
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 

 

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky 

 
 

 

 

Vznik krasových kanálů a jeskyní v jizerském souvrství na 

Turnovsku 

 

Bakalářská práce 

 

 

Řešitel: Martin Slavík 

Studijní program: Geologie 

Studijní obor: Hospodaření s přírodními zdroji 

Vedoucí práce:  RNDr. Jiří Bruthans Ph.D. 

 

 

 

 

Praha           2012 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=548f9f8b18b596abd71e004e6aa46144&tid=&do=main&doo=detail&did=114645
https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?id=548f9f8b18b596abd71e004e6aa46144&tid=&do=main&doo=detail&did=114645
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=c7296493efc598513cd8470c7cf4780c&tid=&redir=sezn_ucit&kod=08775


 
 



 
 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně a uvedl jsem všechny použité 

prameny a literaturu. 

V Praze dne ………………… 



 
 

Poděkování 

Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu bakalářské práce J. Bruthansovi, který mi byl ochoten 

poskytovat konzultace, vhodné zázemí pro laboratorní práce, prostředky potřebné pro terénní práce a 

v neposlední řadě také cenné rady pro psaní bakalářské práce. Velký dík patří také P. Mikušovi a J. 

Mertlíkovi za pomoc při hledání lokalit vhodných pro odběr vzorků a J. Schweigstillové za poskytnutí 

snímků z mikrosondy. 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=c7296493efc598513cd8470c7cf4780c&tid=&redir=sezn_ucit&kod=08775


 
 

Obsah 

1. ÚVOD ............................................................................................................................................... 1 

2. SEBEORGANIZACE PÓROZITY A KRAS .............................................................................................. 2 

2.1. Sebeorganizace ........................................................................................................................ 2 

2.2. Kras .......................................................................................................................................... 5 

3. PŘIROZENÉ ROZPOUŠTĚNÍ DÍKY CO2 A ZRYCHLENÉ SIMULACE ROZPOUŠTĚNÍ KARBONÁTŮ ......... 6 

3.1. Působení oxidu uhličitého ....................................................................................................... 6 

3.2. Zrychlená simulace rozpouštění .............................................................................................. 7 

4. CHOVÁNÍ JÍLOVÝCH MINERÁLŮ PŘI SATURACI VODOU .................................................................. 8 

5. STUDOVANÉ OBLASTI ...................................................................................................................... 9 

5.1. Geologie................................................................................................................................... 9 

5.2. Studované lokality ................................................................................................................. 10 

6. METODIKA ..................................................................................................................................... 15 

6.1. Terénní práce ......................................................................................................................... 15 

6.1.1. Odpor při vrtání ............................................................................................................. 15 

6.1. Laboratorní práce .................................................................................................................. 17 

6.1.1. Příprava vzorku .............................................................................................................. 17 

6.1.2. Zjišťování vlhkosti vzorků .............................................................................................. 18 

6.1.3. Loužení vzorků ............................................................................................................... 18 

6.1.4. Úbytek hmotnost a přibližný odhad rozpustných a nerozpustných částí ..................... 19 

6.1.5. Mikrosonda .................................................................................................................... 20 

7. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A JEJICH INTERPRETACE ............................................................................. 21 

7.1. Zrychlená simulace rozpouštění ............................................................................................ 21 

7.2. Plošný ústup hrany vzorků .................................................................................................... 25 

7.3. Mikrosonda............................................................................................................................ 28 

7.4. Pevnostní charakteristiky ...................................................................................................... 31 

8. ZÁVĚR ............................................................................................................................................ 33 

9. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...................................................................................................... 34 

 



1 
 

 

1. ÚVOD 

V oblasti jizerského souvrství na Turnovsku, zejména v oblasti severně od Turnova, se nachází řada 

jevů ve vápnitých pískovcích, slínovcích a slínitých vápencích, jako jsou ponory, slepá a poloslepá 

údolí a jeskyně protékané vodními toky. Tyto jevy byly dříve považovány za pseudokras (Žitný a kol. 

1964, Vítek 1981). Kukla (1950) a Bruthans a kol. (2001) je považují za krasové. Odběry materiálu ze 

stěn jeskyně Bartošova pec nicméně ukázaly překvapivě nízký obsah karbonátu (Bruthans 2012, ústní 

sděl.). Studie provedená v lomu Střeleč navíc ukázala, že mohutné jeskyně mohou vznikat i 

v křemenném pískovci s kaolinitem, bez jakéhokoli obsahu karbonátu (Bruthans a kol., 2012). Vzniká 

tak otevřená otázka, zda Bartošova pec a další jevy vznikly rozpouštěním a lze je tak považovat za 

krasové či nikoliv. Otázka původu těchto jevů má značný význam z hydrogeologického hlediska, 

protože jevy jsou vyvinuté v kolektoru C (Hermann a kol. 1999), který má v dané oblasti zásadní 

význam pro zásobování obyvatel pitnou vodou a jímá se z něho voda mj. pro Turnov. 

Cílem této práce je pokusit se určit, zda v jizerském souvrství v oblasti Turnova se původně nepatrně 

rozevřené pukliny mění v kanály a jeskyně díky rozpouštění tmelu a uvolňování zrn (tj. krasový jev), 

nebo se jedná o jiný (nekrasový) proces. 

K rozlišení, jakou roli hraje rozpouštění, jsem se po poradě se svým školitelem rozhodl využít 

experimenty zrychleně simulující rozpouštění tmelu hornin. Protože jevy v lomu Střeleč jsou vyvinuty 

v málo soudržném pískovci (Bruthans a kol., 2012) využil jsem jako pomocný ukazatel orientační 

údaje o pevnosti hornin získané pomocí DR (odporu při vrtání). 



2 
 

2. SEBEORGANIZACE PÓROZITY A KRAS 

Kras byl v minulosti popisován mnoha autory a jejich definice se v mnoha případech značně různí a 

mají nejasné hranice. Existuje celá řada přechodných litologií, pro které je těžké rozlišit, zda 

rozpouštění hraje nějakou roli a zda se jedná o kras. Neexistuje jednotný pohled na to, kam zařadit 

jevy, které nelze řadit přímo pod kras. Někdy jsou zařazovány pod termín pseudokras, ten však 

zahrnuje i mnoho dalších jevů vzniklých různými procesy, které mají i různé hydrogeologické 

vlastnosti (Bruthans a kol. 2011). Pod pseudokras řadíme jevy, které se výrazně podobají jevům 

v krasu, avšak nejsou produktem krasových procesů (Jennings 1997). Podle Cigny (1978) mezi ně 

patří například lávové bublinové jeskyně či tektonické a erozní jeskyně. Na základě poznatků Ortolevy 

a kol. (1987) je však také možné některé procesy zařadit pod fenomén zvaný sebeorganizace. 

2.1. Sebeorganizace 

Sebeorganizace je samovolný přechod systému (např. geochemického) ze stavu, kde nejsou patrné 

žádné vzory, do stavu se vzory, které se opakují (Ortoleva a kol. 1987). Tyto vzory ve struktuře či 

textuře horniny, jejichž rozsah kolísá, mohou vznikat nejen při tvorbě samotné horniny, ale také 

následkem interakcí mezi minerály a vodou, tj. díky růstu zrn, rozpouštění a dalším reakcím 

(Liesegang 1913, Ortoleva a kol. 1993). Jako příklad vzorů lze uvést stylolity, cementační pásma a 

metamorfní „vrstvení“ (layering) (Ortoleva a kol. 1987, Ortoleva a kol. 1993). Ve všech horninách 

existuje mnoho druhů chemických, mineralogických či texturních vzorů, které nemohou být 

syngenetické, a teoretické, experimentální i petrografické poznatky ukazují, že geochemická 

sebeorganizace je v horninách poměrně hojně rozšířeným jevem (Ortoleva a kol. 1987). 

Pro vývoj sebeorganizace je podmínkou zpětná vazba a také nerovnováha v geochemickém systému. 

Dále také alespoň dva procesy aktivní v daném geochemickém systému musí působit zároveň (Nicolis 

a Prigogine 1977). Sebeorganizace může postihovat všechny druhy hornin, jak sedimentární, tak 

metamorfované i vyvřelé (Ortoleva a kol. 1987). 

Vlastnosti geochemického systému, které mohou přejít do stavu se vzory, jsou: množství rozpuštěných 

látek v pórové vodě, množství adsorbovaných látek na povrchu zrn, tvar zrn, objem zrn, 

krystalografická orientace, složení, hustota, pórozita, permeabilita, koncentrace izotopů v pórové vodě 

i v minerálních zrnech, rychlost proudění pórové vody a populace mikrobů v horninovém prostředí 

(Ortoleva a kol. 1987). 

Procesy způsobující sebeorganizaci můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin, a sice na lokální a 

transportní. Mezi lokální procesy řadíme reakce mezi komponenty roztoku, adsorpci či desorpci na 

zrnech, nukleaci, růst a rozpouštění minerálů, tvorbu a zánik defektů na zrnech, výměnu izotopů a 

biochemické reakce. Do transportních procesů počítáme difůzi, disperzi, přenos tepla, perkolaci, 

advekci, přenos iontů a migraci mikrobů. Lokální procesy umožňují výměnu proměnných bez 

možnosti komunikace s okolím, oproti tomu transportní procesy využívají právě komunikace s okolím 

pro výměnu hmoty a energie za účelem vytvoření prostorové redistribuce proměnných, ze kterých se 

následně stává daný vzor (Ortoleva a kol. 1987). 
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Na vznik nerovnováhy, která je potřebná pro uskutečnění sebeorganizace, mají vliv počáteční a 

okrajové podmínky. Okrajové podmínky jsou matematickou kvantifikací interakcí mezi prostředím a 

jeho okolím, počáteční podmínky jsou prostorová rozdělení popisovaných proměnných uvnitř 

prostředí. Dobrým příkladem vlivu interakce mezi prostředím a jeho okolím (tzv. „exchange mode“) je 

průtok nedosycené vody horninami, ze kterých si tato voda bere složky, které jí chybí do rovnováhy 

(Ortoleva a kol. 1987). 

