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1. Úvod
Na povrchu Země působí a v minulosti působila voda formou mnoha různých typů
eroze. Některé se na první pohled jeví jako dobře známé, ale při bližším prozkoumání tomu
tak není. Vždy záleží na více faktorech, které je třeba brát v potaz. V této práci se budu
zabývat jedním typem eroze, který je mezi geology stále ne příliš objasněný. Jde o podemílání
podzemní vodou neboli „groudwater sapping“ jež popsal např. Laity a Malin (1985), Howard
a Kochel (1988), Schumm et al. (1995) nebo Mastronuzzi a Sansó (2002). V anglickém
jazyce se objevuje též pod názvem „spring sapping“ (Small a Lewin, 1965; Higgins, 1982;
Baker et al., 1990), „seepage erosion“ (Howard a McLane, 1988; Schorghofer et al., 2004;
Pornprommin et al., 2010) nebo také jako „undercutting“ (Chu-Agor et al.; 2008). Ve své
práci budu proces označovat sapping.
Sapping se zdá být již velmi dobře prozkoumán, ale v Čechách je tento proces téměř
neznámý. Na podzim loňského roku jsem se díky vedoucímu práce RNDr. Jiřímu Bruthansovi
podíval do pískového lomu Střeleč. Po menším seznámení s procesem sappingu, se zdálo že
v lomu proces probíhá přímo před očima. Avšak bylo jasné, že toto téma bude potřebovat
větší pozornost. Abych proces pochopil, bylo nutné nastudovat velké množství zahraničních
prací zabývajících se jím v různých aspektech. V této práci se chci zaměřit na práce
pojednávající o sappingu v malém i velkém měřítku. Jelikož se ukázalo, že již několik vědců
se pokusilo sapping simulovat v laboratorních podmínkách, pokusím se tyto experimenty do
práce též zahrnout. Pro úplné vystihnutí procesu Daniel Světlík vypracoval rešerši na téma:
„Fyzikální procesy způsobující řícení a odnos málo soudržných sedimentů, iniciované
prouděním podzemní vody“, kde se zabývá detailním studiem eroze podzemní vody a to nejen
sappingem. Výsledkem této rešerše by mi měl být ucelený pohled na tento proces, který bych
rád využil při dalších studiích. Ve svých budoucích pracích bych se chtěl zabývat studiem
sappingu v terénu, což dle posledních pozorování může být klíčové pro zjištění vzniku
skalních měst v České křídové pánvi.
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2. Definice sappingu
Sapping je erozní proces, při kterém dochází k oslabování čelních a bočních stěn údolí
vlivem vyvěrání podzemní vody, což vede ke kolapsu stěn a jejich ústupu směrem do masivu
(Schon a Tanaka, 2006). Eroze nastává v místech, kde voda vyvěrá v zónách s větší
propustností. Schumm et al. (1995) udává např. rozhraní dvou litologických celků na Floridě.
Zde jde o kontakt masivního nadložního pískovce a méně propustného jílovce v podloží.
Místa průsaku podzemní vody jsou běžně zvýrazněna sappingovými dutinami či výklenky,
jejichž velikost se pohybuje v řádu centimetrů až desítek metrů. Výsledkem celého procesu
zpětné eroze je tvorba složitých říčních systémů, které se dají rozpoznat už při zběžném
prohlédnutí mapy. Vyvěrající podzemní voda je schopna utvořit celé údolní sítě jen s malým
přičiněním eroze povrchovým tokem.

2.1.

Přehled prací zabývajících se sappingem

Tento typ eroze se uplatňuje převážně při zpětné erozi a tvoří hluboké říční kanály,
známé po celém světě. Dlouhou dobu byl však sapping přehlížen a vznik těchto kanálů byl
přičítán erozi

povrchovými

toky

(Horton, 1945).

Teprve

v devadesátých

letech

Higgins (1982) ve své práci definoval spring sapping jako soustředěný pramen podzemní
vody erodující horninu, z které vyvěrá. Na základě pozorování říčních sítí na Marsu a na
Zemi doložil, že pro vznik takovýchto systémů údolí stačí konstantní vyvěrání podzemní
vody. Higgins (1982, 1984) srovnával sapping a „piping“ (podpovrchová eroze - tvorba
kanálů přímo v hornině), přičemž zjistil, že piping tvoří převážně pseudokrasové dutiny,
zatímco sapping rozvíjí rozsáhlé říční systémy a utváří specifický reliéf krajiny. Zároveň však
dospěl k tomu, že sapping byl aktivní dříve, když byly lokální hladiny podzemní vody výše
než dnes. To umožňovalo vyvěrání v místech, kde je dnes podzemní voda hluboko pod
povrchem. Na Obr. 1 je schematické znázornění obou procesů.
Dunne (1980) se na základě studia granulitů ve Vermontu přikláněl ke vzniku údolí a
celých říčních sítí vlivem sappingu a tak popsal erozi sappingem nejen pro nezpevněné
sedimenty. K tomuto předpokladu dospěl ze studia chemicky zvětralých zón, kde se původně
velmi tvrdá hornina přeměnila v navětralou a snadno se drolící. Aby granulit či jiné horniny
mohly podléhat erozi, musí zde vyvěrat podzemní voda, která způsobuje zvýšení pórovitosti a
hydraulické vodivosti. Následně pak dochází k odnášení materiálu unášecí silou vody. Dle
Schumm a Phillips (1986) však sapping nemůže vznikat sám bez působení povrchového toku.
Proces sappingu nezačne na horninu působit dokud povrchový tok neiniciuje první
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protokanály pro vznik říčních údolí. Proto vzniklé kanály dostaly přiléhavé pojmenování
„composite channels“ neboli kanály složeného vzniku.

