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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá mineralogickým složením a petrografií 13 vzorků opuk odebraných
ze základů různých stavebních fází v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Práce si klade
za cíl prozkoumat mineralogické složení a strukturu vzorků, porovnat jejich vlastnosti a na tomto
základě zhodnotit jejich přiřazení k jednotlivým stavebním fázím. Pro studium vzorků byly použity
metodické pokyny vytvořené v rámci projektu NAKI (č. DF13P01OVV008 ) vedené pod názvem
„Materiálový rozbor přírodního kamene – opuky – exaktními laboratorními metodami jako nástroj ke
stanovení zdrojové oblasti“ Základním postupem je makroskopický a mikroskopický rozbor, doplněn
o práškový rentgen-difrakční rozbor a vysokotlakou rtuťovou porozimetrii. Mikroskopické pozorování
posloužilo jako primární nástroj pro zhodnocení celkového charakteru horniny a pro prvotní odhad
zastoupení jednotlivých minerálních fází, na jehož základě vznikly čtyři klasifikační skupiny
v závislosti na odhadu obsahu základní křemité hmoty. Na základě mikroskopické podobnosti pak
bylo možné korelovat některé vzorky se staršími stavebními fázemi kostela Stětí sv. Jana Křtitele.
Analýza pomocí SEM/EDS umožnila nejenom bližší studium minerálních fází a základní křemité
hmoty, ale pro hlavní prvky i semikvantitativní kompoziční mapování. Elektronová mikroskopie
poskytla také detailnější pohled na různé přeměny a neomorfismy. Rentgen-difrakční analýza
nerozpustného zbytku odhalila rozdíly v mineralogickém složení. Hlavní odlišnost spočívala
v přítomnosti smíšených illit-smektitckých struktur (I/S) nebo špatně krystalického illitu (PCI). U
vzorků jež obsahovaly PCI byly zaznamenány vyšší obsahy detritických slíd a kaolinitu, oproti
vzorkům s I/S strukturami. Analýzou pórového prostoru bylo zjištěno, že vzorky s obsahem I/S
struktur mají rozložení pórů blízké průměrným hodnotám celého souboru, zatímco zbylé vzorky
vykazují větší rozptyl hodnot. Zcela odlišný charakter pak vykazovaly vzorky s nejvyšším obsahem
karbonátu. Výsledky získané z analýz poskytují ucelený soubor dat podávajících informace o
mineralogickém složení a vnitřní stavbě horniny avšak neposkytují vodítko k uspokojivému zařazení
všech vzorků.
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Summary
The objective of this thesis is to determine the mineralogy and petrography of 13 ‘opuka’ stone
samples taken out from different construction phases of the Church of the Beheading of St. John the
Baptist in Dolní Chabry. The analysis of a mineralogical composition and structural properties of the
extracted samples alongside with a comparison of their physical characteristics provided a basis for
estimation of the samples’ origin within the construction phase. Methodology used for the samples
analysis has been inspired by the methods described in project NAKI (no. DF13P01OVV008 ) also
known as „Materiálový rozbor přírodního kamene – opuky – exaktními laboratorními metodami jako
nástroj ke stanovení zdrojové oblasti“. These methods includes besides macro and microscopic
analysis also X-ray powder diffraction and high pressure mercury porosimetry which together
provided a complete set of data about the samples. For the purpose of obtaining the general
characteristic of the rock and the initial estimate of the content of mineral phases within it the optical
microscopy was used. The results made it possible to classify the samples into four groups depending
on content of a silica matrix. This in turn allowed to link some of the samples conclusively with some
of the older construction phases of the site. The electron microscopy (SEM/EDS) allowed more
detailed microanalysis of mineral phases, porous silica matrix and elemental mapping. Using the
electron microscopy analysis proved to be very useful in revealing numerous alternations and
neomorphisms. The X-ray powder diffraction analysis of the insoluble residue revealed the presence
of mixed-layered illite/smectite (I/S) structure and poorly crystallized illite (PCI). It has been shown
that the samples characterized by the presence of PCI indicate a higher content of kaolinite and micas
as compared to I/S rich samples. The study of a pore space using mercury porosimetry have proven
that the I/S structures have pores structure demonstratively closer to the average values of the entire
set of samples which is in contrast with the remaining samples. The samples with the highest
carbonate content represent an exception as they exhibited utterly different characteristic. The
objective of this thesis was achieved only partly as the mineralogical composition and the internal
structure of the rocks proved not to provide conclusive interconnection between our samples and a
construction phase. Although satisfactory allocation has been possible for limited number of the
samples the analysis failed at an adequate classification of the entire sample set.
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1. ÚVOD
Pro území České republiky je charakteristická veliká druhová pestrost hornin používaných ve
stavitelství, architektuře i sochařství (Rybařík 1994), ale též využití materiálu z nejbližších zdrojů.
Mezi nejdéle používané typy hornin patří opuka, která se hojně objevuje na nejstarších stavbách;
vrcholu použití poté dosahuje během románského až gotického období (Rybařík 1994).
Opuka nalezla uplatnění nejen při výstavbě sakrálních staveb, ale též v měšťanské či lidové
architektuře. Oblibu si získala příznivými vlastnostmi, snadnou opracovatelností a dostupností. Zprvu
se uplatňovala jako materiál v exteriéru, nicméně brzy se projevila její značná náchylnost k poškození
zvětrávacími procesy ve venkovním prostředí, a tak začala být využívána spíše pro práce interiérové,
například jako kámen sochařský (Rybařík 1994; Kotlík et al. 2000).
I přes svou omezenou trvanlivost zaujímají opukové stavby velký procentuální podíl v architektuře
románského i gotického období. A právě kvůli tomuto zastoupení opuky v kulturním dědictví České
republiky je nezbytné co nejlépe porozumět vlastnostem této horniny, prozkoumat její interakce
s prostředím a naučit se předcházet destruktivním procesům, které horninu na památkách poškozují.
V neposlední řadě, v případech, kdy již není možná efektivní sanace, zajistit adekvátní náhradu. Za
tímto účelem je nezbytná komplexní znalost materiálu, aby případná náhrada odpovídala co nejblíže
mineralogickým a petrofyzikálním vlastnostem původního materiálu a nedocházelo tak k nežádoucím
reakcím mezi novou a původní horninou.
Opuka byla použita i při stavbě románského kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech.
Kontroly archeologických odkryvů několika starších základů v tomto kostele, vedené především NPÚ
za spoluúčasti stavebního odboru Arcibiskupství, ukázaly na znepokojivý stav těchto nálezů.
Především rok 2010 znamenal zvýšenou aktivitu v otázkách havarijního stavu základů kostela. Byla
zahájena činnost s cílem získat dotace nejenom na záchranu podzemí kostela ale i na problémy se
špatnou statikou, napadenými krovy a poškozenou střechou. V letech 2010 – 2011 došlo k opravě
krovů. V následující letech proběhly další opravy a to jak v interiéru, tak exteriéru kostela, na kterých
se významně podílelo místní Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech (OSOP 2).
Stav podzemí kostela byl však shledán nevyhovujícím a tak, aby byl zachován alespoň z části jeho
současný charakter, bylo rozhodnuto, že nálezy základů starších budov budou zakonzervovány a opět
zakryty, aby nedocházelo k jejich dalšímu poškozování. Konzervační práce probíhaly na přelomu září
a října 2014 pod dohledem PhDr. Michala Trymla z odboru archeologie Národního památkového
ústavu v Praze, který je zároveň i objevitelem těchto unikátních nálezů. Nutnost zakrýt starší základy
byla jedním z důvodů, proč byly odebrány vzorky a mohla tak vzniknout tato diplomová práce.
Práce se zaměřila na detailní výzkum mineralogického složení a vnitřní stavby opuk ze základů
současného kostela Stětí sv. Jana Křtitele, i starších sakrálních staveb nacházejících se pod kostelem.
Hlavním cílem prací bylo zjistit, zda se horniny použité v jednotlivých stavebních etapách,
vymezených archeologickým průzkumem, od sebe výrazně liší, a zda by na základě dosažených
výsledků bylo možné v budoucnu určit zdrojové oblasti těchto materiálů. Z důvodu kulturněhistorického významu této památky bylo odebráno pouze malé množství vzorků, u kterých byly
následně provedeny analýzy odpovídající požadovanému cíli. V jednotlivých kapitolách budou
prezentovány výsledky laboratorních zkoušek, na jejichž základě došlo k vytvoření uceleného souboru
dat. Tato data jsou nejenom výsledkem této práce, ale mohou posloužit i jako základ pro budoucí
výzkumy.
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2. VYMEZENÍ STUDOVANÉHO OBJEKTU
2.1

Umístění studovaného objektu

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele (Obr. 1) byl vystavěn na vyvýšeném pahorku v pomyslném centru obce
Dolní Chabry, která je dnes součástí Prahy 8. Obec tvoří dva celky, a to Dolní a Horní Chabry
(Bradová a kol. 2011). Ves Chabry, navazující na předstředověké osídlení, vznikla v místě křížení
dálkových cest vedoucích směrem na sever k Mělníku a Levému Hradci a směrem na jih k brodu
v Holešovicích případně k Ďáblicím (Tryml a Ječný 1977). Název obce se odvozuje od slova „chrabr“,
které staroslověnsky znamená bojovný, nebo slovansky statečný. Přestože první doložené rozlišení
Dolních a Horních Chaber pochází až z roku 1528, nezpochybnitelná existence Chaber jako takových
pochází již z papežské listiny z roku 1273, v níž papež Řehoř X. potvrzuje Strahovskému klášteru jeho
majetek a kde, mezi jinými, uvádí i obec „Craber“ (Josefík 1980). K sloučení obou původně
oddělených obcí došlo v roce 1968, kdy přijaly společný oficiální název Dolní Chabry (Městská část
Praha – Dolní Chabry 1 [b.r.]).

Obr. 1. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech (Foto: M. Tryml).

2.2

Geologické poměry lokality Dolní Chabry a blízkého okolí

Podložní horniny Dolních Chaber a blízkého okolí příslušejí valnou částí k barrandienskému
svrchnímu proterozoiku a patří kralupsko-zbraslavské skupině (Kovanda et al. 2001).
Neoproterozoické vulkanity bazaltového složení (bazalty, andezitobazalty) vystupující místy na
povrch se střídají s tufy (Obr. 2).
V západní a severozápadní části Dolních Chaber se nalézá úzký pás prvohorních drob a prachovců,
kopírující průběh současného Drahanského potoka (ČGS). Svrchnoproterozoické horniny jsou
příležitostně protkány intruzemi, pravděpodobně paleozoického stáří, zastoupeny žulovými a
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dioritovými porfyry, nebo diabasy. Ojedinělá intruze diabasu se nachází přímo v obci Dolní Chabry
(Vařilová 2001).
V severní a severovýchodní části obce vystupují sedimentární horniny, obecně označované jako opuky
či písčité slínovce, které příslušejí pražské části české křídové pánve (Kovanda a kol. 2001). Tyto
polohy svrchnokřídových opuk náleží bělohorskému souvrství, které sedimentovalo v důsledku
prohloubení sedimentační pánve v době mořské transgrese na hranici cenoman – turon. Na bázi
bělohorského souvrství se místy objevují fosfátové konkrece nebo glaukonitem obohacené horniny
(ČGS; Vávra a Štecl 2007).
Nadloží zde tvoří hlavně spraše a sprašové hlíny kvartérního stáří, které spočívají na starších
horninách. Podle detailnějšího geomorfologického členění náleží území Kladenské tabuli (Bína a
Demek 2012).

Obr. 2. Geologická mapa území Dolních Chaber s vyznačenou polohou kostela Stětí sv. Jana Křtitele.(Zdroj:
ČGS, upraveno). Vysvětlivky: (1) navážka, halda, odval, výsypka; (6) nivní sediment; (7) smíšený nezpevněný
sediment; (12) písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment; (16) spraš, sprašová hlína; (50) písek; (130) štěrky,
písčité štěrky, písky s vložkami jílů; (307) písčité slínovce až spongilitické jílovce, místy silicifikované (opuky)
– bělohorské souvrství; (748) droby, prachovce; (765) bazalty, andesitbazalty, tufy.
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2.3
2.3.1

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Základní popis

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele tvoří jednoduchá obdélníková loď s apsidou, zvonicí a ohradní zdí.
Ostrožní poloha vede k předpokladu, že kostel byl soukromou stavbou panského dvorce; tato
domněnka nicméně nebyla zatím prokázána (Tryml a Ječný 1977). První spolehlivé záznamy o
kostelíku pochází z písemností z roku 1352, avšak jeho přesné stáří není známo (Horáková 1974). Po
stavební stránce představuje kostel jednoduchou, z větší části románskou stavbu s půlkruhovou
apsidou na východě. Kostel nemá věž, pouze sanktusníkovou věžičku umístěnou na hřebeni sedlové
střechy (Horáková 1974). Zdi kostela byly vystavěny technikou kvádříkového opukového zdiva
(Obr. 3), typického právě pro toto období. Nároží lodi jsou zpevněna masivnějšími pískovcovými
kvádry, které byly použity i v horní části stavby. Architektonicky zajímavé je i místy dochované
podřezávané spárování, které umožňovalo efektivnější stok vody (Tryml ústní sdělení 2014).

Obr. 3. Jižní strana kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech s
kvazirománským oknem z 60. let 20. stol. a dochovaným menším
románským oknem. V horní části stěny je patrná gotická nástavba krovu
z pískovcových kvádrů.
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Nejvíce dochovanou románskou částí kostela je apsida. Ta je členěna dvěma lizénami, které navazují
na obloučkový vlys. Z původních tří románských oken zůstalo dochováno pouze jediné, v prostředním
poli apsidy. Zbylá dvě kvazirománská okna jsou výsledkem rekonstrukce z 60. let 20. století. Prostor
kostelní lodi byl původně osvětlen dvěma úzkými střílnovými okénky umístěnými v severní a jižní zdi
(Obr. 3). Dvě z těchto oken byla restaurována a pouze jedno si zachovalo původní vzhled. Čtvrté okno
nenávratně zmizelo při přístavbě sakristie.
Při pohledu zvenčí upoutá pozornost přechod románského štítu v gotický, který jasně naznačuje jiné
zbarvení kamene. Přestavba románského štítu proběhla zřejmě krátce po skončení husitských válek,
během kterých byl kostel vypálen. Štít byl přizděn, již zmiňovanými pískovcovými kvádry, a úhel
sklonu střechy se zostřil. V této době byl nově zbudován i krov, který se vyjma malých úprav
dochoval dodnes (Bradová a kol. 2011, Tryml ústní sdělení 2014).
Zhruba v polovině 16. století se dá předpokládat velká oprava kostela, včetně již zmíněné dostavby
sakristie. Důkazem těchto renesančních úprav je například hřebínková klenba nebo fragmenty
ornamentálních maleb (Bradová a kol. 2011). Během třicetileté války byl kostel poničen Švédy a
zůstal opuštěn až do roku 1651. Poté došlo k obnově kostela, během níž byla přistavěna kruchta (kůr),
přeložen krov a snížen strop. Dále byl zbudován nový hlavní vchod v západní stěně, kde navíc bylo,
možná z důvodu více světla pro varhaníka, zvětšeno okno. V této době byl pořízen i nový oltář,
z něhož se do dnešní doby dochoval pouze ořez obrazu oltářního nástavce. O něco málo později
vznikla i iluzivní malba oltáře na stěně severní. Hlavní oltář byl používán až do 70. let 20. století, kdy
byl nahrazen jednoduchou tumbou s krucifixem (Bradová a kol. 2011; Městská část Praha - Dolní
Chabry 2 [b.r.]; Josefík 1980).
Kostel byl ve 30. letech minulého století z větší části zbaven venkovní omítky, aby vyniklo kamenné
zdivo. Část omítky zůstala dochována pouze ve svrchních partiích nad dnešním hlavním vchodem
(Bradová a kol. 2011; Josefík 1980). Při pohledu zvenku zaujme, právě v místech hlavního vchodu
(Obr. 4), načervenalé zbarvení kamene, způsobené prudkým žárem. Je pravděpodobné, že v těchto
místech stávala dříve dřevěná konstrukce. Původní vchod do kostela se nachází na jižní straně (Josefík
1980). Dodnes jej vymezuje pravoúhlý portál s půlkruhovým tympanonem.
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Obr. 4. Západní strana kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech se současným hlavním vchodem.
Opukové zdivo nese stopy načervenalého zbarvení, pravděpodobně důsledkem velkého žáru.