Náhodné odchylky proměnných (vlastností hornin) od průměrných hodnot (tzv. šum) umožňují vznik 

vzorů. Sebeorganizace tak také může být brána jako schopnost systému vybrat si jeden vzor ze všech 

možných vzorů vytvořených šumem a zesílit ho do dobře organizované struktury. Textura hornin vždy 

obsahuje nějaké odchylky od homogenity prostředí a právě tyto odchylky jsou jako první zesilovány 

tzv. zpětnou vazbou. To způsobí, že některé odchylky rostou rychleji než jiné a začínají nad nimi 

dominovat (Ortoleva a kol. 1987). 

Pozitivní zpětná vazba je takový proces, který zesiluje sám sebe. Dochází k tomu, že A zesiluje B, to 

následně zesiluje C, které zase zpětně zesiluje A. Oproti tomu negativní zpětná vazba je proces, který 

zeslabuje sám sebe. Proces A zesiluje B, to zesiluje C, které však potlačuje A. Takovéto zpětné vazby 

mohou vést k sebeorganizaci. Pro vznik sebeorganizace je nutné, aby alespoň jeden z mechanismů 

figurujících v procesu zpětné vazby byl vzdálen od rovnováhy (Ortoleva a kol. 1987). 

Představme si nějakou malou oblast horniny a předpokládejme, že pórozita je v této oblasti o trochu 

větší než v jejím okolí. Díky tomu bude pravděpodobně také permeabilita v této malé oblasti vyšší než 

jejím v okolí, a podle Darcyho zákona bude i průtok vyšší. Tento zvýšený průtok způsobí rychlejší 

rozpouštění, které následně opět zvýší lokální pórozitu a permeabilitu, čímž nastává pozitivní zpětná 

vazba. To ukazuje Obr. 1, na kterém vidíme dva kanály (kanál a a kanál b), oba dotované z jednoho 

společného zdroje a oba sestávající z porézní horniny s některými minerály rozpustnými ve vodě. 

Jestliže se rozpustnost děje v kanálu a rychleji než v kanálu b, v kanálu a bude větší průtok, protože 

celková permeabilita se v kanálu a také zvýší. Obr. 2 poté ukazuje, že významnou roli hraje také to, že 

zvýšení průtoku kanálem a je na úkor snížení průtoku kanálem b, na což má vliv také vyšší 

permeabilita kanálu a (Ortoleva a kol. 1987). 

Co se organizace pórozity a proudění týče, dochází k němu všude tam, kde se vytvoří pozitivní zpětná 

vazba mezi intenzitou proudění a zvětšováním pórozity, a tedy nejen u geochemické sebeorganizace. 

V případě krasu voda nejprve proudí velkým množstvím puklin a mezivrstevních ploch, rozpouštěním 

horniny dochází k jejich zvětšování a stávají se tak z nich zárodečné krasové kanálky, které mají 

zvýšenou propustnost a průměr v řádu vyšších milimetrů. Kanálky se šíří od místa infiltrace ve směru 

proudění vody. V okamžiku, kdy první krasový kanálek dorazí do místa odvodnění, dojde v něm 

k poklesu hydraulické výšky (hladiny) a hladina vody v širokém okolí se sníží a proudění vody i další 

kanály začnou směřovat k prvnímu kanálu. Paralelní kanálky ztratí svůj přítok a zastaví se jejich 

rozšiřování. Postupně se napojují na první kanál další a další kanálky, až je většina oblasti drénována 

do jediného kanálu a tedy i pramene (Klimchouk a kol. 2000). V slabě cementovaných pískovcích a 

nezpevněných sedimentech se podobný charakter pórozity vytváří jiným způsobem (Terzaghi a Peck 
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1948, Bruthans a kol. 2012): Voda rozšiřuje zpětnou erozí pukliny a mnoho paralelních kanálů se tak 

šíří proti směru proudění vody od místa drenáže. Delší kanály stahují ze svého okolí více vody na úkor 

kratších kanálů. Protože rychlost zpětné eroze je úměrná množství proudící vody, delší kanály se 

prodlužují rychleji než kratší, které postupně přicházejí o zdroj vody. Po určité době tak z mnoha 

krátkých paralelních kanálů na počátku zůstane několik málo velmi dlouhých kanálů, které se prstovitě 

rozbíhají do stran a drénují rozsáhlé oblasti. Příkladem je systém kanálů s plochou povodí až 7km
2
 

v okolí lomu Střeleč v Českém ráji (Bruthans a kol. 2012). V tomto případě již nelze hovořit o krasu 

(Bruthans a kol. 2011). 

 

Obr. 1. Ze dvou kanálů, kterými proudí nenasycený roztok, se vlivem pozitivní zpětné vazby 

rozpouští rychleji ten kanál, který měl původně vyšší permeabilitu a pórozitu (Ortoleva a kol. 

1987). 

 

Oblasti s uplatněním sebeorganizace jsou značně zranitelné. I proto by se jim měla věnovat značná 

pozornost, protože případné kontaminanty se mohou rychle šířit na velké vzdálenosti (Domenico a 

Schwartz 1998). Pokud jsou v takových oblastech jímané zdroje podzemní vody, je nutné zamezit 

kontaminaci hlavně těch míst, kde dochází k soustředěné kontaminaci, což mohou být závrty a další 

místa ztrácení trvalých či občasných vodních toků (Bruthans a kol. 2011). 
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Obr. 2. Zpětné vazby a další vzájemné vztahy, které platí pro systém kanálu a a kanálu b 

z Obr. 1 (Ortoleva a kol. 1987). 

 

2.2. Kras 

Klimchouk a kol. (2000) za krasové označují takové prostředí, ve kterém převážná část vody proudí 

druhotně rozšířenými krasovými kanály, které vznikly rozpouštěním horniny. Krasové kanály 

(jeskyně) jsou výsledkem sebeorganizace proudění a pórozity. V případě krasu se tedy jedná o jeden 

z mnoha typů geochemické sebeorganizace a rovněž se jedná o podmnožinu sebeorganizovaného 

proudění a pórozity (Ortoleva a kol. 1987, Klimchouk a kol. 2000). 

Jennings (1985), White (1988) a Ford a kol. (1988) také definují kras jako prostředí, které je 

vytvořeno chemickým rozpouštěním horninového podloží. Dominantním procesem v tvorbě takovéto 

formy reliéfu je rozpouštění, nicméně mechanická eroze může hrát určitou roli. 

Krasové horniny, ve kterých se tvoří soubor tvarů reliéfu označovaných za kras, jsou propustné a 

rozpustné, tedy například vápence, dolomity a další klastické horniny s uhličitanovým, karbonátovým 

tmelem (Panoš in Přibyl a kol. 1992). 
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3. PŘIROZENÉ ROZPOUŠTĚNÍ DÍKY CO2 A ZRYCHLENÉ SIMULACE ROZPOUŠTĚNÍ 

KARBONÁTŮ 

3.1. Působení oxidu uhličitého 

Celistvé vápence, které jsou tvořeny převážně kalcitem, jsou poměrně málo propustné, ale podél 

puklin v nich dochází k postupu vody do nižších poloh a díky rozpouštění vápenců vlivem oxidu 

uhličitého se tyto prostory poté rozšiřují (Panoš in Přibyl a kol. 1992). 

Rozpouštění karbonátů je kontrolováno obsahem oxidu uhličitého ve vodě. V systému voda – oxid 

uhličitý se plynný CO2 (g) rozpouštěním ve vodě mění na vodný CO2 (aq), z něhož se část sloučí s 

molekulami vody a vzniká tak kyselina uhličitá, jak popisuje reakce (1) (Stumm a Morgan 1996): 

  CO2 (aq) + H2O = H2CO3 (1) 

Jelikož je CO2 (aq) v přírodě zastoupen mnohonásobně více než H2CO3, jsou obě komponenty 

zapisovány dohromady pod souhrnným označením H2CO3
*
 (Stumm a Morgan 1996). Pro rozpouštění 

oxidu uhličitého tedy lze psát rovnici (2): 

  CO2 (g) + H2O = H2CO3
*
 (2) 

Kyselina uhličitá disociuje ve dvou stupních a uvolňuje tak dva protony, a to podle následujících dvou 

reakcí (3), (4): 

  H2CO3
*
 = H

+
 + HCO3

-
 (3) 

  HCO3
-
 = H+ + CO3

2-
 (4) 

Koncentrace jednotlivých karbonátových složek ve vodě závisí na pH (aktivitě H
+
) (Drever 1997). 

Nejdůležitějším procesem v celkovém vývoji krasových oblastí a jeskyní je tak reakce CO2 s vodou za 

vzniku kyseliny uhličité (Stumm a Morgan 1996). 

Vápence se rozpouštějí stechiometricky, což znamená, že se při tomto procesu uvolňuje stejné 

množství Ca
2+

 i karbonátové složky, jeden mol rozpuštěného CaCO3 spotřebuje jeden mol 

atmosférického CO2 (Gombert 2002). 

Appelo a Postma (2005) dále rozlišují otevřený a uzavřený karbonátový systém vůči půdnímu CO2. 

V otevřeném systému je v průběhu rozpouštění zajištěno neustálé nahrazování spotřebovaného CO2 

dalším oxidem uhličitým z atmosféry. Parciální tlak oxidu uhličitého tak během rozpouštění kalcitu 

zůstává stále stejný. Konečná koncentrace vápenatých iontů v rovnováze je tedy kromě rozpustnosti 

kalcitu kontrolována také konstantním parciálním tlakem oxidu uhličitého. Po dosažení rovnováhy (5) 

v karbonátovém systému mezi kalcitem, vodou a CO2 se proces rozpouštění zastaví. 

  CaCO3 + CO2 (g) + H2O = Ca
2+

 + 2HCO3
-
 (5) 

Uzavřeným systémem Appelo a Postma (2005) rozumí takový systém, ve kterém není parciální tlak 

oxidu uhličitého konstantní, čili během reakce se postupně snižuje. V průběhu reakce se tak případné 
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počáteční množství CO2 vyčerpává a dále již nedochází k jeho dalšímu přísunu z atmosféry. Uzavřený 

systém vede k nižším koncentracím karbonátových složek a vápenatých iontů ve vodě a k vysokému 

pH při dosažení rovnováhy. Uzavřený systém se vyskytuje především na puklinách v karbonátovém 

podloží (Sweeting 1972). 