Obrázek 1: Schematické zobrazení obou procesů eroze: a) eroze povrchovým tokem, b) eroze sappingem. Šipky
znázorňují proudnice podzemní vody, černá čára ve svahu vzniklý zářez nebo údolí (Schorghofer et al., 2004)

Avšak

sappingová

údolí

popsal

již

dříve

Peel (1941)

v Lybijské

poušti,

Small a Lewin (1965) v Anglii, DeVries (1976) popsal obdobnou říční síť v Nizozemsku.
Později se sappingem zabývali Laity a Malin (1985) a Howard a Kochel (1988) na
Coloradském plateau, Schumm a Phillips (1986) na Novém Zélandu, Shaw a DeVries (1988)
v Botswaně,

Baker et al. (1990)

na

Hawai,

Uchupi a Oldale (1994)

v Massachusetts,

Onda (1994) v Japonsku, Schumm et al. (1995) na Floridě a Mastronuzzi a Sansó (2002)
v Itálii v Apulijském regionu.
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3. Charakteristika sappingových kaňonů
3.1.

Charakteristika sappingové a klasické říční sítě

Cesty po kterých se sapping šíří bývají vázány na poruchové zóny, takže pískovec není
tímto procesem erodován, pokud není nijak tektonicky narušen (Schumm et al., 1995). Když
však voda vyvěrá podél zlomové plochy, vrásové plochy, pukliny či jiné propustnější zóny,
pak dochází k erozi. Pokud uvnitř pískovce nejsou zóny porušení, k erozi nastává v místě, kde
se hladina podzemní vody protne s povrchem svahu (Obr. 2), avšak takováto eroze není tak
rychlým procesem (Schumm et al., 1995). Při tomto procesu se zároveň občas sesouvají
svahy. Obdobně sapping funguje v případech, když jde o nezpevněnou horninu, jak ukázaly
některé experimenty zabývající se tvorbou sappingových sítí v nezpevněném sedimentu
(Howard a McLane, 1988). Howard - McLanův a jiné experimenty jsou popsány níže
v samostatné kapitole.

Obrázek 2: Podélný profil typicky podemílaného svahu (Schumm et. al, 1995).

Sappingové kaňony lze odlišit i v malém měřítku. Jde se o charakter a tvar říční sítě
rozpoznatelný z map a dále charakter jednotlivých údolí (Schumm et al., 1995). Základní
rozdílné prvky od klasické říční sítě vzniklé povrchovým tokem jsou zobrazeny v Tab. 1 na
další straně. Pánev, do které se říční systém tvořený sappingem zahlubuje, má zpravidla
žárovkovitý tvar. Hustota říční sítě je obecně malá a má dendritický tvar, tzn. podobný koruně
stromu. Konstantní šířka údolí se zpravidla pohybuje v rozmezí desítek až prvních stovek
metrů. Zavěšená boční údolí se připojují do hlavního pod úhlem 55° – 65°, avšak
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Howard (1988a) ve studii o Marsu říká, že jsou úhly napojení velmi nepravidelné.
Zavěšenými se míní, že v místě spojení s hlavním údolím nemají dno ve stejné výšce, ale ústí
visutě nad úrovní hlavního údolí. Charakteristická ukázka takového říčního systému je
zachycena na Obr. 3.. Tato údolí nemají téměř žádné povrchové povodí. Boční stěny jsou
příkré až kolmé s občasnými sesuvy či skluzy bloků, které dodávají materiál do oblasti snosu
velmi pomalu, proto nedochází k zanášení dna v takové míře, jako je tomu u eroze
povrchovým tokem (Mastronuzzi a Sansó, 2002; Laity a Malin 1985).

Povrchový tok

Sapping

1. Rozšiřující se údolí směrem po proudu.

1. Šířka údolí je téměř konstantní.

2. Na počátku je údolí značně zúžené.

2. Údolí začíná příkrými, často převislými ostře zakončenými
stěnami. ("theater-headed valleys")

3. Podélný profil je obvykle konkávní, tj. spád stoupá proti
toku.

3. Podélný profil je více lineární, aproximuje úhel svahu.
Materiál je odnášen podél rozhraní vrstev a nad ním.

4. Časté stupně na profilu toku.

4. Povrchový vodopád nemá vliv na ústup čela údolí.

5. Rozvětvená říční síť plní pánev materiálem po celou dobu
jejího vývoje.

5. Pomalé plnění pánve při rozšířování zpětnou erozí. Existuje
hodně charakteristik týkajících se plnění pánve, záleží na stáří
říčního systému.

6. Rozšiřování sítě probíhá primárně podle reliéfu krajiny a
odkrytých fraktur.

6. Rozšiřování probíhá v závislosti na hydraulickém gradientu
toku podzemní vody. Směr proudění může napodobovat
vyvěrající prameny dle puklinových zón, kde reliéf krajiny
odráží podpovrchové uspořádání.

7. Může být kontrolováno puklinovými zónami tam, kde jsou
tyto poruchy odkryté. Nedochází však k žádnému ovlivnění,
když jsou zóny přikryté půdou či sedimentem.

7. Rozšiřování údolí je odrazem regionálního systému puklin,
dokonce i v zaplněné pánvi. Pukliny v hloubce zajišťují tok
laterálně proudící podzemní vody.

