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Abstrakt 

Cílem této práce bylo orientačně otestovat, do jaké míry je rozpad díky vzduchu stlačovanému 

kapilární vodou nasávanou do sedimentu (kapilárně-pneumatický rozpad, KP rozpad) významným 

procesem při erozi různých sedimentů, jako jsou písky až slabě cementované pískovce, spraše, jíly, 

jílovce a případně i jílovité půdy. Dílčím cílem bylo především vytvořit a na několika vybraných 

materiálech otestovat jednoduchou metodiku, prokazující, zda sediment podlehne KP rozpadu, dále 

vypočítat destrukční tlak daný KP rozpadem v pórech sedimentu a porovnat ho s tahovou pevností 

materiálu a konečně posoudit vliv mineralogie a porosity sedimentů na KP rozpad. Pro odlišení KP 

rozpadu od jiných destrukčních procesů jsem zvolila pozorování rozpadu dvojic vzorků, kdy jeden byl 

saturován za běžného atmosférického tlaku vzduchu a druhý ve vakuu. Tato metoda je schopná odlišit 

KP působení od jiných erozních procesů a zároveň je přiměřeně rychlá a vhodná pro různé sedimenty 

a zeminy. Pozorování potvrzuje, že KP působení je schopno rozložit různé sedimenty a zeminy na 

jemné částice, jedná se o velmi důležitý proces rozpadu, který probíhá i ve stojaté vodě, může být 

iniciátorem pipingu a měl by být proto intenzivně studován. Srovnání vypočtených hodnot pórového 

tlaku s tahovou pevností ukázala, že vypočtené pórové tlaky zřejmě přeceňují skutečné tlaky při KP 

rozpadu nebo tahová pevnost podceňuje odolnost sedimentu vůči KP rozpadu.  Mineralogie sedimentů 

s výjimkou obsahu expanzních jílů zřejmě nehraje na rozdíl od velikosti pórů významnou roli při KP 

rozpadu. 
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Abstract 

The aim of this study was to test how important rule plays the  decay due air compressed by  

capillary water entering the sediment (capillary -pneumatic decay, CP decay further in the text) in 

various sediments like such as sand to weakly cemented sandstones, loess, clays, mudstones and clay 

soil . Main partial aim was to design and test a simple methodology, testing whether the sediment 

decays due to CP decay or not. Second aim was to determine the destructive pressure in pores driven 

by CP process and compare it with the tensile strength of material.  Third aim was to evaluate the 

effect of mineralogy and porosity on KP decay. To distinguish KP decay from other destructive 

processes I used the observation of pairs of samples where one has been saturated by water at normal 

atmospheric pressure and the second under vacuum. This method is able to distinguish the effect of CP 

decay from other erosion processes and is reasonably quick and appropriate for different sediments 

and soil types. The observation confirms that the CP process is capable to decompose the selected 

materials into loose fine particles. This process is thus very important as primary process decomposing 

sediments in stagnant water, may iniciate piping and as such should be intensively studied. 

Comparison of calculated pore pressure with tensile strength shown that calculated pore pressures are 

probably overestimated compare to real pressuress during CP decay or tensice strength underestimates 

the resistance of sediment against CP decay. Unlike pore size, the mineral composition with exception 

of expansive clays seems do not plays an important role in CP decay. 
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1. Úvod 

1.1. Zaměření a cíle práce 

Existuje široké spektrum erozních procesů. Eroze nezpevněných sedimentů je nejčastěji 

vysvětlována kinetickou energií dopadajících dešťových kapek a stékající vodou (Julien a Frenette, 

1985, Bryan, 2000, Römkens et al., 2001, Ramos et al., 2003, Liu et al., 2011). U zpevněných 

sedimentů je před erozí uvažováno jejich rozvolnění díky rozpouštění tmelu, solnému a mrazovému 

zvětrání, činnosti organismů (kořeny, organické kyseliny a další látky), tepelným namáháním apod. 

(Lin, 1998, Navarro a Doehne, 1999, Gyssels a Poesen, 2003, Kværnø a Øygarden, 2006, Zhang, 

2006, Gautam a Shakoor, 2013). 

Je dobře známo, že nezpevněné sedimenty se obvykle rozpadají po ponoření do vody (Akai, 1993, 

Poesen et al., 1994, Lin, 1998). Obvyklým vysvětlením je zánik kapilárního sání, které tmelí zrna 

sedimentu či agregáty půdy a v případě jílů též oddálení jílových částic na vzdálenost vyšší, než na 

kterou působí Van der Waalsovy síly (Jellander et al., 1988, Anandarajah a Chen, 1997). I ve 

zpevněných sedimentech dochází v některých případech při opakovaném namáčení a vysychání 

sedimentu k jeho úplnému rozpadu (Akai,1993, Gautam a Shakoor, 2013). Tyto jevy jsou obvykle 

vysvětlovány bobtnáním expanzních jílů a disperzí jílů.  

Termín bobtnání byl použit k popisu zvýšení měřeného bodu oproti předchozímu měření skalního 

povrchu. Dále se používá termín „surface swelling“, protože je tento jev pozorován na povrchu, 

ačkoliv ve skutečnosti vzniká pod povrchem (Stephenson a Kirk, 2001). Terzaghi a Peck (1967) 

popisují bobtnání jako zvětšení objemu zeminy pokud je odstraněno nadloží, zatímco půda zůstala 

v kontaktu s vodou. V semiaridních regionech je jílový povrch vysoušen do velkých hloubek a 

vznikají na něm hluboké trhliny. Při sezónních deštích voda vniká do trhlin a způsobuje bobtnání jílů a 

tím zvedání povrchu. Dochází tedy ke zvětšování objemu zeminy způsobeným absorpcí vody 

(Moriwaki a Mitchell, 1977).  

Samovolný rozpad sedimentu ve stojaté vodě je v anglické literatuře obvykle označován termínem 

slaking (analogicky podle rozpadu vypáleného vápna při hašení; Ritchie a Bing-An, 1990, Giles et al., 

1993, Podgieter et al., 2002, Mun et al., 2007). Dále v textu používám pro samovolný rozpad ve 

stagnující vodě termín „slaking“ z angličtiny, protože český překlad „hašení“ je zavádějící a v tomto 

kontextu nepoužívaný a sousloví „samovolný rozpad ve stojící vodě“ je příliš dlouhé. Vedle bobtnání 

expanzních jílů, činnosti organismů, disperze, mrazového a solného zvětrávání, bylo v 50. a 60. letech 

zjištěno, že kapilární voda, vstupující do suchého, nebo vlhkého sedimentu, je schopna stlačit 

reziduální vzduch v pórech natolik, že tlak pórového vzduchu roztrhá strukturu sedimentu a sediment 

se rozpadá (Terzaghi a Peck, 1948, Cernuda et al., 1954, Badger et al., 1956, Panabokke a Quirk, 
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1957). Tento proces, dále označuji jako kapilárně-pneumatický rozpad (dále KP rozpad) a namáhání 

kapilárně stlačeným vzduchem pak KP působení/namáhání abych proces odlišila od termínu slaking, 

který chápu jako rozpad ve stojaté vodě daný jakoukoli příčinou. Zatímco v 50. - 80. letech minulého 

století byl v zahraniční literatuře KP rozpad poměrně hojně popisován pod termínem slaking (Terzaghi 

a Peck, 1948, Cernuda et al., 1954, Badger et al., 1956, Panabokke a Quirk, 1957, Nakamo, 1967, 

Taylor a Spears, 1970, Arulandan a Heinzen, 1977, Moriwaki a Mitchell, 1977), v současnosti je 

popisován výrazně méně často a v některých článcích a monografiích týkajících se eroze půdy či 

sedimentů není zmiňován vůbec, nebo jen zcela okrajově (Brady, 1990, Lal, 1994, Renard et al., 1997, 

Morgan, 2005, Mitchell, 2005).  

Při velmi detailním studiu rozpadu hruboskalského pískovce z lomu Střeleč (z geomechanického 

hlediska přesněji  střelečského uzamčeného písku) se ukázalo, že KP rozpad je klíčovým 

mechanismem vedoucím k erozi tohoto materiálu (viz článek Bruthans et al. 2014, jehož jsem 

spoluautorem).  Navazující experimenty a rešerše starší literatury naznačily, že KP rozpad může 

teoreticky mít značný význam i u mnoha jiných sedimentů a podobných materiálů (např. půda). S tím 

ostře kontrastuje skutečnost, že tento proces je zmiňován v mnoha článcích a monografiích jen 

okrajově a řada výzkumníků o jeho možném vlivu proto ani neuvažuje nebo o něm dokonce vůbec 

neví (viz výše). 

 Cílem této práce je orientačně otestovat do jaké míry je KP rozpad významným procesem při 

erozi různých sedimentů, jako jsou písky až slabě cementované pískovce, spraše, jíly, jílovce a 

případně i jílovité půdy. Výsledkem by mělo být zjištění, zda má smysl se KP rozpadem detailněji 

zabývat, či zda se jedná pouze o zcela okrajový a nevýznamný jev, který pro většinu sedimentů nemá 

oproti jiným erozním procesům význam. 

Dílčím cílem je vytvoření a na několika typech sedimentů a půdy otestování jednoduché metodiky, 

prokazující, zda sediment podlehne KP rozpadu. Metodika musí být koncipována tak, aby byl 

testovaný materiál namáhán pouze KP působením a ne jiným známým erozním procesem. Dalším 

dílčím cílem je u vybraných materiálů určit destrukční tlak, jaký stlačovaný vzduch vyvolá uvnitř pórů 

a porovnat jej s tahovou pevností materiálů, a konečně se pokusit posoudit, jaký vliv má na KP rozpad 

mineralogie a porosita, zejména zda tento proces působí i v případě expanzních jílů. 
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1.2 Slaking: typy, procesy a metody měření 

1.2.1. Definice, typy a mechanismy slakingu  

O slakingu bylo v minulosti napsáno množství prací v souvislosti s těžbou uhlí (Berkovitch et al., 

1959, Taylor a Spears, 1970, Taylor, 1988), se stabilitou přírodních a umělých svahů (Nakamo, 1967, 

Moriwaki a Mitchell, 1977, Sharma, 2012), zavlažovacími projekty (Moriwaki a Mitchell, 1977), erozí 

povrchu a rozpadem (Arulandan a Heinzen, 1977). Je definován jako rozpad materiálu v důsledku 

cyklů sušení a zvlhčení (Taylor, 1988, Akai, 1993, Mitchell, 2005, Yagiz, 2011, Sharma, 2012). Dále 

je v literatuře uváděno, že mohou být za slaking odpovědné cykly mrznutí a tání, smršťování a 

bobtnání (Tindall et al., 1999), množství a druh jílových minerálů (Badger et al., 1956, Czerewko a 

Cripps, 2001, Gautam a Shakoor, 2013). Obecně jej lze definovat jako jakýkoli rozpad, kde nehraje 

roli unášecí schopnost, ale průnik vody či vlhkosti do struktury materiálu. 

Čím je počáteční vlhkost materiálu nižší, tím je materiál náchylnější k rozpadu. (Cernuda et al., 

1954, Arulandan a Heinzen, 1977, Moriwaki a Mitchell, 1977). I proto dochází k největší erozi na 

začátku intenzivních dešťů (Bryan, 2000). Slaking také závisí na velikosti suché objemové hmotnosti. 

Čím je objemová hmotnost větší, tím je materiál odolnější vůči slakingu (Seedsman, 1986).  

V literatuře byly popsány čtyři makroskopicky odlišné typy slakingu (Obr. 1), (Moriwaki a 

Mitchell, 1977, Mitchell, 1993, Sadisun et al., 2005): 

• Dispersion slaking – vzorek se po zatopení vodou rozpadá na částice kalu, tvoří se mrak 

zákalu a z rozpadajícího materiálu unikají bubliny vzduchu 

• Swelling slaking – vzorek po zatopení vodou zvětší svůj objem a rozpadne se na malé 

částice  

• Body slaking – vzorek po zatopení vodou popraská a rozpadne se na bloky, které se již 

dále nerozpadají 

• Surface slaking – vzorek se po zatopení vodou rozpadá na kousky, zdá se, že se rozpad 

rozvíjí zevnitř ven 
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Obrázek 1: Makroskopicky odlišné typy slakingu (Sadisun et al., 2005). 

 

Bylo popsáno množství mechanismů, které více, či méně mohou napomáhat rozpadu materiálu 

pomocí slakingu. Jako hlavní uvádím tyto: 

A) KP rozpad: Většina autorů se shoduje, že vzduch stlačený kapilární vodou vstupující do 

jednotlivých pórů při zatopení vyvolá stlačení vzduchu, který původně vyplňoval póry (Obr. 2) a to 

vede k porušení povrchu materiálu a jeho rozpadu (Terzaghi a Peck, 1956, Arulandan a Heinzen, 

1977, Moriwaki a Mitchell, 1977, Taylor, 1988, Santi, 1998, Tindall et al., 1999, Bryan, 2000, Vallejo, 

2011, Sharma, 2012). Badger et al.(1956) a Berkovitch et al. (1959) tvrdí, že díky porušení materiálu 

unikajícím stlačeným vzduchem dojde k otevření čerstvého povrchu pro vodu a vzniknou tak místa 

pro disperzi, která napomáhá KP rozpadu. Při KP rozpadu hraje zásadní roli velikost a drsnost pórů. 

