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1. PŘÍLOHA 1 – UPŘESNĚNÍ MÍST ODBĚRU VZORKŮ A DR 

Mapu celé oblasti s označením jednotlivých lokalit uvádím na obrázcích Obr. 1.1 a Obr. 1.2. 

 

Obr. 1.1. Přibližné umístění lokalit v okolí Turnova. Mapa byla převzata z 

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map 

 

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map
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Obr. 1.2. Přibližné umístění lokalit v okolí Sudoměře, Pojizeří. Mapa byla převzata z 

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map 

 

GPS souřadnice jednotlivých lokalit jsou uvedeny v tabulkách Tab. 1 a Tab. 2 v samotné práci v 

kapitole 5.2. 

1.1. Bartošova pec 

Vchod do protékané jeskyně Bartošova pec se nachází zhruba kilometr jihovýchodním směrem od 

obce Roudný a přibližně 400 m jihozápadním směrem od obce Ondříkovice. Jeskyně je ve dně asi 40 

m hlubokého kaňonovitého zářezu pravostranného přítoku Vazoveckého potoka a zasahuje pod 

plošinu mezi kaňonem a obcí Ondříkovice. 

Vzorky jsem odebral z následujících míst: Přímo ze stropu kanálu Bartošovy pece přibližně 7 m od 

vchodu, vpravo (vzorek označený V3), a dále úlomek horniny o velikosti 10x7x3 cm z písčitých 

sedimentů ze dna kanálu ve stejné vzdálenosti od vchodu (V5), jak ukazuje Obr. 1.3. Další vzorek (V7) 

jsem odebral také v nejbližším okolí vchodu do jeskyně, a to úlomky pod výchozem nacházejícím se 

přibližně 1 m vpravo od vchodu do jeskyně, jak ukazuje Obr. 1.4. 

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map
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Obr. 1.3. Místa odebrání vzorků V3 (nahoře) a V5 (dole) z kanálu Bartošovy pece jsou 

označena červeně. 

 

Obr. 1.4. Místo odebrání vzorku V7, na snímku označeno červenou oblastí. 
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Další dva vzorky (V4 a V16) jsem odebral směrem proti proudu pravobřežního přítoku Vazoveckého 

potoka, a to poblíž skalního prahu z odolných slínovců jizerského souvrství nacházejícího se cca 200 

m severozápadním směrem od vchodu do Bartošovy pece. Přes tento skalní práh stéká pravostranný 

přítok Vazoveckého potoka. Oba vzorky byly odebrány ze dna tohoto toku přibližně 1 m jižním 

směrem od skalního prahu, jak ukazuje Obr. 1.5. 

 

Obr. 1.5. Místo odebrání vzorků V4 a V16 na snímku znázorněno červenou výplní. 

Pevnostní charakteristiky hornin v okolí Bartošovy pece jsem pomocí DR zjišťoval ze dvou míst: ze 

skalního prahu na pravostranném přítoku Vazoveckého potoka zhruba 200 m jihovýchodním směrem 
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od vchodu do Bartošovy pece (viz Obr. 1.6) a také v okolí pramínku nad pivovarnickou studnou, 

konkrétně viz Obr. 1.7. 

 

Obr. 1.6. Žlutě označené oblasti představují místa, na kterých bylo zjišťováno DR na lokalitě 

SPB. 8 mm značí místo, na kterém byla hloubka návrtu největší. Během měření DR měl tok 

menší průtok. 

 

Obr. 1.7. Žlutě označené oblasti představují místa, na kterých bylo zjišťováno DR na lokalitě 

PV. 4 mm značí místo, na kterém byla hloubka návrtu největší. 
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Mapu s přibližnou lokací míst, odkud byly odebrány vzorky a kde bylo prováděno DR, uvádím v 

v kapitole 1.7 na Obr. 1.8. 

1.2. Ponor Podhorčí 

Přibližně 500 m severozápadním směrem od obce Ondříkovice se nachází poloslepé údolí Podhorčí. 