8. Odtok se zvyšuje směrem po proudu, je zajištěn stálými
přítoky.

8. Odtok odvozen od průtoku podzemní vody, stoupá stabilně
od čela údolí až k jeho napojení na jiné údolí, poté už jen
mírně stoupá k ústí řeky.

Tabulka 1: Typické charakteristiky údolí vzniklého povrchovým tokem a sappingem (Schumm et al., 1995;
Laity a Malin, 1985).
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Obrázek 3: Sappingová údolí Turkey creek a Yellow river s pravoúhlým napojením přítoků, Okaloosa County,
Florida (Schumm et al., 1995).

Na Obr. 4 jsou pro porovnání zachyceny oba druhy říční sítě. Na levém snímku je
zachycena eroze sappingem. Zde je vidět konstantně široké hlavní údolí s krátkými, širokými,
ne příliš strmými bočními údolími. Naopak na pravém snímku se jedná o povrchovou erozi, je
patrné rozšiřování jednotlivých údolí směrem po proudu (Horton, 1945). Zde je v horní části
toku těžké odlišit hlavní údolí, jelikož je více menších údolí v rovnováze. Naopak napravo je
zřetelnější jedno hlavní údolí (nejednoznačnost tohoto tvrzení by byla vyvrácena při menším
měřítku snímku nalevo). Tyto dva velice odlišné systémy se nenachází v různých částech
planety, ale jsou od sebe vzdáleny pouze několik stovek kilometrů a dokonce se utvořily ve
stejném pískovcovém souvrství. Odlišnost může být způsobena pouze rozdílnou úrovní hladin
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podzemní vody, rozdílnými procesy iniciace tvorby údolí, různou homogenitou pískovce a
variabilitou jeho propustnosti v jednotlivých oblastech (Schumm et al., 1995).

Obrázek 4: Rozšíření dvou odlišných morfologických kaňonů v pískovci Navajo v Coloradu. Nalevo je letecký
snímek kaňonu Iceberg, který vznikl sappingem. Napravo je zachycen západní přítok řeky Escalante, která je
erodována převážně povrchovým tokem (Laity a Malin, 1985).

3.2.

Vývoj sappingového údolí v půdorysu

Na Obr. 5 je zobrazen typický vývoj říční sítě při erozi sappingem. Většinou jde o
homogenní prostředí, takže se kanály začínají tvořit dle preferenčních propustnějších zón,
kam se soustředí největší množství vody (1B, 1C). Při dalším rozšiřování sítě a zahlubování,
vznikají následné přítoky, které přeruší původní směry proudění (1D). To vede k reorganizaci
říční sítě a změně sítě proudnic podzemní vody, které svádí vodu do nejbližších kanálů (1E).
Za předpokladu tvorby kanálů dle preferenčních zón, jako je například puklinový systém,
nemusí být vznikající říční síť dendritického tvaru (Schumm et al., 1995). Odpovídající
ukázkou výsledného systému je Obr. 3, kde je ve výřezu mapy území Floridy, zobrazen zářez
údolí Sweetwater Creek.
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Obrázek 5: Vývoj říční sítě sappingem v půdorysu. Šipky znázorňují směry proudění (Schumm et. al, 1995).

3.3.

Formy sappingového zvětrávání ve velkém měřítku

Hlavní podmínkou pro účinek sappingového zvětrávání je zamezení eroze vlivem
povrchové vody (převisy či téměř kolmé stěny). Povrchová voda poté stéká přes taková místa
jako plošný splach (Howard a Kochel, 1988). Následně se zde na svislých stěnách tvoří tzv.
pouštní lak, který v některých místech zpomaluje erozi. Tak se tvoří zpevněné pískovcové
sloupy rozdělující jednotlivé převisy, kde se projevuje zpětná eroze. Pod převisy k procesu
zvětrávání a erozi značně přispívá podzemní voda.
V těchto místech pak často zjevné akumulace solí mají velký podíl na opadávání až
několik

centimetrů

mocných

slupek

z

povrchu

horniny.

Conca a Rossman (1982)

zaznamenali, že soli, které zde vznikly odpařováním podzemní vody či procesem ztvrdnutí
povrchu pokrytého jíly či kalcitem, mohou být jednoduše rozpouštěny a odnášeny pryč
vlivem povrchového splachu. Mustoe (1983) objevil vysoce rozpustné kationty a přítomnost
sádrovce v alveolárních dutinách. Na drolících se stěnách byly nalezeny též větší akumulace
kalcitu, přispívající k erozi. Zároveň se na povrchu horniny prokázal účinek promrzání
provlhlých částí, ve kterých přes zimní období zmrzne voda a při tání se pak stěna drolí
(Laity a Malin, 1985).
Laity a Malin (1985) rozlišují mezi dvěmi základními druhy sappingu. Prvním je
„suchý sapping“, kdy je vystavený povrch pokryt solemi a horninou protéká jen minimální
množství podzemní vody. Tento druh je charakteristický pro vznik „tafoni“. Naopak druhý
typ sappingu je „mokrý sapping“, který je asociován s tvorbou „alcove“ tedy velkých
půlkruhových převisů nebo menších výklenků. Mokrý typ sappingu je vázán na místa
s koncentrovaným

průtokem

(Howard a Kochel, 1988).

podzemní

vody,

často

podél

méně

propustné

zóny
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3.3.1.