Čím menší póry jsou, tím větší jsou kapilární síly a stlačení vzduchu a tím spíše ke slakingu dojde 

(Berkovitch et al., 1959, Vallejo, 2011). Z měření bodového zatížení vyplývá, že vzorky s menším 

průměrem pórů mají vyšší hodnoty bodového zatížení. U břidlic s průměrem pórů 0,18 -  0,0543 mm 

byla naměřena bodová pevnost v rozmezí 2,8 – 6, 2 MPa (Vallejo, 2011). Jestliže je kapilára s 

nepravidelným průřezem smáčena ve vodě, nepostupuje voda v kapiláře po celém průřezu, ale 

rozšiřuje se do jejích rohů. Tato částečná výplň bude bránit zvýšení tlaku vzduchu, potřebného ke KP 
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rozpadu. Pokud tedy budou póry hladké a menší než cca 0,060 mm, spíše dojde ke KP rozpadu, pokud 

budou póry drsné a větší než cca 0,060 mm, nebude mít stlačení vzduchu takový efekt. (Vallejo, 

2011).  

 

 

Obrázek 2: a) vzorek s mikropóry, b) mikropór s vodou a vzduchem pod tlakem (Vallejo, 2011) 

 

B) Rozpad díky přítomnosti expanzních jílových minerálů  

Expanzní jíly se skládají ze záporně nabitých hlinitokřemičitanových vrstev, které drží pohromadě 

kationty pomocí van der Waalsových sil. Nejcharakterističtější vlastnost je jejich schopnost 

absorbovat vodu mezi vrstvami, což má za následek silné odpudivé síly a jíl tak expanduje. Expanze 

jílů je řízena kationovou výměnou mezi záporně nabitým povrchem jílu a roztoku s obsahem Na+, 

nebo K+ , respektive solí NaCl a KCl (Chen, 1975). Bobtnání závisí na umístění náboje, pevnosti 

mezivrstevního povrchu, schopnosti výměny kationtů, na obsahu elektrolytu v kapalné fázi, hustotě 

náboje a protiiontu, kdy kyslík z molekuly vody náleží sodnému protiiontu v roztoku, zatímco vodík 

z molekuly vody tvoří vodíkové vazby na povrchu jílových minerálů (Hensen a Smit, 2002). Expanzní 

jíly mohou být identifikovány v laboratoři pomocí rentgenové difrakce, kdy jsou minerály 

identifikovány podle difrakčních hodnot, které jsou pro každý minerál unikátní, dále diferenciální 

termickou analýzou, barevnou adsorpcí, chemickou analýzou, zkoumáním pomocí elektronového 

mikroskopu a v oedometru a dalšími nepřímými metodami (Chen, 1975). V terénu se dají v suchém 

období snadno rozpoznat podle vznikajících hlubokých mnohoúhelníkových trhlin. Pokud jsou tyto 

minerály namáčeny, bobtnají, jakmile vyschnou, zmenší objem a zanechávají velké trhliny v půdě. 
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Bobtnavé minerály mohou řídit chování jakéhokoli typu půdy, pokud je podíl jílu alespoň 5% 

hmotnosti. Jsou rozděleny do skupiny smektitu, vermikulitu a chloritu.  Půdy obsahující smektitické 

jíly, především montmorillonit, vykazují nejvyšší míru bobtnání (Rogers et al., 2004).  

C) Disperze: Disperzní jíly jsou charakteristické nestabilní strukturou a vysokou erodabilností. 

Eroze v důsledku disperze jílů závisí na mineralogii, chemickém složení a na solích, rozpuštěných 

v pórové vodě. Disperzní jíly jsou vysoce erozivní proto, že obsahují vyšší podíl rozpuštěného 

výměnného sodného kationtu v pórové vodě než obyčejné jíly (Belarbi et al., 2013), které mají 

převahu Ca a Mg. Při disperzi dochází k přidání jednomocných kationtů, což způsobuje zvýšení 

hydratace micel, částice se tak začnou odpuzovat a to vede k nerovnováze elektrochemických sil mezi 

částicemi, a překročení Van der Waalsových sil. Přítomnost jednomocných kationtů má za následek 

rozšíření difuzní vrstvy kolem každé částice, v důsledku toho reagují disperzní jíly spíše jako 

samostatné částice než jako celek. (Tindal et al., 1999). Disperze jílů je vyhodnocována pomocí metod 

jako je Crumb test, Pinhole test, SCS double hydrometer test a chemický test (USDA, 2004). Index 

SAR (Sodium Adsorption Ratio) je používán jako měřítko poměru sodíku s jinými kationty, vychází 

ze vzorce (1), (Tindall et al., 1999). 

          (1) 

 

 

D: Opakované Mrznutí a tání. Cykly mrznutí a tání způsobují slaking především u ložisek jílových 

minerálů (Gautam a Shakoor, 2013). Počáteční vlhkost při mrznutí je klíčovým faktorem, obecně platí, 

že stabilita shluku je nepřímo úměrná obsahu vody v půdě v době mrznutí. Různé půdy reagují odlišně 

díky rozdílům ve struktuře, textuře, obsahu organické hmoty, chemickým vlastnostem a kořenovému 

systému. Mrznutí a tání snižuje odolnost půdy proti dopadu dešťových kapek (Kværnø a Øygarden, 

2006). 

E: Dopad dešťových kapek. Nejvíce bude slaking působit na sluncem vysušeném povrchu při 

silných deštích. Vstupující voda slouží jako „tmelící film“ a brzdí rozpad, ale když se tlak vzduchu, 

unikajícího ze zeminy, zvýší nad únosnou mez, dojde k rozpadu (Cernuda et al., 1954). Oproti tomu 

efekt kapek dopadajících na povrch způsobuje rozpad pórové struktury a tím rozpad materiálu. Eroze 

dopadem dešťových kapek je komplikována objemem, velikostí, průběžností a distribucí pórů, 

strukturou, nebo texturou materiálu, elektrostatickými vazbami mezi jílovými minerály, huminovými 

kyselinami, mikrobiálními produkty, kohezí a povrchovým napětím (Bryan, 2000). Díky dopadu 

dešťových kapek a slakingu může na povrchu dešti vystaveného materiálu vznikat tenká krusta 

(Bryan, 2000, Neave a Rayburg, 2007). 
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V literatuře je popsané velké množství dalších mechanismů, které, ať už přímo či nepřímo, 

ovlivňují slaking. Většina autorů, kteří tyto mechanismy uvádí, však popisuje slaking jako destrukční 

proces, který je způsoben tlakem unikajícího kapilárně stlačeného vzduchu při zatopení vodou, a 

ostatní mechanismy spíše jen ovlivňují rychlost eroze pomocí kapilárně stlačeného vzduchu.  V této 

práci se zaměřuji na rozpad materiálu kapilárně stlačeným vzduchem, dále uváděn jako KP rozpad.  

 

1.2.2 Metody kvantifikace slakingu 

Náchylnost k rozkladu slakingem je charakterizována pomocí testů, jejichž základem je 

pozorování odolnosti vzorků hornin vůči krátkodobému namáhání, kdy je modelován rychlý 

zvětrávací proces. Existuje mnoho různých testů k porovnání náchylnosti a zatřídění. Základem všech 

testů je ponoření vzorků hornin do vody, kdy se pozoruje rozpad (Sadisun et al., 2005). 

A) Slake durability test  

Deset zaoblených vzorků o váze 40-60 g (dohromady 450-550 g) se vloží do testovacího bubnu 

vyrobeného z 2 mm síta a nechají se sušit v peci 16 hodin, nebo do dosažení konstantní hmotnosti. 

Zváží se a nechají se 20 minut chladnout. Poté je buben vložen do otáčecího mechanismu a 20 mm 

pod osu zatopen destilovanou vodou. Buben se otáčí 10 minut rychlostí 20 otáček/minuta, na začátku a 

na konci se zaznamená teplota vody. Buben se následně vyndá z mechanismu, vzorky se vysuší a 

zváží. Postup je dvakrát opakován. Výsledkem je hmotnost zbývající horniny v bubnu po prvním (ID 

1) a druhém (ID 2) cyklu udávaná v procentech původní hmotnosti. Touto metodou byly testovány 

vzorky břidlic, jílovců, prachovců a opuk (Dick a Sahkoor, 1992, Franklin a Chandra, 1972, Santi, a 

Koncagul, 1996, Czerewko a Cripps, 2001, ASTM D4644-87). Někteří autoři, např. Bhatarai et al. 

(2006), Lashkaripour a Ghafoori (2002) využívají tento test s více cykly. 

 B). Slake index test 

Šest vzorků o váze 150 g je 8 hodin sušeno v peci a zaznamenána jejich hmotnost. Každý vzorek 

je umístěn v samostatné nádobě, zalit destilovanou vodou a pozorován 6 hodin, poté je přemístěn na 

síto, promyt, vysušen v peci a zvážen. Slake index se spočítá jako celková ztráta váhy v procentech 

všech šesti vzorků (Santi, 1998).  

C). Slaking index test 

Hrudky horniny blíže neurčeného tvaru o objemu asi 50 cm3 jsou umístěny v jednotlivých 

nádobách, sušeny při teplotě 40 °C a následně zcela zatopeny destilovanou vodou. Vzorek je zatopen 

24 hodin. Toto odpovídá jednomu cyklu. Vzorky jsou podrobeny třem cyklům. Pro určení třídy je 

pozorován vývoj trhlin a rozpad materiálu (Tab. 1), (Sharma, 2012). Santi a Koncagul, (1996) uvádí 
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výhody jako a) několik cyklů vlhčení/schnutí, které zvyšují přesnost testu, b) simulují přírodní 

podmínky při vlhčení/schnutí, c) číselné výsledky usnadňují porovnání vzorků. Touto metodou byly 

testovány vzorky břidlic, jílovců a prachovců. 

Tabulka 1.: Třídy rozpadu vzorků (Sharma, 2012). 

 

 

D) Jar slake test 

Vzorek o váze 30-50 g blíže neurčeného tvaru je 16 hodin sušen na 110 °C, následně 20 minut 

ochlazován. Poté je zatopen destilovanou vodou a popisován po uplynutí 30 minut a 24 hodin. 

(Czerewko a Cripps, 2001, Santi, 1998). Kategorie: 1- rozpadá se na bláto, 2- rychle se rozpadá a/nebo 

tvoří mnoho úlomků, 3- rozpadá se pomalu a/nebo tvoří málo úlomků, 4- rozpadá se rychle a/nebo 

vzniká velké množství trhlin, 5- rozpadá se pomalu a/nebo tvoří malé množství trhlin, 6- beze změny 

(Santi, 1998). 

Jak je popsáno výše, testů ke zjištění a porovnání míry a charakteru rozpadu díky slakingu je větší 

množství a existují i mnohé jejich modifikace. Všechny výše jmenované metody pro určení odolnosti 

hornin ke slakingu  jsou použitelné pouze pro zpevněné horniny, jako jsou břidlice a jílovce. Pro 

sedimenty, které jsou předmětem této práce, nelze tyto postupy věrohodně použít, z důvodu malé 

soudržnosti studovaných sedimentů. Navíc výše uvedené postupy určují, do jaké míry se rozpadá 

materiál při zatopení vodou, ale nerozlišují mechanismus, který je za to odpovědný. Nelze tak rozeznat 

zda k rozpadu došlo díky KP rozpadu, či zda je to činností expanzních jílů či jiného vlivu.   
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2. Metodika 

Jak z převažujících definic vyplývá, většina autorů uvažuje, že je slaking způsoben kapilárně 

pneumatickým (KP) rozpadem (Badger et al., 1956, Terzaghi a Peck, 1956, Arulandan a Heinzen, 

1977, Taylor, 1988, Santi 1998, Tindall et al., 1999, Bryan, 2000). Nabízí se tedy myšlenka oddělit 

tento proces od ostatních destrukčních procesů použitím vakua a zaplavení vzorků bez přístupu 

vzduchu. Při zaplavování vodou za vakua dojde za pokojové teploty k vaření vody a vzniká atmosféra 

tvořená vodními parami s tlakem okolo 2 kPa a tedy 2% tlaku atmosféry na Zemi při hladině moře. 

Pokud tedy nebude přítomen vzduch, ale jen vodní páry o malém tlaku, bude jejich stlačení vstupující 

kapilární vodou mnohem menší a materiál saturovaný ve vakuu by se proto neměl rozpadat. Možnou 

přítomnost a míru vlivu KP rozpadu na rozpad studovaných sedimentů jsem proto pozorovala na 

několika typech sedimentů za dvou odlišných podmínek – zaplavení destilovanou vodou ve vakuu a 

zaplavení destilovanou vodou za atmosférického tlaku vzduchu. Dále jsem vyhodnotila měření rtuťové 

porosimetrie, rentgenové difrakce, hustoměrné zkoušky, měření suché objemové hmotnosti a 

pozorování vlivu dopadu dešťových kapek.  