Další úpravy do podoby kostela výrazně zasáhly až v 70. letech 20. století. Jednalo se o řadu
restaurátorských i stavebních kroků, které často spíše znehodnotily původní charakter stavby, což se
týká například opravy románských oken. Tehdejší práce však přinesly i množství unikátních odhalení;
například nálezy románských a gotických nástěnných maleb z hlavní lodi. Tyto malby se dochovaly
pouze v nepatrných fragmentech, a proto byly záhy po objevu opět zakryty. Oproti tomu restaurátoři
důkladně očistili románskou malbu v apsidě. Jediná malba v lodi kostela, která byla ponechána
odhalena, je barokní iluzivní oltář na severní stěně. Nicméně sondy provedené na různých místech
kostela prokázaly, že zdejší výzdoba byla velmi bohatá a spadá od románského období, přes gotiku,
renesanci (ornamentální malby), baroko (iluzivní malby) až do období 19. století (Bradová a kol.
2011; Josefík 1980; Tryml ústní sdělení 2014). A právě postupné narůstání omítek a maleb poskytuje
nejdůležitější svědectví o úpravách kostelíka, neboť podrobnější písemné zprávy chybí (Josefík 1980).
Zcela nové poznatky přinesly až archeologické průzkumy prováděné během 20. století.

2.3.2

Archeologický průzkum

Archeologický průzkum, který započal v roce 1973 PhDr. Michal Tryml z odboru archeologie
Národního památkového ústavu, přinesl objevy, které do této doby neměly v Čechách obdobu.
Archeologické sondy prováděné uvnitř i vně kostela narazily na základy 3 starších sakrálních staveb
v místě současného kostela (Obr. 5).
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Obr. 5. Pohled ze shora na pozůstatky základů starších sakrálních staveb v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v
Dolních Chabrech (Foto: M. Tryml)

Základy dochovaného románského kostela (tzv. kostel č. IV) pochází pravděpodobně ze třetí čtvrtiny
12. stol. (Obr. 6). I přesto je současná tvář kostela z velké části dílem pozdějších oprav ze 16. a 17.
století a konečně i ze století dvacátého. Prvním zde odkrytým artefaktem byla původní románská
podlaha představovaná přibližně 10 cm mocnou vrstvou udusané světlé jílovité hlíny. Tato podlaha se
nalézala zhruba 40 cm pod dnešní podlahou. Mimo to byla nalezena patka centrálního sloupu
s nárožními drápky a patky polopilířů na nichž spočívala křížová klenba dnes již neexistující empory
(Bradová a kol. 2011; Tryml ústní sdělení 2014).
K současnému kostelu patří i nevelký hřbitov. Jeho starší část se rozkládá na východ od apsidy a
pokračovala dále za dnešní ohradní zeď, z čehož vyplývá, že stavba ohradní zdi je mladšího data, než
stavba samotného kostela. Na hřbitově bylo odkryto několik horizontů hrobů. Jejich datace a přiřazení
jednotlivým stavebním fázím je v důsledku nedostatečných nálezů obtížná. Přesto lze na stáří
některých hrobů usuzovat z nálezů předmětů pohřbených spolu s jejich majiteli. V případě nejstarších
hrobů jde například o záušnice a náhrdelník ze skleněných perel z 11. stol. V barokních hrobech byly
nalezeny křížky, typické pro toto období. Nejmladší hroby jsou z počátku 20. stol. Kromě hřbitova
patří ke kostelu samostatně stojící zvonice vystavěná někdy po roce 1500 (Bradová et al. 2011).
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Obr. 6. Půdorys naznačující rozsah zachování pozůstatků stavebních fází kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních
Chabrech. *I. – poč. 11. stol. (?), II. – 11. stol. (?), III. – poč. 12. stol., červeně šrafovaný – hrany výkopu
rotundy, IV. – konec 12. stol., sv. šedá – dostavby z 16. – 17. stol. (upraveno podle podkladů PhDr. M. Trymla).

Druhou nejmladší objevenou stavbou, respektive pozůstatky po stavbě, bylo torzo základového zdiva
rotundy (tzv. kostel č. III) (Obr. 6). Nicméně dochováno bylo pouze zdivo apsidy a nikoli lodi
rotundy. Toto základové zdivo je stavěno na hlínu technikou litého jádra a je 150 – 160 cm široké
(Dragoun a Tryml 1978). Představu o velikosti a umístění lodi poskytly sondy, které odhalily vnější
hrany výkopu pro základy rotundy. Loď měla více méně kruhový tvar, a ačkoli se nadzemní část
mohla rozměrově poněkud lišit od základů, odhaduje se, že její průměr byl mezi 12,4 až 12,8 metry.
Kromě nálezů zachovalého lícního zdiva v dochované části půlkruhové apsidy byl u západní zdi
dnešního kostela objeven i zbytek základu pro pilíř nebo sloup, z čehož se dá usuzovat, že rotunda
měla také emporu (Bradová a kol. 2011; Dragoun a Tryml 1978).
Nejzajímavějším nálezem v rotundě byla pravděpodobně dlažba z pálené hlíny, která spočívala na
starší podlaze z udusané hlíny. Terakotová dlažba se dochovala ve fragmentech a to jak uvnitř kostela
tak i vně (Vařilová 2001). Dlaždice byly neglazované a zobrazovaly různé rostlinné, zvířecí, figurální i
biblické náměty. Výzdoba podlah sakrálních staveb byla značně omezena co do námětu. Ikonografie
se často soustřeďovala na téma boje dobra se zlem. Na chaberských dlaždicích lze pozorovat například
lva, gryfa či sfingu, nebo jedinečné náměty, jakým je například výjev ptáků obklopujících strom (tzv.
strom života). Zcela originální motiv představuje vyobrazení muže se svatozáří, který v rukou drží
dravá zvířata. Je možné, že se jedná o vyobrazení Daniela v jámě lvové. Dalším figurálním
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zobrazením je zpodobnění římského císaře Nerona, který zde představuje zápornou osobnost lidské
historie. Anežka Merhautová (1988), která se zabývala výzkumem nalezené dlažby, ji, zejména na
základě zvolených motivů a výtvarného pojetí, datuje do třetí čtvrtiny 12. stol. Ačkoli se předpokládá,
že dlažba je mladší nežli samotná rotunda, poskytuje nám tento údaj alespoň přibližné stáří rotundy,
které je odhadováno na přelom 11. a 12. stol. (Bradová a kol. 2011; Dragoun a Tryml 1978).
Dalším archeologickým nálezem bylo torzo základového zdiva kostela s obdélníkovým půdorysem a
s předpokládanou apsidou (tzv. kostel č. II) (Obr. 6). Zachovány zůstaly vnitřní líce zdiva na severní a
západní stěně (Dragoun a Tryml 1978). Zdivo bylo vytvořeno tzv. klasovou technikou (opus spicatum)
s využitím opukového lomového kamene (Obr. 7). Jednotlivé řady byly spojovány jílovitou hlínou.
Stáří kostela se předpokládá na průběh 11. stol. (Bradová a kol. 2011).

Obr. 7. Torzo klasového zdiva (opus spicatum) z kostela č. II.

Nejstarší nalezené základy patří pravděpodobně opět kostelu (tzv. kostel č. I) (Obr. 6). Z dochovaných
fragmentů zídek nelze ale jasně stanovit jeho půdorys. Zídky jsou 30 – 40 cm silné, zbudované
z opukových kamenů a spojené nekvalitní písčitou maltou. Byly též nalezeny kůlové jamky (určené
pro sloupy) se zbytky uhlíků, z čeho lze usuzovat, že původní kostel byla zřejmě dřevěná stavba na
kamenné podezdívce. I v tomto případě chybí datovatelné nálezy a je proto obtížné stanovit stáří
kostela. Na základě dostupných informací se předpokládá, že kostel mohl vzniknout na počátku 11.
stol. (Bradová a kol. 2011).
Ve všech zmíněných případech je datace obtížná. Sporadické nálezy, jakými byly například záušnice
nebo korálky, mají velmi široké chronologické rozpětí. Ani hrobové jámy, jichž se ve vnitřním
prostoru současného kostela nachází dvacet, nepomáhají přesněji určit stáří jednotlivých staveb (Tryml
ústní sdělení 2014).
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2.3.3

Vnitřní výzdoba kostela

Současná výzdoba kostela je dozajista oproti jeho dřívějším podobám poněkud chudá. Přesto jsou
nejenom dochované malby, ale například i již zmiňovaná dlažba důkazem významnosti a unikátnosti
chaberského kostela. Nástěnné malby v apsidě byly částečně okryty již v roce 1905 Ing. Janem
Hoffmanem (Josefík 1980). Kvůli špatné kvalitě restaurátorských prací byl ale nutný další zásah, ten
odkryl dosud neznámé malby ve spodní části apsidy. I tento objev byl zcela jedinečný.
Chaberský kostelík se tak může pochlubit 3 pásy maleb umístěných v apsidě, přičemž náměty každého
pásu se liší. Nejvýše umístěn je výjev deesis, neboli přímluvců u posledního soudu. Střední pás
fragmentárně zobrazuje postavy apoštolů a spodní pás představuje pravděpodobně zkrácený mariánský
cyklus. V tomto případě by se jednalo o nejstarší dochovaný cyklus tohoto typu v Čechách. Stáří
maleb se odhaduje v rozmezí let 1230 – 1260 (Bradová a kol. 2011).
2.3.4

Zasypání podzemí kostela

Nálezy z archeologického výzkumu v kostele byly v sedmdesátých letech 20. stol. tak mimořádné, že
nebyly zasypány. Po jisté době byla konzervována pouze malá část zdiva a ostatní části byly
ponechány odkryté. Z důvodu nedostatku financí byl pro prezentaci nálezů zvolen nejjednodušší
způsob a tím bylo umístění dubových fošen přes střed kostela, které bylo možno kdykoli snadno
odstranit. Mimo to byla prezentována i část keramických dlaždic umístěných v širokých pásech na
stěnách. Takto byly nálezy základů prezentovány od roku 1978 (Tryml 2008).
Nicméně kontroly z posledních let ukázaly, že technický stav vykopaných konstrukcí není vyhovující.
Začalo docházet k praskání zdiva, drolení a v některých částech dokonce i k jeho vypadnutí. Příčinou
je pravděpodobně kolísání teplot a vlhkosti. Ani skutečnost, že základy byly vystavěny na hlíně, jejich
stavu neprospívá (Tryml 2008).
Na základě konzultace s odborníky bylo proto rozhodnuto, že dodatečná konzervace zdiva by již
nebyla efektivní a jediným řešením zůstalo celkové zasypání konstrukcí. K tomu došlo na přelomu
září a října roku 2014. Projekt byl dotován grantem z Magistrátu hl. m. Prahy a spočíval v překrytí
jednotlivých konstrukcí geotextílií (Obr. 8) a jejich následným zasypáním vysušeným jemnozrnným
štěrkem (Obr. 9). Jediným odkrytým nálezem zůstala románská patka u současného vchodu kostela
(OSOP 1).
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Obr. 8. Umisťování geotextílií na základy starších
staveb v podzemí kostela Stětí sv. Jana Křtitele v
Dolních Chabrech (Foto: OSOP 1).
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Obr. 9. Zasypávání podzemí kostela Stětí sv. Jana
Křtitele v Dolních Chabrech jemnozrnným štěrkem
(Foto: OSOP 1).

3. CHARAKTERISTIKA OPUK
3.1

Obecná charakteristika opuk

Pro svůj vzhled i opracovatelnost má opuka v českých zemích dlouhou tradici nejen jako stavební
kámen, ale i jako sochařský materiál (Rybařík 1994). Z geologického hlediska jde o sediment
mořského původu se značně variabilním složením a proměnlivým zbarvením. Barvou se opuky mohou
lišit jak v závislosti na lokalitě, tak i v rámci jedné lokality. Nejčastější zbarvení je bělavé až našedlé,
přičemž nejvíce ceněny jsou tzv. „zlaté opuky“ (např. Zahálka 1926) typické zlatožlutými odstíny
(podmíněno přítomností oxihydroxidů železa).
Opuky obsahují různé formy SiO2 (opál, chalcedon, cristobalit či tridymit), jílové minerály a
proměnlivé množství kalcitu. Často bývají přítomny bioklasty, například jehlice hub (spongie) nebo
schránky dírkonošců (foraminifer) (Tab.1) (Kotlík a kol. 2000).
Tab. 1. Procentuální zastoupení hlavních a vedlejších minerálních fází v opuce (upraveno podle
Soukupové 2000).
Minerály
Forma výskytu
Obsah (%)
Karbonáty

Mikrozrnité agregáty, nekrystalovaný mikrit, fragmenty
schránek a organický detrit, sparit, sekundární a
rekrystalované formy

0 - 75

Fosilizační materiál, monominerální výplň, matrix

0 - 65

Úlomky (klasty), zrna

5 - 30

Matrix

3 - 30

Fosilizační materiál, matrix

0-5

Kalcit
Dolomit
Siderit
Nekrystalický SiO2
Opál
Mikrokrystalický křemen
Chalcedon
Úlomkovitý materiál
nekarbonátový
Křemen
Slídy (muskovit >> biotit
>> chlorit)
Plagioklas
Glaukonit
Zirkon, turmalín, granát
Jílové minerály
Kaolinit
Minerály ze skupiny
jílových slíd (illit)
Smíšené illit-smektitické
minerály
Smektity
Další
Pyrit
Glaukonit
Kolofán
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Název „opuka“ je název technický a obchodní, který nic neříká o její genezi a složení. Důvodem je
značná variabilita v poměrném zastoupení hlavních složek, která znesnadňuje přesnou klasifikaci opuk
(Kukal a kol. 1989). Z toho důvodu je nejčastěji používán tzv. logický klasifikační systém (Obr. 10),
původně navržený Kontou (1973), který zohledňuje zastoupení 3 hlavních složek: amorfních a
kryptokrystalických či mikrokrystalických forem SiO2, karbonátů (zejména kalcitu) a jílových
minerálů (Přikryl a kol. 2014).

Obr. 10. Základní klasifikační schéma jemnozrnných sedimentárních hornin, obsahujících stejné horninotvorné
minerály jako opuky (upraveno dle Konty 1973). Převzato z: Přikryl a kol. 2014

Vlastnosti opuk, a to jak chemické tak mechanické, jsou závislé na jejich složení. Obecně lze říci, že
s rostoucím obsahem SiO2 se zvyšuje jejich pevnost a naopak s rostoucí pórovitostí a se zvětšujícím se
obsahem CaCO3 pevnost klesá (Kotlík 1999). Z některých oblastí české křídové pánve jsou známy
opuky téměř prosté kalcitu, který se v nich vyskytuje jako vedlejší či dokonce akcesorická součást.
Tyto opuky bývají velmi pórovité (pórovitost často vyšší než 40 %), mají výrazně sníženou
objemovou hmotnost a pevnost (Soukupová 2000). Nicméně i kalcit může zvyšovat pevnost.
Důvodem je, jak uvádí Šrámek (2004), existence více typů kalcitu. V opuce převažuje kalcit
sedimentárního původu, ve formě tzv. mikritu. Další typ kalcitu je kalcit diagenetického původu
vyskytující se zejména v podobě mikrosparitu. Tento druhý typ se podílí na zvýšení pevnosti opuk, na
rozdíl od sedimentárního kalcitu, protože ovlivňuje další fyzikální parametry jako pórovitost nebo
nasákavost. Třetím typem vyskytujícím se v opukách je „epigenetický“ kalcit, vznikající ve svrchních
polohách opuk. Tento typ často migruje, dochází k jeho rozpouštění a odnosu a tím i k růstu
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pórovitosti, nasákavosti a pasivnímu růstu podílu modifikací SiO 2, čímž dochází k poklesu pevnosti
(Šrámek 2004). Kromě toho vykazují opuky, stejně jako jiné sedimentární horniny, značnou
anizotropii pevnosti danou vrstevnatostí.
Opuky mají zpravidla velkou distribuci jemných pórů, z čehož vyplývá jejich nasákavost kapalinami. I
přes tuto skutečnost jsou opuky známy malou propustností, což ztěžuje průnik konzervačních
prostředků. Vysoký obsah jílových minerálů zajišťuje rovnovážnou vlhkost a jejich nadměrné sušení
může snadno způsobit mechanické poškození kamene (Kotlík 1999).
Nevýhodou opuky je její nižší trvanlivost při expozici v běžných atmosférických podmínkách. Ke
zvětrávání opuk přispívá znečištěné ovzduší nebo srážky se zvýšenou koncentrací látek jako jsou SO 2,
CO2, Cl- a NOx, které mají velký vliv na degradaci povrchu (Přikryl a kol. 2003). Významným
destrukčním činitelem jsou soli, jejichž krystalizace způsobuje poruchy ve vnitřní stavbě a dává
vzniknout mikrotrhlinám. Opuky nejsou příliš odolné ani vůči mrazovému poškození (Přikryl a kol.
2003).