Dílčí procesy a jejich dynamika rozhodují o tom, zda je voda aktuálně v rovnováze s karbonáty a 

atmosférou. Nerovnováha může být dána mísením různých typů vod a dynamikou transportu vody 

rozdílnými prostředími. Rozpouštění či odplynění CO2 a rozpouštění či srážení karbonátů je poměrně 

pozvolný proces, avšak hydratační či disociační procesy v roztoku se dějí velmi rychle (Stumm a 

Morgan 1996). 

3.2. Zrychlená simulace rozpouštění 

Během zrychlené simulace rozpouštění karbonátů vlivem roztoku kyseliny chlorovodíkové dochází 

k tvorbě rozpuštěného chloridu vápenatého, vody a úniku plynného oxidu uhličitého, jak popisuje 

rovnice (6): 

  CaCO3 + 2HCl = CaCl2 (aq) + H2O + CO2 (g) (6) 

Pakliže se k zrychlené simulaci rozpouštění karbonátů použije kyselina octová, vzniká rozpuštěný 

octan vápenatý, voda a uniká plynný oxid uhličitý. To je popsáno rovnicí (7): 

  CaCO3 + 2CH3COOH = Ca(CH3COO)2 (aq) + CO2 (g)+ H2O   (7) 

Jelikož je kyselina chlorovodíková silnou kyselinou, ve vodných roztocích kompletně ionizuje a 

separuje se tak na H
+
 a Cl

-
 ionty. Tyto dva ionty následně nemají tendence k rekombinaci a tvorbě 

dalších HCl molekul (Stanton a kol. 2009). 

Oproti tomu slabé kyseliny, jakou je například kyselina octová, ionizují jen částečně, čili se při 

rozpouštění ve vodě uvolňuje jen malé množství H3O
+
 a CH3COO

-
 iontů, přičemž acetátové ionty 

snadno zpětně reagují s H3O
+
 ionty a celá reakce je tak obousměrná a vytváří se chemická rovnováha 

podle rovnice (8), přičemž rovnováha je většinou nakloněna ve prospěch CH3COOH  (Stanton a kol. 

2009). 

 CH3COOH (aq)+ H2O = CH3COO
-
 (aq) + H3O

+
 (aq) (8) 
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4. CHOVÁNÍ JÍLOVÝCH MINERÁLŮ PŘI SATURACI VODOU 

Jílové minerály mívají tzv. permanentní (strukturální) náboj, který je způsoben vlivem substitucí iontů 

(např. Si
4+ 

za Al
3+ 

či Al
3+ 

za Mg
2+

), což způsobuje celkový záporný náboj. Oproti tomu povrchový 

náboj jílových minerálů je většinou vytvořen kvůli chemickým reakcím, které probíhají na povrchu 

minerálu, roli však hraje také adsorpce. Povrchový náboj je závislý na pH prostředí a je důsledkem 

hydrolýzy rozbitých Si-O a Al-OH vazeb podél povrchu krystalové mřížky jílových minerálů (Stumm 

a Morgan 1996). 

Jestliže povrch jílového minerálu se záporným nábojem vystavíme účinkům roztoku, kationty z tohoto 

roztoku budou přitahovány k povrchu minerálu k zachování neutrality. Vlivem této přitažlivosti 

kationtů bude následně koncentrace kladně nabitých iontů vyšší na povrchu minerálů než v roztoku a 

vlivem nárůstu koncentrace kationtů na povrchu minerálu dojde opět k jejich difůzi do roztoku. Tím 

vzniká tzv. elektrická dvojvrstva jílových minerálů tvořená opačně nabitými ionty. Obě vrstvy k sobě 

budou poutány adsorpčními silami. Množství iontů ve vnější vrstvě ale nestačí k neutralizaci náboje 

vzniklého na vnitřní vrstvě, takže se ve větší vzdálenosti budou kumulovat další ionty, jež jsou vázány 

elektrostatickými silami, a vzniká tak difúzní vrstva (Eslinger a Pevear 1988). 

Takovéto koloidní systémy jsou podmíněny silami, které působí mezi částicemi, v tomto případě mezi 

destičkami jílových minerálů. Přitažlivé síly mají charakter van der Waalsových sil, odpudivé síly jsou 

elektrické síly, které na fázovém rozhraní vznikají v důsledku adsorpce iontů z roztoku. Přitažlivé van 

der Waalsovy síly způsobí spojování destiček a snižování povrchové energie, k čemuž dochází 

spontánně, pokud proti nim nepůsobí jiné procesy (Eslinger a Pevear 1988). 

Ponořením jílových minerálů do vody se děje to, že mezi jejich destičky pronikají molekuly H2O. 

Jestliže mezi destičkami vznikne prostor alespoň pro 4 molekuly vody (což je přibližně 10 Å), zeslabí 

se tím přitažlivé van der Waalsovy síly do té míry, že oproti opačným směrem působícím elektrickým 

silám budou zanedbatelné, čímž dochází k rozpadu jílových minerálů (Eslinger a Pevear 1988). Tento 

proces má zřejmě zásadní vliv na výrazný pokles pevnosti hruboskalských pískovců při saturaci vodou 

a samovolný rozpad pískovce pod vodou a hraje tak zásadní roli při rozšiřování kanálů prouděním 

vody v lomu Střeleč (Bruthans a kol. 2012). 
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5. STUDOVANÉ OBLASTI 

Přibližné GPS souřadnice lokalit a seznam odebraných vzorků jsou uvedeny v tabulce Tab. 1, 

v případě lokalit se zjišťováním DR v tabulce Tab. 2 na konci této kapitoly. Bližší popis jednotlivých 

lokalit a přesný popis míst, odkud byly odebrány vzorky, uvádím v Příloze 1. 

5.1. Geologie 

Studovaná oblast leží v severozápadní části České křídové pánve, stratigraficky se řadí do svrchní 

křídy. 

Na spodu se nacházejí nejstarší cenomanské usazeniny perucko-korycanského souvrství. Perucké 

vrstvy mají malou mocnost a jedná se o říční a jezerní sedimenty, jako jsou jílovce, pískovce a 

slepence. Oproti tomu korycanské vrstvy jsou tvořeny marinními slepenci a pískovci. Na toto 

souvrství nasedá bělohorské souvrství stářím odpovídající spodnímu až střednímu turonu, kde 

dominují vápnité jílovce s pískovci (Adamovič 1992). 

Následuje 100 m mocné jizerské souvrství, které se svým stářím řadí do středního až svrchního turonu 

(Čurda a Kříž 1987). Jizerské souvrství definovali Čech a kol. (1980) na faciálním stratotypu Dolánky 

u Turnova, nacházejí se zde jemnozrnné sedimenty, které odpovídají genetické jednotce TUR 5 

(Zahálka 1918) a patří do tzv. Jizerské facie křídy (Soukup in Čepek a kol. 1963). Sedimenty mají 

místy až 80% CaCO3 (Kühn 2006, Bruthans 2012, ústní sděl.), jsou zde několikrát se opakující sledy 

vrstev pískovců a prachovců, do nadloží přibývají hrubší pískovce na úkor jemnějšího prachovce a 

zvyšuje se také podíl karbonátů. Ve svrchní části jizerského souvrství tak nalezneme jemnozrnné 

vápnité pískovce, slínovce až písčité vápence (Petrů 1978). Soukup in Čepek a kol. (1963) uvádí, že 

spodní turon, stejně jako nejstarší část svrchního turonu, jsou na Turnovsku vyvinuty výhradně 

v pelitické facii. V oblastech, ze kterých jsem odebíral vzorky, je místy mocnost jizerského souvrství 

denudací výrazně snížena. 

Nadloží jizerského souvrství mnohdy tvoří 10 – 20 m mocné vrstvy nepropustných vápnitých jílů 

tvořících izolátor. Tyto jíly vesměs patří k svrchnímu turonu ve slínité facii (Soukup in Čepek a kol. 

1963). Na ně nasedají denudační relikty kvádrových pískovců teplického souvrství (Macák 1956). 

Mocnost teplického souvrství je dána zejména pokročilou denudací, nejvíce je mocné 60 m. 

Litologicky se jedná o středně až hrubě zrnité kvádrové pískovce coniackého stáří. Křemenná zrna 

jsou spojena kaolinickým tmelem a křemenným prachem, směrem na východ přibývají také karbonáty 

(Soukup in Čepek a kol. 1963), avšak významnější množství CaCO3 zdejší pískovce neobsahují 

(Macák 1956). 

Zájmové území je významně ovlivněno tektonikou, zejména přítomností blízké lužické poruchy 

v SSZ-JJV směru, nacházející se v severovýchodní části území. Podél této poruchy došlo 

k přesmyknutí hornin západosudetské oblasti přes sedimenty permu a křídy. Jihovýchodní hranice 

území je tvořena rovenským zlomem, který je rovnoběžný s lužickou poruchou a podél kterého došlo 

k poklesu území až o několik desítek metrů (Šeda 1987, Soukup in Čepek a kol. 1963). Jako další 

tektonické pásmo můžeme označit severní část toku Jizery, kde vlivem vazoveckého a 



10 
 

podloučkovského zlomu došlo k významnému rozpukání hornin (Soukup in Čepek a kol. 1963). Právě 

takovéto rozpukání je vhodné pro uplatnění sebeorganizace, a to zejména v puklinách, které jsou 

druhotně rozšířeny rozpouštěním (tzv. korozně rozšířené pukliny). 