 

2.1. Popis zkoumaných hornin   

Abych ověřila, zda rozpad díky kapilárně stlačenému vzduchu má širší význam, bylo nutné 

testovat několik vzájemně litologicky odlišných materiálů. Pokusy jsem prováděla na uzamčených 

píscích křídového stáří (Střeleč, Hosín), kvartérních spraších (Věstonice a Zeměchy) a terciérním 

mořském jílu (Brno). Dále na několika vzorcích jílů a hlín blíže neurčeného složení z lokality 

Předměřice nad Jizerou, nivní hlíny z okolí Žehrovky, na vzorcích turonských vápenců z dolu Richard, 

a kvartérních a holocénních hlín z Ochozské jeskyně, z Holštějna, ze sesuvu na D8 u Litochovic nad 

Labem, z Nevřeně (vše z ČR) a konečně i a na glacifluviálním prachovci a křídě z Rujany (Německo), 

(Tab. 2). 
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Tabulka 2: Charakteristika použitých materiálů PS, PH, SZ, SV, JT, PrH, HO, JR, KN, HP, HL, 

HŽ, PR, KR (první znak odpovídá litologii: P-písek, J-jíl, jílovec, H-hlína, K-kaolín, Pr-prachovec, 

prach, K-křída, druhý je zkratkou lokality). 

zkratka lokalita 
místo 

odběru 
vzorku 

litologie sedimentace stáří souvrství/člen 

PS Střeleč 
N50.4936 
E15.2460 

křemenný 
pískovec 

marinní 
křída, 
coniak 

teplické 
souvrství 

PH Hosín 
N49.1458 
E14.2937 

prachovitý 
pískovec 

jezerní 
křída, 

santon-
campan 

klikovské 
souvrství 

SZ Zeměchy 
N50.1335 
E14.1559 

spraš eolická 
kvartér, 
svrchní 

pleistocén 
- 

SV 
Dolní 

Věstonice 
N48.534 
E16.3912 

spraš eolická 
kvartér, 
svrchní 

pleistocén 
- 

JB Brno - jíl marinní 
neogen, 
spodní 
báden 

- 

PrH Holštejn 
N49.24 
E16.46 

splachové 
hlíny 

fluviální holocén - 

HO 
Ochozská 
jeskyně 

N49.14 
E16.45 

povodňové 
hlíny 

fluviální 
kvartér, 
střední 

pleistocén 
- 

JR důl Richard 
N50.32 
E14.6 

jílovitý 
vápenec 

marinní 
svrchní 
turon 

bělohorské 

KN Nevřeň 
N49.49 
E13.17 

kaolín fluviální 
karbon, 
stephan 

týnecké 
souvrství 

HP 
Předměřice 
nad Jizerou 

N50.15 
E14.47 

hlíny na 
náplavech 

fluviální kvartér - 

HL 
Litochovice, 
sesuv na D8 

N50.33 
E14.0 

hlinito-
kamenitý 
sediment 

svahoviny 
kvartér, 

kenozoikum 
- 

HŽ Žehrovka 
N50.29 
E15.13 

nivní hlíny fluviální 
kvartér, 

kenozoikum 
- 

PrR 
Rujana, 

Německo 
N54.16 
E13.9 

prachovec glacifluviální - - 

KR 
Rujana, 

Německo 
N54.33 
E13.40 

křída marinní 
křída, 
spodní 

maastrich 
- 
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2.1.1. Střeleč 

Hruboskalský pískovec z lokality Střeleč (PS) náležící teplickému souvrství byl ukládán 

v mělkovodním mořském prostředí během svrchní křídy. Tyto pískovcové útvary středního turonu až 

spodního coniaku jsou interpretovány jako hrubozrnné uloženiny tzv. Gilbertových delt, vykazující 

vysoký stupeň přepracování pravděpodobně díky pánevním proudům způsobených slapovými jevy. 

Vyskytuje se zde šikmé zvrstvení v úhlu 4°- 10° (Uličný, 2001). Jedná se o erodabilní křemenný 

pískovec s kaolinickým tmelem. Střelečský pískovec je dostatečně měkký, aby mohl být erodován 

tekoucí vodou a deštěm a byl dříve těžen proudem tlakové vody. Stejný materiál však tvoří až 40m 

vysoké kolmé stěny, sloupy, oblouky a jeskyně a pokud je suchý, musí být těžen pomocí trhavin 

(Bruthans et al. 2012). K pokusům byl vybírán pouze písek s uzamčenou strukturou. Aby byl vybrán 

správný materiál, ruční pilou byly vyřezány dvojice krychlí, jedna z nich zatížena závažím o hmotnosti 

6 kg a druhá ponechána nezatížená. Obě krychle byly zatopeny vodou na dobu přibližně 5 minut. 

Materiál byl použit k dalším pokusům, pokud se rozpadla pouze nezatížená krychle. Vzorky byly 

odebírány v hloubce 50 m pod původním terénem, 20 m pod původní hladinou vody pomocí ruční pily 

(detaily viz Bruthans et al. 2014). Materiál pro tuto práci byl odebírán v nejnižším patře lomu v okolí 

přítoku do menšího z jezer (Obr. 3). 

 

Obrázek 3: Lom Sklopísek střeleč, červenou šipkou je vyznačeno místo odběru vzorků 

(www.google.com/maps). 
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2.1.2. Hosín 

Kaoliniticko – illitický prachovitý pískovec z lokality Hosín (PH) u obce Borek je prachovito – 

písčitou vložkou v hrubozrnném písku až stěrčíku klikovského souvrství (Obr. 4), jedná se o sediment 

svrchnokřídového senonského jezera, odpovídající stupni coniak, santon a campan (ČGS, 2013). Na 

ložisku nazývaném Orty, těžila již v druhé polovině 19. století firma Hardtmuth kaolin na výrobu 

porcelánu metodou takzvaného chodbicování, později byl materiál používán k výrobě umělého 

mramoru na kavárenské stolky a cementových tašek (Kaifoš a Kolčava, 1993).  Těžba kaolinu byla 

vlastně těžba hrubozrnného kaolinitického nebo kaolinit-illitického pískovce až jemnozrnného 

slepence. Tento materiál prakticky obsahoval asi 10% čistého kaolinu 

(www.severniceskobudejovicko.estranky.cz). Pro tuto práci jsem použila materiál z poloh o obsahu 

kaolinitu až 93%. 

 

Obrázek 4: Červeně je zvýrazněna šikmo ukloněná prachovito – písčitá vložka (foto J. Bruthans). 

 

2.1.3. Zeměchy 

 Sprašové rokle se nachází na jižním okraji obce Zeměchy u Kralup nad Vltavou. Spraš (SZ) je 

eolického původu, svrchnopleistocénního stáří. Ve spraši jsou vyvinuty 3 komplexy fosilních půd. 

Dvě svrchní jsou černozemního typu, spodní (ve 2/3 profilu) je parahnědozemního typu. Bazální část 

závěje je tvořená spraší risského stáří (Gürtlerová, 2010). Rokle je 150 m dlouhá, 20-35 m široká a až 

15 m hluboká. Na předkvartérním podloží během předposledního glaciálu sedimentovala až 13 m 

mocná sprašová duna. Tato spraš je charakteristická laminární stavbou, způsobenou výraznou příměsí 
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písku, který je často koncentrován do 3-5cm mocných vrstviček. (Hošek et al., 2012). Rokle prořezává 

plochou sprašovou dunu orientovanou zhruba V-Z směrem, jejíž střed se nacházel přibližně v místě 

současné nejvyšší stěny. Od ní se vrstvy sklání na obě strany k V i Z. Podloží duny leží asi 4 m pod 

dnešním dnem rokle. Je tvořeno rozpadavými karbonskými arkózami, na kterých spočívají žluté písky 

a drobné štěrky terasy Knovízského potoka. Na mnoha místech lze ve spraších zaznamenat stopy 

bioeroze. Jde o tunely bezobratlých vyplněné kompaktní spraší, duté vertikální, subvertiální a 

subhorizontální tunely interpretované jako kořenové stopy, recentní a subrecentní stopy hmyzu, stopy 

po činnosti ptáků a savců (Vávra, 2007). Žádné klasty v rokli nenesou známky eroze proudící vodou, 

ale na mnoha je vidět eroze dešťovými kapkami (J. Bruthans, ústní sdělení). Vzorky použité v této 

práci byly odebírány na levém svahu rokle a to z výchozu z ulomeného bloku spraše v převisu 4 m nad 

dnem rokle (Obr. 5) a na pravém svahu rokle ze suché pevné stěny 8 m nad dnem (Obr. 6). 

 

 

Obrázek 5: Místo odběru na levém svahu rokle (foto J. Bruthans). 
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Obrázek 6: Místo odběru na pravém svahu rokle (foto J. Bruthans). 

 

2.1.4. Dolní Věstonice 

Spraš (SV) z lokality Dolní Věstonice u Pavlovských vrchů je eolického původu, kvartérního stáří. 

Lokalita leží na severním úpatí Pavlovských vrchů, na pravobřežní sprašové akumulaci, poblíž vodní 

nádrže Nové mlýny (Kos et al., 2000). Na bázi profilu je odkryta mocná vrstva spraše 

středněpleistocéního stáří. Na spraš nasedá parahnědozem, výše jsou tři černohnědé horizonty 

humózní černozemě oddělené splachovými sedimenty a spraší. Výše popsané horizonty jsou překryty 

mocným komplexem nejmladších spraší, který rozděluje tenká světlehnědá půda.  Na S svahu 

Pavlovských vrchů východně od Dolních Věstonic bylo v letech 1987-1988 těžbou spraší pro hráze 

Novomlýnské nádrže odkryto složité 10-16 m mocné souvrství eolických a svahových sedimentů 

včetně fosilních půd a půdních sedimentů, porušených sesuvy a soliflukcí. (Havlíček, 2008). Sprašová 

sekvence Dolních Věstonic spadá do posledního interglaciálního – glaciálního cyklu a nachází se 

v přechodové klimatické zóně mezi oceánskýcm a kontinentálním podnebím. Mocnost spraší je zde až 

15 m (Fuchs et al., 2013). Vzorek byl odebrán ze zaříceného zbytku vstupní propasti jeskyně (Obr. 7). 
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Obrázek 7: Spraš z Dolních Věstonic, červenou šipkou je vyznačeno místo odběru vzorků (foto I. 

Harna). 

 

2.1.5. Brno 

Tégl (T) je neogenní brněnský jíl spodního bádenu, jehož mineralogie je podmíněna geologickým 

prostředím a jeho geotektonickou pozicí. Nejčastěji se vyskytující minerály v neogenních brněnských 

jílech jsou kaolinit, illit, smektit, muskovit a chlorit. Nejvýznamnějším jílovým minerálem téglů ve 

vztahu k objemovým změnám je smektit. V závislosti na intenzitě změn podléhají jílové minerály 

louhování, rozpouštění struktury, desilicifikaci a vytvářejí nové struktury. Ztrátou svých původních 

vlastností vznikají sekundární minerály, které lépe vyhovují daným podmínkám. Tégly jsou pevné, 

středně až vysoce plastické zeminy. V závislosti na klimatických a geomorfologických poměrech 

reagují na změny vlhkosti různou intenzitou rozbřídání, bobtnání nebo vysychání a smršťování. 
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(Černíková, 2014). Brněnské tégly jsou značně překonsolidované vápnité jíly. Barva téglů se liší dle 

jednotlivých lokalit a také jednotlivých hloubek odběru a pohybuje se od modré přes modrošedou, či 

zelenošedou až po hnědou, či hnědošedou (Mohyla, 2014).  

 

2.1.6. Litochovice 

Vzorky hlinito – kamenitého deluvia (HL) pochází ze sesuvu na dálnici D8 u Litochovic (Obr. 8). 

Sediment je kvartérního stáří. Vzorky byly odebírány na boční hraně sesuvu 1 m pod bývalým terénem 

(ČGS, 2013, ústní sdělení J. Bruthans). 

 

 

Obrázek 8: Sesuv na dálnici D8 u Litochovic, červenou šipkou je vyznačeno místo odběru vzorků. 
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2.1.7. Žehrovka  

Nivní hlíny (HŽ) byly odebírány z břehu Žehrovky u Mladějova (Obr. 9). Jedná se o povodňové 

hlíny kvartérního stáří (ČGS, 2013, ústní sdělení J. Bruthans). 

 

Obrázek 9: Nivní hlíny z břehu Žehrovky, červenou šipkou je vyznačeno místo odběru vzorků 

(www.mapy.cz). 

 

2.1.8. Předměřice nad Jizerou 

Půda z Předměřic nad Jizerou (HP) byla odebírána na poli v okolí silnice 610 (Obr. 10). Jedná se o 

hlíny na náplavech, kvartérního stáří. V podloží se nachází turonské pískovce České křídové pánve 

(ČGS, 2013, ústní sdělení J. Bruthans). 

 

Obrázek 10: Hlína z Předměřic nad Jizerou, červenou šipkou je vyznačeno místo odběru vzorků 

(www.mapy.cz). 
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2.1.9. Richard 

Jílovitý vápenec báze svrchního turonu z bývalého vápencového dolu Richard (JR) u Litoměřic je 

světle šedý, tvořený ze 70 – 90% CaCO3 s příměsí jílových minerálů, podřadně s jemnozrnnou 

psamitickou frakcí a akcesorickým pyritem a glaukonitem. Vápencová poloha má tvar subhorizontální 

desky s maximální mocností 5 m (Vrbata a Činka, 2002). Vápenec je mírně ohebný. Vzorky byly 

odebírány v jedné z chodeb cca 5 m nad původním dnem chodeb (Obr. 11), (ústní sdělení J. Bruthans). 

 

Obrázek 11: Část plánu dolu Richard, červenou šipkou je vyznačeno místo odběru vzorků. 