3.2

Historie využití opuk v Čechách

Využívání opuk jako stavebního kamene je spojeno s nejstaršími dochovanými památkami na území
dnešní České republiky. Vzhledem k dobré dostupnosti v řadě oblastí Českého masívu, příznivému
uložení, které umožňuje těžbu v povrchových lomech bez větší skrývky, a snadné opracovatelnosti
byla opuka využívána ke stavbě světských i církevních staveb (Rybařík 1994; Kotlík a kol. 2000).
Využití opuk z české křídové pánve i pro náročné sochařské práce je doloženo již z předkřesťanské
historie osídlení Čech. Dosud nejstarším známým případem je hlava keltského heroa (asi 2. stol. před
Kr.), nalezená v Mšeckých Žehrovicích na Novostrašecku (Blažková et al. 2011). Nejhojněji byla
opuka využívána v období románském, kdy se stala stavebním materiálem pro celou řadu zejména
sakrálních staveb (rotunda sv. Klimenta na Levém Hradci, rotunda sv. Kříže v Praze, rotunda sv. Jiří
na Řípu, kostel sv. Máří Magdaleny v Přední Kopanině). K těmto účelů byla opuka používána
především na neomítané (režné) zdivo, nejčastěji v podobě lomového kamene, později jako
opracované kvádříky (Rybařík 1994).
V období gotiky opuka ustupuje pískovci, který je sice obtížněji opracovatelný, ale trvanlivější a dá se
lámat a zpracovávat ve větších blocích. I přesto je opuka nadále využívána jako stavební kámen a své
postavení si zachovává i v sochařství. O její důležitosti v oblasti sochařství svědčí např. šest náhrobků
Přemyslovců či socha sv. Václava v chrámu sv. Víta nebo náhrobek sv. Ludmily v bazilice sv. Jiří na
Pražském hradě (Rybařík 1994). Známou opukovou stavbou z 2. pol. 14. století je tzv. Hladová zeď na
pražském Petříně. Opuku lze nalézt i jako výplň zdiva nejstaršího dochovaného pražského mostu –
Karlova mostu (např. Přikryl et al. 2009; Přikryl a Šťastná 2010; Přikryl a kol. 2011). Další středověké
památky, při jejichž stavbě byla použita opuka, jsou například kostel Matky Boží před Týnem na
Staroměstském náměstí, katedrála sv. Víta na Pražském hradě, kostel sv. Mikuláše v Lounech,
katedrála sv. Václava v Olomouci a nespočet dalších. Opuka byla používána hlavně na zdivo, v menší
míře se ji využívalo pro architektonické prvky. Své místo si udržela i v architektuře barokní Prahy
(ČGS 1; Kovanda a kol. 2001). V 19. stol. zájem o opuku opět ožívá, především v oblasti sochařství
(nový oltář v chrámu sv. Víta aj., viz např. Zahálka 1926). Ve 20. letech 20. stol. se opuka uplatňuje
při úpravách Pražského hradu (Rybařík 1994). V současné době je opuka využívána především při
restaurátorských pracích.
Lokalit s výskytem opuk je v České republice celá řada. V české křídové pánvi se kamenicky
využitelné opuky vyskytují v obnažených částech bělohorského a jizerského souvrství (spodní –
střední turon). Ve středních Čechách je to především okolí Prahy (Bílá hora, Petřín, Prosek, Bohnice,
Strahov, Přední Kopanina) (Obr. 11). V petřínských lomech se prokazatelně těžilo již v roce 1134, o
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čemž podává důkaz záznam v sázavské kronice (Kovanda a kol. 2001; Rybařík 1994; Rybařík 2001).
V blízkosti Petřína a současného Strahova postupně vznikla řada lomů, ale koncem 19. století se od
těžby upouštělo, až byla v roce 1925 – 26 definitivně ukončena a lomy opuštěny (Kovanda a kol.
2001).

Obr. 11. Opukové lomy v Praze a okolí (Převzato z: Kotlík a kol. 2000) Vysvětlivky:

- lom

Dalšími lokalitami s výskytem opuk ve středních Čechách jsou například oblasti Rakovnicka a
Novostrašecka (Třeboc, Hředle, Mutějovice). V západních Čechách jde o okolí Loun (Břvany, Hrádek,
Lipenec, Zeměchy). Ve východních Čechách se opuka vyskytuje v okolí Chrudimi a Přibylova u
Skutče, dále v okolí Náchodu, Nového Města nad Metují, Vysokého Mýta, České Třebové nebo
jihovýchodně od Svitav do blízkosti Poličky a Litomyšle (Kotlík a kol. 2000).
Převážná část těžby opuky probíhala povrchovým způsobem. Výjimku tvořilo několik málo
hlubinných dolů, například ve Vehlovicích u Mělníka (střední turon) nebo důl u Chlumce nad
Cidlinou. Těžba na většině lokalit nenávratně zanikla. Výjimku tvoří lom v Přibylově, Benátkách u
Litomyšle a Hředlích na Rakovnicku. Donedávna těžený lom v Přední Kopanině (Praha 6) je
v současné době dočasně uzavřený a o možnosti obnovení těžby se stále jedná (Přikryl ústní sdělení
2016).
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3.3

Výskyt opuk v české křídové pánvi

Česká křídová pánev (ČKP) je největším dochovaným sedimentačním prostorem na území České
republiky. Rozkládá se v severní až severovýchodní části Českého masivu a zaujímá rozlohu přes 14
600 km2. Pánev ohraničuje řada zlomů. Na západě jde o zlom krušnohorský, na severu pánev omezuje
lužický zlom a výchozová linie Jičín-Hronov. Na východě je pánev ohraničena jednotkami
moravskoslezské oblasti.
Sedimentační procesy zde prokazatelně započaly počátkem cenomanské transgrese a pokračovaly až
do santonu. Báze sedimentů ČKP je diskordantní vůči převažujícímu spodnoproterozoickému podloží
(Kumpera a Vašíček 1988). Ze spodnopaleozoických hornin se v podloží pánve nalézají pouze malé
oblasti senických vrstev a zvíčinského a vyhnanického hřbetu. Česká křídová pánev dále překrývá
permokarbon středních a západních Čech. Trias byl v podloží ČKP zjištěn ve vnitrosudetské pánvi a
hronovsko-poříčském příkopu. Současný povrch pánve je buď denudován, nebo je překryt třetihorními
sedimenty. Vzhledem k rozloze pánve vykazují dílčí části pánve rozdílný charakter sedimentace (Obr.
12). Lze zde pozorovat různé sedimentační facie, od mělkovodní facie po příbojovou až například
k facii kvádrových pískovců či facii vápnitých jílovců (Chlupáč a kol. 2011; Uličný et al. 2008).
Nejstarším souvrstvím ČKP je perucko-korycanské souvrství (sv. alb? – sp. cenoman), které obsahuje
říční, bažinné, deltové, estuarijní i mělkomořské sedimenty s bohatým výskytem flóry (Obr. 12). Místy
se v tomto souvrství vyvinuly drobné slojky uhlí nebo polohy žáruvzdorných jílovců (Kumpera a
Vašíček 1988). Koncem cenomanu došlo k transgresi, která postupovala ze SV a V do centra pánve a
zároveň s tím docházelo k lokálnímu výzdvihu okrajových částí pánve. Ve spodním turonu
následovala další transgrese a v této době dosáhlo moře maximálního rozsahu na území ČKP.
Sedimentace měla převážně pelitický charakter. Představují ji mělkomořské slínovce s akcesorickým
glaukonitem, sedimenty příbojové facie známy např. z kutnohorska nebo jihozápadní části Českého
středohoří (Chlupáč a kol. 2011).
Na konci spodního turonu došlo k dílčí regresi a změlčení pánve následkem lokálních výzdvihů.
Změlčení umožnilo sedimentaci 30 – 130 m mocného bělohorského souvrství (Obr. 12). Následné
poklesy pánve a s tím přicházející transgrese ve středním turonu vedly k výrazné faciální různorodosti.
Dochází k sedimentaci jizerského souvrství, které je 300 – 400 m mocné, nicméně místy denudováno
na mocnosti kolem 15 – 40 m, jehož sled tvoří mělkomořské sedimenty a zahrnují i písčitou facii,
hrubozrnné pískovce až slepence a facii slinito-písčitou (labská a oharecká oblast). V tomto období
dosáhla velkého významu i sedimentace tzv. kvádrových pískovců, ke které docházelo na severu Čech
(Chlupáč a kol. 2011).
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Obr. 12. Stratigrafické schéma České křídové pánve. (Převzato z: Chlupáč a kol. 2011). Vysvětlivky: 1 –
slepence; 2 – pískovce s vložkami jílovců; 3 – pískovce; 4 – cyklické střídání slepenců, pískovců a jílovců; 5 –
prachovce; 6 – vápnité jílovce s vložkami pískovců; 7 – vápnité jílovce až biomikritové vápence; 8 – rohatecké
vrstvy; 9 – slínovce (opuky); 10 – bioklastické vápence; 11 – glaukonitické obzory na hiátových plochách.

Ve svrchním turonu došlo k další transgresi, která způsobila překrytí velké části pánevní výplně. Na
vrstvy jizerského souvrství (Obr. 12) nasedá souvrství teplické (sv. turon – sp. coniak), které
představují mělkomořské, poměrně monotónní vrstvy, vápnitých jílovců, slínovců až vápenců.
Nasedající březenské souvrství (Obr. 12) sedimentovalo patrně v prohlubující se pánvi a tvoří jej
písčité a flyšoidní sedimenty (stř. – sv. coniak). Ve svrchním coniaku ustoupilo moře z východní části
pánve. V západní části nicméně sedimentace pokračovala až do spodního santonu, kdy
epikontinentální křídové moře definitivně ustoupilo z území Českého masivu. Posledním
sedimentačním záznamem je merboltické souvrství (Obr. 12) s regresními sedimenty, představované
mělkomořskými, středně až jemně zrnitými kaolinitickými pískovci s polohami prachovců a jílovců
(Chlupáč a kol. 2011).
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4. STUDOVANÉ VZORKY
Pro potřeby detailního mineralogického a petrografického výzkumu bylo odebráno 13 vzorků a to jak
ze základů starších staveb, tak ze základů současného kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních
Chabrech (Tab. 2). Odběry provedl PhDr. Z. Dragoun z odboru archeologie Národního památkového
ústavu v Praze. Odebrané vzorky měly podobu větších úlomků velikosti do 10 cm. Místa odběru byla
vybrána tak, aby reprezentovala všechny stavební fáze, vymezené dřívějším archeologickým
výzkumem (Obr. 13).

Obr. 13. Mapa odběru vzorků opuk z kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech (M. Tryml, upraveno)

Tab. 2. Seznam vzorků opuk odebraných v kostele sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech přiřazených jednotlivým
stavebním fázím. *stavební fáze: I – nejstarší konstrukce (počátek 11. stol. ?), II – klasové zdivo (průběh 11.
stol. ?), III– rotunda (počátek 12. stol.), IV – současný kostel (konec 12. stol.).
Vzorek
DCh 1
DCh 2
DCh 3a
DCh 3b
DCh 4
DCh 6
DCh 8
DCh 9
DCh 10
DCh 11
DCh 12
DCh 14
DCh 15

Umístění
horní partie statické vyzdívky (?) východního závěru stavby
základ oltáře (?)
severní nároží lodi a apsidy rotundy
severní nároží lodi a apsidy rotundy
jižní nároží lodi a apsidy rotundy
severní zeď lodi klasového charakteru
základ oltáře (?)
severovýchodní nároží
základ pro sloup empory
západní zeď lodi klasového charakteru
základ podpory empory rotundy
základ severní zdi stávajícího kostela
spodní partie statické vyzdívky (?) východního závěru stavby
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Stavební fáze
II
II
III
III
III
II
I
I
IV
II
III
IV
II

5. METODY STUDIA VZORKŮ
5.1

Obecně

Při studiu opuk ze základů kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech byly použity různé
metody s cílem získat co nejvíce informací o studovaném materiálu. Základní rozdělení těchto metod
je na metody přímé a nepřímé. Mezi přímé metody patří makroskopický a mikroskopický rozbor.
Mikroskopický rozbor byl proveden použitím klasického optického mikroskopu a elektronového
skenovacího mikroskopu. Nepřímé metody zahrnují práškovou rentgenovou difrakci a vysokotlakovou
rtuťovou porozimetrii.
Obecně se jedná o detailní petrografický výzkum, jehož cílem je zhodnocení celkového vzhledu
horniny, rozpoznání přítomných minerálů a případných přeměn a popis stavebních znaků. Základním
postupem je makroskopické pozorování a mikroskopický výzkum.

5.2
5.2.1

Mikroskopické metody
Optická mikroskopie ve viditelném světle

Optická mikroskopie horninových výbrusů je základní metodou pro získání informací ohledně stavby
horniny, jejím mineralogickém složení a umožňuje orientační odhad poměrů zastoupení jednotlivých
fází. Je také jedinou metodou podávající informaci o zastoupení bioklastů. Přesto je u opuk, jako
jemnozrnných hornin, obtížné zjistit přesné kvantitativní složení a často nelze ani identifikovat
všechny přítomné fáze. Kvalitativní zastoupení minerálů je u opuk téměř konstantní, naopak
kvantitativní zastoupení jednotlivých minerálních fází je velmi variabilní.
5.2.2

Optická mikroskopie v ultrafialovém světle

Vzorky pro studium pórové struktury v optickém mikroskopu s UV světlem se impregnují za pomoci
málo viskózní epoxidové pryskyřice s fluorescenčním barvivem. Povrch vzorku se zabrousí, čímž
vznikne nezakrytý výbrus, který lze zkoumat v optickém mikroskopu vybaveném fluorescenčním
světlem (Weisthauptová a Přikryl 2004).
5.2.3

Skenovací elektronová mikroskopie s mikroanalýzou (SEM/EDS)

Skenovací elektronový mikroskop dovoluje zkoumat heterogenní anorganický i organický materiál,
při čemž lze pozorovat objekty o velikosti menší než 1 m. Výhodou této metody je, že ke studiu
postačuje malé množství materiálu. Zkoumaný materiál je umístěn do vakua a vystaven proudu
elektronů. Tento paprsek není v případě skenovacího elektronového mikroskopu statický, ale pohybuje
se napříč zkoumaným vzorkem a pokrývá vždy malou plošku (rastruje). Výsledný obraz je tvořen
pomocí sekundárních a zpětně odražených elektronů, díky nimž lze pozorovat rozdíly v relativní
průměrné atomové hmotnosti studovaných fází a materiálů (Goldstein et al. 1992).
Když paprsek elektronů pronikne obalem atomů, dojde jak ke kolizi, která má za následek vybuzení
tzv. zpětně odražených elektronů (BSE), tak k předání energie primárních elektronů atomům vzorku,
které následně uvolní sekundární elektrony. Tyto elektrony emitují charakteristickou energii, která je
detekována a podle níž lze následně vytvořit záznam povrchu ve vysokém rozlišení. Kromě těchto
signálů se interakcí elektronů s hmotu generují i signály další, například RTG záření či
katodoluminiscence, které nesou další informace o vzorku, a lze z nich získat například prvkové
složení či stanovit kvantitativní zastoupení (Goldstein et al. 1992).
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Při analýze pomocí elektronového mikroskopu se využívají výbrusy či nábrusy s leštěným povrchem,
u kterých případné povrchové nerovnosti nemohou rušit informaci o intenzitě signálu zpět odražených
elektronů. Pro zlepšení kvality signálu se tyto výbrusy pokrývají tenkou vrstvičkou kovu (nebo
uhlíku), který zajišťuje lepší vodivost a zároveň odvádí negativní náboj, který vzniká na často
nevodivých (zkoumaných) vzorcích (De Gree 2015).