Struktury „Tafoni“

Charakteristickým projevem sappingu je vznik alveol (dutin) nebo-li tzv. „tafoni“
(Obr. 6). Tafoni vznikají na strmých svazích, kde jsou vázány na vrstvy podléhající větrání
pomocí solí nebo kde je soustředěn větší průtok podzemní vody. Dále se tafoni nalézají na
blocích osypů, hlavně v jejich spodní části, kde jsou více chráněny před povrchovým
splachem a nasakují sole s podložních půd či břidlic. Obecně výskyt tafoni indikuje síženou
aktivitu zpětné eroze povrchovým tokem nebo bazálním sappingem (Howard a Kochel,
1988).

Obrázek 6: Tafoni v pískovcových vrstvách Entrada, Colorado Plateau (Howard a Kochel, 1988).

3.3.2.

Výklenky – „Alcoves“

V masivním pískovci jsou běžné velké výklenky jako odraz aktivního sappingu.
Dosahují větších rozměrů než „tafoni“ a jsou vázané na menší zóny (šířka menší než 2 metry)
s vyšší propustností nebo na místa s koncentrovaným průtokem podzemní vody. Avšak na
čele údolí někdy dosahuje průsaková plocha i 25 metrů šířky. Na takových místech vznikají
obrovské půlkruhové převisy, od nichž je odvozen název některých údolí, jak už jsem
zmiňoval výše – „theater-headed“ (Obr. 7). Výklenky vznikají obecně stejnými procesy jako
tafoni, které jsou často umístěny přímo ve výklencích (Howard a Kochel, 1988).
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Obrázek 7: Fotografie zachycující 200m vysokou čelní stěnu sappingového údolí. V dolní části levé fotografie je
vidět suchý bazální půlkruhovitý převis, vysoký asi 80m. Nad ním vyvěrá menší pramen utvářející další asi 4m
vysoký výklenek. Na pravém snímku je detail spodního převisu (Howard a Kochel, 1988; Lamb et al., 2006).

3.4.

Popis vybraných údolí vzniklých sappingem

Údolí vytvářená sappingem vznikají převážně v masivních pískovcích, avšak
Mastronuzzi a Sansó (2002) zmiňují

proces

sappingu

v

Itálii

ve

vápencích

a

Kochel a Piper (1986) dokonce v bazaltech na Hawai.

3.4.1.

Colorado plateau

Druhohorní pískovce Coloradské plošiny v USA mají propustnost v rozmezí od 0,02
do 1 Darcy, která roste s časem, po který je pískovec vystaven povrchovým vlivům
(Cooley et al., 1969). Pro rychlejší erozi je nutná vyšší porozita a poněkud slabší cementace.
Na Coloradské plošině jsou také přítomny illitické a montmorillonitické břidlice, které snadno
absorbují vlhkost a zdá se, že u povrchu lehce větrají. Ale vzhledem k jejich nepropustnosti a
samotěsnícímu charakteru, větrají pouze několik centimetrů pod povrch a hlouběji pak tvoří
pevné slupky (Howard a Kochel, 1988).
Hlavním izolátorem pro pískovec Navajo je podložní souvrství Kayenta, na jehož bázi
převážně vyvěrá podzemní voda (Howard a Kochel, 1988). Sapping zde nastává hlavně na
čelech údolí a místně i po stranách, a to ve formě dutin a výklenků o velikosti několika
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centimetrů až desítek metrů (Laity a Malin, 1985). Povrch těchto tvarů je převážně měkký a
drolivý. Zde byl prokázán účinek amorfního CaCO3 který způsobuje snížení tvrdosti pískovce
u povrchu.

3.4.2.

Apulia region – southern Italy

Mesozoické vápence a plio-pleistocénní kalkarenity na jihu Itálie v regionu Apulia
také podléhají erozi sapinggem. Zde se vzniklým údolím říká „gravine“ (ústící do Jónského
moře) a „lame“ (ústící do Jadranského moře) (Mastronuzzi a Sansó, 2002). Tyto vápence
obsahují zhruba 99% kalcitu či dolomitu a jen malé množství jiných minerálů. Infiltrační
kapacita je velmi nízká, pro vápence se pohybuje v rozmezí 10-2 až 10-5 cm/s a pro kalkarenity
od 10-3 do 10-4 cm/s. Horniny jsou propustné díky procesům zajišťujícím jejich rozpouštění a
frakturaci (Mastronuzzi a Sansó, 2002).

Obrázek 8: Nákres geomorfologie údolí mezi městy Taranto a Mottola, region Apulia, Itálie. Legenda: a –
reliktní útes, b – denudační svah, c – aluviální kužel, d – nadmořská výška [m.n.m.], římské číslice značí
jednotlivé kaňony (Masstronuzzi a Sansó, 2002).

Průběh tvorby jednotlivých údolí byl ovlivněn pleistocénními poklesy mořské hladiny,
které byly způsobeny zvedáním Apeninského poloostrova v důsledku tektonické aktivity
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(Westaway, 1993). Výše na Obr. 8 je zobrazeno pět hlavních mořských teras, do kterých
ústila jednotlivá sappingová údolí. Ta mají specifický obdélníkový příčný profil s téměř
vertikálními bočními stěnami vysokými až 20 metrů. Boční stěny byly později ovlivněny
zvětrávacími procesy, jež pomohly k utvoření vroubkovaného povrchu stěn se zjevnými
„tafoni“ a početnými jeskyněmi (Mastronuzzi a Sansó, 2002). V některých případech došlo
k propojení dvou různě starých údolí a vytvoření jednoho, které protíná všechny mořské
terasy, např. údolí I, II a VII na Obr. 8. Všechna údolí, jak hlavní tak jeho přítoky, jsou
zakončena kolmými strmými stěnami, což je patrné na Obr. 9.