 

2.1.10. Nevřeň 

Kaolín (KN) z hlubinného dolu u Nevřeně na Plzeňsku (Obr. 12) zde byl v minulosti těžen jako 

keramická surovina. Hornina obsahuje podstatné množství jílových minerálů ze skupiny kaolinitu a 

další jílové minerály. Dále obsahuje křemen, slídy a živce. Tato oblast náleží do plzeňské pánve, která 

představuje jednu ze západočeských a středočeských svrchnopaleozoických limnických pánví. Těžený 

kaolín pochází z týneckého souvrství (karbon, stephan). Sedimenty byly snášeny širokými, 

rozvětvenými toky do centrální deprese (Šťastný, 2003).  
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Obrázek 12: Plán bývalého kaolinového dolu Nevřeň, červenou šipkou je vyznačeno místo odběru 

vzorků. 

 

2.1.11. Holštejn 

V Holštejnské jeskyni byl proveden v jedné z chodeb odběr jílovitých prachů (PrH), (Obr. 13), 

(ústní sdělení J. Bruthans). Holštejnská jeskyně se nachází při severním okraji Moravského krasu v 

poloslepém Holštejnském údolí. Jedná se o jeskyni ponorovou s ústím ležícím ve výšce 470 m n.m.. 

Horizontální chodba Holštejnské jeskyně je 40-50 m široká a je vyplněna několika akumulacemi různě 

starých říčních sedimentů. Stáří odebraných sedimentů je doloženo datováním pomocí 14C, které 

ukazuje, že uhlík je mladší než rok 1665. (Kadlec et al., 2000) 

 

Obrázek 13: Plán Holštejnské jeskyně, červenou šipkou je vyznačeno místo odběru vzorků. 
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2.1.12. Ochozská jeskyně 

Ochozská jeskyně je nejrozsáhlejším jeskynním systémem v jižní části Moravského krasu s délkou 

přesahující 1700 m. V jeskyni jsou odkryty rozsáhlé profily jeskynními sedimenty. Sedimenty 

vyplňující Hlavní dómy Ochozské jeskyně uložil tok proudící jeskyní od Hostěnického propadání 

k SZ do Hádeckého údolí. Výsledky radiometrického datování společně s paleomagnetickými daty 

naznačují, že se fluviální sedimenty v Hlavních dómech uložily v období mezi 28 000 a 780 000 lety. 

Není vyloučeno, že se sedimenty ukládaly během posledního glaciálu, jak to na základě pylové 

analýzy předpokládá Doláková (1998), (Kadlec et al., 2000). Povodňové hlíny z Nové Ochozské 

jeskyně (HO) byly odebírány cca 2 m nad povrchem občasného toku (Obr. 14). Tyto hlíny zde tvoří až 

5 m vysoký profil (ústní sdělení J. Bruthans). 

 

Obrázek 14: Plán Nové Ochozské jeskyně, červenou šipkou je vyznačeno místo odběru vzorků. 

 

2.1.13. Rujana, prachovec 

Glacifluviální prachovec (PR) z Rujany, Německo, byl odebírán asi 1 km východně od města 

Stralsund ve výšce 5 – 10 m n. m. (Obr. 15) v podloží 1 m tillu (ústní sdělení J. Bruthans). Jedná se o 

pleistocénní sediment würmského stáří, který v některých místech pseudokonkordantně překrývá 

křídu. Oba tyto vrstevné sledy prošly subglaciální deformací, což vedlo k ohýbání a střihu 

pleistocénních usazenin a k vrásnění křídy (Günther a Thiel, 2009).  
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Obrázek 15: Místo odběru prachovce vyznačené červenou šipkou, asi 1 km východně od města 

Stralsund,  jižně od ostrova Ruajana, Německo (Foto J. Bruthans). 

 

2.1.14. Rujana, křída 

Křída spodního maastrichu z Rujany, Německo (KR), (Herrig et al., 1996), je tvořena z miliard 

vápencových koster jednobuněčných řas, kokolitek, které tvoří své schránky z vápenitých desek. Křída 

zde tvoří rovné povrchy, svahy o sklonu 60° - 85°, místy až kolmé, často ostré hřebeny a pyramidy. 

Tam, kde vytékají krátké toky, pramenící v křídě, byl pozorován menší ústup stěn než v okolí. To je 

pravděpodobně způsobeno srážením travertinu, čímž zřejmě dochází k cementaci křídy. Pod 

křídovými útesy lze najít opadané desky o velikosti 0,7x0,7x0,1 m, častěji 0,2x0,2x0,2 m, mnohdy již 

sekundárně rozložené na kusy (Obr. 16). Tyto bloky se rychle rozpadají a v místech, kam dosahuje 

moře, nelze již úlomky nalézt. Typický povrch křídy je popraskaný ve všech směrech, patrně 

sekundárně díky slakingu (informační tabule Národního Parku Jasmund, ústní sdělení J. Bruthans). 
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Obrázek 16: Rozpad opadaných křídových bloků pod útesem, Rujana, Německo (foto J. Bruthans). 

     

2.2. Příprava vzorků 

Vzorky jsem nařezala pilkou na železo na menší kusy a 3 dny je sušila při teplotě 20 °C, potom 

jsem je upravila na velikost přibližně 8x5x3 cm (PH, SZ, SV), 10x10x10 cm (PS), tak aby bylo možné 

se vzorkem manipulovat a nerozpadal se. Vzorky HP a HŽ neměly při zkouškách blíže definovatelný 

tvar, vzorky JB, HH, HO, JR, KN, HP, HL, HŽ, PR, KR byly, v rámci možností vzhledem 

k omezenému počtu a velikosti jednotlivých odebraných kusů, opracovány pilou na železo do tvaru 

blížícího se kvádru. Následně jsem je vložila do pece a sušila při teplotě 105 °C. Vzorky jsem 

průběžně vážila, z pece jsem je vyjmula až po dosažení ustálené hmotnosti. Takto upravené vzorky 

jsem položila na keramickou destičku s otvory zhruba 5 mm (Obr. 17).  

 

Obrázek 17: Keramická destička s otvory přibližně 5 mm se vzorkem SV. 
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2.3. Zkoušky ve vakuu  

Vzorky určené pro testování ve vakuu, jsem překryla plastovou stříškou, která je chránila před 

erozí vtékající vodou, vložila do skleněného exsikátoru a uzavřela. K exsikátoru byla gumovou hadicí 

s dvěma trojcestnými kohouty připojena vakuová rotační vývěva Lavat VR 1,5/12, vakuometr DVR 2 

a zdroj vody (Obr. 18). Při spuštění vakuové pumpy klesl tlak v exsikátoru na 0,8 kPa, což je hodnota 

pro „střední vakuum“ (LASMAT). Vzorky jsem vakuovala 30-60 minut (podle typu sedimentu). Poté 

jsem vývěvu vypnula, pomocí trojcestných kohoutů odstavila vývěvu a vakuometr a zalila vzorek 

destilovanou vodou. Díky varu vodních par za vakua došlo k vzrůstu tlaku na 2 kPa (Bruthans et al., 

2014). Poté bylo možné opatrně otevřít exsikátor. Chování zatopených vakuovaných vzorků jsem 

pozorovala ihned po zaplavení a dále po dobu 2-3 dnů pro ověření, že nedojde ke zpožděnému 

rozpadu. Vzorky PS, PH, SZ, SV a JT jsem fotografovala prvních 30 minut po pěti minutách, 

následující 3 hodiny po třiceti minutách a poté ještě 2-3 dny dvakrát denně. Pokud došlo k výrazné 

změně či urychlení rozpadu, fotografovala jsem vzorky častěji. U ostatních vzorků jsem pouze 

pozorovala a zapisovala míru a charakter rozpadu. Případné změkčení povrchu zaplavených vzorků 

jsem ověřovala pomocí tenkého šroubováku, kterým jsem do nich opatrně rýpala. 

 

Obrázek 18: Aparatura pro zatopení ve vakuu. 
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2.4. Zkoušky za atmosférického tlaku vzduchu 

Vzorky testované za atmosférického tlaku jsem vložila s perforovanou keramickou destičkou do 

exsikátoru (Obr. 19) a zalila destilovanou vodou přibližně 2 cm nad vzorek. Vodu jsem opatrně 

přilévala po stěně exsikátoru a zaplavovala vzorek postupně od spodu tak, aby proud přilévané vody 

nemohl způsobit erozi. Tyto vzorky jsem pozorovala, dokud se nerozpadly, což bylo většinou méně 

než 30 minut. Jen brněnský tégl bylo třeba pozorovat déle. Vzorky PS, PH, SZ, SV a JT jsem 

fotografovala prvních 5 minut po třiceti vteřinách, pokud se do té doby vzorek nerozpadl, tak 

následujících 30 minut po pěti minutách, další 3 hodiny po třiceti minutách a poté ještě 2-3 dny 

dvakrát denně. Pokud došlo k výrazné změně či urychlení rozpadu, fotografovala jsem vzorky častěji. 

U ostatních vzorků jsem pouze pozorovala a zapisovala charakter a míru rozpadu. 

 

Obrázek 19: Aparatura pro zatopení za atmosférického tlaku. 
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2.5. Rentgenová difrakce 

Rentgenovou difrakci pro určení druhů jílových minerálů ve vzorcích jsem zadala Laboratoři 

rentgenové difrakce Geologického ústavu Akademie věd ČR, kde ji zpracovala A. Kallistová na 

difraktometru Bruker D8 DISCOVER (Obr. 20) a M. Šťastný provedl výpočet obsahu jílových 

minerálů. 

 

Obrázek 20: Difraktometr Bruker D8 DISCOVER (www.azom.com). 

 

2.6. Rtuťová porosimetrie 

Rtuťovou porosimetrii jsem zadala laboratoři oddělení katalýzy a reakčního inženýrství Ústavu 

chemických procesů AV ČR, kde ji zpracovala H. Šnajdaufová a O. Šolcová, na přístroji AutoPore IV 

9500 (Obr. 21) při maximálním tlaku 400 MPa. Mimo jiné byly na vzorcích JB, SV, SZ, PS a PH 

určeny střední a průměrné hodnoty velikosti pórů, objemová hmotnost, porosita a distribuce pórů. Na 

základě této analýzy, velikosti kontaktních úhlů jednotlivých minerálů přejatých z Espinozy a 

santamariny (2010) a Shanga et al. (2008), které jsem použila k výpočtu velikosti kontaktních úhlů 

pomocí váženého průměru velikosti kontaktních úhlů jednotlivých minerálů ve vzorku dle vzorce (1) a  

pomocí efektivního napětí, kdy póry při vniknutí vody působí jako kapilára a vzduch je uvnitř vzorku 

stlačen silou kapilárního menisku (2), jsem vypočítala pórové tlaky potřebné k destrukci materiálů 

pomocí vzorce (3) (na základě postupu navrženého D. Mašínem, D. Mašín, úst. sdělení). 
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                                                                                            (1) 

 

kde x je hodnota váženého průměru, xi jsou vstupní hodnoty a wi jejich váhy 

 

  (2) 

kde ua (kPa) je efektivní napětí, γ (N/m) povrchové napětí vody na kontaktu se vzduchem, θ (°) 

kontaktní úhel voda a minerál, r (mm) poloměr kapiláry. 

 

    (3) 

kde u (kPa) je pórový tlak, ua (kPa) efektivní napětí, V vzduch objem vzduchu v pórech a Vpóry 

objem pórů. 

 

Obrázek 21: Porosimetr AutoPore IV 9500 (www.azom.com). 
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2.7. Eroze vyvolaná dopadem dešťových kapek anebo prouděním vody 

Erozi vyvolanou dopadem dešťových kapek anebo prouděním vody jsem simulovala za 

atmosférického tlaku vzduchu i ve vakuu. Vzorky jsem nařezala pilkou na železo na kostky o hraně 

přibližně 5 cm a sušila je postupem stejným jako kostky pro studium KP rozpadu.  Takto upravené 

vzorky jsem položila na perforovanou keramickou destičku. Přibližně 7 cm nad vzorkem byla 

umístěna miska s otvorem, do které se přilívala voda (Obr. 22) a vytékala rychlostí přibližně 0,01 l/s. 

Pro testy za atmosférického tlaku jsem aparaturu vložila do umyvadla, kde byl zajištěn přísun vody do 

misky a odtok pod perforovanou destičkou. Pro zkoušky ve vakuu jsem umístila aparaturu do 

skleněného exsikátoru, uzavřela a postupovala stejně jako při studiu KP rozpadu. 

 

Obrázek 22: Aparatura pro simulaci rozpadu dopadající vodou, zkoušky za atmosférického tlaku. 