5.3

Práškový rentgen-difrakční rozbor

Práškový rentgen-difrakční rozbor (dále jen RTG difrakce) je analytická metoda vhodná k určování
kvalitativního a semikvantitativního složení horninových vzorků. Metoda je založena na identifikaci
krystalových ploch měřením intenzit odraženého rentgenového záření, které se projevuje tzv.
difrakčními maximy. Každá krystalická látka má unikátní sestavu krystalových ploch, čímž vzniká
jedinečný difrakční záznam (difraktogram), podle kterého je možné látku identifikovat (Johan a kol.
1970). U práškové RTG difrakce jsou data získána z práškového (homogenizovaného) vzorku; ta jsou
následně porovnána s daty doposud známých struktur z mezinárodní databáze ICDD. Vlastní analýza
spočívá v porovnání získaného difraktogramu s tabelovanými záznamy a postupnou eliminací
neznámých maxim. K tomu účelu jsou využívány programy jako ZDS nebo HighScore.
U práškového vzorku je pravděpodobné, že bude obsahovat více rozdílných fází. V tomto případě
bývá vyhodnocení záznamu komplikovanější, neboť u přítomných fází často dochází k překryvům
v důsledku interferencí. V takovýchto případech je nutné co nejpřesněji identifikovat přítomná
difrakční maxima a zvážit i mnohé další okolnosti potenciálního výskytu jednotlivých minerálních
fází. Minerály lze rozlišit pomocí menších rozdílů v difrakci, které ovšem nemusejí být vždy
detekovány, neboť difrakce je závislá nejenom na kvalitě difraktujícího materiálu (zejména
krystalinitě), ale i na jeho množství ve vzorku (Moore et Reynolds 1997).
Použití RTG difrakce v případě jemnozrnných materiálů pomáhá odhalit a alespoň částečně stanovit
jílovou frakci, která je v optickém mikroskopu obtížně rozpoznatelná. Je ale nutné mít na paměti, že ne
všechny minerály velikosti jílové frakce (< 0,002 či 0,004 mm) jsou jílové minerály. Mezi jílové
minerály s.l. tak patří nejen fylosilikáty, ale i některé minerály ze skupiny alofánu či některé
oxihydroxidy, hydroxidy nebo oxidy (nejčastěji Al a Fe) (např. Weiss a Kužvart 2005 a citace zde
uvedené).
Pomocí RTG difrakce je také možné určit semikvantitativní zastoupení jednotlivých fází, neboť
intenzita difrakčních linií každého spektra je přímo úměrná objemovému podílu krystalů (Moore et
Reynolds 1997). Nicméně stanovení kvantitativního zastoupení tímto způsoben je spíše informativní.

5.4

Vysokotlaká rtuťová porozimetrie

Nezbytnou součástí vyhodnocování vlastností sedimentárních hornin je znalost pórovitosti a pórové
struktury. Pórovitost je volný prostor mezi pevnými částicemi (např. Schön 2004), jenž významně
ovlivňuje řadu fyzikálních vlastností hornin a jako taková má přímý vztah k působení degradačních
procesů v hornině. Degradaci pórovitého stavebního materiálu zapříčiňuje kombinace působení
chemických procesů a mechanického tlaku; přitom právě přítomnost pórů vliv zvětrávacích procesů
nejvíce zesiluje (Amoroso a Fassina 1983). Dochází zde k mrazovému zvětrávání nebo krystalizaci
solí. Oba tyto jevy bývají doprovázeny vznikem mikrotrhlin, které jsou významným degradačním
činitelem (Weisthauptová a Přikryl 2004).
Jednotlivé typy hornin vykazují značnou proměnlivost jak v celkové pórovitosti, tak v rozložení
velikosti pórů. Rozlišuje se pórovitost primární, která je funkcí genese horniny, její struktury a
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minerálního složení, a pórovitost sekundární, která vzniká při diagenezi nebo exogenně, například
rozpouštěním minerálů či v důsledku tektonických pohybů. Póry se v hornině vyskytují buď mezi zrny
(poté se označuje jako mezičásticová pórovitost, angl. interparticle porosity) nebo uvnitř zrn (poté se
označuje jako částicová pórovitost, angl. intraparticle porosity) (Weisthauptová a Přikryl 2004;
Tucker 2001). Jednotlivé póry lze dále rozdělovat například podle propojení (uzavřené, otevřené ad.),
podle velikosti (mikro-, mezo-, makro-, hrubé póry) (IUPAC 1976), fyzikálních vlastností (nanopóry,
kapilární póry) nebo podle tvaru (póry, trhliny). Znalost typu a rozsahu pórovitosti pomáhá stanovit
správný způsob ochrany kamene, určit jeho pevnost či náchylnost ke zvětrávacím procesům.
Pórovitost však nemůže být brána jako rozhodující faktor při vyhodnocování negativních vlastností
horniny. Na základě celkové pórovitosti nelze striktně usuzovat na chování horniny při styku s vodou
nebo na její odolnost vůči zvětrávání. Podstatnější vliv na fyzikální vlastnosti má především pórová
struktura, tvar, objem a prostorové uspořádání pórů a jejich vzájemná komunikace mezi póry
(Marschalko 2006). Na poškozování kamene mají mnohem větší vliv jemné póry s průměrem < 5 µm.
Pokud u horniny tyto póry tvoří více jak 30 % celkové pórovitosti, lze takovýto materiál považovat za
málo odolný (Přikryl 2013).
Rtuťová porozimetrie slouží k charakterizaci soudržných pórovitých materiálů a stanovení distribuce
značné části pórů, přítomných v pórovitých materiálech jako jsou horniny či uměle připravené
anorganické stavební materiály – cihly, beton, matly (Giesche 2006). Metoda je založena na principu
kapilární deprese, přičemž smáčivý úhel používané intruzivní kapaliny – rtuti – je větší než 90°; rtuť
proto vstupuje do pórového prostředí horniny pouze za přispění vnějšího tlaku (Drake 1949). Objem
pórů se následně stanovuje ze známého objemu vtlačené rtuti, vyvinutého tlaku P a poloměru
válcovitých pórů r. Vztah tlaku na velikosti pórů uvádí tzv. Washburnova rovnice (Drake 1949;
Weisthauptová a Přikryl 2004; Rübner a Hoffmann 2006).

𝑃= −

2𝛾 𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑟𝑝𝑜𝑟𝑒

(1)

kde P je současný tlak,  je povrchové napětí rtuti, Θ je kontaktní úhel rtuti a rpore je poloměr
válcovitých pórů. Postupným zvyšováním tlaku a současným měřením objemu vtlačené rtuti lze
kromě celkového objemu pórů zjistit též velikostní rozložení pórů, zdánlivou hustotu nebo měrný
povrch.
Rtuťový porozimetr pracuje ve dvou režimech. Během prvního – nízkotlakého režimu (1 atm – 4 atm)
se vzorek začíná zaplňovat rtutí. Zaplňují se póry do velikosti cca 4 µm. Během druhého režimu –
vysokotlakého – dochází k postupnému zvyšování tlaku na hodnoty až přes 400 MPa a zaplňování
nejmenších pórů. Minimální průměr pórů je dán maximálním možným tlakem (až 414 MPa), naopak
maximální průměr pórů závisí na počátečním tlaku, běžně se jedná o tlak 0,1 MPa. Porozimetrie je
schopna odhalit póry o velikosti 3,5 nm – 500 µm (Giesche 2006). To představuje identifikaci
mesopórů až hrubých pórů dle standardní pórové klasifikace IUPAC (1976) založené na průměru
průřezové plochy, převedené na ekvivalentní kruh. Uvedená klasifikace (IUPAC 1976) definuje póry
následovně: makropóry jsou póry s průměrem d = 50 – 7 500 nm, mesopóry d = 2 – 50 nm a
mikropóry < 2 nm. Póry s průměrem větším než 7 500 nm se označují jako hrubé póry.
Značnou nevýhodou rtuťové porozimetrie je skutečnost, že z množství spotřebované rtuti při určitém
všesměrném tlaku lze získat pouze velikost tzv. vstupního hrdla póru (v angl. pore-throat diameter),
nikoli skutečnou hodnotu objemu vlastního póru za tímto hrdlem. Z toho důvodu mohou být
nadhodnoceny objemy pórů s menšími průřezy. Další nevýhodou je, že pomocí této metody nelze
identifikovat tzv. uzavřené póry, tj. ty, které nekomunikují s okolím. Při vyhodnocování výsledků je
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třeba vzít v potaz i skutečnost, že při výpočtech distribuce velikosti pórů je uvažován válcový
(cylindrický) tvar průřezové plochy, což ve většině případů neodpovídá skutečnosti (Roels et al. 2001;
Giesche 2006).
5.5
5.5.1

Příprava a zpracování vzorků
Obecně

Pro přípravu a zpracování vzorků byly použity metodické pokyny vytvořené v rámci projektu NAKI
vedeného pod názvem „Přírodní kámen v sochařství a architektuře zemí koruny České – komplexní
znalostní systém o zdrojích, vlastnostech, využití, trvanlivosti, historie využití, kompatibilitě a
vzájemné zaměnitelnosti“. Samotná metodika vyšla pod názvem „Materiálový rozbor přírodního
kamene – opuky – exaktními laboratorními metodami jako nástroj ke stanovení zdrojové oblasti“
(Přikryl a kol. 2014).
5.5.2

Mikroskopický rozbor v optickém mikroskopu a přímé pozorování pórové struktury
v optickém mikroskopu s UV světlem

Mikroskopický rozbor probíhal v laboratoři optické mikroskopie ÚGMNZ PřF UK na polarizačním
mikroskopu Leica DMLP. Zkoumané preparáty ze 13 odebraných vzorků byly připraveny ve dvou
exemplářích od každého. Jeden soubor preparátů byl ve formě zakrytých výbrusů standardní tloušťky
penetrovaných pryskyřicí pro pozorování v polarizačním mikroskopu. Druhý typ preparátů byl
připraven jako nezakryté výbrusy. Tyto preparáty byly penetrovány pryskyřicí s fluorescenčním
barvivem a byly určené pro zkoumání pórové struktury pomocí optické mikroskopie v ultrafialovém
světle (podrobnosti k metodice viz např. Přikryl 2015 a citace zde uvedené). K tomuto účelu byl opět
použit mikroskop Leica DMLP s použitím rtuťové výbojky (výbojka ebg 100).
5.5.3

Skenovací elektronová mikroskopie s mikroanalýzou (SEM/EDS)

SEM/EDS analýza byla prováděna na skenovacím elektronovém mikroskopu TESCAN Vega
s použitím detektoru BSE (zpětně odražených elektronů). Měření provedl Mgr. Martin Racek, Ph.D.
z Ústavu petrologie a strukturní geologie PřF UK. Byly vybrány 4 vzorky pro pozorování
v elektronovém mikroskopu s využitím BSE, jednalo se o vzorky DCh 1, 3a, 4 a 10. Všechny vzorky
byly připraveny ve formě výbrusů pokrytých tenkou vrstvičkou uhlíku. Při pozorování byla použita i
EDS analýza (detektor X-Max 50 výrobce Oxford Instrumens) – energiově disperzní spektroskopie,
která umožnila kvalitativní a pro hlavní prvky i kvantitativní chemickou mikroanalýzu. Využitím
semikvantitativního kompozičního mapování, byly vytvořeny prvkové mapy pro 6 vybraných vzorků.
Mapy vznikly pro vzorky DCh 1, 3a, 4, 9, 10 a 12 a byly zaměřeny na prvky: Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca,
Ti a Fe.
Výstupem skenovací elektronové mikrosondy s využitím BSE je fotografie v odstínech šedi. Intenzita
barvy odpovídá intenzitě odražené energie. Jedním z hlavních výstupů EDS analýzy je bmp soubor
v němž zastoupení jednotlivých prvků odpovídá intenzitě barevné škály.
5.5.4

Prášková RTG difrakce

Vzorky pro práškovou RTG difrakci byly nejdříve upraveny v drtírně ÚGMNZ PřF UK v Praze užitím
čelisťových drtičů. Získaný materiál byl následně zpracován mletím v kulovém mlýnu po dobu 20
minut. Práškové difrakci bylo podrobeno všech 13 vzorků opuk. Měření proběhlo za různých
vstupních podmínek na vzorcích s odlouženým karbonátem a celkových vzorcích (neupravovaných) v
laboratoři rentgenové difrakce ÚGMNZ PřF UK na rentgenovém difraktometru X`Pert PRO
(PW3040/60) od PANalytical s optikou Bragg-Brentano a detektorem X`Celerator na Cu anodě, 40
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kV, 30 mA. Měření provedl Doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D. z Ústavu geochemie, mineralogie a
nerostných zdrojů PřF UK. Získaná data byla následně zpracována v softwaru X`Pert High Score.
5.5.4.1 Analýza náhodně orientovaných vzorků
Pro náhodně orientované vzorky byl použit materiál z celkových vzorků, které byly rozdrceny a
rozemlety a následně utřeny v achátové misce na analytickou jemnost. Měření bylo provedeno
v rozmezí úhlu 3 – 70° 2 s krokem 0,033° a dobou načítání 200 s.
5.5.4.2 Analýza náhodně orientovaných vzorků s odlouženou karbonátovou složkou
Vzorky byly rozdrceny, rozemlety a následně utřeny v achátové misce na analytickou jemnost.
Z každého vzorku byly odebrány vždy dvě dílčí navážky po 4 g práškového materiálu pro stanovení
kvantitativního obsahu karbonátové složky užitím loužení v jendnomolární kyselině 1) chlorovodíkové
(HCl) a 2) octové (C2H4O2). V první fázi byl každý vzorek zalit 400 ml 1M kyseliny chlorovodíkové a
octové (100 ml na 1 g vzorku) a 12 hodin loužen. Poté byly vzorky na 12 hodin ponechány
v destilované vodě, aby došlo k odstranění všech případně nově vzniklých chloridů. Po usazení
nerozpustných zbytků a odlití destilované vody byly vzorky filtrovány na laboratorním odsávacím
zařízení přes filtrační papír a následně sušeny při pokojové teplotě. Tím byl získán práškový preparát
bez karbonátu. Ve finální fázi byl přesně změřen hmotnostní úbytek jednotlivých vzorků (Tab. 3).
Tab. 3. Procentuální ztráta hmotnosti m práškových vzorků opuk po loužení v 1M kyselině chlorovodíkové a
octové. *m – hmotnost (g)
Vzorek
Kyselina chlorovodíková
Kyselina octová

DCh 1
DCh 2
DCh 3a
DCh 3b
DCh 4
DCh 6
DCh 8
DCh 9
DCh 10
DCh 11
DCh 12
DCh 14
DCh 15

m původního
vzorku (g)

m výsledná
(g)

% ztráta m
po loužení

m původního
vzorku (g)

m výsledné (g)

% ztráta m po
loužení

4,03
4,04
4,03
4,03
4,02
4,01
4,03
4,05
4,01
4,01
4,01
4,01
4,01

2,46
2,694
1,09
1,518
2,996
2,674
2,313
2,573
3,023
2,843
2,331
3,093
2,817

38,958
33,317
72,953
62,333
25,473
33,317
42,605
36,469
24,613
29,102
41,870
22,868
29,751

4,01
4
4,03
4
4,04
4,01
4,05
4,02
4,02
4,02
4,01
4,02
4,05

2,462
2,694
1,091
1,509
3,017
2,74
2,346
2,567
3,023
2,886
2,377
3,124
2,896

38,603
32,650
72,928
62,275
25,322
31,671
42,074
36,144
24,801
28,209
40,723
22,289
28,494

RTG difrakční rozbor byl proveden na výše uvedených nerozpustných zbytcích s následujícími
parametry měření: úhlový obor 3 – 70° 2 s krokem 0,033° a dobou načítání 200 s. Dále byla
provedena detailnější měření v úhlových oborech 18 – 36° a 65 – 70° 2s krokem 0,0084°a dobou
načítání 200 s.
5.5.4.3 Analýza texturně orientovaných vzorků s odlouženou karbonátovou složkou
Část vzorků s odlouženým karbonátem byla použita pro získání texturně orientovaných vzorků. Cílem
bylo získat bazální orientaci jemné jílové frakce a tím intenzivnější difrakční záznam. Nerozpustný
zbytek získaný loužením v 1M kyselině chlorovodíkové a octové byl zalit destilovanou vodou (4,5 ml
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na 0,1 g vzorku) a vložen na 3 minuty do ultrazvuku (Bandelin Sonorex RK 103H), který napomohl
oddělení jílových minerálů od zbylé frakce. Suspenze byla ponechána 5 minut v klidu, během nichž
docházelo ve vodním sloupci k sedimentaci těžších částic. Poté byla pipetou odebrána povrchová
vrstva suspenze a nanesena na nosič. Následnou sedimentací na nosiči došlo k přednostní orientaci
jílových minerálů. Vzorek byl vysušen při pokojové teplotě. Parametry měření byly zvoleny
s ohledem na přítomnost jílových minerálů, jejichž nejvýraznější difrakční maxima se nachází
v malých úhlech. Difrakce byla prováděna v úhlu 3 – 26° 2s krokem 0,033° a dobou načítání 200 s.
5.5.4.4 Analýza glykolovaných vzorků s odlouženou karbonátovou složkou
Texturně orientované vzorky s odlouženým karbonátem byly na dobu 8 hodin umístěny do pece, kde
byly vystaveny při teplotě 60°C parám ethylenglykolu [C2H4(OH)2]. V případě přítomnosti
expandibilních minerálů ve vzorku dojde k vniknutí ethylenglykolu do struktury těchto minerálních
fází, čímž se zvětší jejich mezivrstevní vzdálenost. Oddálení mezivrství má vliv na posun bazálních
difrakcí. V případě, že fáze nejsou expandibilní k posunu difrakčních maxim nedochází (Moore et
Raynolds 1997). Tento způsob je vhodný zejména k identifikaci smektitů. Parametry měření
glykolovaných vzorků byly shodné s parametry pro texturně orientované vzorky.
5.5.5