Obrázek 9: Čelo sappingového údolí Gravina di Colombato. Hustě pokryto charakteristickými prvky utvářenýchi
v pleistocénních kalkarenitech (Mastronuzzi a Sansó, 2002).

3.4.3.

Florida Panhandle

Další známou oblastí je Floridský pás, kde se hluboká sappingová údolí zařezávají do
hrubých

kontinentálních

pískovců

plio-pleistocénního

Citronellského

souvrství

(Schmidt, 1984). Souvrství je protkáno limonitovými vrstvami, místně nazývanými
„hardpans“ neboli zpevněné horizonty. Horizonty se objevují nad jílovitými pískovými
vrstvami, které způsobují velmi malou vertikální propustnost. Infiltrační kapacita pískovců je
nízká, byla experimentálně stanovena na 0,34 – 0,51 cm/s. Podloží mocného Citronellského

17
souvrství tvoří miocénní Pensacolské jíly, ve kterých se již sapping neuplatňuje
(Schumm et al., 1995).
Charakteristická sappingová údolí dominují v západní části studované lokality. Jsou
obecně dlouhá a přímá s pravoúhlými napojeními přítoků (viz mapa na Obr. 3). Čela údolí
jsou polokruhovitá, ostře zakončená se strmými stěnami. Voda zde vyvěrá při bázi, vždy
uvnitř Citronellského souvrství. Říční síť je zpravidla mřížového tvaru s převažujícím směrem
východ-západ s menší četností severojižního směru. V těchto pískovcích není rozšiřování
údolí kontrolováno puklinovým systémem, jelikož oproti Coloradské plošině Citronellské
pískovce nejsou zpevněné. Přesto zóny s vyšší propustností mohou kontrolovat růst údolí
(Schumm et al., 1995).
Ačkoli je zde dominantní eroze sappingem, povrchový tok také hraje důležitou roli
v utváření říční sítě, a to v období s vysokou intenzitou srážek. Výsledkem působení jsou
sekundární mělké lineární deprese, které rozšiřují původní sappingová říční koryta. Tato nově
vznikající údolí jsou v kontrastu s původními údolími tvaru U a mají příčný profil tvaru V.
Rozlišení provedl Schumm et al. (1995) a zpracoval do mapy (Obr. 10).

Obrázek 10: Sappingová údolí (plné linie) a jejich sekundární rozšiřování povrchovým odtokem (přerušované
linie) (Schumm et al., 1995).
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3.4.4.

Sapping na Marsu

V devadesátých letech minulého století se objevilo několik prací popisujících sapping
v různých částech světa. Významně se na nich podílel Howard a Kochel (1988), kteří popsali
tvorbu hlubokých říčních údolí na Coloradské plošině a zároveň tato pozorování porovnávali
s podobnými projevy na Marsu. Povrch Marsu byl detailněji prostudován sondami Mariner a
Viking, které zaznamenaly 1000 a více kilometrů dlouhá a 20-200 kilometrů široká údolí
(Howard, 1988a). U těchto údolí nebylo dlouhou dobu jasné, jak přesně vznikly. Jednou
z teorií bylo, že jde o odtokové kanály vytvořené jednou či více periodickými katastrofickými
záplavami. Takže kanály vznikaly na Marsu v době, kdy na povrchu byla přítomna kapalná
voda, což se přisuzovalo dřívějším teplejším obdobím (Milton, 1973). Tato teorie však
narážela na další překážku, a to na existenci dostatečného vodního rezervoáru, který by
velkou povodeň způsobil. Studiem volatilních komponent v úlomcích meteoritů na povrchu
Marsu se podařilo prokázat, že kapalné vody zde bylo dostatečné množství. Avšak vznik
kanálů tímto způsobem se přisuzoval jen těm největším údolím (Baker a Milton, 1974).
Názorů na vznik menších údolí, podobných těm na Zemi, bylo mnoho. Z počátku se většina
lidí

přikláněla

k myšlence

vzniku

těchto

kaňonů

povrchovým

odtokem

(Milton, 1973; Sharp a Malin, 1975) a proces sappingu byl přehlížen. Teprve později více
autorů začalo považovat sapping za klíčový proces se sekundárním vlivem povrchových toků
(Pieri, 1980; Baker, 1982). Byla provedena porovnání těchto údolí s jejich ekvivalenty na
Zemi, z nichž vyplynula výrazná podobnost.

Obrázek 11: Hluboce zařízlá údolí na západním konci Valles Marineris (Lamb et al., 2006).
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Navíc vzhledem k velice propustnému, krátery pokrytému, povrchu Marsu, je pro
erozi povrchovým tokem třeba velmi intenzivních dešťů, zatímco pro erozi sappingem stačí
mírné deště nebo sněžení, které jsou více pravděpodobné. Z těchto úsudků byl vznik
některých kaňonů na Marsu přisouzen sappingu (Howard, 1988a; Goldspiel a Squyres, 2000).
Avšak některá chybná prvotní pozorování mohou být způsobená nedostatečným rozlišením
fotografií pořízených sondami Mariner a Viking. Až v nynějších letech Lamb et al. (2006)
zpracoval záběry reliéfu Marsu ve vysokém rozlišení z družice orbit H0097 (Obr. 11).
V posledních letech se objevily též první studie, které tvrdí, že k sappingové erozi též
probíhala na Titanu. Ale i zde je problémem nedostatečné rozlišení snímků povrchu Titanu
(Lamb et al., 2006).
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4. Experimentální sledování sappingu
Jeden z prvních experimentů zaměřený na tvorbu kanálů vlivem sappingu provedli
Kochel a Piper (1986) v jemném, hrubém a slabě cementovaném písku. Pokusili se napodobit
vývoj údolí na Hawai. Ze studie bylo zřejmé, že hlavním procesem rozšiřování čel údolí, je
neustálé soupeření kanálů o podzemní vodu. Howard a Mclane (1988) provedli několik
pokusů v úzké, téměř dvou-dimenzionální komoře o následujících rozměrech: délka 2,5 m,
výška 0,6 m a šířka pouze 5,1 cm (Obr. 12). V komoře před sedimentem napravo byla za
propustnou přepážkou udržována konstantní hladina vody v nádrži. Jako sediment byl 3x
použit hrubozrnný a 2x jemnozrnný písek. Každý experiment byl proveden s odlišnou
hladinou vody v nádrži (Obr. 13). Do komory byly umístěny piezometry pro sledování
hladiny podzemní vody v sedimentu během pokusu. Pokusy odhalily tři odlišné zóny
vznikající na svahu podemílaném sappingem (Obr. 12).

