služba, Praha, 1143 str. ISBN: 978-80-7075-797-0.
Küntz, M, van Mier, JGM. (1997). Field evidences and theoretical analysis of the gravitydriven wetting front instability of water runoffs on concrete structures. Heron, 42(4):
231-244.
Kůrková, I., Bruthans, J., Burda, J., Bůzek, F., Herčík, F., Kadlecová, R., Kondrová, L., Čech,
S., Mlčoch, B., Skácelová, Z., Nol, O., Navrátilová, V., Šíma, J., Kašpárek, L., Beran, A.,
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Příloha 1
Kalibraci čidel TDR uvádím dodatečně v příloze, neboť se čidla nepodařilo nakalibrovat
s dostatečnou přesností a kalibraci jsem nakonec v práci nevyužil. Přesto jsem se rozhodl
neúspěšnou kalibraci uvést, protože se domnívám, že může obsahovat relevantní informace pro
ostatní, kteří by podobnou kalibraci chtěli provádět. Na kalibraci čidel TDR jsem použil čtyři
jádra pískovce o průměru 5,5 cm a mocnosti 3–5 cm, odebraná pomocí jádrovnice a
akumulátorové vrtačky na lokalitě Mladějov 1. Tyto vzorky značím A, B, C a D
(viz obrázek 28). Vzorky jsem nejprve nechal saturovat vodou (byly ponořeny po dobu 24 hodin
ve vodním sloupci o výšce minimálně 30 cm). Po vyjmutí z vody jsem vzorek zvážil, abych
mohl gravimetricky stanovit stupeň saturace vzorku, a zároveň jsem v něm čidly TDR změřil
objemovou vlhkost. Po zvážení a změření čidly jsem nechal vzorek několik hodin až dní
vysychat, poté jsem vzorek zavřel do těsné nádoby po dobu alespoň pěti dní, aby se vlhkost ve
vzorku homogenizovala. Takto jsem měření dále opakoval, ovšem bez prvotní saturace vodou.
Na konec jsem vzorky vložil na týden do vysoušecí pece a při 105 °C jsem vzorky nechal
vyschnout. Vysušené vzorky jsem opět zvážil a změřil čidly TDR. Získal jsem tak záznam
dvojic stupně saturace a objemové vlhkosti (z TDR) ve vysušeném i saturovaném stavu a mezi
nimi čtyři další body při různých vlhkostech, v závislosti na tom, jak vzorek vysychal.
Kalibraci jsem prováděl na čtyřech čidlech. Každým čidlem jsem přemeřil každý vzorek při
dané vlhkosti dvakrát po sobě. Nejprve jsem jednou změřil objemovou vlhkost, vyjmul čidlo a
otočené o 180° jsem čidlo zasunul zpět do vzorku a změřil podruhé. Takto bylo naměřeno
celkem 192 hodnot objemové vlhkosti. Záznam objemové vlhkosti čidel v závislosti na stupni
saturace vzorku vynáším do grafu na obrázku 29.
Z tohoto měření vyplynulo, že objemová vlhkost změřená čidly TDR sice postupně narůstá
s rostoucím stupněm saturace, nicméně hodnoty objemové vlhkosti silně kolísaly a pohybovaly
se převážně v záporných hodnotách. Z porovnání těchto hodnot s hodnotami naměřenými na
stejném pískovci lokality Mladějov 1, ale v terénu, jsem zjistil, že hodnoty z laboratorní
kalibrace mají velmi odlišný rozsah. Tak například minimální změřená hodnota v terénu byla
na lokalitě Mladějov 1 -3 obj. %, zatímco na jádrech v laboratoři až -10 obj. %. Obdobně,
nejvyšší hodnoty v terénu na lokalitě Mladějov 1 dosahovaly až k 13 obj. %, zatímco nejvyšší
hodnoty na jádrech v laboratoři byly menší než 4 obj. %. Nepředpokládám, že by v laboratoři
došlo k tak nedokonalému nasycení vzorků vodou, že by jejich objemová vlhkost byla až o
zhruba 9 obj. % nižší než mají nejvlhčí stěny v terénu. Velmi nízké hodnoty objemové vlhkosti
změřené na jádrových vzorcích tak vysvětluji tím, že byly vzorky příliš malé a oblast měření
relativní permitivity (resp. objemové vlhkosti) čidly TDR tak přesahovala velikost vzorku, a
byla tedy měřena i relativní permitivita za hranicí vzorku, tedy vzduchu, která je výrazně menší
(Jones, 2002). Z kalibrace bylo dále zjištěno, že se výrazně liší hodnoty zaznamenané na čidlech
1 a 2 od záznamu čidel 3 a 4. Protože jsou čidla 3 a 4 o několik let novější, je možné, že je zde
rozdíl dán šarží čidel. Při kalibraci je tedy třeba kalibrovat konkrétní čidlo na konkrétní
prostředí.
Pro zlepšení kalibrace doporučuji použít větší vzorek pískovce a kalibrovat každé čidlo zvlášť,
nejlépe na materiálu, který bude odpovídat měřenému pískovci. Dále by mohlo být přínosné
ověření změřené objemové vlhkosti pomocí i jiné metody měření.
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Obrázek 28: Fotografie vzorků A, B, C a D s vyvrtanými paralelními otvory na čidlo.

Obrázek 29: Graf kalibrace čidel TDR. Písmena A,B,C a D značí měřený vzorek, v závorce je
uveden stupeň saturace vzorku v procentech, stanovený gravimetricky.
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Příloha 2

Obrázek 30: Měření kapilární nasákavosti na sublokalitě ML1 ZK, na povrchu ,železitá
krusta‘.

Obrázek 31: Měření kapilární nasákavosti na sublokalitě ML1 SP1, na povrchu ,vrchol skály
pokrytý půdou‘
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Obrázek 32: Měření kapilární nasákavosti na sublokalitě ML1 SH1, na povrchu ,vrchol skály
bez půdy‘.

Obrázek 33: Měření kapilární nasákavosti na sublokalitě ML1 J1, na povrchu ,stěny puklin‘.
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Obrázek 34: Měření kapilární nasákavosti na sublokalitě ML1 Pilíř, na povrchu ,pilíř‘.

Obrázek 35: Měření kapilární nasákavosti na sublokalitě ML1 Sole, na povrchu ,sole‘.
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Obrázek 36: Měření kapilární nasákavosti na sublokalitě ML1 BK, na povrchu ,biogenní
kůra‘.

Obrázek 37: Měření kapilární nasákavosti na sublokalitě ML1 SV2, na povrchu ,sklaní
výčnělky‘.
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