Vysokotlaká rtuťová porozimetrie

Na všech 13 vzorcích opuk bylo provedeno měření metodou vysokotlaké rtuťové porozimetrie na
sestavě porozimetrů Pascal 140 + 240 fy Thermo Electron – Porotec v rámci společné „Laboratoře
sorpční a porometrické analýzy“ Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i. a Přírodovědecké
fakulty University Karlovy v Praze (měřila Alena Jandečková, vyhodnotili Ing. Zuzana Weishauptová,
DrSc. a prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.). Porosimetr Pascal 140 sloužil jako plnící zařízení a provádělo
se na něm nízkotlaké měření do tlaku 100 kPa; porosimetr 240 pracoval v rozsahu tlaků 0,1 až
200 MPa. Měření byla provedena při teplotě 25°C vždy na 2 dílčích horninových úlomcích, každý
velikosti přibližně 5 mm. Takto provedená měření umožňují odhadnout míru heterogenity
studovaného materiálu.
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6. VÝSLEDKY
6.1
6.1.1

Mineralogické složení a petrografické charakteristiky
Makroskopické pozorování

Zkoumané opuky lze makroskopicky charakterizovat jako velmi jemnozrnné kompaktní horniny se
světle šedobéžovým až žlutookrovým zbarvením, místy přecházejícím až do rezavé barvy. Na dvou
vzorcích (DCh 10, 12) byla patrná velmi slabá laminace (střídání barevně odlišných pásků
v sedimentární vrstevnatosti). Makroskopické rozlišení přítomných horninotvorných minerálů nebylo
kvůli velmi jemnozrnné povaze studovaných hornin možné.
6.1.2

Mikroskopický výzkum

Zkoumání vnitřní stavby a mineralogického složení pomocí mikroskopických metod tvořilo základ
studia chaberských opuk. Optická mikroskopie horninových výbrusů má však při studiu velmi
jemnozrnných materiálů určitá omezení a z toho důvodu byla doplněna skenovací elektronovou
mikroskopií, která poskytla nejen detailnější pohled na horninu, ale pomocí EDS analýzy i bližší
složení minerálních fází, a v neposlední řadě i semikvantitativní kompoziční mapování vybraných
prvků. Analýza pomocí elektronového mikroskopu s využitím BSE byla provedena na 4 vzorcích.
Jednalo se o vzorky DCh 1, DCh 3a, DCh 4 a DCh 10. Pozorování u těchto vzorků potvrdilo
přítomnost dalších fází, jež nebyly zaznamenány optickou mikroskopií ani práškovou rentgenovou
difrakcí. Jednalo se o akcesorické minerály, jakými byly zirkon či rutil, dále monazit, granáty a různé
formy oxidů železa (pyrit, limonit, ilmenit). Všechny tyto minerály však měly ojedinělý výskyt a malé
rozměry (kolem 20 µm). Mimo to byly pomocí SEM sledovány alterace, jakými byla například
přeměna slíd na kaolinit, či zatlačování křemene kalcitem.
Cílem optické mikroskopie bylo popsat okem rozeznatelné fáze a vnitřní stavbu studovaných vzorků a
vytvořit si prvotní odhad o zastoupení jednotlivých viditelných fází. Z různých fází bylo možné ve
studovaných vzorcích pozorovat klastická zrna, ve valné většině představovaná křemenem a slídou,
ale i autigenní minerály, které byly nejhojněji zastoupeny glaukonitem, oxihydroxidy železa a
rekrystalizovanými úlomky schránek či kalcitových zrn. Základní hmotu pak tvořil jemnozrnný
materiál, který z větší části představovaly různé formy SiO2 (opál, kryptokrystalický a
mikrokrystalický křemen). Menší zastoupení měl karbonát ve formě mikritu a jílové minerály. Potvrdit
tyto fáze pomocí optické mikroskopie však nebylo vždy možné a jejich přítomnost tak byla ověřena až
dalšími metodami, jakými byla elektronová mikroskopie nebo prášková rentgenová difrakce.
Mikroskopická pozorování ukázala, že všechny studované vzorky mají z hlediska přítomných fází
téměř shodné mineralogické složení, lišila se však četnost fází. Od souboru studovaných vzorků se
výrazně odlišovaly pouze vzorky DCh 3a a 3b, jejichž matrix netvořila křemitá hmota, ale
pseudosparit (10 – 50 µm) a sparit (> 50µm). I detritické složky byly u těchto vzorků zastoupeny
v mnohem menší míře, než jak tomu bylo u ostatních. U vzorku DCh 3a představovaly hlavní
klastickou příměs křemen a draselné živce, ačkoli jejich množství bylo spíše akcesorické. Ve vzorku
DCh 3b byly klasty o poznání hojnější. Ve všech vzorcích zůstaly v menší míře zachovány i úlomky
schránek mikroorganismů. Kromě schránek dírkonošců byly nalezeny drobné (průměr 40 µm)
kruhovité úlomky s dutinou ve středu. Schránky byly tvořeny karbonátem a lze předpokládat, že se
jednalo o kalcifikované úlomky hub (spongií).
Křemitá základní hmota představovala v optickém mikroskopu poměrně homogenní materiál,
nicméně různého zbarvení. Zbarvení bylo vysoce závislé na obsahu oxidů železa. Barvy se u většiny
vzorků pohybovalo od šedých po šedo-hnědé tóny (Obr. 14). Pouze u vzorků DCh 4 a 10 byla
základní hmota zbarvena spíše do rezavohnědé. U všech vzorků (s výjimkou DCh 3a a 3b) tvořila
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základní křemitá hmota nadpoloviční většinu celkového objemu horniny. Dle odhadu tvoří 72 – 79
obj. % u vzorků DCh 1, 2, 4, 6, 11, 14 a 15. V menší míře byl zastoupena u vzorků DCh 10 a 12; u
vzorků DCh 8 a 9 byl její objem odhadnut na 60 obj. %. U vzorků DCh 3a a 3b se křemitá základní
hmota téměř nevyskytovala a základní hmotu těchto vzorků tvořil již zmiňovaný pseudosparit a sparit
(Obr. 15). Pozorování základní hmoty v elektronovém mikroskopu nicméně ukázalo, že se jedná o
heterogenní pórovitou směs především kryptokrystalického a mikrokrystalického křemene, v níž se
nacházejí další komponenty představované především karbonátem a jílovými minerály.

Obr. 14. Porovnání snímků z optického mikroskopu vybraných vzorků opuk – celkový charakter. Snímky
v procházejícím světle.

V základní hmotě většiny vzorků bylo možné pozorovat drobné mázdry (Obr. 16) odlišného
charakteru (nejvíce patrné u vzorků DCh 4, 8, 10 a 14). Jednalo se vesměs o útvary tmavšího zbarvení,
které tvořil opticky jemnozrnnější materiál, než jakým byla okolní základní hmota. Tyto mázdry
obsahovaly mnohem méně klastů než základní hmota a občas byly slabě zdeformovány. Mázdry
mohou představovat vápnitější polohy s vyšší koncentrací jílových minerálů nebo organického
materiálu.
Ačkoli na základě optické mikroskopie byly odhadnuty poměry hlavních komponent, nelze říci, že
tento odhad je zcela věrohodný. Důvodem je nejen subjektivita při odhadu zastoupení, ale i malá
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velikosti zrn, u nichž je občas obtížné přesně stanovit typ minerálu, neboť často nejsou viditelné
odlišovací znaky a dochází tudíž k vyloučení přítomnosti nebo podhodnocení těchto minerálů. Tento
problém vyvstal především při identifikaci živců, které v klasickém optickém mikroskopu nebyly
vůbec rozeznány, i přes to, že v opukách se jedná o běžně přítomný minerál. Jejich přítomnost byla
však dokázána analýzou pomocí elektronové mikroskopie. A ačkoli jsou živce ve vzorcích zastoupeny
pouze v akcesorickém množství, jejich přítomnost je zcela bezpečně prokázána. Na snímcích BSE
byly dobře rozpoznatelné, neboť neprorůstají zcela s okolní základní hmotou, ale často jsou od ní
odděleny tenkým tzv. obalovým pórovým prostorem, max. 1 m mocným. Hojnější zastoupení živců
vykazoval při pozorování v elektronovém mikroskopu vzorek DCh 4. Živce zde byly v několika
případech značně alterovány, při čemž docházelo k jejich rozpadu (Obr. 17). Ve vzorku DCh 3a byla
v ojedinělém případě u živce pozorována fofsorečnanová výplň, ve které bylo kromě forsforu (P) a
hliníku (Al) zjištěno i stroncium (Sr) (Obr. 18). Z pozorovaných živců se v drtivé většině případů
jednalo o draselné živce. Výjimkou byl nález drobného zrna (25 µm) plagioklasu albitového složení,
se značným stupněm zvětrání ve vzorku DCh 1. Stejným způsobem byla detailněji pozorována i
základní křemitá hmota.

Obr. 15. Vzorek DCh 3a. Křemen (Qz), glaukonit (Glt)
a bioklasty v pseudosparitové až sparitové základní
hmotě s póry vyplněnými křemitou hmotou a
oxihydroxidy železa. Snímek v procházejícím světle.

Obr. 16. Vzorek DCh 4. Mázdra tmavší barvy s nižším
obsahem klastického materiálu. Muskovit (Ms) se
vykytuje v tenkých lupenitých krystalech. Z dalších
minerálů je zastoupen křemen (Qz) a kalcit (Cal).
Vzorek je bohatý na oxihydroxidy železa. Snímek v
procházejícím světle.
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Obr. 17. Vzorek DCh 4. Křemitá základní hmota s
jílovými minerály a mikritem, zachovalými zrny
křemene (Qz), kulovitým agregátem glaukonitu (Glt),
bioklasty a zrny kalcitu (Cal) a silně alterovaným
draselným živcem (Kfs).

Obr. 18. Vzorek DCh 3a. Základní pseudosapritovásparitová hmota s pozůstatkem zrna draselného živce
(Kfs) u kterého v důsledku alterace vznikla
fosforečnanová výplň.

Mezi nejhojněji pozorované allochtonní složky patřily klasty křemene. Odhad jeho obsahu
pozorováním v optickém mikroskopu se pohyboval od 2 obj. % u vzorku DCh 3a, který měl obecně
nejnižší zastoupení detritických složek, až po 8 obj. % u vzorků DCh 2 a 10, u kterých se zastoupení
křemene jevilo nejvyšší. Průměrné zastoupení křemene ve vzorcích bylo kolem 6 obj. %. Křemen se
vyskytoval v podobě monokrystalických subangulárních klastů bez známek undulózního zhášení nebo
tlakového poškození. Jedinou výjimku představoval vzorek DCh 12, v němž bylo pozorováno
ojedinělé zrno silicitu (Obr. 19) Průměrná velikost křemenných zrn se pohybovala v rozmezí 30 – 50
µm, tedy středně zrnité prachové frakce. Křemen byl do pánve transportována zřejmě eolickými
procesy (Přikryl ústní sdělení 2016). Pozorování v elektronovém mikroskopu umožnilo detailnější
studium jak základní hmoty, tak klastických zrn. Bylo možné rozlišit tři různé typy křemene. První typ
představoval klastický křemen, který byl do pánve transportován z pevniny. Jedná se o subangulární
až angulární zrna bez výrazného poškození. Jen občas je možné u těchto zrn pozorovat drobné
popraskání. Tato zrna byla pozorována v optickém mikroskopu jako hlavní z prachových složek opuk.
Druhou skupinou SiO2 zrn byly pozůstatky pravděpodobně po schránkách křemitých mikroorganismů.
Tato zrna byla nejčastěji pozorována jako reliktní částice, zatlačovaná karbonátem v alkalickém
prostředí, v němž jsou amorfní či hůře krystalické formy SiO 2 méně stabilní (Obr. 21). Třetí skupinou
SiO2 hmoty studovaných opuk byla velmi jemnozrnná základní hmota tvořená kryptokrystalickými či
mikrokrystalickými, případně též amorfními formami SiO2 (chalcedon, tridymit, CT-opál apod.). RTG
difrakčním rozborem byla potvrzena přítomnost tridymitu.
Dalším terigenním minerálem, přítomným ve všech vzorcích, ačkoli pouze v akcesorickém množství,
byl muskovit. Nejčastěji se vyskytoval ve formě lupínků, často značně alterovaných (Obr. 20), u
kterých v důsledku přeměny dochází k částečné ztrátě interferenčních barev. Přeměna muskovitu byla
pozorována jak v klasickém optickém mikroskopu, tak především pomocí SEM/EDS. Tato analýza
ukázala na velkou míru přeměny přítomných slíd, ať už se jednalo o muskovity nebo občasně nalezené
biotity. Přeměnou slíd (Ms >> Bt) docházelo ke vzniku kaolinitických lemů či poloh (Obr. 22).
V některých případech byla pseudomorfóza muskovitu kaolinitem téměř úplná. Pozorované nálezy
biotitu mohou poskytnout informace o relativní hloubce pohřbení, neboť přítomnost zachovalých
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biotitů svědčí buď o rychlém pohřbení, nebo o nižších teplotách diageneze, během nichž nedošlo
k přeměně, neboť biotit rychle a snadno podléhá přeměně na chlorit či hematit. Nicméně i u lupínků
biotitu byla pozorována přeměna tzv. baueritizacií při níž se uvolňuje železo ze struktury biotitu a ten
se pak velmi podobá muskovitu. Neméně běžné je i zvětrávání biotitu na limonit. Ten byl zachycen
jak pomocí SEM, tak i optickou mikroskopií. Mezi další akcesoricky zastoupené minerály patřil
zirkony (10 µm) či rutil. Ve vzorku DCh 4 byla zjištěna přítomnost drobných zrn granátu, z nichž
jedno bylo identifikováno jako almandin, další pak jako spessartin, o čem svědčily vyšší obsahy MnO.
I zde byly nalezeny krystaly zirkonu a rutilu a dále též monazitu. Ve vzorku DCh 14 bylo přítomno
drobné zrno turmalínu (20 µm), jednalo se však o naprosto ojedinělý nález.

Obr. 19. Vzorek DCh 12. Ojedinělé zrno silicitu spolu
s kalcitem (Cal), křemeny (Qz), glaukonitem (Glt) a
oxihydroxidy železa v základní hmotě. Snímek v
polarizovaném světle.

Obr. 20. Vzorek DCh 10. Značně alterovaný lupenitý
muskovit (Ms), křemen (Qz) a kalcit (Cal) v základní
jemnozrnné hmotě bohaté na oxihydroxidy železa.
Snímek v polarizovaném světle.

Přechod mezi detritickým a diagenetickým materiálem představovala kalcitová zrna. Některá zrna
zřejmě sedimentovala společně s mikritem a bioklasty v rané fázi vývoje sedimentu, převážná většina
však vznikla pravděpodobněji v pozdější době, při diagenezi, vysrážením kalcitových tmelů
v pórovém prostoru horniny (sparit) či rekrystalizací mikritu nebo karbonátových schránek (skeletální
zrna). Velikost kalcitových krystalů nezávisle na jejich původu dosahovala nejčastěji 10 – 50 µm.
Bylo možné nalézt i zrna větších rozměrů (do 100 µm), výjimečně i zrna přes 100 µm, které nejčastěji
představovaly rekrystalizované schránky přítomných mikroorganismů. Takovým příkladem jsou
dírkonošci, jejichž schránky představovaly nejhojněji zastoupené bioklasty (Obr. 23). Rozměrů přes
100 µm však dosahují i některé úlomky kalcifikovaných hub. Sparit se nejčastěji vyskytoval jako
výplň uvnitř bioklastů (Obr. 24). Výplň bioklastů byla nicméně častěji než sparitovým tmelem tvořena
pórovitou základní křemitá hmotou (Obr. 24). Obsah kalcitových zrn a sparitu byla v jednotlivých
vzorcích značně variabilní. Odhadem, provedeným pomocí optické mikroskopie, se obsah kalcitových
zrn pohyboval v rozmezí od 8 obj. % ve vzorku DCh 15 až po 90 obj. % u vzorku DCh 3a, kde
pseudosparit-sparit tvoří základní hmotu ve formě neomorfní mozaiky. Průměrné zastoupení
kalcitových zrn stanovované pomocí optické mikroskopie se u většiny vzorků pohybovalo mezi 10 –
15 obj. %. Pomocí SEM/EDS bylo možné zjistit „čistotu“ kalcitových zrn a schránek mikroorganismů.
Na některých zrnech je tak možné vidět světlejší skvrny, které jsou způsobeny vyšším obsahem FeO a
MnO (Obr. 25). Vyšší obsahy železa byly zachyceny pomocí SEM i ve sparitické základní hmotě
vzorku DCh 3a. Zvýšený obsah železa se projevoval světlejšími „skvrnami“ eliptického tvaru, které
nekopírují hrany krystalů, ale procházejí skrz ně (Obr. 26). I celková distribuce se zdá být zcela
náhodnou. Některá místa vykazovala vyšší koncentraci „skvrn“, jiná byla naopak zcela bez nich.
Zajímavým nálezem bylo „sparitové hnízdo“, tvořené hexagonálními krystaly kalcitu, vzniklé
pravděpodobně pseudomorfózou po autigenním křemeni ve vzorku DCh 2 (Obr. 27).
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Obr. 21. Vzorek DCh 1. Protáhlé zrno biotitu (Bt) a
muskovitu (Ms) s kaolinitickým lemem, bioklasty,
kalcitová zrna (Cal), draselný živec (Kfs) a křemen
(Qz), místy zatlačovaný karbonátem (pravý dolní roh)
v pórovité křemité základní hmotě s příměsí
karbonátu.