Obrázek 12: Podélný profil experimentální komorou s odlišením zjištěných zón. (Howard, 1988b)

Svrchní je zóna podemletí nebo-li „undermining zone“, která je v povrchové části
suchá a zezdola vzlíná voda do kapilární třásně. Následně pak zejména v provlhčené části
vznikají v důsledku podemletí sesuvy, které formují vertikální až převislé stěny. Střední
vrstvou je sappingová zóna, která je 2,5 – 25 cm dlouhá v závislosti na vlastnostech proudění
a písku. Sklon sappingového čela zde dosahuje 13 – 17°. Povrch je vlhký a zahlazený, zrna se
odnášejí z povrchu jednotlivě, avšak dominantní jsou občasné hromadné sesuvy hmot
v intervalech desítek sekund až několika minut. Dole po proudu je poslední zóna, kterou
Howard a McLane (1988) pojmenovali zónou fluviálního přesunu. Její gradient je na odtoku 5
– 7° a na styku se sappingovou zónou 10 – 13°. V této zóně je dominantní transport
jednotlivých zrn z povrchu.
Z tohoto experimentu Howard a McLane (1988) zjistili hlavní parametr, na kterém je
závislá míre eroze v sappingové zóně. Je to hlavně rychlost transportu materiálu zónou
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fluviálního transportu. Rychlost transportu však záleží na charakteru sedimentu, morfologii
sappingového čela, hydraulickém gradientu vody proudící pískem. Výsledky jsou zobrazeny
na Obr. 13.

Obrázek 13: Vývoj sappingové eroze v experimentální komoře. Horní tři grafy jsou pro hrubozrnný písek a dolní
dva pro jemnozrnný. Uplynulý čas od začátku experimentu je uvedený nad grafem v sekundách. (upraveno podle
Howard a McLane, 1988)

V návaznosti na předchozí studii připravil Howard (1988b) další pokusy, tentokrát již
v třírozměrné nádrži. Pro experiment byla použita nejprve nezpevněná homogenní směs
písku. Na dolní straně pískovcového tělesa Howard (1988b) utvořil umělý sráz důležitý pro
vyvěrání podzemní vody. Následně byla zvyšována hladina v nádrži do doby, kdy se začaly
tvořit kanály. Pak se hladina udržovala na konstantní hodnotě, tedy na prahové hodnotě pro
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tvorbu kanálů. Na počátku vzniklo množství malých stružek, které si navzájem konkurovaly,
až se utvořily jeden až tři hlavní kanály. Tvar závisí na způsobu průsaku pískem a na jeho
mocnosti. Když byla hodnota průtoku lehce nad prahem eroze, nastala bifurkaci, tj.
rozdvojení hlavního kanálu. Přičemž velmi často zůstaly aktivní oba vzniklé kanály až do
doby, než jeden druhému odebral vodu (Obr. 14). Krátké a široké přítoky byly utvořeny
během velmi krátké doby, poté se jejich vývoj zastavil. Jak postupně kanály postupovaly proti
svahu, odvodňovaly více vody, proto se čela kanálů rozšiřovala. I přes malou hodnotu průtoku
a nízkou míru eroze byly vytvořené kanály spíše širší než hlubší (Howard, 1988b).
Při hodnotách průtoku daleko větších než hodnoty pro prahovou erozi, nebylo
soupeření kanálů tak znatelné. Vytvořilo se více hlavních toků, které se šířili takovou silou, že
se propojovaly. Vznik jakýchkoli delších kanálů byl zamezen.

Obrázek 14: Srovnání následků průsaku podzemní vody nezpevněným sedimentem. Nalevo je zachycena
bifurkace kanálu a následný vývoj obou dílčích kanálů (malý průtok). Napravo tvorba několika širokých kanálů
za většího průtoku a následný kolaps dělících stěn. (Howard, 1988b)

V případě použití Portlandského cementu pro zpevnění písku se tvořily odlišné kanály.
Oproti experimentu s nezpevněným pískem Howard (1988b) potřeboval pro počátek eroze o
20-50% větší hydraulický gradient. Toto zvednutí však vyvolalo nečekaný proces, a to
vyvěrání vody ve svahu, ztékání po něm a opětovné zasakování o pár desítek centimetrů níže.
Voda pak vyvěrala dole ve stěně a působil zde sapping. Voda tekoucí po svahu utvořila mělké
paralelní stružky, které se pokračující erozí propojily do dendritického systému. Zpětnou
erozí se kanály utvořené sappingem propojily se stružkami, eroze poté zpomalila až se úplně
zastavila (Obr. 15).
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Obrázek 15: Kanály složeného vzniku – Povrchová eroze vyvěrající vody ve svahu a zpětná eroze vlivem
sappingu (Howard, 1988b).