V celé oblasti se nacházejí kolektory A, B, C a D. Kolektory A a B nejsou vodohospodářsky příliš 

využívané (Hermann a kol. 1999), avšak kolektor C jizerského souvrství je nejvýznamnějším zdrojem 

vody pro celé turnovsko. Vápnité slínité pískovce a písčité vápence, nacházející se právě v jizerském 

souvrství, jsou pro vodu propustné díky rozpukání z dob saxonského vrásnění (Mackovčin a kol. 2002, 

Hermann 1999), které zasahuje do hloubek až 70 m. Průlinová pórozita není příliš běžná a projevuje se 

spíše jen lokálně (Petrů 1978). 

Voda může do jizerského souvrství přitékat třemi způsoby: přetokem z kolektoru D, vsakem na 

výchozích partiích a průnikem přes sprašové pokryvy, což se však neděje příliš často, protože se ve 

většině případů spraší jedná spíše o izolátory (Čihák a Žitný 2001). 

Kolektor D teplického souvrství má omezený výskyt a tím pádem menší vodohospodářský význam, i 

když je samotné souvrství pro vodu dobře propustné průlinovou pórozitou a tvoří kolektor s hladinou 

vody zavěšenou právě díky podložním jílům vysoko nad hladinou vody v podložním jizerském 

souvrství (Macák 1956). Přítok do teplického souvrství je zajišťován jen vsakem ze srážek. Málo 

mineralizovaná voda poté může odtékat do jizerského souvrství, avšak přítomná vrstva vápnitých jílů 

působí jako izolátor a zabraňuje tak průsaku vody z teplického souvrství do jizerského, což má za 

následek mnoho drobných pramenů vytékajících na litologickém rozhraní z pískovců teplického 

souvrství. Voda se po překonání oblasti s jíly opět může ztrácet v podloží (Čihák a Žitný 2001, Mikuš 

2008). 

Hlavním odběratelem vody je VaK Turnov, který jímá vodu z podzemních zásob v Nudvojovicích u 

Turnova a z pramenů v Dolánkách u Turnova. Dále zde vodu jímá pivovar Malý Rohozec a celá řada 

dalších malých odběratelů (Mikuš 2008). 

5.2. Studované lokality 

Při výběru lokalit jsem se po poradě se školitelem soustředil na následující lokality:  

1) Jeskyni Bartošovu pec, ponory a další výchozy hornin v povodí Bartošovy pece a okolí. 

Důvodem bylo ověřit, zda rozpouštění hrálo zásadní roli při vzniku těchto jevů. 

2) Hruboskalský pískovec, který neobsahuje karbonát a kde při vzniku jeskyní i převisů a reliéfu 

kvádrových pískovců zřejmě hrálo zásadní roli chování slabého kaolinického tmelu při 

saturaci vodou (Bruthans a kol. 2012). V tomto případě se jednalo o slepý pokus, o ověření, že 

tyto pískovce nebudou nijak reagovat na přítomnost kyselin, a pokud se budou rozpadat 

v loužících roztocích, bude se tak dít i ve vodě. 

3) Další lokality, u kterých jsou náznaky vzniku kanálů a u kterých nejsou žádné indicie, zda se 

spíše jedná o následek rozpouštění nebo rozplavování původně měkkého pískovce 

s kaolinickým tmelem, či jiný proces. 
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AD 1) V jizerském souvrství severně od Turnova, mezi obcemi Hrubý Rohozec, Jenišovice, Frýdštejn, 

Dolánky a Malá Skála, se nachází řada jevů ve slínovcích až slínitých či křemitých vápencích. Nalézá 

se zde četné množství ponorů, závrtů, poloslepých údolí a jeskyní protékaných podzemními toky. 

Bruthans a kol. (2001) toto území označují za nejlépe rozvitý kras v Čechách.  

1A) Bartošova pec se nachází v poloze odolných slínovců a jemnozrnných pískovců (Bruthans a kol. 

2001, Soukup in Čepek a kol. 1963), podle Bruthanse a kol. (2001) vznikla korozním rozšířením 

původně nepatrných malých puklin a vrstevních spár, čili se jedná o krasový jev. Samotná jeskyně je 

zřejmě kvartérního stáří a svým vznikem je vázána na kaňonovité zahloubení Vazoveckého potoka a 

jeho přítoků (Bruthans a kol. 2001). 

Většinu jeskynních sedimentů Bartošovy pece tvoří jemný písek, který je saltací pomalu transportován 

i za průměrných vodních stavů (Bruthans a kol. 2001). Dále lze mezi sedimenty najít také štěrky 

z plochých pískovcových valounů křemene a vzácně i fylitů do velikosti 2 cm. 

 Vydatnost Bartošovy pece kolísá mezi 5 a 92 l/s, průměrná vydatnost je 28 l/s (Bruthans a kol. 2001). 

1B) Lokalita nazvaná „Slepé údolí Podhorčí“ je údolíčko se strmými svahy, které přehloubilo široké a 

poměrně strmě upadající údolí. Přehloubená část údolí je zakončena 6 m vysokou závěrovou stěnou, 

před kterou se nachází několik ponorů. Údolí je většinu času suché, jen po vydatnějších srážkách jím 

teče maximálně několik desítek vteřinových litrů. Případný tok se ztrácí v několika ponorech před 

závěrovou stěnou, aniž by bylo výrazně zaplavováno dno rýhy. Povodí slepé části údolíčka je tvořeno 

denudačními relikty kvádrových pískovců a podložních nepropustných vápnitých jílů (Soukup in 

Čepek a kol. 1963, Mikuš a Bruthans 2011). Podle výsledků stopovacích zkoušek je zřejmé, že voda 

z údolíčka odtéká do Bartošovy pece (Žitný a kol. 1964). 

1C) V horninách jizerského souvrství, přibližně 320 m jihovýchodním směrem od obce Ondříkovice, 

se nacházejí dvě protáhlé trhlinové deprese, na nichž jsou patrné zbytky již neaktivních ponorů, které 

zřejmě přišly o vodu kvůli svedení vody z pramenů z kvádrových pískovců do vodovodu (Bruthans a 

kol. 2001). Tuto lokalitu jsem nazval „Rozsedlinové ponory pod Drábovnou“. 

1D) Další lokalitou jsou pukliny v horninách jizerského souvrství, patrně korozně rozšířené, v údolí 

levostranného přítoku Malé Jizery, přístupné od restaurace Šetřilovsko. Pukliny se nacházejí přímo 

v Turnově, v Novém parku nedaleko rozcestí naučné stezky Turnov – náhon Jizery. Tuto lokalitu jsem 

nazval „Šetřilovsko“. 

1E) Jinou, patrně korozně rozšířenou puklinu v horninách jizerského souvrství, lze najít v PR Bučiny u 

Rakous přibližně 850 m západním směrem od obce Rakousy a zhruba 400 m severovýchodním 

směrem od obce Loužek, poblíž osady U Kačeny, podle které jsem tuto lokalitu ve své práci 

pojmenoval „U Kačeny“. 

AD 2) Lokality v teplickém souvrství. Oblast výskytu hruboskalských pískovců, která se rozprostírá 

na poměrně rozsáhlém území, je ohraničena zhruba obcemi Sobotka, Rovensko pod Troskami a na 

severu zasahuje až k Železnému Brodu. Řadí se do tzv. severní „mořské jizerské delty“ (Zahálka 

1905). Jedná se o kvádrové křemenné pískovce teplického souvrství bez přítomnosti karbonátového 
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tmelu, coniackého stáří. V prostoru hruboskalské výšiny, Prachovských skal a Drábovny jsou 

v hruboskalském pískovci vytvořena skalní města. Odchylný faciální vývoj této kvádrové oblasti je 

ohraničen tektonickými liniemi střehomskou, libošovickou a lochovskou (Soukup in Čepek a kol. 

1963). Podle Zahálky (1905) v tomto prostoru dochází k významné faciální změně, při které se 

směrem k severu stále větší část vápnito-jílovitých vrstev v podloží i nadloží vlastního souvrství 

kvádrových pískovců proměňuje v pískovce, což vede k tomu, že jílovitá část podložního souvrství je 

nakonec tak malé mocnosti, že kvádrové pískovce zdánlivě nasedají přímo na vápnité pískovce 

nejvyššího středního turonu (Soukup in Čepek a kol. 1963). 

2A) První studovanou lokalitou v teplickém souvrství (hruboskalských pískovcích) byla oblast nového 

sesuvu (listopad 2011) cca 100 m po silničce od vjezdu do hradu Valdštejn. 

2B) Druhou lokalitou v teplickém souvrství byl zbytkový výchoz teplického souvrství nacházející se 

přibližně 250 m severovýchodním směrem od údolíčka v Podhorčí. Tuto lokalitu jsem si pojmenoval 

„Skalní pískovcový výchoz u Podhorčí“. 

AD3) Další lokality.  

3A) V oblasti okolo Turnova se nachází v jizerském souvrství i několik jeskyní, kterým krasový vznik 

připisovat nelze. Zajímavou lokalitou je odtrhová linie dlouhá přibližně 300 m, která se nachází ve 

svahu mezi skalním městem Chléviště a nivou Jizery, u obce Rakousy, blízko osady Betlém (Mertlík a 

Horáček 2011). Zdejší výchoz s názvem Sokol byl porušen svahovými deformacemi vlivem podemletí 

svahu erozní činností toku Jizery. Vítek (1996) tento poznatek dokládá tím, že vliv boční eroze řeky na 

vývoj údolního svahu je zřejmý zejména v jižní části oblasti, jihozápadně od osady Betlém. 

Svahové gravitační pohyby otevřely pás rozsedlin, které jsou shora kryty bloky křemenného pískovce 

teplického souvrství. Tyto svahové pohyby Záruba (1952) považuje za fosilní (periglaciální) a Mertlík 

a Horáček (2011) o nich tvrdí, že vznikly jednorázovou epizodou. Tuto domněnku podporuje i 

skutečnost, že v jeskyni Semikraska je „nickamínková“ výzdoba narostlá mezi bloky a bez jakýchkoli 

trhlin, které by tak dokazovaly případné pozdější svahové pohyby (Mertlík a Horáček 2011). Dutiny 

pod křemenným pískovcem vytvářejí malé jeskyně, které tedy vznikly svahovými pohyby a následně 

byly podle autorů rozšířeny korozní činností. Uvnitř těchto jeskyní se nachází speleotémy z 

„nickamínku“ – kašovitá hmota vzniklá vlivem roztoků bohatých na kalcit a spolupůsobení bakterií a 

plísní (Mertlík 2012, ústní sděl.). Tyto korozně rozšířené pukliny se nacházejí v jemnozrnných 

slínitých pískovcích až písčitých slínovcích jizerského souvrství středního turonu (Mertlík a Horáček 

2011, Soukup in Čepek a kol. 1963). 