Obr. 22. Vzorek DCh 3a. Muskovit (Ms) s
kaolinitickým (Kln) lemem, sparitem vyplněná
schránka, křemenná zrna (Qz) a Fe-oxihydroxidy v
základní pseudosparitové-sparitové hmotě.

Ve všech vzorcích se jako akcesorický autigenní minerál vyskytl glaukonit. Jeho přítomnost
v opukách není nijak výjimečná, protože glaukonit vzniká při tzv. halmyrolýze („podmořském
zvětrávání“), nejčastěji z jílových minerálů, slíd a živců pomalou hydratací a výměnou kationtů při pH
kolem 8 (Kužvart 1984). Ve studovaných vzorcích tvořil izometrická až oválná zrna se značnou
variabilitou ve zbarvení danou různými obsahy železa. Z toho důvodu bylo možné pozorovat jak
typická tmavě zelená zrna, tak i zrna zelenožlutá až hnědozelená (Obr. 28).
Nedílnou součástí studovaných opuk byly též bioklasty. Jednalo se o pozůstatky drobných živočichů,
z nichž zůstaly zachovány schránky, častěji však pouze úlomky schránek nebo částí těl. Schránky
tvořil kalcit. Většinu nalezených schránek, zachycených v příčných či nahodilých průřezech,
představovaly dírkonošci (foraminifery). Ve studovaných vzorcích byla zjištěna dvě společenstva:
převažující planktoničtí dírkonošci (rody Hedbergella, Globotruncana, Nodosaria), ale též rody
bentických dírkonožců (např. Prebulimina, Gavelinella nebo aglutinovaného dírkonošce rodu
Haplophragmoides (Obr. 24)). Tyto druhy je vesměs možné rozpoznat ve všech zkoumaných
vzorcích. Dutiny schránek vyplňovala sparitová nebo pórovitější křemitá hmota s podřízeným
obsahem mikritu a jílových minerálů. Obsah bioklastů byl ve studovaných vzorcích odhadnut na
základě optické mikroskopie do 5 obj. %. Nejméně bioklastů se nacházelo ve vzorcích DCh 3a a 3b;
naopak nejhojněji se vyskytly ve vzorku DCh 4, 8, 9, 10 a 14 (5 obj. %). Analýza pomocí SEM u
vzorků DCh 4, 9 a 10 však ukázala, že tento odhad je přinejmenším u těchto vzorků podhodnocený a
obsah bioklastů se může pohybovat až kolem 15 – 20 obj. %. Velikost bioklastů je značně variabilní a
liší se mezi jednotlivými druhy živočichů. Velikost nejmenších nalezených celých schránek je kolem
20 µm (pravděpodobně se jedná o juvenilní stádia). Největší schránky dosahují přes 1 cm (Obr. 29).
Kromě schránek dírkonošců byly v některých vzorcích zjištěny schránky lasturnatek (ostrakod) (Obr.
30) vyplněných kalcitovým tmelem. Dále byly ve výbrusech zjištěny již zmiňované kalcifikované
jehlice křemitých hub (spongie) (Obr. 31). Nejčastěji byly zachyceny v příčném průřezu, s průměrem
kolem 40 µm. Nejhojněji se vyskytují ve vzorcích DCh 8 a 9, ale zastiženy byly ve všech studovaných
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vzorcích. Některé úlomky schránek byly vlivem sedimentačních procesů a pozdější diagenezí značně
fragmentovány, proto nebylo možné přesněji určit jejich původ.
Všechny vzorky obsahovaly různé zastoupení minerálů oxihydroxidů železa. Ty se vyskytly jak ve
formě samostatných zrn, tak jako výplň pórů nebo výplň schránek (Obr. 32) U vzorku DCh 4 bylo
možné pozorovat v elektronovém mikroskopu framboidální formu pyritu (Obr. 33.). Jednalo se o
mikrokrystalický agregát kulovitého tvaru a ve vzorku byl poměrně častý. Oxihydroxidy železa bylo
možné kromě výplně pórů nalézt i jako výplň žilek.
Některé partie výbrusů měly vzájemně poměrně rozdílné zastoupení jednotlivých komponent. Tento
rozdíl byl dobře patrný především u vzorků DCh 4, 6, 8, 10 a 14, u kterých se vyskytly mázdry
jemnějšího materiálu s malým množstvím klastů. U vzorku DCh 12 bylo možné pozorovat v ploše
celého výbrusu tmavou laminu nabohacenou pravděpodobně jílovými minerály, organickou hmotu a
oxidy Fe. V jejím okolí byla hornina bohatší na křemenná a zejména pak kalcitová zrna (Obr. 34).

Obr. 23. Vzorek DCh 10. Celkový pohled na vzorek,
jehož matrix tvoří pórovitá křemitá základní hmota
s obsahem mikritu a jílových minerálů. Častá jsou
subangulární křemenná zrna (Qz), občasně přerůstaná
kalcitem (Cal). Zrna draselné živce (Kfs) jsou zřetelně
oddělena od základní hmoty. Nalezené muskovity jsou
značně přeměněny na kaolinit. Velmi hojné je
zastoupení bioklastů, s převahou planktonických
dírkonošců. Schránky vyplňuje základní hmota, nebo
sparit. Zaznamenány byly i zbytky kalcifikovaných
spongií v podobě sloupcovitých úlomků.

Obr. 24. Vzorek DCh 10. Detailní pohled na
aglutinovaného dírkonošce rodu Haplophragmoides?
s křemitou a sparitovou výplní. Další přítomné
bioklasty patří pravděpodobně dírkonožcům rodu
Hedbergella a jejich juvenilním stádiím. V základní
hmotě se vyskytují subangulární křemenná zrna (Qz),
kalcitová zrna (Cal) a zrna draselného živce (Kfs).
V pravém horním rohu je zachycen glaukonit (Glt).

Ve studovaných vzorcích bylo možné pozorovat i několik druhů přeměn a neomorfismů, vzniklých
v důsledku různých diagenetických procesů. Nejvýraznější neomorfní přeměna postihla vzorky DCh
3a a 3b u nichž došlo k rekrystalizaci původní, pravděpodobně karbonátem bohaté matrix na
současnou pseudosapritovou-sparitovou základní hmotu. U jiných vzorků byly patrné přechody
mikritu na mikrosparit až sparit. Tento přechod byl dobře patrný zejména u výplní schránek. Další
velmi častou přeměnou byla přeměna muskovitu na kaolinit za vzniku kaolinitického lemu, případně
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vznik novotvořeného kaolinitu. Deformace nebyly u vzorků pozorovány, pouze u vzorků DCh 1, 8, 9,
10, 12 se projevila slabá přednostní orientace klastů. Detailnější popis jednotlivých vzorků je uveden
v příloze I a II.

Obr. 25. Vzorek DCh 1. Zachovalá křemenná zrna,
draselný živec, muskovit, bioklasty, pyrit (Py) a velké
kalcitové zrno (Cal) se zvýšenými obsahy FeO a MnO.
Ve střední části levého okraje se nachází z velké části
alterovaná slída muskovitického složení (Ms)
s výrazným kaolinitickým lemem.

Obr. 26. Vzorek DCh 3a. Agregát glaukonitu (Glt)
s mikrolemem oddělujícím ho od sparitové základní
hmoty, zachovalé zrno křemene (Qz). Čárkovaná čára
vyznačuje přítomnost místa s vyšší koncentrací FeO a
MnO. Na obou snímcích je patrná výplň pórů
pórovitou křemitou hmotou.

Obr. 27. Vzorek DCh 2. "Sparitové hnízdo" tvořené
hexagonálním kalcitem. Dále je přítomen lupenitý
muskovit (Ms), kalcitová zrna (Cal) a křemen (Qz).
Snímek v polarizovaném světle.

Obr. 28. Vzorek DCh 11. Zelená zrna glaukonitu s
mírnými rozdíly ve zbarvení, společně s křemenem
(Qz), kalcitovými zrny (Cal), oxihydroxidy železa a
bioklasty. Snímek v procházejícím světle.
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Obr. 30. Vzorek DCh 3b. Základní pseudosparitová
hmota s oxihydroxidy železa, zrnem glaukonitu a
schránkou lasturnatky. Snímek v procházejícím světle.

Obr. 29. Vzorek DCh 3a. Dírkonošec (foraminifera).
Snímek v procházejícím světle

Obr. 31. Vzorek DCh 10. Kalcifikovaná spongie ? v
základní hmotě bohaté oxihydroxidy železa. Dále jsou
zastoupena kalcitová zrna (Cal), křemen (Qz) a
glaukonit (Glt). Snímek v procházejícím světle.
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Obr. 33. Vzorek DCh 4. Framboidální pyrit. Detail
tzv. květové struktury. V sousedství se vyskytuje zrno
kalcitu (Cal) a při dolní hraně fotografie od matrix
zřetelně oddělné zrno živce (Kfs).

Obr. 32. Vzorek DCh 4. Křemitá základní hmota
s jílovými minerály a mikritem, zachovalými zrny
křemene (Qz), draselným živcem (Kfs) odděleným od
základní hmoty, kalcitem (Cal), kulovitým zrnem
glaukonitu (Glt), nepravidelnými zrny Fe-oxidů a silně
alterovanou slídou muskovitického složení s výrazným
kaolinitickým (Kln) lemem. Vnitřní prostor schránek
je vyplněn pórovitou křemitou výplní, sparitem,
v některých případech jsou schránky vyplněny Feoxihydroxidy.

Obr. 34. Vzorek DCh 12. Tmavě zbarvená lamina s
oxihydroxidy železa a jílovými minerály; v její
blízkosti se nachází vyšší koncentrace kalcitových zrn.
Snímek v procházejícím světle.
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6.1.3

Prvkové kompoziční mapy

Pro vzorky DCh 1, 3a, 4, 9, 10 a 12 byly pomocí SEM/EDS vytvořeny prvkové kompoziční mapy. Pro
vybrané oblasti se měřily hodnoty pro: Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, Ti a Fe. Hodnoty fosforu (P) a titanu
(Ti) byly v porovnání s ostatními měřenými prvky velmi nízké. Pravděpodobně odpovídají občasnému
výskytu rutilu či ilmenitu, v případě fosforu může jít i o apatit. Přehled vybraných prvkových map pro
analyzované vzorky vzorek zobrazuje obrázek 35. Snímky oblastí pro tvorbu map použitím BSE
obsahuje příloha II.
Největší rozdíl, je patrný z prvkových map křemíku a vápníku, které ukazují výrazné rozdíly v podílu
SiO2 a karbonátu. Ze snímků je patrné, že nejnižší obsahy karbonátu mají vzorky DCh 4 a 10, nejvyšší
naopak DCh 3a. Karbonát však nedosahuje takové čistoty, jaká je viditelná u zbylých vzorků.
Důvodem může být skutečnost, že tento vzorek tvoří pseudosparit-sparit, který do sebe během
krystalizace zachytil řadu nečistot. Mimo to je v základní hmotě vzorku DCh 3a značné množství
jemně rozptýlených oxidů železa. To se projevuje jak při kompozičním mapování, tak i na snímcích
BSE v podobě světlejších skvrn. Vysoký obsah čistého vápníku obsahuje i vzorek DCh 12. Tato
pozorování odpovídají i obsahům karbonátu získaným loužením v kyselině chlorovodíkové a octové.
Obsah křemene, respektive SiO2 je nejnižší u vzorku DCh 3a. Křemen se zde vyskytuje v čisté podobě
křemenných zrn, zcela minoritně představuje výplň pórů. Nižší obsah je patrný i u vzorku DCh 4,
nicméně zde je již zřetelný nárůst podílu různých forem SiO 2 v rámci základní hmoty. Vzorek DCh 10
má poměrně vysoké obsahy SiO2 jak v základní hmotě, tak i v podobě klastického křemene. Rozdíl je i
v zastoupení slíd (muskovitu) a železa. Obsah železa je nejvyšší u vzorku DCh 3a, kde se železo
nachází jemně vtroušené do základní hmoty a dává tak vzniknout „skvrnám“ dobře pozorovatelným i
pomocí BSE.
Občasně zvýšené koncentrace draslíku a hliníku jsou dokladem přítomnosti živců, slíd, kaolinitu, ale
též glaukonitu.
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Obr. 35. Porovnání prvkových map vybraných prvků pro všechny měřené vzorky. Ca – vápník, Si – křemík, Fe –
železo, K – draslík, Al – hliník.
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6.1.4

Prášková RTG difrakce

Nejhojněji zastoupené minerály představují křemen a kalcit. Další běžně přítomné fáze jsou slídy
(illit/muskovit), kaolinit a živce. Všechny tyto minerály jsou obsaženy ve všech vzorcích a liší se
pouze jejich relativní zastoupení. Rozbor náhodně orientovaných celkových (neupravených)
vzorků (Obr. 36) posloužila k získání informací o nejhojněji zastoupených fázích. Ve všech případech
šlo o již zmiňovaný křemen a kalcit. Je také možné vysledovat difrakční maxima draselného živce,
illitu/muskovitu a kaolinitu. Bližší identifikace minerálních fází není zcela možná, neboť přítomnost
křemene a kalcitu značně překrývá difrakční maxima ostatních minerálů. Nicméně i tato měření
přinášejí cenné informace. Již zde lze sledovat výskyt pravděpodobně smíšených illit-smektitických
struktur (I/S), které jsou patrné v nízkých úhlech (cca 6° 2Θ).

Obr. 36. Difraktogramy náhodně orientovaných celkových vzorků, znázorňující odlišné kvalitativní i
kvantitativní zastoupení vzorků DCh 1, 3a, 4, 10, 12. Ms – muskovit, Bt – biotit, Kln – kaolinit, Qz – křemen,
Kfs – draselný živec, Cal – kalcit.