 

2.8. Měření pevnosti v tahu pomocí odtrhových zkoušek  

Vzorky střeleckého pískovce jsem opatrně nařezala ruční pilkou na železo na krychle o velikosti 

10x10x10 cm, ostatní vzorky na kvádry o velikosti přibližně 8x5x3 cm, vložila do pece a alespoň 2 

dny sušila při teplotě 105 °C. Poté jsem je vyjmula a nechala vychladnout při teplotě 20°C. Na suché a 

vychladlé vzorky jsem pomocí dvousložkového epoxidového lepidla lepila čtvercové štítky vyrobené 

z hliníkového „T“ profilu o velikosti 2x2 cm a hmotnosti 3 gramy. Podle druhu použitého epoxidu 
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štítky tvrdly 6-24 hodin. Poté jsem ke štítku pomocí malého háčku připojila slabé PP lanko. Lanko 

jsem vedla přes miniaturní kladku s kuličkovými ložisky se zanedbatelným odporem a na druhý konec 

lanka jsem přivázala plastový sáček (Obr. 23). Do sáčku jsem konstantní rychlostí přilévala vodu 

z odměrného válce až do okamžiku, kdy se štítek odtrhl z povrchu vzorku. Z podílu změřeného 

objemu odlité vody z válce (resp. hmotnosti vody) a velikosti odtrhové plochy jsem poté vypočetla 

sílu potřebnou k odtrhnutí. Pevnost v tahu jsem měřila pomocí odtrhových zkoušek za různých 

podmínek. Na suchých nezatížených vzorcích v suchém stavu (16 měření, jen PS), na nezatížených 

vzorcích zatopených destilovanou vodou za atmosférického tlaku vzduchu (14 měření, jen PS), na 

nezatížených vzorcích zatopených destilovanou vodou ve vakuu při tlaku 2 kPa (53 měření), (Obr. 24) 

a na zatížených vzorcích zatopených destilovanou vodou za atmosférického tlaku vzduchu (15 měření 

jen PS), (Obr. 25). Zatížení vzorků bylo vyvoláno pomocí dvou ocelových 2mm silných destiček, 

umístěných na opačných stranách krychle, které byly vzájemně spojeny závitovými tyčemi a utaženy 

na požadovanou hodnotu zatížení momentovým klíčem. Hodnotu zatížení pro určitý moment jsem 

získala z kalibrace pomocí tenzometru provedené J. Válkem na Ústavu teoretické a aplikované 

mechaniky. Mezi vzorkem a ocelovými destičkami se nacházela gumová podložka a keramická 

dlaždice pro lepší roznesení zatížení. Vzorky testované ve vakuu jsem vložila do skleněného 

exsikátoru, uzavřela a dále postupovala stejně jako při studiu KP rozpadu.   

 

Obrázek 23: Odtrhová aparatura na měření pevnosti v tahu. 
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Obrázek 24: Hliníkové štítky pro měření tahové pevnosti na nezatížených vzorcích zatopených 

destilovanou vodou ve vakuu při tlaku 2 kPa (na obrázku vzorky SV a SZ). 

 

 

Obrázek 25: Měření pevnosti v tahu na zatížených vzorcích, zatopených destilovanou vodou za 

atmosférického tlaku vzduchu. 
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3. Výsledky a diskuze  

3.1. Křivka zrnitosti a zrnitostní zatřídění vzorku PH 

Na základě hustoměrné zkoušky jsem zkonstruovala křivku zrnitosti (Obr. 26) a zatřídila vzorek 

z lokality Hosín jako prachovito-písčitou vložkou v hrubozrnném písku až štěrčíku klikovského 

souvrství. Hustoměrnou zkoušku provedla a hodnoty poskytla P. Rottová z Ústavu hydrogeologie, 

inženýrské geologie a užité geofyziky.  

 

Obrázek 26: Křivka zrnitosti vzorku PH. 

 

3.2. Zatápění vzorků 

KP rozpad jsem studovala pomocí porovnání míry a charakteru rozpadu po zaplavení vodou ve 

vakuu a za atmosférického tlaku vzduchu pro vzorky: PS, PH, SZ, SZ, JT, HH, HO, JR, KN, HP, HL, 

HŽ, PR a KR. Výsledkem je porovnání chování jednotlivých metod zatopení viditelné na obrázku 27, 

28 Střelečský pískovec PS, obrázku 29, 30 spraš Věstonice SV, obrázku 31 spraš Zeměchy SZ, 

obrázku 32, 33 pískovec Hosín PH a na obrázku 34, 35 Brněnský tégl JT, vzorky HH, HO, JR, KN, 

HP, HL, HŽ, PR, KR jsem pozorovala a jejich chování zapisovala. Níže je popsán rozpad jednotlivých 

vzorků. 
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3.2.1. KP rozpad střelečského pískovce (PS) 

KP působení na střelečský pískovec jsem pozorovala ve vakuu na 12 vzorcích a za normálního 

atmosférického tlaku vzduchu na 4 vzorcích v laboratoři a dále na desítkách vzorků v terénu. Při 

zatápění vzorků střelečského pískovce za normálního atmosférického tlaku vzduchu unikalo velké 

množství vzduchových bublin a objevil se zákal. Tyto vzorky se bortily velmi rychle a v řádu desítek 

sekund se zcela rozpadly (Obr. 27 A, B, C, Obr. 28 B). Při zatopení střelečského pískovce ve vakuu 

jsem nezpozorovala žádné unikající bubliny vzduchu ani zákal, vzorek zůstal vcelku, pouze v prvních 

vteřinách došlo k opadu materiálu z hran a jejich zaoblení. I několik dní po zatopení drží tyto vzorky 

kolmé stěny (Obr. 27D, E, F, G, H, I, Obr 28 A). Poté, co jsem nechala vakuované vzorky zcela 

vyschnout a zatopila je za normálního atmosférického tlaku vzduchu, rozpadly se během několika 

desítek sekund za vzniku zákalu a úniku vzduchových bublin.  

 

Obrázek 27:A-C): zatopení vzorku střelečského pískovce za normálního atmosférického tlaku 

vzduchu, D-I) zatopení vzorku střelečského pískovce ve vakuu, A, B, D, E, F, G, H, I foto shora, C foto 

z boku. 
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Obrázek 28: Pohled z boku, A) zatopení vzorku střelečského pískovce ve vakuu, foto po 3 dnech od 

zatopení, B) zatopení vzorku střelečského pískovce za normálního atmosférického tlaku vzduchu, foto 

po půl minutě od zatopení. 

 

3.2.2. KP rozpad spraše – Dolní Věstonice (SV) 

KP působení na spraš z Dolních Věstonic jsem pozorovala ve vakuu i za normálního 

atmosférického tlaku vzduchu na 3 vzorcích. Při zatápění vzorků spraše z Dolních Věstonic za 

normálního atmosférického tlaku vzduchu unikalo velké množství vzduchových bublin. Tyto vzorky 

se zcela rozpadaly během prvních minut po zatopení (Obr. 29A, B, C, D, E, F, Obr. 30 B). Při zatopení 

spraše z Dolních Věstonic ve vakuu jsem nezpozorovala žádné unikající bubliny vzduchu, vzorek 

zůstal vcelku, došlo pouze k zaoblení hran a ke změkčení povrchu, testované tenkým šroubovákem, 

během prvních sekund po zatopení. Po celou dobu sledování drží tyto vzorky kolmé stěny (Obr. 29 G, 

H, I, J, K, L, Obr. 30 A). Poté, co jsem nechala vakuované vzorky zcela vyschnout a zatopila je za 

normálního atmosférického tlaku vzduchu, rozpadly se zcela během prvních minut, přičemž unikalo 

velké množství vzduchových bublin.  
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Obrázek 29: A-F) zatopení vzorku spraše – Dolní Věstonice za normálního atmosférického tlaku 

vzduchu,G-L) zatopení spraše - Dolní Věstonice ve vakuu; A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L  foto shora, F 

foto z boku. 

 



45 
 

 

Obrázek 30: Pohled z boku:A) zatopení vzorku spraše – Dolní Věstonice ve vakuu, foto po 3 dnech 

od zatopení B) zatopení vzorku spraše - Dolní Věstonice za normálního atmosférického tlaku vzduchu, 

foto po 1,5 minutě od zatopení. 

 

3.2.3. KP rozpad spraše – Zeměchy (SZ) 

KP působení na spraš ze Zeměch jsem pozorovala ve vakuu na 4 vzorcích, za normálního 

atmosférického tlaku vzduchu na 5 vzorcích. Při zatápění vzorků spraše ze Zeměch za normálního 

atmosférického tlaku vzduchu unikalo velké množství vzduchových bublin. Tyto vzorky se zcela 

rozpadaly během prvních minut (Obr. 31 A, B, C, D, E, F). Při zatopení spraše ze Zeměch ve vakuu 

jsem u třech testovaných vzorků nezpozorovala žádné unikající bubliny vzduchu, vzorky zůstaly 

vcelku, došlo pouze k zaoblení hran a ke změkčení povrchu během prvních sekund po zatopení, 

testované tenkým šroubovákem. U jednoho vzorku však došlo po několika minutách od zatopení 

k úniku menšího množství vzduchových bublin a tím ke vzniku několika trhlin, které se již dále 

nerozšiřovaly. To je pravděpodobně způsobeno vzduchem uzavřeným uvnitř vzorku, který mohl být 

zachycen vodou vyplněnými tenkými kapilárními póry a zřejmě proto nestačil ze vzorku uniknout při 

aplikaci vakua.  Po celou dobu sledování držely vzorky kolmé stěny a trhliny se dále nerozšiřovaly 

(Obr. 31 G, H, I, J, K). Poté, co jsem nechala vakuované vzorky zcela vyschnout a zatopila je za 

normálního atmosférického tlaku vzduchu, rozpadly se zcela během prvních minut, přičemž unikalo 

velké množství vzduchových bublin.  
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Obrázek 31: A-F) zatopení vzorku spraš - Zeměchy za normálního atmosférického tlaku vzduchu, 

G-K) zatopení vzorku spraš - Zeměchy ve vakuu; A, B,C, D, E, G, H, I, J, K foto shora, F foto z boku. 
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3.2.4. KP rozpad prachovito – písčité vložky z klikovského souvrství (PH) 

KP působení na prachovito – písčitou vložky z klikovského souvrství jsem pozorovala ve vakuu 

na 5 vzorcích, za normálního atmosférického tlaku vzduchu na 3 vzorcích. Při zatápění vzorků 

hosínské prachovito – písčité vložky z klikovského souvrství za normálního atmosférického tlaku 

vzduchu unikalo velké množství vzduchových bublin a objevil se mírný zákal. Tyto vzorky se zcela 

rozpadly během prvních desítek minut (Obr. 32 A, B, C, D, E, F, Obr. 33 B). Při zatopení téhož 

materiálu ve vakuu jsem u třech vzorků nezpozorovala žádné unikající bubliny vzduchu, vzorky 

zůstaly vcelku, došlo pouze ke změkčení povrchu, testované tenkým šroubovákem, během prvních 

sekund po zatopení. U dvou vzorků však došlo po zatopení k úniku menšího množství vzduchových 

bublin a tím ke vzniku několika malých trhlin, které v čase přibývaly, avšak neměly vliv na stabilitu 

vzorku jako celku. To bylo pravděpodobně způsobeno vzduchem uzavřeným uvnitř vzorku, který 

nebyl zřejmě díky malé velikosti pórů vyplněných kapilární vodou ze vzorku odčerpán při aplikaci 

vakua.  I několik dní po zatopení drží vzorky kolmé stěny a trhliny jen nepatrně přibývaly (Obr. 32 G, 

H, I, J, K, L, Obr. 33 A). Poté, co jsem nechala vakuované vzorky zcela uschnout a zatopila je za 

normálního atmosférického tlaku vzduchu, rozpadly se zcela během prvních desítek minut, přičemž 

unikalo velké množství vzduchových bublin. 
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Obrázek 32: A-F) zatopení vzorku hosínské prachovito – písčité vložky z hrubozrnného písku za 

normálního atmosférického tlaku vzduchu, G-L) zatopení téhož vzorku ve vakuu. 
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Obrázek 33: Pohled z boku:A) zatopení hosínské  prachovito – písčité vložky z klikovského 

souvrství ve vakuu, foto po 2 dnech od zatopení, B) zatopení vzorku téhož materiálu za normálního 

atmosférického tlaku vzduchu, foto po 30 minutách od zatopení. 

 

4.2.5. KP rozpad brněnského jílu (JB) 

KP působení na brněnském jílu jsem pozorovala ve vakuu i za normálního atmosférického tlaku 

vzduchu na 2 vzorcích. Při zatápění vzorků brněnského jílu za normálního atmosférického tlaku 

vzduchu unikalo velké množství vzduchových bublin. Tyto vzorky se rozpadaly během prvních 

desítek minut na malé šupiny, které se již dále nerozpadaly (Obr. 34 A, B, C, D, E, F, G, H, Obr. 35 

B). Při zatopení brněnského jílu ve vakuu jsem z počátku nezpozorovala žádné unikající bubliny 

vzduchu, avšak vzorky se rozpadly na menší kusy. Po několika minutách se začíná objevovat menší 

množství bublin vzduchu a dochází ještě k většímu rozpadu na destičky, který ale nepokračuje do 

takové míry jako u vzorků zatápěných za atmosférického tlaku vzduchu. Ani několik dní po zatopení 

se vzorky zcela nerozpadly a stále zůstával pevný střed a v některých místech si úlomky udržely 

kolmé stěny (Obr. 34 I, J, K, L, M, N, O, P, Obr. 35 A).  
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Obrázek 34: A-H) zatopení vzorku Brněnského téglu za normálního atmosférického tlaku, I-P) 

zatopení vzorku Brněnského téglu ve vakuu. 

 

Obrázek 35: Pohled z boku:A) zatopení vzorku Brněnského téglu ve vakuu, foto po 2 dnech od 

zatopení, B) zatopení vzorku Brněnského téglu za normálního atmosférického tlaku vzduchu, foto po 2 

dnech od zatopení. 
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4.2.6. KP rozpad vzorků PrH, HO, JR, KN, HP, HL, HŽ, PR, KR 

Počet vzorků byl u materiálů PrH, HO, JR, KN, HP, HL, HŽ, PR, KR značně omezený, dělala 

jsem tedy jen dvě pokusné zkoušky každého materiálu, z kterých vyplývá: 

Při zatápění vzorků holštejnského prachu (PrH), jílovitého vápence z dolu Richard (JR), kaolínu z 

Nevřeně (KN), hlíny z Předměřic nad Jizerou (HP), hlíny z okolí Žehrovky (HŽ) a prachovce z Rujany 

(PR) za atmosférického tlaku vzduchu se uvolňuje značné množství vzduchových bublin a během 

několika desítek sekund až prvních minut dochází k jejich úplnému rozpadu. Při zatápění vzorků 

těchto materiálů ve vakuu nedošlo k žádným pozorovatelným změnám, žádný ze vzorků se nerozpadl 

a stále držely kolmé stěny.  