3B) V horninách jizerského souvrství, v křemenných pískovcích středního až svrchního turonu 

(Soukup in Čepek a kol. 1963), na povodí Strenického potoka, přibližně 150 m západním směrem od 

západního ukončení obce Sudoměř, je zhruba 1 km dlouhá a 60 m široká vodní plocha, na jejímž 

pravém břehu se cca 200 metrů od hráze nachází trhlina. Tuto lokalitu jsem pojmenoval „Sudoměř – 

rybník“. 
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3C) V křemenných pískovcích středního až svrchního turonu jizerského souvrství se také nachází 

rozšířená pramenná puklina Skalského potoka. Lokalita nazvaná „Sudoměř – Skalský potok“ je 

vzdálená cca 900 m jihovýchodním směrem od jižního ukončení obce Sudoměř. Na dně této pukliny 

se nachází velké množství suti a také celých, pevných kusů horniny. 

 

Tab. 1. Seznam odebraných vzorků a GPS souřadnice lokalit. 

Označení vzorku Označení lokality Souvrství GPS 

V1 PT teplické 50°37'54.627"N, 15°9'42.477"E 

V2 P jizerské 50°37'44.811"N, 15°9'35.801"E 

V3 BP jizerské 50°37'27.334"N, 15°9'19.736"E 

V4 PrB jizerské 50°37'32.328"N, 15°9'13.594"E 

V5 BP jizerské 50°37'27.334"N, 15°9'19.736"E 

V7 BP jizerské 50°37'27.334"N, 15°9'19.736"E 

V8 SP jizerské 50°26'9.492"N 14°44'59.784"E 

V10 SR jizerské 50°26'34.494"N 14°44'6.138"E 

V11 D jizerské 50°37'27.259"N, 15°10'2.029"E 

V12 D jizerské 50°37'27.259"N, 15°10'2.029"E 

V13 D jizerské 50°37'27.259"N, 15°10'2.029"E 

V14 SR jizerské 50°26'34.494"N 14°44'6.138"E 

V15 Š jizerské 50°35'58.350"N, 15°10'0.963"E 

V16 PrB jizerské 50°37'32.328"N, 15°9'13.594"E 

V17 Š jizerské 50°35'58.350"N, 15°10'0.963"E 

V20 Š jizerské 50°35'58.350"N, 15°10'0.963"E 

V21 K jizerské 50°37'9.166"N, 15°11'42.903"E 

V23 V teplické 50°33'41.850"N, 15°9'58.994"E 

V24 V teplické 50°33'41.850"N, 15°9'58.994"E 

V25 S jizerské 50°37'47.586"N, 15°11'38.812"E 
 

 

Tab. 2. Seznam lokalit, na kterých bylo prováděno DR měření, a jejich GPS souřadnice. 

Označení lokality Souvrství GPS 

D jizerské 50°37'27.259"N, 15°10'2.029"E 

SPB jizerské 50°37'21.224"N, 15°9'25.187"E 

PV jizerské  50°37'15.757"N, 15°9'33.362"E 

SR jizerské 50°26'34.494"N 14°44'6.138"E 

SP jizerské 50°26'9.492"N 14°44'59.784"E 
V tabulkách Tab. 1 a Tab. 2 jsem použil následující zkratky lokalit: zkratka PT zastupuje lokalitu 

denudačních výchozů pískovců teplického souvrství SV směrem od ponoru v Podhorčí; P lokalitu 

„Slepé údolí Podhorčí“; PrB znamená lokalitu „Skalní práh u Bartošovy pece“ SZ směrem od vchodu 

do Bartošovy pece; zkratkou BP myslím vzorky odebrané přímo z jeskyně Bartošovy pece nebo 
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z nejbližšího okolí jejího vchodu; SP představuje pramennou puklinu Skalského potoka u Sudoměře; 

SR znamená vertikální puklinu u rybníka poblíž Sudoměře; D jsou rozsedlinové ponory pod 

Drábovnou; Š jsou pukliny pravděpodobně rozšířené korozní činností v severovýchodní části Turnova; 

V jsou křemenné pískovce poblíž hradu Valdštejn; K představuje puklinu pravděpodobně rozšířenou 

korozní činností poblíž lokality U Kačeny; SPB značí skalní práh v toku Vazoveckého potoka; PV je 

pramínek nad pivovarskou studnou pivovaru Malý Rohozec; S znamená jeskyni Semikraska. 
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6. METODIKA 

6.1. Terénní práce 

Vzorky jsem odebral za pomoci kladiva a majzlíku z existujících přirozených výchozů. 

6.1.1. Odpor při vrtání 

Za pomoci přístroje PZZ-1, zapůjčeného z UTAM (Ústav Aplikované a Teoretické Mechaniky) jsem 

změřil hodnoty odporu hornin při vrtání (anglicky „drilling resistence“, dále DR). Přístroj je 

konstruován pro zjišťování odolnosti cihel a malty v tlaku, aby bylo možné testovat zděné konstrukce 

bez nutnosti odebírání vzorků (TZUS 2011). 

 PZZ-1 využívá speciální vidiový vrták, pohonnou jednotkou je u tohoto přístroje AKU vrtačka se 

čtyřmi stupni pro nastavení počtu otáček vrtáku. Přítlak je dán tlakem vnitřní kalibrované pružiny 

(TZUS 2011). Mezi DR a pevností v prostém tlaku (v angličtině „uniaxial compressive strength“) 

existuje lineární závislost (Pamplona a kol. 2007). 

Přístrojem, na kterém předem nastavíme sílu přítlaku a počet otáček, vyvrtáme otvor do horniny. Po 

otočení o předepsaný počet otáček se přístroj automaticky vypne. Podle hloubky vrtu zjištěné pomocí 

posuvného měřítka (šupléru) se poté na základě kalibračního vztahu určuje pevnost posuzovaného 

materiálu (TZUS 2011). Čím větší hloubka vývrtu, tím méně pevný materiál. Pro představu, v jakém 

rozsahu pevností přístroj funguje, uvádím Obr. 3, který ukazuje vztah hloubky návrtu a pevnosti 

v tlaku pro maltu (tj. stupeň vrtání 1), a Obr. 4 znázorňující vztah hloubky návrtu a pevnosti v tlaku 

pro cihly (tj. stupeň vrtání 2). 

 Obr. 3. Vztah hloubky návrtu pomocí PZZ-1 a pevnosti v tlaku pro maltu (Žídek a Hurta 

2009). 
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Protože jsem neměl k dispozici nezávislé měření pevnosti materiálu, použil jsem výsledky pouze 

relativně. 

 

Obr. 4. Vztah hloubky návrtu pomocí PZZ-1 a pevnosti v tlaku pro cihly (Žídek a Hurta 2009). 

Na odpor při vrtání má značný vliv, zda je na povrchu pískovce vytvořena krusta. V oblasti vytvořené 

krusty bývá výrazně vyšší odpor a tedy nižší rychlost vrtání než na zbytku pískovce, jak ukazuje Obr. 

5. Důvodem je výrazné snížení pórozity (Cnudde a kol. 2009) a případně pevnější tmel. Na vzorcích, 

které jsem odebíral, jsem nicméně přítomnost krusty nepozoroval. 
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Obr. 5. V oblasti povrchové krusty (první 4mm) je odpor při vrtání vyšší než ve zbytku 

pískovce (Cnudde a kol. 2009). 

 

K rozlišení, zda k vytváření kanálů a dalších jevů je nutné rozpouštění či jiné rozvolňování materiálu, 

nebo se jedná o pouhé rozplavování pískovce, jsem použil DR. Jak ukázali  Bruthans a kol. (2012), při 

hodnotách DR nad zhruba 25 mm se již pískovec rozplavuje i bez předchozího zvětrání či rozpouštění 

tmelu. Takový pískovec lze označit jako erodovatelný pouhým prouděním vody (Bruthans a kol. 

2012). 

Během samotných prací na lokalitách v okolí Turnova jsem použil vrták o průměru 5 mm a stupeň 

vrtání byl nastaven na polohu 1. Výsledky jsou uvedeny v kapitole 7. 

6.1. Laboratorní práce 

Odebrané vzorky jsem podrobil zrychlené simulaci rozpouštění. Jelikož by rozpouštění pomocí CO2 

trvalo velice dlouho a úbytek vzorků by byl neměřitelně malý, rozhodl jsem se loužit v kyselině 

chlorovodíkové (5% a 10%) a v kyselině octové (8%). 

6.1.1. Příprava vzorku 

Vzorky jsem vybral pokud možno ploché, aby případný úbytek kamene byl při dokumentaci lépe 

prokazatelný. Kámen jsem následně upravil na vhodnou velikost tak, že jeho rozměry v průměru 

dosahovaly přibližně 8x7 cm, a dále jsem odlomil kus (vzorek dále označený indexem 0), který bude 

sloužit jako neloužená část horniny pro srovnání s louženou částí (označenou indexem L) a rozpadlým 

materiálem (s indexovým označením X), tj. pro zjištění změn, které se staly se vzorkem během procesu 

loužení. 
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Takto připravený vzorek jsem potom očistil od organických zbytků (mechy, lišejníky) a půdy. Poblíž 

rovných hran (pokud to tvar kamene dovoloval) jsem ruční vrtačkou provedl návrty o průměru cca 5 

mm (v některých případech, kdy by se kámen při vrtání vrtákem o průměru 5 mm rozpadl, jsem 

provedl návrty o menším průměru, cca 2 mm), a hloubce okolo 3 mm, pokud to pevnost kamene 

dovolila. Tyto návrty posloužily jako značky pro měření ústupu hrany kamene, kdy jsem změřil 

posuvným měřítkem jejich vzdálenost od hrany a zjišťoval rozdíly mezi vzdáleností před loužením a 

po něm. Kámen jsem před loužením fotograficky zdokumentoval. 