Vzorek jsem odebral z nejbližšího okolí ponorů, a to přibližně 12 m od závěrové stěny údolíčka a 

zhruba 0,5 m nad nejnižším bodem údolíčka z malého skalního výchozu o rozměrech cca 30x40 cm 

(V2), jak ukazuje Obr. 1.9. 

 

Obr. 1.9. Místo odebrání vzorku V2, na snímku zvýrazněno červenou šipkou. 

Přibližná lokace místa, odkud jsem odebral vzorek, je v kapitole 1.7 na mapě Obr. 1.8. 

1.3. Rozsedlinové ponory pod Drábovnou 

Přibližná lokalizace výchozů je uvedena v textu práce v kapitole 5.2. Vzorky (V11, V12, V13) jsem z této 

lokality odebral ze stěn okolo prostředního závrtu, viz Obr. 1.10 a Obr. 1.11. V11 a V12 jsou odebrány 

ze stěny s orientací 120/90. Mapu s přibližnou lokací míst, odkud jsem odebíral vzorky a měřil DR, 

uvádím v Obr. 1.12. 
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Obr. 1.10. Místo odebrání vzorků V11 a V12, po směru toku vpravo od nejmenšího závrtu, je 

na snímku označeno červenou šipkou; oblast, na které byly měřeny pevnostní charakteristiky 

pomocí DR, je zvýrazněna žlutě (Foto J. Bruthans). 

 

 

Obr. 1.11. Místo odebrání vzorku V13, po směru toku vlevo od nejmenšího závrtu, je na 

snímku označeno červenou šipkou (Foto J. Bruthans). 
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Obr. 1.12. Místa, odkud byly odebrány vzorky a kde bylo prováděno DR 

poblíž rozsedlinových závrtů pod Drábovnou. Mapa byla převzata z 

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map 

 

1.4. Šetřilovsko 

Přibližná lokalizace výchozů je uvedena v textu práce v kapitole 5.2. Z této lokality jsem odebral 

vzorky V15, V17 a V20. Na Obr. 1.13 červenou šipkou znázorňuji přesné místo odebrání vzorků V15 a 

V20, Obr. 1.14 znázorňuje místo odebrání vzorku V17. 

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map
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Obr. 1.13. Místo odebrání vzorků V15 a V20. První jmenovaný vzorek byl odebrán ze stropu 

patrně korozně rozšířené pukliny, což je znázorněno šipkou, druhý jmenovaný jsem odebral 

ze značného množství suti, jak ukazuje červený kruh. Výchoz se nachází přibližně 1,5 m nad 

úrovní hladiny toku, vpravo po směru toku levobřežního přítoku Malé Jizery. 
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Obr. 1.14. Místo odebrání vzorku V17 označené na snímku červeným kolečkem. Vzorek jsem 

sebral z velkého množství suti ze dna pukliny, u které nelze posoudit, zda byla rozšířena 

korozní činností. Jedná se o úroveň přibližně 2 m nad hladinou toku, vpravo po směru toku 

levobřežního přítoku Malé Jizery. 

 

1.5. U Kačeny 

Přibližná lokalizace výchozů je uvedena v textu práce v kapitole 5.2. Vzorek V21 (místo odběru 

znázorněno na Obr. 1.15) jsem odebral poblíž vchodu do pukliny, pravděpodobně korozně rozšířené. 

Vchod je výrazně zasucen, což je nespíš následek rozpadání stěn pukliny. 
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Obr. 1.15.  Vzorek V21 odebraný cca 0,5 m od vchodu do pukliny, ze sutě na dně, jak 

znázorňuje červené kolečko. 

1.6. Valdštejn 

Přibližná lokalizace výchozů je uvedena v textu práce v kapitole 5.2. Vzorky (V23, V24) jsem odebral 

z balvanů z čerstvého sesuvu cca 100m pod hradem Valdštejn, u přístupové silničky (Obr. 1.16): 
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Obr. 1.16. Vzorky V23 a V24 jsem odebral z bloků pískovce z čerstvého sesuvu. 