Při zatápění vzorků hlíny z Litochovic (HL) a z Ochozské jeskyně (HO) za atmosférického tlaku 

vzduchu se uvolnilo velkého množství vzduchových bublin a vzorky se téměř okamžitě rozpadly. Při 

zatopení stejného materiálu ve vakuu nebyl z počátku pozorovatelný rozpad, po několika minutách 

došlo k uvolnění menšího množství vzduchových bublin a vzniku trhlin, které se však již později 

nezvětšily. Podobně jako u vzorků PH a SZ předpokládám, že nedošlo k úniku vzduchu z části pórů 

v centru vzorků při vakuování díky utěsnění mikropórů kapilární vodou, která nestačila z centra 

vzorku uniknout difuzí při sušení. 

Při zatopení vzorku KR za atmosférického tlaku vzduchu uniklo menší množství vzduchových 

bublin a došlo k lehkému opadu na stěnách vzorku. Při zatopení ve vakuu není pozorovatelná žádná 

změna, nedošlo k úniku vzduchových bublin ani k opadu stěn, vzorek si udržel původní tvar, aniž by 

se rozpadl. 

 

4.3.  Rentgenová difrakce 

Na základě rentgenové difrakce vypočítal M. Šťastný z Geologického ústavu AV ČR 

mineralogické složení vzorků JB, SV, SZ, PS, PH. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 3 jako 

procentuální zastoupení jednotlivých minerálů. Důraz byl kladen na obsah jílových minerálů, 

především na obsah expanzních jílových minerálů, kdy bylo pro vliv na KP působení bráno v úvahu 

množství 5 % a větší. JB mimo jiné obsahuje 13 % smektitu, 13 % chloritu, 19 % illitu a 6 % 

kaolinitu, z celkového množství 26 % expanzních jílových minerálů (mezi ně řadím smektit a chlorit). 

SV mimo jiné obsahuje 3 % smektitu, 8 % chloritu, 7 % illitu a 5 % kaolinitu, z celkového množství 

11 % expanzních jílových minerálů. SZ mimo jiné obsahuje 3 % smektitu, 2 % chloritu, 8 % illitu a 15 

% kaolinitu, z celkového množství 5 % expanzních jílových minerálů. PH mimo jiné obsahuje 93 % 

kaolinitu. PS jílové minerály v podstatě neobsahuje. Obsah 26 % expanzních jílových minerálů v JB 
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pravděpodobně vysvětluje jeho chování při zatápění ve vakuu, kdy se rozpadl na větší destičky. 

Nedošlo však k takové míře rozpadu jako při zatápění za atmosférického tlaku vzduchu, kdy se k vlivu 

expanzních jílových minerálů připojilo KP působení. Obsah expanzních jílových minerálů může hrát 

roli i ve změkčení povrchu vzorků SV a SZ. Mineralogicky jsou si materiály SZ a SV podobné, 

nemohu však ze svých pozorování tuto podobnost potvrdit, stejné chování vykazovaly i materiály 

naprosto mineralogicky odlišné. Z pozorování KP působení na různé materiály se domnívám, že 

minerální složení, kromě obsahu expanzních jílů, nemá pozorovatelný vliv na KP rozpad.   

 

Tabulka 3: Minerální složení zkoumaných materiálů na základě rentgenové difrakce, uvedeno v %. 

Sm- smektit, Ch – chlorit, I- illit, K – kaolinit, Q – křemen, Kž – draselný živec, Plg – plagioklas, Ca – 

kalcit. JB – brněnský tégl, SV – spraš Věstonice, SZ – spraš Zeměchy, PS – pískovec Střeleč, 

prachovito – písčité vložky z hrubozrnného písku Hosín. 

  Minerály z toho 

Vzorek Sm Ch I K Q Kž Plg Ca jílové 
min. 

expanzní 
jílové 
min. 

JB 13 13 19 6 18 1 3 27 51 26 
SV 3 8 7 5 54 1 5 17 23 11 
SZ 3 2 8 15 48 3 3 18 28 5 
PS 0 0 0 1 99 0 0 0 1 0 
PH 0 0 1 93 6 0 0 0 94 0 

 

 

4.4. Porosita, Objemová hmotnost 

Pomocí rtuťové porosimetrie byla zjištěna distribuce a velikost pórů, dále medián velikosti pórů, 

průměr velikosti pórů, celková porosita a objemová hmotnost vzorků JB, SV, SZ, PS a PH (Tab. 4). 

V tabulce 4 lze nalézt porovnání objemové hmotnosti zjištěné ze rtuťové porosimetrie a výpočtu, který 

provedla A. Sommerová. Měření objemové hmotnosti na vzorcích SV, SZ, PS, PH a HO provedla A. 

Sommerová v rámci své bakalářské práce. Vzorky vážila pomocí aparatury sestavené podle aparatury 

laboratoře mechaniky zemin na Arcadisu a.s. (Obr. 36) a metodiky, objemovou hmotnost stanovila dle 

ČGÚ Praha, 1987 (Sommerová, 2014). Velikost mediánu poloměru pórů jsem dále použila pro 

výpočty pórových tlaků, které působí při zaplavování vodou uvnitř vzorků.  
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Obrázek 36: Závěsná aparatura (Sommerová, 2014). 

 

Na základě rtuťové porosimetrie a výpočtu objemové hmotnosti bylo zjištěno: 

• Vzorek SZ má pórovitost 22,6%, což je nejméně z měřených vzorků a medián velikosti 

pórů, použitý k výpočtu pórových tlaků 1325,5 nm. Distribuce velikosti pórů je bimodální, 

porovnána s ostatními vzorky na Obrázku 37. Objemová hmotnost měřená rtutí je 1, 97 

g/cm3 a stanovená A. Sommerovou 1,67 g/cm3 (Tab. 4). Tyto hodnoty jsou poměrně 

rozdílné a k dalšímu vyhodnocení byla použita hodnota ze rtuťové porosimetrie. 

• Vzorek PS má pórovitost 27,7% a medián velikosti pórů, použitý k výpočtu pórových 

tlaků 35594,2 nm. Distribuce velikosti pórů je unimodální, porovnána s ostatními vzorky 

na Obrázku 37. Objemová hmotnost měřená rtutí je 1, 86 g/cm3 a stanovená A. 

Sommerovou 1,88 g/cm3 (Tab. 4), tedy hodnoty velmi podobné. 

• Vzorek PH má pórovitost 29,4% a medián velikosti pórů, použitý k výpočtu pórových 

tlaků 64,5 nm. Distribuce velikosti pórů je unimodální, porovnána s ostatními vzorky na 

Obrázku 37. Objemová hmotnost měřená rtutí je 1, 69 g/cm3 a stanovená A. Sommerovou 

1,76 g/cm3 (Tab. 4), tedy hodnoty podobné, k dalšímu vyhodnocení byla použita hodnota 

ze rtuťové porosimetrie. 
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• Vzorek JB má pórovitost 39,6 % a medián velikosti pórů, použitý k výpočtu pórových 

tlaků 58,5 nm. Distribuce velikosti pórů je bimodální, porovnána s ostatními vzorky na 

Obrázku 37. Objemová hmotnost měřená rtutí je 1, 64 g/cm3 (Tab. 4).  

• Vzorek SV má pórovitost 54 %, což je nejvíce z měřených vzorků a medián velikosti 

pórů, použitý k výpočtu pórových tlaků 4873,4 nm. Distribuce velikosti pórů je 

unimodální, porovnána s ostatními vzorky na obrázku 37. Objemová hmotnost měřená 

rtutí je 1, 66 g/cm3 a stanovená A. Sommerovou 1,59 g/cm3 (Tab. 4), tedy hodnoty 

podobné, k dalšímu vyhodnocení byla použita hodnota ze rtuťové porosimetrie. 

• U vzorku HO byla A. Sommerovou stanovena objemová hmotnost, stejně jako u vzorku 

SZ, 1,67 g/cm3 (Tab. 4).  

 

Z výsledků měření rtuťové porosimetrie, vzhledem k velikosti pórů, se jeví podobnost vzorků JB a 

PH a vzorků SZ a SV, vzhledem k celkové porositě jsou si podobné vzorky SZ, PS, PH. Toto však 

nelze z mého pozorování KP rozpadu ve vakuu a za atmosférického tlaku vzduchu relevantně 

posoudit. Průměr velikosti pórů všech měřených vzorků je menší než 0,060 mm, přičemž tyto vzorky 

ukázaly náchylnost ke KP působení, což souhlasí s tezí Valleja (2011), že aby došlo ke KP rozpadu, 

musí být póry menší než 0,060 mm. Medián velikosti pórů, na jehož základě byly vypočteny pórové 

tlaky (doporučení D. Mašína, ústní sdělení), je u většiny vzorků taktéž menší než 0,06 mm, pouze u 

vzorku PS je jeho hodnota vyšší, tj. 0,071. Na základě měření objemové hmotnosti pomocí rtuťové 

porosimetrie nemohu potvrdit tezi  Seedsmana (1986), že čím je objemová hmotnost větší, tím je 

materiál odolnější vůči slakingu. Vzorky SZ a SV, které jsou si mineralogicky, velikostí pórů i 

chováním při zatápění podobné, mají velmi rozdílnou objemovou hmotnost a to 1,97 pro SZ a 1,66 pro 

SV.  
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Obrázek 37: Diferenciální distribuce pórů (data H. Šnajdaufová), JB – brněnský tégl, SV – spraš 

Věstonice, SZ – spraš Zeměchy, PS – pískovec Střeleč, PH – prachovito – písčité vložky 

z hrubozrnného písku Hosín. 

 

Tabulka 4: Porosita, Medián velikosti pórů, Průměr velikosti pórů, Objemová hmotnost u vzorků 

JB – brněnský tégl, SV – spraš Věstonice, SZ – spraš Zeměchy, PS – pískovec Střeleč, PH – prachovito 

– písčité vložky z hrubozrnného písku Hosín, HO – hlína Ochozská jeskyně. 

Vzorek 
porosita 

(%) 

Medián 
velikosti 

pórů 
(mm) 

Průměr 
velikosti 

pórů 
(mm) 

Objemová 
hmotnost 
(g/cm3) 
(rtuť) 

Objemová 
hmotnost 
(g/cm3) 

(Sommerová) 

JB 39,6 0,00012 0,000033 1,64 neměřeno 
SV 54 0,0098 0,00016 1,66 1,59 
SZ 22,6 0,0027 0,000097 1,97 1,67 
PS 27,7 0,071 0,0036 1,86 1,88 
PH 29,4 0,00013 0,000073 1,69 1,76 
HO neměřeno neměřeno neměřeno  neměřeno 1,67 
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4.5. Výpočet pórových tlaků 

Na základě mediánu velikosti poloměru pórů ze rtuťové porosimetrie a zastoupení jednotlivých 

minerálů z rentgenové difrakce a jejich kontaktních úhlů jsem spočítala velikost pórových tlaků, které 

působí uvnitř vzorků při zaplavení vodou za atmosférického tlaku vzduchu a při zaplavení vodou ve 

vakuu při tlaku 2 kPa. Kontaktní úhly jednotlivých fylosilikátů jsou z velké míry dány isomorfní 

substitucí v krystalové mřížce, jejich velikost tak může být značně rozdílná.  Pro výpočty jsem použila 

hodnoty z literatury (Sm, K, I, Q, Ca), případně střední hodnotu uváděného rozmezí (Ch), (Tab. 5). 

Pro vzorek PS vyšel pórový tlak při zaplavení za atmosférického tlaku 3,70 kPa, zatímco ve vakuu 1,3 

kPa. Pro vzorek SV vyšel pórový tlak při zaplavení za atmosférického tlaku 21 kPa, zatímco ve vakuu 

1,9 kPa. Pro vzorek SZ vyšel pórový tlak při zaplavení za atmosférického tlaku 49 kPa, zatímco ve 

vakuu 2,0 kPa. Pro vzorek JB vyšel pórový tlak při zaplavení za atmosférického tlaku 95 kPa, zatímco 

ve vakuu 2,0 kPa a pro vzorek PH vyšel pórový tlak při zaplavení za atmosférického tlaku 95 kPa, 

zatímco ve vakuu 2,0 kPa (Obr. 38, Tab. 6 a 7). Vypočtený pórový tlak je nepřímo úměrný velikosti 

pórů, čím větší póry, tím menší je pórový tlak. To odpovídá měření, které provedl a popsal Vallejo 

(2011). Hodnoty pórového tlaku, vypočtené pro vzorky zatápěné za atmosférického tlaku vzduchu, 

jsou pouze teoretické. Vychází totiž z předpokladu, že žádný vzduch ze vzorku při zatápění neunikne 

ven, ale všechen se podílí na rozpadu materiálu, což není reálné. Předpokládala jsem, že pórový tlak 

uvnitř vzorků, zatopených ve vakuu, by měl být stejný jako tlak vzduchu ve vakuu, což výpočet 

víceméně potvrdil. Nicméně skutečné hodnoty pórového tlaku ve vakuu mohou být od vypočtených 

hodnot odlišné díky varu vodních par, které nestačí vniknout do celého objemu vyvakuovaného 

vzorku. Vstupní hodnoty a vypočtené pórové tlaky lze najít v tabulce 6 a 7. 