6.1.2. Zjišťování vlhkosti vzorků 

Vzorek kamene jsem zvážil za přirozené vlhkosti (Ha). Poté jsem kámen nechal 24 hodin ponořený 

v destilované vodě a následně jsem ho 15 s po vyndání z kapaliny opět zvážil (Hs). Vzorek jsem poté 

umístil do sušící pece s teplotou 105° C a ponechal ho v ní, dokud se hmotnost vzorku nepřestala 

měnit ≤ 1 g/24 hodin. Takto vysušený vzorek jsem také zvážil (P). 

Z těchto tří uvedených hmotností jsem následně vypočítal přirozenou vlhkost (Va) a vlhkost po 

saturaci ponořením do kapaliny (Vs), jak popisují rovnice (9), (10). 
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Poté proběhl proces loužení popsaný níže a po něm opět vážení louženého vzorku v saturovaném (Ls) 

i vysušeném (L) stavu. Navíc jsem také ve vysušeném stavu zvážil materiál, který případně odpadl 

během loužení (X). 

6.1.3. Loužení vzorků 

Po zvážení a zjištění vlhkosti jsem vzorky po dobu 7 dní vystavil působení kyselého prostředí. K tomu 

mi posloužily roztoky 10% HCl, 5% HCl nebo 8% CH3COOH, vždy každý zvlášť. K dosažení 

potřebných koncentrací jsem roztoky namíchal podle směšovací rovnice (11): 
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(11) 

Cm v rovnici představuje výslednou (tedy potřebnou) koncentraci látky v roztoku, C1 a C2 zastupují 

koncentrace látky v obou míchaných roztocích a V1 a V2 objemy míchaných roztoků. 

Do takto připraveného roztoku jsem ponořil kámen tak, aby byl celým svým objemem pod hladinou. 

Snažil jsem se zachovat poměr roztoku a pevné látky zhruba 4:1. Loužení probíhalo při atmosférickém 

tlaku a pokojové teplotě. 



19 
 

Během procesu loužení jsem volil dva postupy (viz tabulka Tab. 3). První, nepřerušovaný, jsem 

používal častěji. Kámen ponořený do roztoku jsem během doby rozpouštění z roztoku nevyjmul a ani 

jsem neměnil roztok. 

Druhý postup byl následující: Pokud z kamene po ponoření do roztoku unikaly bublinky oxidu 

uhličitého a povrch ustupoval, avšak ještě během doby loužení v roztoku se únik CO2 zastavil, vzorek 

jsem z roztoku vyjmul, vysušil odpadlý materiál a vyměnil roztok za nový, podobně jako postupovali 

např. Hradil a kol. (2002). Před novým loužením jsem vzorek nechal 12 hodin ponořený v jednom 

litru destilované vody, aby se původní loužící roztok z pórů vzorku uvolnil. Vzorek jsem opět vysušil 

v sušící peci a poté ho ponořil do nového roztoku o stejné koncentraci a za stejného poměru roztok – 

pevná fáze. Jelikož jsem mnohdy měl ze stejné lokality více vzorků, mohl případný rozdílný výsledek 

posloužit k porovnání obou postupů a navržení ideálního postupu v budoucnu. 

Po dokončení loužení jsem kámen ponořil do několika litrů destilované vody a také ho pečlivě 

propláchl obyčejnou vodou z vodovodu a poté opět nechal působit destilovanou vodu, aby se 

z povrchu i z pórů horniny uvolnil veškerý kyselý roztok. Kámen jsem potom nechal oschnout na 

vzduchu a změřil jsem vzdálenost návrtů od hran kamene. Kámen jsem opět fotograficky 

zdokumentoval. 

Odpadlý materiál jsem pomocí síta oddělil od roztoku, promyl destilovanou vodou a nechal sušit 

v sušící peci při 105° C. Vysušený odpadlý materiál jsem zvážil. U louženého vzorku jsem potom také 

zjistil hmotnosti v saturovaném i vysušeném stavu (viz kapitola 6.1.1). 

6.1.4. Úbytek hmotnost a přibližný odhad rozpustných a nerozpustných částí 

Pomocí rovnice (12) jsem vypočítal podíl hmotnosti odpadlého materiálu v procentech (Y) vůči 

hmotnosti původního vysušeného vzorku před loužením: 
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P zde značí váhu původního vzorku ve vysušeném stavu před loužením, X váhu materiálu 

(nerozpustného rezidua), které odpadlo během loužení.  

Dále jsem podle rovnice (13) spočetl úbytek hmotnosti vzorku během loužení C:   

 LPC   (13) 

kde L představuje hmotnost vzorku po loužení, ve vysušeném stavu. 

Pomocí rovnice (14) jsem vypočítal, kolik hmotnostních % z úbytku hmotnosti C odpovídá 

rozpuštěnému materiálu, za předpokladu, že dojde k rozpuštění veškerého karbonátu v odpadlém 

materiálu. Zastoupení rozpuštěného materiálu na úbytku hmotnosti je označeno písmenem B. 
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Podíl nerozpustného rezidua na úbytku hmotnosti (R) pak vyplývá z rovnice (15), opět za 

předpokladu, že došlo k plnému vyloužení karbonátu z rezidua: 
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(15) 

Jak vyplývá z definice, součet B a R dává dohromady vždy 100%. 

Na základně rovnice (16) jsem vypočítal hmotnostní úbytek při loužení (Z) v procentech: 
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P
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(16) 

6.1.5. Mikrosonda 

Vybrané vzorky byly odeslány J. Schweigstillové pro nasnímání na mikrosondě pro určení distribuce 

karbonátu a dalších minerálních fází v mikroměřítku.  U každého vzorku byly studovány tři 

subvzorky:  Úlomek horniny před  loužením (0), úlomek horniny po loužení  (L) a odpadlý materiál 

(X), pokud nějaký byl. 

Vzorky byly impregnovány epoxidem a byly vyhotoveny nábrusy. Pozorování leštěných nábrusů 

provedla J. Schweigstillová na skenovacím elektronovém, mikroskopu (SEM) Quanta 450 (FEI) s 

energiově disperzním systémem (dále EDS) jak v sekundárních elektronech (SE – povrch), tak i ve 

zpětně odražených elektronech (BSE – hustota) ve vakuu. Všechny nábrusy byly předem pozlaceny za 

účelem zmenšení nabíjení povrchu vzorku. Na základě těchto pozorování byl proveden prvkový 

mapping vybraných prvků pomocí rentgenového mikroanalyzátoru pro prvkovou analýzu (EDAX, 

Apollo X). Analýzy byly provedeny v pracovní vzdálenosti 10 mm a při těchto analytických 

podmínkách: SE 10 kV a spot 2, BSE 10kV a spot 6, EDS 15kV, doba načítání 100Ls. 

Na vybraných částech nábrusů byla zjišťována plošná distribuce prvků Si, Ca, K, Al, Mg, Cl.  
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7. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A JEJICH INTERPRETACE 

7.1. Zrychlená simulace rozpouštění 

Z dokumentace, která sestávala z informací o hmotnostech, fotodokumentace, naměřených vzdáleností 

návrtů od hrany kamene a u vybraných vzorků i ze snímků z mikrosondy, jsem následně vyhodnotil 

změny, které se vlivem rozpouštěcích procesů staly se vzorky. 

Cílem mých prací nebylo interpretovat procentuální úbytek kamene či přesně porovnávat množství 

odpadlého materiálu, protože uspořádání experimentu nedovoluje kvantitativně porovnávat míru 

rozpadu, nýbrž jen doložit, že k úbytku kamene vlivem rozpouštěcích procesů prokazatelně došlo či 

nikoli. 

Své dosažené výsledky uvádím v tabulkách níže. 

Z provedených studií lze vysledovat, že v některých horninách jizerského souvrství s křemennými 

pískovci (lokality SR, tedy Sudoměř - Rybník a SP, tedy Sudoměř – Skalský potok) k úniku CO2 ani 

k rozpouštění vzorků v kyselém prostředí nedochází a že takové horniny se v rozpouštěcím činidle 

chovají podobně jako křemenné kvádrové pískovce teplického souvrství z hruboskalské oblasti (Tab. 

3). Z toho usuzuji, že nízké až mizivé obsahy karbonátového tmelu v těchto horninách neumožňují 

horninám rozpouštění a případné pukliny a převisy v těchto horninách vznikají díky rozpadání 

kaolinického tmelu vlivem saturace vodou nebo jiným procesem. 

Oproti tomu vzorky slínitých vápenců, slínovců a jemnozrnných pískovců jizerského souvrství 

(lokality BP, tedy Bartošova pec; D, tedy rozsedlinové ponory pod Drábovnou; P, tedy ponory 

v Podhorčí; Š, tedy Šetřilovsko; K, tedy U Kačeny) v kyselém prostředí bez výjimky uvolňují CO2 a 

ubývají ve všech použitých rozpouštěcích činidlech (Tab. 3). Z toho vyplývá, že v těchto horninách, 

které například podle Kühna (2006) obsahují místy až 80% CaCO3, dochází vlivem kyselého prostředí 

k rozpouštění karbonátového tmelu a následnému rozpadání horniny, kdy materiál odpadá ve formě 

celých kusů horniny či jednotlivých zrn, což může vést k rozšiřování protékaných kanálů. 

Jestliže k samotnému rozpouštění vzorků docházelo, hrany ustupovaly nejčastěji o 1-3 mm (Tab. 3). 

Některým vzorkům hrany ustupovaly všechny stejnou měrou, u jiných naopak k ústupu hran 

docházelo selektivně, což si vysvětluji vlivem rozdílů v obsahu karbonátového tmelu v rozsahu 

samotného vzorku. U dvou vzorků, které byly louženy přerušovaným způsobem, prokazatelně došlo 

k výraznějšímu ústupu hran než v případě ostatních vzorků, loužených nepřerušovaně (Tab. 3). 