Howard (1988b) v návaznosti na zjištěná fakta v předchozích experimentech provedl
další pokusy. Nyní již v dolní části komory nevytvořil umělý sráz. Voda vyvěrala velmi
blízko vrcholu mírně ukloněného svahu, stékající voda však už znovu nezasakovala. Utvořilo
se 20-30 mělkých stružek ústících až na bázi svahu. Ke konci experimentu se stružky
propojily do dendritické sítě (Obr. 16).

Obrázek 16: Dendritická síť mělkých stružek (Howard, 1988b).

Gomez a Mullen (1992) se studiem sappingových sítí začali též zabývat, ale oproti
předchozím studiím ve svých experimentech udělali pár výraznějších změn. Prvním
důležitým znakem bylo rozložení sedimentu v komoře. Svah nebyl zahlazený do roviny a se
stejným úklonem po celé své délce (Howard, 1988b). Svah měl v horní části vyšší gradient
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v jedné čtvrtině délky přecházel do menšího a končil přepadem. Ve svahu bylo ještě před
začátkem utvořeno umělé koryto (Obr. 17). Voda nebyla vypouštěna z nádrže, ale pomocí
kropičů byla vsakována do písku v horní části svahu.

Obrázek 17: Řezy sedimentem v experimentální komoře. Řez B´– B zachycuje podélný profil svahu a řez A – A´
příčný profil. Kropiče byly umístěny nad svahem u bodu B´ (upraveno podle Gomez a Mullen, 1992).

Voda se objevila u přepadu po 30 minutách. Podpovrchový tok vody se soustředil
v blízkosti uměle vytvořeného koryta, což způsobilo vznik hlavního kanálu. Po stranách se
začaly tvořit první menší přítoky. V tomto experimentu vůbec nenastala bifurkace. Hlavním
procesem tvořícím kanály byly občasné kolapsy stěn. Vzhledem k malému obsahu jílu ve
vzorku měl písek alespoň takovou kohezi, která umožňovala utvoření strmých a převislých
stěn. Zpětná eroze v centrální části byla dvakrát rychlejší než boční eroze. Asi 300 minut po
začátku pokusu bylo zpětnou erozí vytvořeno 90-95%

délky hlavního kanálu. Vznikl

prstovitý systém kanálů, díky jejich neustálému soupeření o vodu. Na Obr. 18 je zobrazen
vývoj systému v čase. Nakonec byly vysledovány stejné erozní procesy jaké popsali Howard
a McLane (1988) v jejich experimentu.
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Obrázek 18: Sappingem utvořená síť po 2100 minutách od začátku experimentu. Šipka značí směr původní
koryta (Gomez a Mullen, 1992).
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Studiem stružek vznikajících na pobřeží při odlivu moře se v Massachusetts zabýval
Schorghofer et al. (2004). Na plážích pozoroval vznik ostře zařízlých, zhruba 1 cm širokých a
0,7-2 metry dlouhých stružek se strmými stěnami (Obr. 19). Nápadně se podobaly kanálkům
jež popsal Howard (1988b). Tvořily se vždy při odlivu, který v těchto místech je zhruba 3
metry, následný příliv je opět smazal a při dalším odlivu vznikaly nové na jiných místech.
Proto Schorghofer et al. (2004) sledoval změny hladiny vody ve vykopané jámě v pláži a
porovnal je se změnami výšky hladiny moře. Zjistil, že voda v moři ustupuje třikrát rychleji
než v jámě.
Občasné vlny splavovaly břeh při počátku odlivu, souvislá vrstva vody stékající zpět
do moře tvořila úzké pruhy za oblázky na břehu, což mohlo později vést k tvorbě stružek.
Stejně tak vznikaly stružky v místech, kde byl ještě jiný zdroj vody, z něhož stékala voda přes
břeh do moře. Dále již voda z moře ani vlny neměly vliv na další evoluci stružek. Ty se dále
prodlužovaly vlivem vyplachování zrn na jejich spodním konci. Schorghofer et al. (2004) po
vzniku kanálků již nad nimi nezaznamenal žádnou proudící povrchovou vodu. Z toho je jasné,
že voda vyvěrala přímo na dno jednotlivých kanálků a způsobovala jejich růst.

Obrázek 19: Břežní stružky v Provincetownu, Massachusetts. Břeh ustupujícího moře je paralelně pod
obrázkem. Šířka profilu je přibližně dva metry (Schorghofer et al., 2004).

Na základě těchto pozorování Schorghofer et al. (2004) uskutečnil experiment se
skleněnými korálky o průměru 0,5 mm. Na dno ještě umístil lištu pro zvětšení průtoku vody
skrz skleněné korálky, jelikož bez umístění neprobíhala tvorba kanálků. Nad zarovnaným
svahem byla umístěna nádrž, kde se udržovala konstantní hladina vody. Každý pokus byl
proveden s odlišnou výškou hladiny v nádrži a jiným sklonem svahu. Tím zjistil, při jakém
sklonu a výšce hladiny nedochází k žádné erozi, kdy začínají vznikat kanálky nebo dochází ke
kolapsu svahu (Obr. 20). Fotografické výstupy jsou uvedeny na Obr. 21. Oproti pozorování
na pláži zde působila zpětná eroze a kanálky se po dosažení maximální délky dále rozšiřovaly.
V průběhu vývoje systému mnoho z nich zaniklo a jiné naopak vznikaly, jednotlivé kanálky
soupeřily o vodu, stejně jako to pozorovali Kochel a Piper, 1986 a Howard a McLane, 1988.
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Obrázek 20: Vysledované chování svahu v závislosti na jeho sklonu a výšce hladiny v nádrži. Plné kroužky (●)
odpovídají tvorbě kanálů, (□) kolapsu svahu, (◊) klidovému režimu (Schorghofer et al., 2004).