 

Tabulka 5: Kontaktní úhly jednotlivých minerálů a jejich zdroj. 

minerál 
kontaktní 

úhel 
zdroj 

Sm 50 Shang et al. (2008) 

Ch 35 Yin (2012) 

I 30 Shang et al. (2008) 

K 26 Shang et al. (2008) 

Q 20 
Espinoza a Santamarina 

(2010) 

Ca 38 
Espinoza a Santamarina 

(2010) 
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Tabulka 6: Vstupní hodnoty pro výpočet pórových tlaků a vypočtené pórové tlaky vzorků PS, SV, 

SZ, JB a PH za atmosférického tlaku vzduchu; γ (Vázquez et al., 1995), ostatní hodnoty spočtené. 

vzorek 

medián 
průměru 

pórů 
(nm) 

poloměr 
pórů 
(mm) 

povrch. 
napětí 
voda-

vzduch γ 
(N/m) 

kontaktní 
úhel θ (°) 

ua 
(kPa) 

P1 
(kPa) 

P2 
(kPa) 

P1/P2 
(kPa) 

u 
(kPa) 

PS 71188,3 0,036 0,073 20 3,84 100 103,84 0,96 3,70 
SV 9746,7 0,0049 0,073 27 26,62 100 126,62 0,79 21,02 
SZ 2651 0,0013 0,073 29 96,07 100 196,07 0,51 49,00 
JB 116,9 5,8E-05 0,073 34 2065,15 100 2165,15 0,046 95,38 
PH 128,9 6,4E-05 0,073 26 2030,48 100 2130,48 0,047 95,30 

 

 

Tabulka 7: Vstupní hodnoty pro výpočet pórových tlaků a vypočtené pórové tlaky vzorků PS, SV, 

SZ, JB a PH ve vakuu; γ (Vázquez et al., 1995), ostatní hodnoty spočtené. 

vzorek 

medián 
průměru 

pórů 
(nm) 

poloměr 
pórů 
(mm) 

povrch. 
napětí 
voda-

vzduch 
γ (N/m) 

kontaktní 
úhel θ (°) 

ua  (kPa) 
P1 

(vakuum) 
(kPa) 

P2 
(vakuum) 

(kPa) 

P1/P2 
(vakuum) 

(kPa) 

u 
(kPa)ve 
vakuu 
při 2 
kPa 

PS 71188,3 0,036 0,073 20 3,84 2 5,84 0,34 1,32 
SV 9746,7 0,0049 0,073 27 26,62 2 28,62 0,07 1,86 
SZ 2651 0,0013 0,073 29 96,07 2 98,07 0,020 1,96 
JB 116,9 5,8E-05 0,073 34 2065,15 2 2067,15 0,00097 2,00 
PH 128,9 6,4E-05 0,073 26 2030,48 2 2032,48 0,00098 2,00 
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Obrázek 38: Hodnoty pórového tlaku za normálního atmosférického tlaku vzduchu a ve vakuu u 

vzorků PS, SV, SZ, JB a PH. 

 

4.6. Pevnost v tahu 

4.6.1. Pevnost v tahu střelečského pískovce (PS) 

V případě střelečského pískovce se jedná o tzv. uzamčený písek, jehož soudržnost není dána 

stmelením díky karbonátovým či železitým sloučeninám, ale je výsledkem vzájemného zaklesnutí 

křemenných zrn do sebe, díky drobným výčnělkům, které do sebe zapadají. Pokud je vzorek tohoto 

materiálu ponořen bez vnějšího zatížení do vody, zcela se rozpadne na jednotlivá zrna. Při 

dostatečném vertikálním zatížení vzorku, tzv. kritickém napětí, dojde ke stabilizaci materiálu a ten se 

již nerozpadá (Bruthans et al., 2014).  

Účelem odtrhových zkoušek bylo porovnat pevnosti v tahu za různých podmínek. Jak je popsáno 

na obrázku 39, nejvyšší pevnost v tahu vykazují vzorky suché a nezatížené (TSd), 3- 19 kPa a vzorky 

zatížené a zatopené ve vakuu (TSsl), do 20 kPa s průměrem 4 kPa. Oproti tomu, nezatížené vzorky 

zatopené ve vakuu (TSsv) měly pevnost v tahu 0,2 – 0,7 kPa a nezatížené vzorky zatopené za 

atmosférického tlaku vzduchu (TSs) pouze 0 – 0,5 kPa. Z těchto výsledků je patrné, že pevnost v tahu 

je výrazně ovlivněna zatížením vzorku a tlakem vzduchu působícím na vzorek. Zatížení vzorku o 

velikosti 1-8 kPa působí proti rozpadu, pokud je zatížení nižší, dojde k rozpadu vzorku na jednotlivá 

zrna (Bruthans et al., 2014).  Pevnost v tahu u vysušených vzorků ovlivňují kromě uzamčené struktury 
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Van der Waalsovy síly. Pevnost v tahu nezatížených vzorků zatápěných za atmosférického tlaku 

vzduchu je zkreslena KP působením, není tak měřena pevnost původního materiálu, ale již materiál 

částečně rozložený díky KP rozpadu. Jediná metoda, která ukazuje skutečnou pevnost materiálu za 

podmínek, za kterých probíhá KP rozpad, je měření pevnosti v tahu nezatížených vzorků, zatápěných 

ve vakuu.  Tlak vzduchu, který působí při KP rozpadu funguje jako pórový tlak a je srovnatelný 

s vnějším tahovým namáháním (D. Mašín, úst. sděl). Lze očekávat, že k rozpadu struktury materiálu 

dojde tehdy, když pórový tlak generovaný KP překoná soudržnost materiálu.   

 

Obrázek 39: Porovnání hodnot pevnosti v tahu pro vzorky suché a neztížené (TSd), vzorky zatížené 

a zatopené ve vakuu (TSsl), nezatížené vzorky zatopené ve vakuu (TSsv), nezatížené vzorky zatopené za 

atmosférického tlaku vzduchu (TSs), vliv zatížení na hodnotu pevnosti v tahu (Bruthans, 2014). 

 

4.6.2. Pevnost v tahu ostatních materiálů 

Na materiálech SV, SZ, PH a HO jsem měřila pevnost v tahu po zatopení vzorků ve vakuu, U SV 

a PH jsem provedla 4 měření, u SZ a HO 5 měření. Po zatopení všech testovaných vzorků však došlo 

ke změkčení povrchu, patrně díky snížení Van der Waalsových sil, či vlivu expanzních jílových 

minerálů, a tím k samovolnému uvolnění odtrhových štítků. Všechny štítky tak na povrchu držely 

silou menší než 0,1 kPa, což je, jak ukazují výpočty, výrazně méně, než jakou silou teoreticky působí 

KP rozpad. Konkrétně 21 kPa u SV, 49 kPa u SZ a 95 kPa u JB.  
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4.7. Dopad dešťových kapek/ proudění vody 

Na materiálu PS, SZ a SV jsem pozorovala vliv KP působení na erozi deštěm a proudící vodou. 

Vzorky PS, SZ, SV, erodované simulací deště za atmosférického tlaku vzduchu, se během několika 

desítek sekund až prvních minut zcela rozpadly. Vzorek PH se rozpadal, pouze pokud voda dopadala 

na jeho hrany, jestliže dopadala do středu, nebyly pozorovatelné žádné změny. Vzorky PS, SZ a SV, 

erodované simulací deště ve vakuu se většinou v prvních minutách zcela rozpadly, jen u několika 

vzorků vznikl středový kanál a zbytek zůstal neporušený. To však bylo zřejmě dáno nedokonalostí 

konstrukce aparatury. Vzorek PH se choval ve vakuu stejně jako při zkouškách za atmosférického 

tlaku vzduchu. Na základě pozorování dopadu dešťových kapek a proudu vody ve vakuu a za 

atmosférického tlaku vzduchu na materiálech PS, SZ a SV nemohu věrohodně rozlišit, do jaké míry se 

v přírodě materiál rozkládá proudem vody a do jaké míry se uplatňuje KP působení, protože oba 

procesy probíhají současně.  

 

4.8. Diskuze procesu rozpadu studovaných materiálů 

Naprostá většina vzorků (mimo vzorků KR) se při zatopení za atmosférického tlaku vzduchu 

během několika sekund až minut zcela rozpadla, na rozdíl od zaplavení ve vakuu, kdy vzorky z téhož 

materiálu zůstaly intaktní a udržely si kolmé stěny. Toto chování jsem pozorovala u materiálů PS, SZ, 

SV, PH, JB, HH, HO, HL, JR, KN HP, HŽ, PR. Tato pozorování ukazují, že vliv KP působení není 

omezen jen na určitou litologii, ale lze ho očekávat u celé řady materiálů různého složení a zrnitosti, 

od jílů přes prachovce a spraše až po erodovatelné pískovce (přesněji uzamčené písky). Tento proces 

rozkládá materiály, které za normálních podmínek drží kolmé stěny, tvoří převisy a jeskyně.  

U vzorků SZ a PH byl pozorován menší únik vzduchových bublin a vznik trhlin při zatopení ve 

vakuu způsobený zřejmě zbylým uzavřeným vzduchem uvnitř některých pórů, pravděpodobně díky 

nedokonalému vysušení. Lze očekávat, že pokud by došlo k úplnému vysušení materiálu, chovaly by 

se vzorky SZ a PH stejně jako vzorky popsané výše. Vzorky obsahující jílovitou a prachovitou frakci 

je tedy nutné sušit při teplotě 105°C mnohem déle, než vzorky hrubozrnnější, a k vážení použít 

přesnější váhy, protože hmotnost jemnozrnných vzorků bude v závěru klesat již velmi pomalu a na 

vahách o horší přesnosti tak může dojít ke zdánlivému ustálení hmotnosti. Jak uvádí množství autorů 

(Cernuda et al., 1954, Badger et al., 1956, Berkovitch et al., 1959, Arulandan a Heinzen, 1977, 

Schmitt et al., 1994, Czerewko a Cripps, 2001) vlhkost při KP působení hraje velkou roli.  

Při zatápění vzorků střelečského pískovce za normálního atmosférického tlaku vzduchu unikalo 

velké množství vzduchových bublin a objevil se zákal, který je dán pravděpodobně obsahem kaolinitu 

a křemene v jílové frakci. Laserovou granulometrií byla zjištěna distribuce velikosti částic 
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rozptýlených v zákalu (frakce <25 um). Bylo zjištěno: 17 % částic <2 um, 33 % částic 2 – 5 um, 50 % 

částic 5 – 25 um. 75% z frakce <25 um zastupuje kaolinit, ale pouze 23% kaolinitových částic je 

potencionálně disperzních (<2 um). Nicméně na základě indexu SAR a jeho hodnotě 0,1-0,4 se 

ukazuje, že kaolinit v PS není disperzní (Bruthans et al, 2014). Zákal tedy není dán disperzí, jak by se 

zdálo na první pohled, ale pravděpodobně pouze mechanickým zvířením částic díky unikajícímu 

vzduchu a trhání struktury sedimentu díky KP. 

Vzorek JB obsahující vysoký podíl expanzních jílů (26 %), zatopený ve vakuu, se na rozdíl od 

vzorků popsaných výše rozpadl na malé úlomky podobně jako vzorek zatopený za atmosférického 

tlaku vzduchu, což bylo zřejmě dáno obsahem většího procenta expanzních jílů. I zde je však patrný 

rozdíl v chování, kdy u vzorku zaplaveného ve vakuu zůstávaly částečně kolmé stěny a pevný střed 

vzorku. Podobný průběh rozpadu jako u vzorku JB pozorovalo několik autorů, kteří na základě svých 

pozorování zavrhli, že by KP rozpad mohl hrát při destrukci materiálu významnou roli. Vakuum, 

vedle jiných metod použil Schmitt et al. (1994). Vzorky břidlice zatápěl vodou po třech dnech 

vakuování na úroveň 0,3 kPa. Několik hodin po zalití se však vzorky začaly rozpadat stejně jako při 

zatápění za atmosférického tlaku. Na základě tohoto pozorování došel Schmitt et al. (1994) k závěru, 

že slaking nemůže být způsoben samostatným působením kapilárně stlačeného vzduchu. Taylor a 

Spears (1970) definují slaking také jako destrukci díky zachycenému vzduchu. Pro zjištění vlivu vakua 

vložil 24 hodin sušené malé kusy materiálu na síto číslo 14 a ve vakuu zatopil 40 ml destilované 

odvzdušněné vody, poté materiál na sítu propláchl 10 ml vody. Rozpad byl uváděn jako množství 

zachyceného materiálu. Na základě srovnání výsledků tohoto postupu a zkoušek za normálního 

atmosférického tlaku tento proces zamítnul s tím, že tu musí být ještě jiný, který pravděpodobně závisí 

na obsahu expanzních jílů. Nakamo (1967) se zabýval slakingem při studiu jílovců a použil test, kdy 

vzorky rozdělil do dvojic a vždy jeden saturoval za atmosférického tlaku a druhý 2 hodiny po 

působení vakua. V obou případech se vzorek rychle rozpadl na malé kusy, aniž by mezi nimi byl 

pozorovatelný rozdíl. Na základě tohoto pozorování soudí, že slaking není dán tlakem zachyceného 

vzduchu, ale fyzikálně-chemickým působením (v originále „physico-chemical action“ bez bližší 

specifikace). Na základě mých pozorování se jeví pravděpodobné, že výše zmínění autoři pracovali 

s materiály obsahujícími vysoký obsah expanzních jílů, pro které je typický rozpad na úlomky a kde 

k tomuto rozpadu dochází bez výrazného přispění KP rozpadu. Jak je na z pozorování materiálu JB 

patrné, KP rozpad může i v případě expanzních jílů ovlivňovat velikost úlomků a míru jejich rozpadu. 