Podle míry ústupu hran během loužení (Tab. 3) a váhového množství vzorku (B), které se rozpustilo 

do roztoku a nebylo součástí nerozpustného rezidua (Tab. 3), je možné velmi zhruba usuzovat na 

rozdílný obsah karbonátů v jednotlivých vzorcích. Jak ukazují tabulky Tab. 3 a Tab. 4, způsob 

odpadání materiálu či množství rozpuštěného materiálu v roztoku se v některých případech liší i pro 

vzorky odebrané ze stejné lokality. 

Určitou pozornost lze věnovat vzorku V10 z lokality Sudoměř – rybník, který během loužení uvolnil 1 

g nerozpustného rezidua, avšak přesně 1 g také tvořil rozdíl mezi váhami vzorku před loužením (P) i 
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po něm (L) (Tab. 3). Do roztoku ze vzorku vlivem rozpouštění nevstoupilo nic a parametr R pro tento 

vzorek tedy nabývá hodnoty 100% (Tab. 3). Vzorek během promývání destilovanou vodou před 

loužením i po něm vykazoval velkou rozpadavost, kdy se z povrchu vzorku uvolňovala jednotlivá 

zrna. Lze tedy předpokládat, že v tomto případě uvolnění materiálu není způsobeno rozpouštěním. 

 Zajímavě se choval také vzorek V12 z lokality D, tedy rozsedlinové ponory pod Drábovnou, kdy se do 

roztoku rozpouštěním dostalo 28 % (B) vůči 72 % (R) nerozpustného rezidua. Proti tomuto však 

hovoří 40 % rozpuštěného materiálu vůči téměř 60 % nerozpustného rezidua vzorku V11 ze stejné 

lokality (Tab. 3), což může poukazovat na určitou nehomogenitu v obsahu karbonátů v rozsahu této 

konkrétní lokality. Stejně tak odlišně se chovají dva vzorky (V3 a V7) z lokality Bartošova pec, kdy 

prvně jmenovaný vzorek vykazuje podíl nerozpustného rezidua (R) 20,7%, zatímco u druhého vzorku 

je tato hodnota 96,1% (Tab. 3). 

Podle tabulky Tab. 3 je patrné, že úbytek hmotnosti vzorku během loužení C nepřesahoval 31,1%. 

Jakákoliv podobnost či pravidelnost v tomto parametru nelze mezi jednotlivými lokalitami 

z uvedených hodnot vysledovat, stejně tak podíl nerozpustného rezidua (R). 

Z dosažených výsledků je patrné, že při loužení vzorků stejného materiálu v HCl a kyselině octové 

vychází mnohem vyšší množství nerozpustného rezidua z pokusů s HCl (Tab. 3). To je pravděpodobně 

způsobeno nedostatečným vyloužením odpadlého materiálu, kdy se z něho nestačily vymýt veškeré 

rozpustné produkty reakce. Více viz kapitola 7.3. 

 Parametry Vs a Va u vybraných vzorků uvádím v tabulce Tab. 3. Parametr Vs vyjadřuje zastoupení 

vody ve vzorku po jeho saturování vodou. Vzhledem k tomu, že hustotu pískovců lze velmi zhruba 

odhadnout na 2 g / cm
3
 (Bruthans 2012, ústní sděl.), bude pórozita vzorků v procentuálním vyjádření 

velmi zhruba dvojnásobkem parametru Vs. 

Protože mezi jednotlivými lokalitami i v rámci lokalit existují velké rozdíly v úbytku hmotnosti 

vzorků při loužení, předpokládám, že obsah karbonátů v tamních horninách se výrazně mění v 

laterálním i vertikálním směru. Pouze horniny z lokalit v Pojizeří (Sudoměř – rybník a Sudoměř – 

Skalský potok) obsahují tak malé množství karbonátů, že se v nich procesy spojené s rozpouštěním 

nemohou uplatnit vůbec. 

Další vzorky (V6, V9, V18, V19 a V22) jsem do svých výsledků nezahrnul, a to vesměs z důvodu špatné 

dokumentace a chybného označení jednotlivých vzorků. Dalším důvodem bylo také použití metodiky, 

která nevedla k žádnému cíli a kterou jsem po poradě se svým školitelem zavrhl. 
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Tab. 3. Zjištěné údaje o vzorcích. Způsob loužení označovaný N znamená nepřerušovaný a 

P znamená přerušovaný způsob (viz kapitola 6.1.2.). Vysvětlení zkratek parametrů a 

proměnných vysvětluji v kapitolách 6.1.2 a 6.1.4. Vysvětlení zkratek názvů lokalit je uvedeno 

pod tabulkou Tab. 2 v kapitole 5.2. Proškrtnutá políčka značí, že jsem daný parametr 

nezjišťoval/neměřil. 
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HCl V1 PT tep. - - - - - - 0 - - 0 - - 0 N

HCl V2 P jiz. 132,4 128,8 125,6 129,2 3,2 2% 1,9 0,1 2,8 1,5 40,6 59,4 0-3 N

HCl V4 PrB jiz. 56 53,4 43,5 46,6 9,9 19% 8,7 0,8 4,9 16,3 12,1 87,9 do 20 P

HCl V5 BP jiz. - - - - - - - 0,9 3,6 - - - do 15 P

HCl V7 BP jiz. 509,8 491,1 460 476,6 31,1 6% 29,9 0,9 3,8 6,1 3,9 96,1 1-4. N

HCl V8 SP jiz. - - - - - - 0 - - 0 - - 0 N

HCl V10 SR jiz. 57,3 50,6 49,6 56,3 1 2% 1 0,4 13,2 2 0 100 0-1 N

HCl V11 D jiz. 116,3 110,3 92 101,3 18,3 17% 10,9 0,2 5,4 9,9 40,4 59,6 0-3 N

HCl V14 SR jiz. - - - - - - 0 - - 0 - 0 0 N

HCl V16 PrB jiz. 112,1 107,9 96,3 108,2 11,6 11% 1,9 0,3 3,9 1,8 83,6 16,4 1-6. N

HCl V20 Š jiz. - - - - - - 5,1 - - - - - 0-4 N

HCl V23 V tep. 111 100,5 100,5 111 0 0% 0 0,6 10,4 0 0 0 0 N

HCl V24 V tep. 142,1 130 130 142,1 0 0% 0 0,4 9,3 0 0 0 0 N

HCl V25 S jiz. - - - - - - - - - - - - 0-2 N

kys. oct. V3 BP jiz. 131,9 127,8 119,1 122,8 8,7 7% 1,8 0,9 3,2 1,4 79,3 20,7 0-3 N

kys. oct. V12 D jiz. 138,3 133,4 130,9 135,7 2,5 2% 1,8 0,3 3,7 1,4 28 72 0-1 N

kys. oct. V13 D jiz. - - - - - - 1 - - 0 - - 0-1 N

kys. oct. V15 Š jiz. 53,1 51,3 48,1 51,1 3,2 6% 0,5 0,2 3,5 1 85,4 15,6 0-1 N

kys. oct. V17 Š jiz. 123,4 118,4 112,6 117,9 5,8 5% 1,5 0,2 4,2 1,3 74,1 25,9 0-1 N

kys. oct. V21 K jiz. 123,6 117,9 106,7 112,3 11,2 9% 4,1 0,9 4,8 3,5 63,4 36,6 0-2 N  
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Tab. 4. Způsob odpadání a povrchové změny během loužení. Během loužení jsem pozoroval 

tři druhy odpadání materiálu: K – po kusech, jako jsou rohy či hrany; S – shluky zrn; Z – po 

jednotlivých zrnech. N znamená, že žádný materiál neodpadl. Vysvětlení zkratek názvů 

lokalit je uvedeno pod tabulkou Tab. 2 v kapitole 5.2. 
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HCl V1 PT tep. N Žádné

HCl V2 P jiz. K,S Rozpadavost, drolení

HCl V4 PrB jiz. S Drolení

HCl V5 BP jiz. S Rozpadavost, drolení

HCl V7 BP jiz. K,S Odpadají rohy

HCl V8 SP jiz. N Po vysušení se kámen rozpadl na více kusů

HCl V10 SR jiz. Z Žádné

HCl V11 D jiz. K,S Odpadávají zrna, drolení

HCl V14 SR jiz. N Žádné

HCl V16 PrB jiz. K,S Odpadávají rohy a bortí se hrany

HCl V20 Š jiz. K Odpadávají rohy a bortí se hrany

HCl V23 V tep. N Po vysušení se drolí zrníčka

HCl V24 V tep. N Po vysušení se drolí zrníčka

HCl V25 S jiz. K Odpadávají rohy a bortí se hrany

kys. oct. V3 BP jiz. K,Z Rozpadavost

kys. oct. V12 D jiz. Z Žádné

kys. oct. V13 D jiz. N Odpadávají zrna

kys. oct. V15 Š jiz. Z Žádné

kys. oct. V17 Š jiz. K Odpadávají rohy a bortí se hrany

kys. oct. V21 K jiz. Z,S Drolivost, dírky do povrchu
 



25 
 

7.2. Plošný ústup hrany vzorků 

Jak ukazuje tabulka Tab. 3, k ústupu hrany vlivem loužení v kyselých roztocích docházelo nejčastěji o 

1-3 mm. V některých případech docházelo k ústupu všech hran vzorku přibližně stejnou rychlostí, u 

jiných byl ústup hran selektivní a mnohdy doprovázen odpadáním celých rohů (Tab. 3, Tab. 4). 

Pro představu, jak moc se od sebe tyto dva způsoby ústupu liší, jsem vybral fotodokumentaci dvou 

vzorků: 

1) Vzorek V7 (Obr. 6, Obr. 7), u kterého ústup hran představoval ve všech měřených směrech 1-4 

mm, avšak nebyl doplněn žádným odpadem větších kusů (Tab. 3, Tab. 4). 