 

1.7. Skalní pískovcový výchoz u Podhorčí  

Vzorek (V1) jsem odebral z výchozu kvádrových pískovců (viz Obr. 1.17), jehož přibližná lokalizace 

je uvedena v kapitole 5.2 vlastní práce. Jedná se o částečně rozrušený pískovcový výchoz se 

známkami sesuvu o výšce cca 1,5 m a šířce okolo 3 m. 

Přibližná lokace místa, odkud jsem odebral vzorek V1, je uvedena v mapě Obr. 1.8. 
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Obr. 1.17. Přesné místo, odkud jsem odebral vzorek V1 z lokality PT, je na snímku označeno 

červenou výplní. 
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Obr. 1.8. Přibližná lokace míst z okolí Bartošovy pece, odkud byly odebrány vzorky a kde bylo 

prováděno DR. Mapa byla převzata z http://geoportal.gov.cz/web/guest/map 

1.8. Semikraska 

Přibližný popis, kde se nachází jeskyně Semikraska, je uveden v textu práce v kapitole 5.2. Vzorek V25 

jsem odebral ze stěny přibližně 3 m od vchodu do jeskyně, cca 10 cm nad zasuceným dnem, jak 

ukazuje Obr. 1.18. 

 

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map
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Obr. 1.18. Místo v jeskyni Semikraska, ze kterého jsem odebral vzorek V25, představuje 

červená oblast. 

 

1.9. Sudoměř – rybník 

Vzorek V10 jsem odebral přímo z vertikální pukliny ve stěně s orientací 87/90 a vzorek V14 jsem 

odebral z velkého množství suti ze dna trhliny, DR byly zjišťovány přibližně 0,5 m vpravo od místa 

odebrání prvního vzorku, jak ukazuje Obr. 1.19. Na Obr. 1.2 v kapitole 1 představuje oblast označená 

1.9 místo odebrání vzorků i zjišťování DR. 
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Obr. 1.19. Místo odebrání vzorku V10 je označeno červenou šipkou, místo, kde se nacházel 

vzorek V14, znázorňuje červená oblast; žlutá oblast představuje oblast, ve které byly 

zjišťovány pevnostní charakteristiky pomocí DR (Foto J. Bruthans). 

1.10. Sudoměř – Skalský potok 

Umístění této lokality uvádím v textu práce v kapitole 5.2. Z této lokality jsem odebral vzorek V8 a 

byly zde také zjišťovány pevnostní charakteristiky pomocí DR (viz Obr. 1.20). Oblast zjišťování DR 

je na obrázku znázorněna jen v hrubých rysech, jelikož se jednalo o mnoho návrtů z různých míst. 

Na Obr. 1.2 v kapitole 1 představuje oblast označená 1.10 místo odebrání vzorků i zjišťování DR. 
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Obr. 1.20. Na lokalitě Sudoměř – Skalský potok byl odebrán vzorek V8 (místo odběru 

znázorněno červenou oblastí) a byly zde také zjištěny pevnostní charakteristiky hornin 

pomocí DR (žluté oblasti) (Foto J. Bruthans). 
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2. PŘÍLOHA 2 – SNÍMKY VZORKŮ DOKUMENTUJÍCÍ ÚSTUP HRAN 

V této příloze jsou uvedeny snímky znázorňující ústup hran vybraných vzorků vlivem loužení 

v rozpouštěcích činidlech. Seznam vzorků je uveden v tabulce Tab. 1 v kapitole 5.2 vlastní práce. 

Popis lokalit, ze kterých byly vzorky odebrány, je uveden v kapitole 5.2 vlastní práce. Činidlo, v 

jakém byl vzorek loužen, je uvedeno v tabulce Tab. 3 v kapitole 7.1 vlastní práce. 