První zřejmý rozdíl mezi vzorky je patrný hned na pozici kolem 6° 2Θ mezi vzorky DCh 1 a 12,
v nichž se pravděpodobně vyskytují smíšené I/S struktury, a vzorky DCh 3a, 4 a 10, v nichž tyto
minerální fáze nejsou patrny (Obr. 36). Přítomnost smíšených I/S struktur se v nízkých úhlech
projevuje i u dalších vzorků. Jedná se o vzorky: DCh 2, 6, 8, 9, 11 a 15. Zbylé vzorky (DCh 3b a 14)
na difraktogramu v těchto místech difrakční maximum nemají. V difraktogramech celkových vzorků
je také možné sledovat rozdíl v relativním obsahu kaolinitu, slíd nebo křemene. Nejvyšší zastoupení
kaolinitu se jeví u vzorků DCh 4, 10 a 14, nižší zastoupení pak u vzorků DCh 3a a 3b. Nejméně
kaolinitu mají vzorky s výskytem smíšených I/S struktur (DCh 1, 2, 6, 8, 9,11, 12, 15). Výjimku tvoří
vzorek DCh 15, u kterého se v difraktogramu celkového vzorku objevují difrakční maxima na
pozicích, odpovídajících pozicím kaolinitu – 12,5°, 25°, 38,5° 2Θ. Tyto difrakce nicméně na
záznamech vzorku s odlouženým karbonátem výrazně ztrácí intenzitu. Z toho důvodu je možné se
domnívat, že tento vzorek obsahuje určité množství chloritu. Obsah křemene je relativně podobný ve
všech vzorcích, s výjimkou vzorků DCh 3a a 3b. Vzorky DCh 3a a 3b představují vzorky s největším
obsahem karbonátu (62 – 73 hm. %). Zvýšený obsah karbonátu (kalcitu) je znatelný i na difrakčním
záznamu, kde se vůči ostatním vzorkům projevuje vyšší hodnotou intenzity difrakcí. Tyto vzorky
naopak vykazují nižší obsahy křemene. A z celkově nižšího pozadí lze vyvodit, že i zastoupení
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amorfních fází bude nižší než je tomu u ostatních vzorků – tuto skutečnost potvrzuje pozorování
v optickém i elektronovém mikroskopu.
U vzorku DCh 1 se na pozici 30° 2Θ objevuje reflexe (Obr. 36), která chybí u všech ostatních vzorků.
Na této (nebo velmi blízké) pozici se vyskytuje reflexe draselného živce, jehož reflexe se v tomto
místě vyskytuje i u ostatních vzorků, nicméně netvoří tak znatelnou difrakci, jako je tomu u vzorku
DCh 1. Je nutné tedy uvažovat o jiném minerálu, jenž difraktuje v tomto místě a činí tak difrakci na
pozici 30° 2Θ u vzorku DCh 1 více difúzní. Tuto fázi se však nepodařilo identifikovat.
Větší vypovídací hodnotu než náhodně orientované celkové vzorky poskytují náhodně orientované
vzorky s odlouženým karbonátem. U těchto vzorků došlo k zvýraznění dříve potlačených
difrakčních maxim, což poskytlo detailnější informace o fázovém složení horniny. Loužením
v kyselinách též došlo k odstranění případných chloritů, které jinak mohou komplikovat identifikaci
kaolinitu. U několika vzorků byla ztráta, nebo výraznější snížení intenzity difrakce zaznamenány. Šlo
předně o vzorek DCh 15, u kterého došlo k poklesu intenzity difrakcí na 12,5°, 25°, 38,5 2Θ. Dále u
vzorků DCh 3a, 3b, 4, 6, 8, 10, 14 a 15 došlo k výraznému snížení a u některých vzorků až ztrátě
difrakce na pozici 20,5° 2Θ. V tomto úhlu se předpokládá výskyt tridymitu. Tridymit, či cristoballit
jsou v opukách běžně přítomné fáze. Jde o polymorfní modifikace křemene vznikající v opukách
v podmínkách diageneze. Tridymit na difrakčním záznamu nabývá nejintenzivnějších hodnot na pozici
kolem 20,5° 2Θ. Jeho zastoupení není však u všech vzorků stejné. Větší intenzity dosahují reflexe u
vzorků DCh 3b, 4 (Obr. 37), 14, a 15. Méně výrazné jsou u vzorků DCh 3a, 6, 10 a 12. U zbylých
vzorků je záznam málo intenzivní a nepříliš jasný. U těchto vzorků tedy tridymit nelze s jistotou
stanovit, ale nemůže být zcela vyloučen. Přítomnost cristobalitu se dá předpokládat, avšak
z rentgenového záznamu ji nelze prokázat.

Obr. 37. Vzorek DCh 4. Srovnání RTG difrakčního záznamu vzorku s odlouženým karbonátem (červený) a
celkového vzorku (černý). U vzorku s odlouženým karbonátem došlo k zvýraznění difrakčního maxima pro
špatně krystalický illit (PCI) a pro kaolinit. Naopak intenzita reflexe tridymitu mírně poklesla. Ms – muskovit,
Kln – kaolinit, Qz – křemen, Kfs – draselný živec, Cal – kalcit.

U náhodně orientovaných vzorků s odlouženým karbonátem dochází ke zvýraznění reflexí v nízkých
úhlech (do 10° 2Θ), které byly slabě patrné již u difraktogramů celkových vzorků. Difrakční maxima
v této oblasti se vyskytují u vzorků DCh 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12 a 15. Tyto pozice jsou přiřazeny
smíšeným illit-smektitickým strukturám (Obr. 38), které jsou potvrzeny analýzou vzorků vystavených
parám ethylenglykolu. Smíšená struktura se nejvýrazněji projevuje difrakčním maximem na pozici
kolem 6° 2Θ (14,5 Å). U ostatních vzorků (DCh 3a, 3b, 4, 10 a 14) došlo v nízkých úhlech
k zvýraznění reflexe špatně krystalického illitu (poorly-crystalline illite, PCI) s velmi širokým
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difrakčním maximem, které bývá způsobeno malou velikostí krystalitů (Meunier et Velde 2004). U
náhodně orientovaných vzorků DCh 3a a 3b s odlouženým karbonátem se nově objevuje florencit
(Obr. 39), který se v žádném z dalších vzorků již nevyskytuje. Odloužením karbonátu dochází ke
zvýraznění difrakcí kaolinitu. Na základě rozdílných intenzit tak je možné odlišit vzorky s velmi
nízkým obsahem kaolinitu (DCh 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12 a 15) a vzorky s vysokým obsahem kaolinitu
(DCh 3a, 3b, 4, 10, 14). Vzorky s vyšším obsahem kaolinitu zároveň vykazují vyšší obsahy
muskovitu, z čehož lze usuzovat, že větší část kaolinitu bude vázána na přeměněné lupínky muskovitu.
Hojněji se v těchto vzorcích objevují i draselné živce. Jejich přesná identifikace není prakticky možná,
a to zejména z toho důvodu, že se jedná o směsný vzorek, kde se dá předpokládat výskyt živců
z různých oblastí, a tedy i s rozdílným složením. A právě složení velmi ovlivňuje správnou interpretaci
živců.

Obr. 38. Vzorek DCh 1. Srovnání RTG difrakčního záznamu vzorku s odlouženým karbonátem (červený) a
celkového vzorku (černý). I/S – smektit, Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Qz – křemen, Kfs – draselný živec, Cal
– kalcit.

Obr. 39. Vzorek DCh 3a. Srovnání RTG difrakčního záznamu vzorku s odlouženým karbonátem (červený) a
celkového vzorku (černý). U vzorku došlo nově k zvýraznění reflexe florencitu. Ms – muskovit, Kln – kaolinit,
Qz – křemen, Kfs – draselný živec, Cal – kalcit.
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Pro analýzu jílových minerálů mají největší význam texturně orientované a glykolované vzorky. Při
měření orientovaných vzorků dochází ke zvýraznění bazálních difrakcí 00l a potlačení ostatních.
Analýza ethylenglykolem upravených vzorků pak slouží k přesnější identifikaci expandibilních
minerálů. Měření texturně orientovaných a glykolovaných vzorků probíhalo v rozmezí 3 – 26° 2Θ.
Měření ve vyšších úhlech není nutné, neboť zejména u smektitů a smíšených struktur jsou bazální
difrakce vyšších řádů výrazně nižší než intenzita difrakcí 001 (Weiss a Kužvart 2005) a nejsou tedy
tak významné a často ani rozpoznatelné.
Analýza texturně orientovaných a glykolovaných vzorků potvrdila přítomnost dříve pozorovaných
smíšených I/S struktur (DCh 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 15) i špatně krystalického illitu (PCI) (DCh 3a, 3b, 4,
10, 14) (Obr. 40 – 42). Struktury obsahující smektity je možné snadno identifikovat porovnáním
texturně orientovaného a glykolovaného vzorku. Texturně orientované vzorky mají silnou 001 reflexi
na pozici kolem 6° 2Θ (14,4 – 15 Å), která se u glykolovaných vzorků posune na pozici blízko 5,1 –
5,2° 2Θ (16,8 – 17,2 Å). Tento posun je zapříčiněn oddálením vrstev v důsledku zaplnění mezivrství
molekulami ethylenglykolu. Difrakce 002 a vyšší jsou u smektitů a smíšených struktur poměrně slabé
a bývají detekovány především při významnějším obsahu smektitů. Z toho důvodu lze usuzovat, že
vzorky opuk z Dolních Chaber obsahují vyšší podíl smektitů, neboť reflexe 002 a 003 jsou v záznamu
(glykolovaném) patrné, a to i přesto, že tvoří velmi široká difrakční maxima (Obr. 40). Podíl I/S
struktur v jednotlivých vzorcích se nicméně vzorek od vzorku liší. Mezi vzorky s největším
zastoupením I/S patří vzorek DCh 8, méně pak mají vzorky DCh 1 (Obr. 40) a 6. Nejmenší obsah I/S
se jeví u vzorku DCh 11.

Obr. 40. Vzorek DCh 1. Srovnání RTG difrakčního záznamu texturně orientovaného (o) a glykolovaného (og).
I/S – illit-smektit, Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Qz – křemen, Kfs – draselný živec, [A] – Ångström.

U ostatních vzorků byla potvrzena přítomnost špatně krystalického illitu (PCI), jehož difrakce se
projevuje širokým, silně asymetrickým difrakčním maximem v úhlech od 6 – 9,5° 2Θ (Obr. 41 a 42).
Difrakční záznam illitu není glykolováním postižen, proto nedochází k posunu difrakčního maxima
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Obr. 41. Vzorek DCh 3a. Srovnání RTG difrakčního záznamu vzorku s odlouženým karbonátem (červený) a
celkového vzorku (černý). U vzorku došlo nově k zvýraznění reflexe florencitu. Ms – muskovit, Kln – kaolinit,
Qz – křemen, Kfs – draselný živec, Cal – kalcit, [A] – Ångström.

Obr. 42. Vzorek DCh 4. Srovnání RTG difrakčního záznamu texturně orientovaného (o) a glykolovaného (og).
I/S – illit-smektit, I – illit, Kln – kaolinit, Ms – muskovit, Qz – křemen, Kfs – draselný živec, [A] – Ångström.

6.2
6.2.1

Pórový prostor
Optická mikroskopie

Použitím rtuťové výbojky v optickém mikroskopu došlo k vybuzení fluorescence v barvivu (Epodye
od firmy Struers, Dánsko), jímž byly preparáty penetrovány před vlastní výrobou výbrusů, čímž bylo
možné rozlišit volný prostor od krystalů, případně i volný prostor v krystalech (Obr. 43 – 49). Matrix,
která u většiny vzorků v procházejícím světle tvořila masivní šedohnědou hmotu s výskytem větších
kalcitových krystalů, oxihydroxidů železa, křemene, glaukonitu či schránek dírkonošců, se
v ultrafialovém světle zbarvila do různých odstínů zelené či žlutozelené (Obr. 43 – 49). Tato
skutečnost svědčí o velkém množství drobných pórů, v nichž se uchytilo barvivo.
Podstatnou část opuk tvoří již zmiňovaná křemitá základní hmota, na níž se podílí jak amorfní, tak
kryptokrystalické a mikrokrystalické formy SiO2. Matrix dále tvoří mikrit a jílové minerály. A právě
mezi těmito komponentami se vyskytují póry. Různé odstíny zelené představují rozdílnou míru
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pórovitosti (obecně čím jasnější barva, tím pórovitější oblast). Tmavě zbarvené plochy (šedé – černé)
jsou naopak místa, která nebyla penetrována pryskyřicí. Jde tedy o oblasti s malou pórovitostí.
Nejčastěji se jedná o dobře vykrystalizovaný kalcit, schránky organismů nebo o zrna křemene, živců,
Fe-oxihydroxidů, glaukonitu aj. Krystalický kalcit jako takový nebývá příliš pórovitý; naopak kalcit
v podobě mikritu, představuje vysoce pórovité prostředí.
Přímé pozorování pórové struktury má ovšem stejně jako klasická optická mikroskopie značná
omezení. Jejím výsledkem je pohled na celkový charakter pórového prostu bez možnosti bližšího
zkoumání jednotlivých pórů. Problém tkví opět v malé velikosti těchto pórů, které proto nelze
v optickém mikroskopu kvantifikovat a v drtivé většině případů ani určit o jaký typ pórů se jedná.
V mnohých případech lze ve vzorcích pozorovat modře luminiskující krystaly, které se výrazně liší od
okolní zelené křemité a karbonátové hmoty. Tmavě modrou až nafialovělou luminiscenci vykazují
kaolinity. Výrazně světle modře pravděpodobně luminiskují zrna draselného živce. Nejvýznamněji
jsou tato zrna zastoupena ve vzorcích DCh 3a a 3b, ale v hojném množství je možné je nalézt ve všech
vzorcích.
Nejnižší pórovitost je pozorována u vzorků DCh 3a a 3b (Obr. 43 a 44). Tyto vzorky tvoří převážně
pseudosaprit a sparit, jde tedy o poměrně dobře krystalický materiál s nízkou pórovitostí. V základní
hmotě se spíš ojediněle vyskytují klasty, kolem kterých vzniká pozorovatelný volný prostor.
Oxihydroxidy železa tvoří pro použité fluorescenční barvivo téměř nepropustný materiál a z toho
důvodu jsou pozorovány jako téměř černé oblasti. Mezi vzorky DCh 3a a 3b je patrný rozdíl
v pórovitosti. Zatímco u vzorku DCh 3a je základní hmota lépe krystalická a v ultrafialovém světle je
vzorek poměrně tmavý, u vzorku DCh 3b je znát větší podíl pórového prostoru a zejména pak i vyšší
zastoupení klastického materiálu.

Obr. 43. Porovnání stejné oblasti vzorku DCh 3a v ultrafialovém světle (nalevo) a ve viditelném procházejícím
světle (napravo). Ve střední části fotografie se nachází glaukonit. V pravé části fotografie se vyskytuje schránka
vyplněná oxidy železa, která díky tomu nebyla penetrována a v UV světle se proto jeví tmavě. Vysoký podíl
tmavě zbarvených oblastí, jež nebyly penetrovány, svědčí o nižší pórovitosti vzorku. Modře luminiskující zrna
představují pravděpodobně kaolinit a draselné živce.
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Obr. 44. Porovnání stejné oblasti vzorku DCh 3b v ultrafialovém světle (nalevo) a ve viditelném procházejícím
světle (napravo). V pravém dolním rohu snímků je patrný mírně odlišný charakter horniny. V procházejícím
světle má tato oblast tmavší zbarvení a jemnozrnnější charakter. Jedná se zřejmě o oblast bohatší křemitou
hmotou a jílovými minerály.

Naopak nižší pórovitost ve srovnání s ostatními vzorky se zdá být u vzorků DCh 4, 10, 14 a 15 (Obr.
45 a 46). Zkoumané vzorky mají v ultrafialovém světle vyšší podíl základní hmoty, a proto lze
předpokládat i vyšší pórovitost. Oproti jiným vzorkům vykazují větší rozměry zrn kalcitu. Ve vzorcích
jsou také hojné bioklasty, které se velkou měrou podílí na pórovitosti.

Obr. 45. Porovnání stejné oblasti vzorku DCh 4 v ultrafialovém světle (nalevo) a ve viditelném procházejícím
světle (napravo). V levém dolním rohu snímků se nachází schránka zcela vyplněná základní hmotou. Kalcitová
zrna dosahují kolem 80 µm.
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Obr. 46. Porovnání stejné oblasti vzorku DCh 10 v ultrafialovém světle (nalevo) a ve viditelném procházejícím
světle (napravo). V levé části snímku se nachází úlomek kalcifikované spongie. Řada kalcitových zrn zřejmě
představuje přepracované úlomky schránek.

Charakter pórového prostoru byl podobný i u vzorků DCh 8 a DCh 9. Pouze u vzorku DCh 8 bylo
možné častěji pozorovat oxihydroxidy železa, které se vyskytují jak v podobě zrn, tak i ve formě žilek
(Obr. 47).

Obr. 47. Porovnání stejné oblasti vzorku DCh 8 v ultrafialovém světle (nalevo) a ve viditelném procházejícím
světle (napravo). Snímek zachycuje žilku bohatou oxihydroxidy železa. Dále se zde vyskytují kalcitová zrna a
glaukonit.

Kromě pórů bylo možné ve studovaných vzorcích (např. u vzorků DCh 1, 2, 4, 6, 8 a 15) identifikovat
mikrotrhliny, které měly různý charakter od jasně otevřených tahových mikrotrhlin bez výplně až po
mikrotrhliny vyplněné druhotným materiálem. Mikrotrhliny se nicméně vyskytovaly ojediněle a
dosahovaly délek do 1 mm. Výjimkou byly vzorky DCh 2 a 8, u kterých byla pozorována kontinuální
mikrotrhlina větší délky. U vzorku DCh 2 dosahovala délky kolem 5 mm (Obr. 48). U vzorku DCh 8
byla mikrotrhlina vyplněna pravděpodobně mikrokrystaly křemene a ? jílovými minerály, které zřejmě
způsobují tmavší zbarvení místy při pozorování ve viditelném světle, avšak v ultrafialovém světle je
zřetelná vyšší pórovitost této struktury (Obr. 49).
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Obr. 48. Vzorek DCh 2 s mikrotrhlinou v celkové délce
kolem 5 mm. Tmavší oblast ve spodní části fotografie
představuje místo pravděpodobně s vyšším obsahem
jílových minerálů a oxihydroxidů železa.