2) Vzorek V11 (Obr. 8, Obr. 9), jemuž odpadaly rohy po velkých kusech, mnohdy až o cca 10 mm 

(v neměřeném směru), avšak na jiných místech naopak nedocházelo k žádnému ústupu hrany. 
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Obr. 6. Fotodokumentace vzorku V7 před loužením, červené šipky a černá čísla představují 

vzdálenost návrtů od hran vzorku v mm. 

 

Obr. 7. Fotodokumentace vzorku V7 po loužení, červené šipky a bílá čísla představují 

vzdálenost návrtů od hran vzorku v mm. 
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Obr. 8. Fotodokumentace vzorku V11 před loužení, červené šipky a černá čísla představují 

vzdálenost návrtů od hran vzorku v mm. 

 

Obr. 9. Fotodokumentace vzorku V11 po loužení, červené šipky a bílá čísla představují 

vzdálenost návrtů od hran vzorku v mm. 
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Fotodokumentace dalších vzorků je uvedena v Příloze 2. 

 

7.3. Mikrosonda 

Pro určení, z jakých minerálních fází vzorky sestávají, jsem pro analýzu na mikrosondě vybral dva 

materiály, které se zásadně lišily svým chováním při loužení:  

1) V7, který bouřlivě reagoval s HCl a kde docházelo k úbytku hran o 1-4 mm. Odpadlý materiál 

(nerozpustné reziduum R) činilo 96, 1% chybějícího materiálu, zatímco do roztoku se 

rozpustilo pouhých 3,9 % (B) (Tab.3).  

2) V8, který naopak s HCl vůbec nereagoval a nebyl z něho uvolněn žádný materiál (Tab. 3). 

Na V7 je patrné (Obr. 10), že množství Ca (na snímku svítí modrozeleně, na rozdíl od tmavých zrn 

SiO2, která plavou v karbonátu) je ve vzorku před loužením (na snímku vlevo) i po loužení (na snímku 

vpravo) zhruba stejné a tvoří hrubým odhadem 70-80% zastoupení. 

Pro kras je typické, že vlivem rozpouštěcích procesů probíhá koroze v úzké frontě na povrchu vzorku, 

a než postoupí dále, je již celý povrch kompletně rozpuštěn, takže se v tomto případě přemění v SiO2 

písek. Z toho vyplývá, že i uvnitř kamene vystaveného rozpouštění je zastoupení karbonátu stejné jako 

před rozpouštěním. Lze tedy předpokládat, že vlivem působení roztoku HCl se karbonátový tmel 

rozpustil, tím uvolnil zrna SiO2 a povrch vzorků včetně zrn SiO2 tak odpadal. To podporuje i Obr. 11 

představující množství Ca v odpadlém písku ve vzorku V7. Je patrné, že zde již žádný karbonátový 

tmel přítomen není a Ca je vázán do CaCl2. 

 

Obr. 10. Oblast tvořená karbonáty ve vzorku V7 je téměř totožná před loužením i po něm 

(původní část vzorku je vlevo, loužená část vpravo). Ca svítí modrozeleně, tmavé oblasti 

představují SiO2 a v malém množství i K - živec. Jedná se o snímky různých oblastí vzorku, 

nikoli o totožný prostor. 
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Obr. 11. V odpadlém materiálu je již velmi málo Ca (svítí modrozeleně) a je vázáno  na 

výskyt  Cl, což odpovídá přítomnosti CaCl2. 

Na snímku Obr. 12 je také patrné, že vzorek před loužením obsahuje poměrně velké množství zrn K – 

živce. Pro srovnání přikládám i snímek vzorku V7 po loužení (Obr. 13). 

 

Obr. 12. Vzorek V7 před loužením. Ca svítí na snímku vlevo modrozeleně, tmavé oblasti 

představují SiO2 či K – živec a na svrchní části snímku je pak tmavá oblast ukončením 

nábrusu (epoxid). Na snímku vpravo tmavé oblasti představují karbonátový tmel, světlejší 

žlutá zrna SiO2 a polosvětlé oblasti značí K – živec. Jedná se o snímky z totožných oblastí 

vzorku. 
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Obr. 13. Vzorek V7 po loužení. Ca svítí na snímku vlevo modrozeleně, tmavé oblasti 

představují SiO2 a K - živec. Na snímku vpravo tmavé oblasti představují karbonátový tmel, 

světlejší žlutá zrna SiO2 a tmavší nazelenalé oblasti značí K – živec. Jedná se o snímky z 

totožných oblastí vzorku. 

 

Výsledky z mikrosondy pro vzorek V7 se výrazně neshodují se závěry, které lze makroskopicky vyčíst 

ze změn během loužení vzorků pomocí HCl. Zatímco snímky z mikrosondy ukazují převahu 

karbonátů (Obr. 10, Obr. 11, Obr. 12, Obr. 13), srovnání rozpuštěného materiálu (B = 4%) vůči 

„nerozpustnému reziduu“ (R = 96%) naznačuje, že karbonátu, který se rozpouští, je naopak velmi 

málo (Tab. 3). Kdyby se jednalo o dokonalé rozpouštění, mělo by R být okolo 20% a B okolo 80%. Je 

zřejmé, že naměřené rozdíly hmotností během loužení hrubě neodpovídají obsahům karbonátů. 

Množství materiálu, který se rozpustil, a množství nerozpuštěného písku, a následně ani parametry R a 

B v tabulce Tab. 3, tedy nelze brát jako vhodný ukazatel množství karbonátu ve vzorcích. Proto také 

není možné extrapolovat výsledky z mikrosondy na jiné vzorky. 

   

Na vzorku V8 je ze snímků z mikrosondy patrné, že vzorek před loužením neobsahoval téměř žádné 

množství Ca (Obr. 14), a obsahuje prakticky výhradně jen SiO2, jehož zrna se vzájemně dotýkají, a 

také malé množství K – živců. Na množství SiO2 ani K – živců nemá loužení vliv (Obr. 15). 

Jestliže budu předpokládat, že ostatní vzorky, u kterých podíl nerozpustného rezidua (R) tvoří 100% 

anebo u kterých k žádnému odpadání materiálu vlivem loužení nedochází, se chovají v kyselém 

prostředí stejně jako vzorek V8, je zřejmé, že v takových horninách převisy či pukliny musí vznikat 

jiným procesem než rozpouštěním. 
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Obr. 14. Vzorek V8 nevykazuje žádný obsah karbonátového tmelu, který by měl na snímcích 

svítit modrozeleně. 

 

 

Obr. 15. Vzorek V8. Modře svítí zrna SiO2, méně intenzivně svítí K – živce. Vlevo obrázek 

před loužením, vpravo po loužení. Nejedná se o snímky z totožných oblastí vzorku. 

 

Doplňující snímky z mikrosondy uvádím v Příloze 3. 

7.4. Pevnostní charakteristiky 

Podle naměřených pevnostních charakteristik pomocí DR a na základě Bruthanse a kol. (2012) lze pro 

lokality v jizerském souvrství (SPB, tedy skalní práh u Bartošovy pece; PV, tedy pivovarská studna u 

Bartošovy pece; D, tedy drábovna; SR, tedy Sudoměř – rybník) usuzovat, že se jedná se o materiál, 

který není erodovatelný pouhým prouděním vody, jelikož průměrná ani maximální hloubka návrtů ani 

vzdáleně nepřesahovala 25 mm (Tab. 5) 
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Avšak na lokalitě SP, tedy Sudoměř – Skalský potok, byla ze 17 návrtů s průměrnou hloubkou 

necelých 16 mm naměřena maximální hloubka návrtu 43 mm (Tab. 5). Taková hodnota již odpovídá 

pískovcům erodovatelným prouděním vody. Ze 17 návrtů měly hloubku nad 25 mm kromě maximální 

hloubky návrtu už jen dva, nejmenší hloubka návrtu (6 mm) byla hluboko pod hranici erodovatelnosti 

(Tab. 5). Předpokládám tedy, že na této lokalitě jsou některá místa náchylná k erozi prouděním vody. 

Kvůli malému množství naměřených dat pomocí DR se nicméně jedná o orientační závěry. 

 

Tab. 5. Hloubky návrtů DR. Pojem DR je vysvětlen v kapitole 6.1.1, vysvětlení zkratek názvů 

lokalit je uvedeno pod tabulkou Tab. 2 v kapitole 5.2 

Označení 
lokality Souvrství 

Průměrná 
hloubka návrtů 

(mm) 
Počet 
návrtů 

Maximální hloubka 
návrtu (mm) 

Minimální 
hloubka návrtu 

(mm) 

Počet 
návrtů přes 

25 mm 

SPB jizerské 4,33 3 8 2 0 

PV jizerské 2,85 4 4 2 0 

D jizerské 3 7 5 2 0 

SR jizerské 4,25 4 6 3 0 

SP jizerské 15,8 17 43 6 3 
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8. ZÁVĚR 

Ve své práci jsem se soustředil na oblast jizerského souvrství u Turnova, kde se nachází ponory, slepá 

a poloslepá údolíčka a také jeskyně protékané vodními toky. Tyto jevy se vyskytují převážně ve 

vápnitých pískovcích, slínitých vápencích a slínovcích a mým cílem bylo pokusit se prokázat či 

vyvrátit, zda jsou vytvořené rozpouštěním a jedná se tedy o krasové jevy či nikoliv. 

Pomocí zrychlených simulací rozpouštění tmelu na 20 vzorcích z 11 lokalit, na základě snímků 

z mikrosondy na 2 vzorcích a podle výsledků DR (odporu při vrtání) jsem prokázal, že vzorky hornin 

jizerského souvrství se vesměs rozpadají v kyselém prostředí, obsahují často velké množství karbonátu 

a že pevnostní charakteristiky hornin z okolí Bartošovy pece a Drábovny  nedovolují přímou erozi 

proudící vodou, čímž jsem podpořil tvrzení Kukly (1950) a Bruthanse a kol. (2001), kteří tyto oblasti 

považují za krasové, avšak dosud bez přímých důkazů rozpouštění. 

Z dosažených výsledků jsem také usoudil, že obsah karbonátového tmelu se v horninách výrazně mění 

laterálně i vertikálně. 
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