Každá následující podkapitola této přílohy představuje 2 snímky jednoho konkrétního vzorku. První 

snímek vždy zachycuje vzdálenost návrtů od hran před loužením, druhý snímek po něm. Vzdálenosti 

jsou uváděny v milimetrech. 
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2.1. Vzorek V1 

 

Obr. 2.1. Vzorek V1 před loužením. 

 

Obr. 2.2. Vzorek V1 po loužení.
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2.2. Vzorek V2 

 

Obr. 2.3. Vzorek V2 před loužením. 

 

Obr. 2.4. Vzorek V2 po loužení. 
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2.3. Vzorek V3 

 

Obr. 2.5. Vzorek V3 před loužením. 

 

Obr. 2.6. Vzorek V3 po loužení. 
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2.4. Vzorek V5 

 

Obr. 2.7. Vzorek V5 před loužením. 

 

Obr. 2.8. Vzorek V5 po loužení. 
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2.5. Vzorek V8 

 

Obr. 2.9. Vzorek V8 před loužením. 

 

Obr. 2.10. Vzorek V8 po loužení. 
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2.6. Vzorek V10 

 

Obr. 2.11. Vzorek V10 před loužením. 

 

Obr. 2.12. Vzorek V10 po loužení. 
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2.7. Vzorek V13 

 

Obr. 2.13. Vzorek V13 před loužením. 

 

Obr. 2.14. Vzorek V13 po loužení. 
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2.8. Vzorek V14 

 

Obr. 2.15. Vzorek V14 před loužením. 

 

Obr. 2.16. Vzorek V14 po loužení 
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2.9. Vzorek V15 

 

Obr. 2.17. Vzorek V15 před loužením. 

 

Obr. 2.18. Vzorek V15 po loužení. 
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2.10. Vzorek V16 

 

Obr. 2.19. Vzorek V16 před loužením. 

 

Obr. 2.20. Vzorek V16 po loužení. 
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2.11. Vzorek V20 

 

Obr. 2.21. Vzorek V20 před loužením. 

 

Obr. 2.22. Vzorek V20 po loužení. 
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2.12. Vzorek V21 

 

Obr. 2.23. Vzorek V21 před loužením. 

 

Obr. 2.24. Vzorek V21 po loužení. 
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2.13. Vzorek V24 

 

Obr. 2.25. Vzorek V24 před loužením. 

 

Obr. 2.26. Vzorek V24 po loužení. 
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3. PŘÍLOHA 3 – SNÍMKY Z MIKROSONDY 

Obrázek Obr. 3.1 dokládá tvrzení z kapitoly 7.3. vlastní práce, že v materiálu, který odpadl z vzorku 

V7 během loužení, je Ca zastoupeno pouze ve formě CaCl2. Z obrázku je patrné, že oblasti s obsahem 

Ca (na snímku vlevo svítí fialově) výrazně prostorově korelují s oblastmi s obsahem Cl (na snímku 

vpravo svítí žlutě). 

 

Obr. 3.1. V nerozpustném reziduu, které se uvolnilo během loužení ze vzorku V7, oblasti 

tvořené Ca (na snímku vlevo, svítí fialově) a oblasti tvořené Cl (na snímku vpravo, svítí žlutě) 

výrazně prostorově korelují. 

 

Podle Obr. 3.2, na kterém oblasti tvořené K svítí fialově, jsem odvodil, kde se ve vzorku V7 na Obr. 12 

v kapitole 7.3. vlastní bakalářské práce nacházejí zrna K – živce. 
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Obr. 3.2. Oblasti, které jsou ve vzorku V7 tvořeny K, svítí na snímku fialově. Jedná se o 

snímek před loužením. 

 

Podobným způsobem jsem pomocí Obr. 3.3 odvodil, kde se K- živce nacházejí ve vzorku V8 na Obr. 

15 v kapitole 7.3. vlastní bakalářské práce. 

 

Obr. 3.3. Oblasti, které jsou ve vzorku V8 tvořeny K, svítí na snímku fialově. Jedná se o 

snímek před loužením. 

 

 

 