U vzorků KR jsem pozorovala nepatrný rozpad jak ve vakuu, tak u vzorku saturovaného za 

atmosférického tlaku. KR se tedy v přírodních podmínkách nerozpadá KP působením, ale spíše díky 

krystalizaci solí a především mrazovým zvětráním, které namáhají stěny pórů mnohem většími silami. 

Na základě zkoušek zaplavování ve vakuu a za atmosférického tlaku vzduchu nelze věrohodně 

říci, jaký vliv má velikost pórů na KP rozpad. Za tímto účelem je nutné vycházet z výpočtu pórových 
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tlaků, z kterého jednoznačně vyplývá, že velikost pórů má zásadní vliv na tlak vzduchu, stlačeného 

kapilárně při zaplavení vodou. Tyto výpočty potvrzují tezi Valleja (2011), že čím jsou póry menší, tím 

větší je pórový tlak. Otázkou však zůstává, do jaké míry stačí část vzduchu z pórů uniknout před 

nastupující kapilární frontou a o kolik jsou reálné tlaky v pórovém prostoru menší, než vychází 

z výpočtů. 

Z výsledků měření objemové hmotnosti a z chování jednotlivých vzorků při zaplavení ve vakuu a 

za atmosférického tlaku vzduchu jsem nezjistila souvislost mezi velikostí objemové hmotnosti a KP 

rozpadem. Teze Seedsmana (1986), že čím je objemová hmotnost větší, tím je materiál odolnější vůči 

KP rozpadu proto nemohu na základě svého pozorování potvrdit. 

Cernuda et al. (1954) tvrdí, že laterity, pískovce, jílovce a jílovité hlíny jsou při zkouškách ve 

vakuu odolné vůči dešti. Studie, zabývající se erozí spraší především na sprašové plošině v Číně, 

popisují působení deště, velikost odtoku, hustotu toků, porositu, infiltrační kapacitu, sklon terénu a 

rozpraskání půdy jako nejdůležitější mechanismy působící erozi (Shi a Shao, 2000, Wu, 2005), 

domnívám se však, že KP působení může do značné míry erozi ovlivňovat, zejména tam, kde se voda 

pohybuje pomalu (zárodečné kanálky pipingu). Ze svých pozorování však nemohu věrohodně 

prokázat, zda k rozpadu spraší dochází díky KP rozpadu či díky erozi dopadem dešťových kapek či 

proudění vody. Všechny tyto procesy jsou schopny spraše rozložit (KP rozpad ve stojaté vodě; dopad 

kapek a proudění vody ve vakuu) a za reálných podmínek probíhají tyto procesy na mnoha místech 

současně. V budoucnu by bylo vhodné metodiku sledování vlivu KP působení na erozi působením 

deště zlepšit a dále se tomuto tématu věnovat. 

Pomocí odtrhových zkoušek na uzamčeném písku PS se ukázalo, že pevnost v tahu je nejvyšší u 

suchých vzorků (3-19 kPa), zřejmě díky Van der Waalsovým silám, které jsou v suchém jemnozrnném 

materiálu maximální. Za sucha se ale nemůže projevovat KP působení, oproti tomu nejnižší (0,0 - 0,05 

kPa) pevnost je u vzorků zatopených za atmosférického tlaku vzduchu, kdy unikající vzduch vzorky 

rozloží a není tak měřena původní pevnost, ale již ovlivněná KP působením. Pouze měření pevnosti 

v tahu nezatížených vzorků zatápěných ve vakuu ukazuje skutečnou pevnost materiálu za podmínek, 

kdy probíhá KP rozpad. Ze srovnání tahové pevnosti změřené pomocí odtrhových zkoušek 

nezatížených vzorků PS ve vakuu, jejichž hodnota je 0,2 – 0,7 kPa, a výpočtu pórových tlaků pro PS 

ve vakuum s hodnotou 1,3 kPa vyplývá, že destrukční tlak (pórový tlak) překoná tahovou pevnost 

(soudržnost) a dojde k rozpadu. Tyto vzorky by se tedy měly i ve vakuu rozpadat. To však neodpovídá 

pozorování, kdy vzorky zatopené ve vakuu zůstaly neporušené, pouze s lehce opadanými hranami. 

Výpočet pórových tlaků je pouze teoretický, skutečný pórový tlaku ve vakuu může být ovlivněn 

varem vodních par o tlaku 2 kPa, které vnikají do vzorku, ale před vnikající kapilární vodou stihnou 

uniknout a destrukční tlak tak může být nižší než vypočtený. Tahové pevnosti ostatních měřených 

materiálů (SV, SZ, PH a HO), změřené pomocí odtrhových zkoušek nezatížených vzorků ve vakuu, 
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jsou menší než 0,1 kPa a ze srovnání s vypočtenými hodnotami pórového tlaku, které jsou u SV 1,9 

kPa, u SZ a PH 2,0 kPa tak vyplývá, že by se měly po saturaci ve vakuu rozpadat. I tyto materiály 

však po zatopení ve vakuu zůstaly neporušené, pouze s lehce opadanými hranami a ojedinělými 

trhlinami, takže skutečné pórové tlaky jsou ve vakuu buď nejméně o řád nižší než vypočtené hodnoty, 

nebo měření tahové pevnosti těchto matriálů nevystihuje skutečnou odolnost struktury vůči KP 

rozpadu (soudržnost). Vztah mezi tahovou pevností a KP rozpadem je proto vhodné dále zkoumat. 

Studie ukázala, že ve výše zmíněných sedimentech lze očekávat rozpad i bez rychlého proudění 

vody či dopadu dešťových kapek, čistě díky KP působení. KP působení je tak nutné uvažovat jako 

klíčový proces, který se může zásadně podílet na erozi celé řady málo soudržných sedimentů a zemin. 

KP rozpad je zřejmě hlavním důvodem rozpadu těchto sedimentů ve stojaté, nebo pomalu proudící 

vodě.  Zkoušky se simulací dopadu dešťových kapek a proudění vody ve vakuu na materiálech PS, SZ, 

SV a PH nicméně ukázaly, že proudění vody a dopad dešťových kapek může erodovat tyto materiály 

stejně dobře jako KP rozpad. KP rozpad se tedy nezdá být nutným procesem předcházejícím erozi 

těchto sedimentů, je pouze jedním ze vzájemně zástupných procesů. V reálném prostředí (normální 

atmosférický tlak) tak není možné rozlišit, zda materiál byl rozložen proudící vodou, dopadem 

dešťových kapek, nebo KP rozpadem za situace, kdy tyto procesy mohou působit společně. Nicméně 

pod povrchem sedimentu, kde dopad dešťových kapek nepůsobí a před vznikem dostatečně velkých 

otvorů pro rychlé proudění podzemní vody bude hrát KP rozpad zřejmě klíčovou roli. KP rozpad je 

proto třeba uvažovat zejména jako klíčový proces pro vznik pipingu, kdy v iniciálním stadiu lze 

očekávat pomalé proudění a též jako důležitý proces působící pod povrchem půdy obecně. 
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5. Závěr 

Kapilárně-pneumatický rozpad (KP rozpad, působení) je způsoben kapilární vodou, která vstupuje 

do suchého, nebo vlhkého sedimentu a stlačuje reziduální vzduch v pórech natolik, že u málo 

soudržných sedimentů tlak pórového vzduchu roztrhá strukturu sedimentu a sediment se rozpadá. Pro 

prokázání KP působení a odlišení od jiných destrukčních procesů jsem zvolila pozorování rozpadu 

dvojic vzorků, kdy jeden byl saturován za běžného atmosférického tlaku vzduchu a druhý ve vakuu. 

Tato metoda je schopná jednoznačně prokázat KP rozpad a zároveň je přiměřeně rychlá a vhodná pro 

různé sedimenty a zeminy. 

V této studii jsem studovala KP rozpad 14 různých typů sedimentů: křídový pískovec 

s uzamčenou strukturou marinního původu ze Střelče (PS), kvartérní spraš ze Zeměch a z Dolních 

Věstonic (SV), (SZ), neogenní marinní jíl z Brna (JB), jezerní prachovito – písčité vložky 

z hrubozrnného písku křídového stáří z Hosína (PH), křídový jílovitý vápenec marinního původu 

z dolu Richard u Litoměřic (JR), fluviální kaolín karbonského stáří z Nevřeně (KN), marinní křídu 

z Rujany, Německo (KR), glacifluviální prachovec z Rujany, Německo (PR), kvartérní nivní hlínu 

z okolí Žehrovky (HŽ), holocénní splachovou hlínu z Holštejna (HH), kvartérní povodňové hlíny 

z Ochozské jeskyně (HO), kvartérní hlinito-kamenité deluvium z Litochovic (HL) a kvartérní 

náplavové hlíny z Předměřic nad Jizerou (HP), přičemž KP rozpad jsem detailněji studovala a 

fotograficky dokumentovala na pěti z nich, na PS, SV, SZ, JB a PH. Ostatní jsem pouze sledovala a 

charakter a průběh jejich rozpadu zapisovala bez detailnější fotografické dokumentace. 

 Z pozorování chování těchto čtrnácti vybraných sedimentů a zemin při zaplavení vodou ve vakuu 

a za atmosférického tlaku vzduchu je možné prohlásit, že KP působení je schopno rozložit na jemné 

částice pískovec, spraše, jíly a jílovce, prachy a prachovce, hlíny, deluvium, kaolín a dokonce kalový 

vápenec. Ze studovaných materiálů pouze KR se téměř nerozpadal a jeho rozpad proto musí 

způsobovat destruktivnější procesy jako je mrazové a solné zvětrání. 

Vzorek JB se při zatápění ve vakuu rozpadl na malé úlomky podobně jako při zatápění za 

atmosférického tlaku vzduchu. To bylo zřejmě způsobeno vysokým obsahem expanzních jílů (26 %). I 

v tomto případě je však patrný rozdíl v rozpadu, u vzorků zaplavovaných ve vakuu zůstávaly částečně 

kolmé stěny a pevný střed vzorku, vzorky zatopené za atmosférického tlaku vzduchu se zcela 

rozpadly.  Ukázalo se, že spolupůsobení KP rozpadu je schopno zesílit účinky již tak silného procesu 

jako je bobtnání díky přítomnosti expanzních jílů.  

Z výpočtu pórových tlaků je zřejmé, že jejich velikost je nepřímo úměrná průměru pórů, čím jsou 

póry menší, tím je pórový tlak větší. Z toho je patrné, že velikost pórů hraje významnou roli na 

velikosti pórových tlaků, které způsobují KP rozpad. Tyto vypočtené pórové tlaky jsou však pouze 

teoretické, skutečné tlaky působící na stěny pórů mohou být nižší, protože část vzduchu může před 
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vstupující vodou uniknout, aniž by působil destrukčně. Tato domněnka by potvrzovala nesoulad 

v porovnání soudržnosti (pevnosti v tahu) vzorků, zatopených ve vakuu, měřené pomocí odtrhových 

zkoušek s hodnotou 0,2 – 0,7 kPa a vypočtené hodnoty pórového tlaku vakuovaného vzorku o hodnotě 

1,3 kPa u vzorků PS, ze kterého vyplývá, že teoretická horní hranice pórového tlaku je vyšší než 

tahová pevnost a vzorky by se tedy měly rozpadat i při zatopení ve vakuu. Tyto vzorky zatopené ve 

vakuu, se však nerozpadly což, je v nesouladu s výpočty. Spočtené pórové tlaky ve vakuu jsou 2x u 

PS, 10x u SV, 25x u SZ a 50x u JB a PH nižší než za atmosférického tlaku vzduchu. Hodnoty pevnosti 

v tahu (soudržnosti), měřené ve vakuu u vzorků SV, SZ, PH a JB, nelze brát za věrohodné, během 

zatápění došlo ke změkčení povrchu a uvolnění odtrhových štítků při síle menší než 0,1 kPa, případně 

k jejich samovolnému odtržení. 

Vliv objemové hmotnosti na KP působení předpokládané předchozími autory jsem ve své studii 

nepotvrdila.  

Ve výše zmíněných studovaných sedimentech lze očekávat rozpad i bez proudění vody či dopadu 

dešťových kapek. Ve stojaté, či pomalu proudící vodě se budou rozpadat čistě díky KP působení. KP 

působení je tak nutné uvažovat jako proces, který se může zásadně podílet na erozi celé řady málo 

soudržných sedimentů a zemin. Zkoušky se simulací dopadu dešťových kapek a proudění vody ve 

vakuu na materiálech PS, SZ, SV a PH nicméně ukázaly, že proudění vody a dopad dešťových kapek 

může erodovat tyto materiály stejně dobře jako KP rozpad, dochází zde tedy ke spolupůsobení 

vzájemně zástupných procesů. Pod povrchem sedimentu, kde dopad dešťových kapek nepůsobí a pro 

vznik pipingu, kdy v iniciálním stadiu lze očekávat pomalé proudění bude hrát KP rozpad zřejmě 

klíčovou roli a tento proces by tak neměl být přehlížen. 
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