Obrázek 21: Fotografický výstup čtyř laboratorních experimentů. (a-c) vzniklá síť kanálků, (d) kolaps svahu při
vysokém sklonu. U každého pokusu je jiný sklon svahu s výška hladiny hw. Voda proudí z nádrže umístěné nad
obrázky. Šířka záběru je 120 cm ( Schorghofer et al., 2004).

Pornprommin a Izumi (2008) pozoroval stejné procesy, ale s jiným materiálem
použitým jako sediment. Nejprve použil plastové pelety o velikosti 3x3x2 mm, které se
později ukázaly jako nevhodné, jelikož jsou méně soudržné a udrží menší sklon svahu
vytvořených stružek. Proto také nenastávala bifurkace nebo-li rozdvojování kanálů.
Pornprommin et al. (2009) realizoval sérii experimentů v umělé nádobě s různou hloubkou
sedimentu a různým úhlem svahu. V pozdějších sériích experimentů Pornprommin (2009) již
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použil velmi hrubozrnný písek, jehož průměrná zrnitost byla stanovena na 1,4 mm. Tento
písek zajistil průběh tvorby kanálů více odpovídající skutečnosti. Použil aparaturu, která
zajišťovala konstantní kontrolu nad průtokem vody experimentální komorou (Obr. 22).

Obrázek 22: Schéma sappingové aparatury. Přerušované linie značí proudění vody. A – nádrž s přetokovou
hrází a ventilem, B – horní rezervoár oddělený přepážkou od experimentální komory, C – experimentální
komora s propustnou bariérou, D – dolní rezervoár s pumpou na čerpání vody zpět do nádrže. (upraveno podle
Pornprommin et al., 2009)

Tento propojený systém zajišťoval konstantní průtok vody testovaným vzorkem,
pomocí ventilu a přepadu bylo dosaženo konstantní hladiny v nádrži. Zároveň byl pro
kontrolu měřen přítok do spodního rezervoáru. Vrstva sedimentu uvnitř experimentální
komory byla 150 cm široká a 120 cm dlouhá, mocnost vzorku byla 10 cm nebo 12 cm.
Experiment byl prováděn se sedmi různými sklony svahu s gradientem v rozmezí
0,025-0,188. Byly provedeny dva experimenty se stejnou mocností 10 cm a úhlem 0,053, ale
dvěma odlišnými průtoky.
Pornprommin et al. (2009) zjistil, že při zvětšení průtoku o polovinu se značně
zrychluje proces tvorby kanálů. Při menším průtoku se vytvořil celý kanál za 90 minut,
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zatímco u většího průtoku postačilo 33 minut. U experimentu s vyšším průtokem byly kanály
obecně širší a snadněji nastávala bifurkace. Z dalších experimentů bylo zjištěno, že šířka
kanálů roste též se stoupajícím sklonem svahu (Obr. 23) a s mocností sedimentu. Vzdálenost
bodu bifurkace od erozní báze též roste se stoupajícím sklonem svahu. Prahový průtok pro
počátek tvorby kanálů stoupá pro zvedající se sklon svahu, ale naopak klesá se zvyšující se
mocností sedimentu.

Obrázek 23: Závislost šířky vznikajících kanálů na sklonu svahu a mocnosti sedimentu. (P) jsou hodnoty
naměřené při experimentu s plastovými peletami. Výška sedimentu je uvedena v grafu v seznamu značek
(Pornprommin et al., 2009).
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5. Závěr
Ve své práci jsem detailně popsal vznik a vývoj údolí vlivem sappingu na základě
zkoumaných prací. Ukázalo se, že od údolí vzniklých erozí povrchovým tokem se zásadně
liší, a to ve velkém množství různých charakteristik. Sappingové tvary Tafoni nebo alcoves
jsou velmi častými projevy eroze, které byly nalezeny téměř na všech studovaných lokalitách.
I přes velké množství prací zabývajících se tímto tématem jsem se v žádné z prací nesetkal
detailním popsáním sappingu. Jednou z nejlepších prací je publikace Sapping features of the
Colorado Plateau (Howard, 1988a; Howard 1988b a Howard a Kochel, 1988), která položila
základy dalšímu výzkumu sappingu. Několik vědců se pokusilo modelovat sapping v umělých
podmínkách, bylo zjištěno mnoho různých výsledků, které si někdy odporují. Avšak některé
výstupy pokusů se velmi shodují s průběhem eroze v reálném prostředí. Zajímavé bylo
zjištění, že jen jediný z výše zmíněných experimentů byl proveden ve zpevněném sedimentu,
který byl zpevněn pomocí Portlandského cementu. Z experimentů byl zjištěn zásadní vliv
hydraulického gradientu podzemní vody a sklonu uměle vytvořeného svahu. Zpracování této
rešerše mi velmi pomohlo k pochopení celého procesu sappingu. Zároveň se zdá být čím dál
tím jasnější spojitost sappingu se vznikem skalních měst. Proto doufám, že získané znalosti
využiji v následujících letech mých studií pro další výzkum tohoto problému.
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