Obr. 49. Vzorek DCh 8 s mikrotrhlinou vyplněnou
jemnozrnným pórovitým materiálem.

6.2.2

Texturní parametry pórového prostředí studovaných opuk

Detailnější specifikaci pórového prostoru poskytla vysokotlaká rtuťová porozimetrie, která má sice též
několik nevýhod (detailněji rozebráno v diskusi), ale přesto nabízí poměrně přesná data o texturních
parametrech i odvozených fyzikálních vlastnostech. Měřením tak lze získat informace o pórovém
prostoru, o objemu pórů, měrném povrchu pórů a charakteristickém poloměru pórů. Odvozené
vlastnosti se pak týkají objemové hmotnosti, zdánlivé hustoty a pórovitosti. Přehled výsledků obou
měření obsahuje tabulka 1/p v příloze IV.
Nižší pórovitost u vzorku DCh 3a, zaznamenaná optickou mikroskopií, potvrdila i rtuťová
porozimetrie. Z výsledků (Tab. 4) vyplývá, že tento vzorek má oproti ostatní vzorkům velmi nízkou
pórovitost dosahující necelých 6 obj. %. Z jednotlivých kategorií pórů dle klasifikace IUPAC (1976)
převažují ve vzorku DCh 3a mezopóry (64,8 % z celkového podílu pórů), následují makropóry (28,5
%); podíl hrubých pórů je velmi nízký (6,75 %). Rovněž měrný povrch pórového prostředí této opuky
je velmi nízký (2,37 m2/g) a nejvíc se na ni podílejí póry s poloměrem 3 – 40 nm. Zajímavé je, že
vzorek DCh 3b, který představuje vzhledově odlišnou část původně odebraného vzorku DCh3 se
texturními parametry pórového prostředí výrazně odlišuje od vzorku DCh 3a a více se blíží hodnotám,
naměřeným u ostatních vzorků. Pórovitost tohoto vzorku DCh 3b dosahuje 17,33 %. S ní
koresponduje i celkový objem. Významného rozdílu bylo též dosaženo v průměrném poloměru pórů
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(119 nm). Ve vzorku DCh 3b převažují makropóry (67,2 %) nad mezopóry (29,8 %), zatímco hrubé
póry zaujímají necelá 3 %. Měrný povrch pórového prostředí vzorku DCh 3b je téměř dvojnásobný
oproti DCh 3a (5,77 m2/g).

Tab. 4. Přehled základní texturních parametrů a odvozených fyzikálních vlastností pórového prostoru opuk
z kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech za pomoci vysokotlaké rtuťové porozimetrie. Hodnoty byly
získány aritmetickým průměrem ze dvou měření každého vzorku.
Celkový
Měrný
Charakteristický
Celková
Objemová
Zdánlivá
Vzorek
objem
povrch
poloměr pórů
pórovitost
hmotnost
hustota
(mm3/g)
(m2/g)
(nm)
(%)
(g/cm3)
(g/cm3)
95,32
7,44
74,56
20,88
2,19
2,77
DCh 1
DCh 2
DCh 3a
DCh 3b
DCh 4
DCh 6
DCh 8

87,18
21,61
79,61
127,90
98,78
100,45

6,96
2,36
5,76
7,43
7,94
4,92

60,39
28,45
118,69
106,97
55,51
137,62

18,71
5,86
17,33
26,00
20,74
21,92

2,15
2,72
2,18
2,03
2,10
2,18

2,64
2,88
2,63
2,75
2,65
2,79

DCh 9
DCh 10
DCh 11
DCh 12
DCh 14
DCh 15

102,05
112,24
93,00
103,48

6,30
6,62
8,33
7,08

158,66
174,51
39,60
104,42

20,92
23,44
19,59
22,01

2,05
2,09
2,11
2,13

2,59
2,73
2,62
2,73

104,85
109,92

9,63
7,31

49,75
128,45

23,06
22,28

2,20
2,03

2,86
2,61

U vzorků DCh 4, 10, 14 a 15 byla rtuťovou porozimetrií zjištěna celková pórovitost 26 % (DCh 4),
23,44 % (DCh 10), 23,06 % (DCh 14) a 22,3 % (DCh 15), což představuje nejvyšší naměřené hodnoty
(Tab. 4). U vzorku DCh 10 je zároveň naměřena největší průměrný poloměr pórů (174,5 nm), který se
výrazně odlišuje od průměrných poloměrů vzorků (DCh 4 = 106,5 nm, DCh 14 = 50 nm). Na složení
pórů se u vzorků DCh 4, 10 a 14 výrazněji podílejí makropóry (76,29 %, 73,1 %, 61,94 %). U vzorku
DCh 14 byl naměřen nejvyšší měrný povrch pórů odpovídající 9,63 m2/g, který se viditelně odchyluje
od celkového měrného povrchu vzorku DCh 4 (7,43 m2/g) i DCh 10 (6,63 m2/g). Nejvyšší podíl na
celkové ploše pórů připadá na mezorpóry.
Další dva vzorky (DCh 8 a DCh 9) patří mezi vzorky s největším poloměrem pórů a to 137,5 nm u
vzorku DCh 8 a 158,5 nm u vzorku DCh 9, při čemž právě póry s poloměrem od 100 – 200 nm se na
jejich celkovém objemu pórů podílejí největší mírou.
U zbývajících vzorků byla zjištěna nižší pórovitost v rozmezí 18,72 – 22,28 %. Průměrný poloměr
pórů se pohybuje od 39,5 nm u vzorku DCh 11 do 100,5 nm u vzorku DCh 12. Vyšší míra podobnosti
panuje u vzorků DCh 1, 2, 6 a 11. Vzorek DCh 12 od vzorků DCh 1, 2, 6 a 11 výrazněji vybočuje
pouze větším poloměrem pórů (128,5 nm).
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7. DISKUSE
7.1

Obecně

Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit mineralogické složení opukových vzorků odebraných
z různých stavebních fází v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Z historicky cenných
základů této památky bylo odebráno pouze malé množství vzorků, aby bylo možné provést potřebné
rozbory a přitom výrazně nenarušit charakter dochovaného zdiva (viz např. Přikryl a Török 2010).
Bylo tedy nutné zvolit analýzy, které optimálně využijí získaný materiál a zároveň podají informace
jak o složení, tak vnitřní stavbě.
Z těchto základních předpokladů vyplynula jako nejvhodnější kombinace metod optická mikroskopie,
elektronová mikroskopie s mikroanalýzou (SEM/EDS), práškovou RTG difrakcí a rtuťové
porozimetrie. Zvolené metody tedy odpovídají současným požadavkům památkové péče na průzkum
opuk z památkových objektů (Přikryl a kol. 2014).

7.2

Mineralogické složení opuk z kostela Stětí v. Jana Křtitele v Dolních Chabrech

Optická mikroskopie je základní metodou pro studium mineralogického složení i texturních vlastností
hornin. V případě zkoumání opuk bylo uplatnění této metody vázáno zejména na celkový pohled na
horninu a nikoliv na její mineralogické složení. Úlomkovitá příměs v zrnitosti odpovídající
jemnozrnné až středně zrnité prachové frakci neumožňuje spolehlivě identifikovat jednotlivá zrna, či
odlišit draselné živce. Proto lze optickou mikroskopii uplatnit spíše při zkoumání celkové struktury
opuk, pozorování bioklastů či studiu vnitřních poruch než k přesné mineralogické analýze. Přesnější
stanovení přítomných fází potom přináší práškové RTG difrakce spolu elektronovou mikroskopií.
Porovnáním všech vzorků opuk v optickém mikroskopu byly pozorovány mezi některými z nich
určité podobnosti. Ty se týkaly především kvantitativního zastoupení viditelných fází, neboť
kvalitativně si jsou všechny vzorky, s výjimkou vzorku DCh 3a a 3b, velmi podobny. Na základě
těchto pozorování byly vytvořeny 4 klasifikační skupiny (Obr. 50), odlišené relativním zastoupením
základní hmoty (Tab. 5) a celkovým charakterem horniny.
Kvalitativní složení vzorků s vyloučením vzorků DCh 3a a 3b se u všech vzorků shoduje. Mezi
pozorované fáze patří detritický křemen prachové frakce, dále slídy, u nichž převažují lupínky
muskovitů. Řada zrn muskovitů vykazuje známky částečné přeměny, což bylo následně potvrzeno
studiem pomocí elektronového mikroskopu, jímž byl odhalen rozsah přeměn muskovitu na kaolinit.
Ve všech vzorcích se nacházejí agregáty glaukonitu, u nichž byly v optickém mikroskopu pozorovány
různé odstíny zelené, přecházející až do zelenohnědé. Různé zbarvení glaukonitů svědčí o rozdílných
obsazích železa ve struktuře krystalů. Podíl oxihydroxidů železa je ve studovaných vzorcích poměrně
variabilní a jeho zastoupení má vliv na celkové zbarvení horniny. Největší obsahy byly pozorovány u
vzorků DCh 4, 14, 10 a 12. Karbonátovou složku představují kalcitová zrna a sparit, který u vzorků
DCh 3a a 3b tvoří základní hmotu. Rozdílný obsah bioklastů je patrný zejména u vzorků DCh 4, 10 a
14, které mají nejvyšší podíl rozpoznatelných schránek. Menší zastoupení bioklastů obsahují vzorky
DCh 8 a 9. U ostatních vzorků převažují pouze fragmenty bioklastů, které není možné přesněji
identifikovat a zejména jejich množství, je výrazně nižší než u dříve zmíněných vzorků. Nejmenší
obsah bioklastů má vzorek DCh 3a, nalezené bioklasty jsou však dobře zachovány. Ve všech vzorcích
je možné rozlišit duté kruhovité útvary, které byly identifikovány jako kalcifikované jehlice hub
(spongie). Jehlice byly rozpoznány jak v řezech kolmých, tak i podélných s průměrnou délkou kolem
300 µm. Nejhojněji jsou jehlice hub zastoupeny ve vzorcích DCh 8 a 9, výrazně méně ve všech
ostatních. Ve vzorcích DCh 3a a 3b jsou zastoupeny pouze sporadicky, nicméně v obou vzorcích jsou
potvrzeny.
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Dvě ze čtyř skupin vytvořených na základě odhadu obsahu základní hmoty (matrix) korelují se dvěma
nejstaršími stavebními fázemi kostela. V prvním případě jde o vzorky DCh 8 a DCh 9 s obsahem
matrix 60 obj. %, které patří nejstarší stavební fázi (kostel č. I) (Obr. 50). Druhou skupinu, kterou lze
částečně korelovat s určitou stavební fází, tvoří vzorky DCh 1, 2, 6, 11 a 15 s obsahem matrix 72 – 79
obj. %. Tyto vzorky patří druhé nejstarší stavební fázi – kostelu č. II (Obr. 50). Výjimkou této skupiny
jsou vzorky DCh 4 a 14, které mají sice opticky vysoký obsah matrix, odpovídající první skupině, ale
svým umístěním náleží jiným stavebním fázím. Vzorek DCh 4 patří stavební fázi č. III – rotundě a
vzorek DCh 14 patří současnému kostelu (kostel č. IV) (Obr. 50).
Tab. 5. Relativní zastoupení vybraných fází v opukách stanovené pomocí optické mikroskopie (odhad) a jejich
přiřazení skupině dle obsahu matrix. *Qz – křemen (detritický), Glt – glaukonit.
kalcit. zrna/
[obj. %]
matrix
Qz
bioklasty
slída
Glt
Fe-oxidy
sparit
DCh 15
DCh 11
DCh 4
DCh 14
DCh 1
DCh 6
DCh 2
DCh 10
DCh 12
DCh 8
DCh 9
DCh 3b
DCh 3a

79
76
74
74
73
72
72
66
65
60
60
5
3

8
10
10
10
15
15
10
15
20
25
25
85
90

6
5
5
5
5
5
8
8
5
4
4
4
2

2
2
5
5
3
2
4
5
3
5
5
2
1

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

2
3
1
1
2
1
1
1
1
3
3
1
1

2
3
4
4
1
3
4
4
5
2
2
3
1

Vzorky odebrané ze základů rotundy (DCh 3a, 3b, 4 a 12) se od sebe při mikroskopickém zkoumání
značně odlišují. Zcela atypickými jsou DCh 3a a 3b, které nemají křemitou základní hmotu, ale
převažuje u nich pseudosparit. Proto byly vymezeny jako samostatná skupina s nízkým obsahem
„křemité matrix“ (3 – 5 obj. %). Vzorek DCh 4 se řadí do první skupiny, s vysokým obsahem matrix a
vzorek DCh 12 patří na základě obsahu matrix, která představuje 65 obj. % do druhé skupiny, do které
spadá i vzorek DCh 10. Oba tyto vzorky mají poměrně vysoký obsah oxihydroxidů železa (4 – 5 obj.
%) a podobné zastoupení základní hmoty a kalcitových zrn (10 – 15 obj. %).
Z pozorování pomocí optické mikroskopie vyplývá jen částečná shoda mezi použitými horninami a
stavebními fázemi. Velmi podobný vzhled mají vzorky DCh 8 a 9, které zároveň patří základům
nejstaršího kostela (kostel č. I). Druhou skupinu s podobnou charakteristikou tvoří vzorky DCh 1, 2, 6,
11 a 15, které byly odebrány ze základů kostela s klasovým zdivem (kostel č. II). Vzorky odebrané ze
dvou nejmladších staveb již vůči sobě vykazují odlišný vzhled a není možné je s jistotou přiřadit
některé ze stavebních fází (Tab. 6).
Tab. 6. Seznam vzorků stavebního kamene odebraných v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech
přiřazených jednotlivým stavebním fázím. *stavební fáze: I – nejstarší konstrukce (počátek 11. stol. ?), II –
klasové zdivo (průběh 11. stol. ?), III – rotunda (počátek 12. stol.), IV – současný kostel (konec 12. stol.).
Stavební fáze*
Vzorek
DCh

I
(nejstarší konstrukce)
1, 2, 6, 11, 15

II
(kostel s klasovým zdivem)
3a, 3b, 4, 12

48

III
(rotunda)
8, 9

IV
(současný kostel)
10, 14

Obr. 50. Přiřazení vzorků odpovídajícím stavebním fázím tak, jak byly odebrány v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
v Dolních Chabrech a porovnání skupin s rozdílným obsahem základní hmoty (matrix). Skupiny dle obsahu
matrix: Sk. 1) 72 – 79 obj. %, Sk. 2) 65 – 66 obj. %, Sk. 3) 60 obj. %, Sk. 4) 3 – 5 obj. %. (Obrázek upraven
podle podkladů PhDr. M. Trymla).

Studium pomocí elektronového mikroskopu poskytlo detailnější informace o složení studovaných
opuk a o zastoupení jednotlivých horninotvorných složek. U analyzovaných vzorků (DCh 1, 3a, 4 a
10) se tak potvrdila přítomnost dalších fází, které nebyly zaznamenány optickou mikroskopií ani
rentgenovou difrakcí. Jednalo se například o akcesoricky přítomný monazit, zirkon nebo granáty
(zjištěny např. ve vzorku DCh 1), jež složením odpovídaly almandinu a spessartinu. Pomocí
SEM/EDS byly zdokumentovány i další akcesorické minerály (zejména rutil, ilmenit a biotit, případně
též pyrit), v opukách běžně nacházené a uváděné ve starší literatuře (např. Kotlík 2000; Konta 1992).
Pyrit byl nejčastěji přítomen jako výplň bioklastů.
Studium pomocí SEM/EDS pomohlo určit charakter a zastoupení úlomkovité složky, u níž je
předpokládán mimopánevní (terigenní) původ. Týká se to jak angulárních až subangulárních zrn
křemene (lze předpokládat přítomnost nízkého a křemene) v jemně až středně zrnité prachové frakci,
tak klastů draselného živce a lupínků slíd (zejména muskovitu) o stejné zrnitosti. V případě muskovitu
byl zdokumentován poměrně značný rozsah přeměn původního muskovitu na kaolinit. Občasná
přítomnost biotitu může být dokladem malé hloubky pohřbení nebo jeho rychlého průběhu, při němž
nedošlo k jeho přeměně.
V případě složek pánevního původu byl zřetelně patrný rozdíl mezi karbonátovou složkou bohatým
vzorkem DCh 3a (v něm byla jasně prokázána karbonátová základní hmota ve formě pseudosparitu –
sparitu) a ostatními, u nichž naopak převládá pórovitá křemitá základní hmota, v níž se méně často
vyskytují mikritická karbonátová (kalcitová) zrna a jílové minerály (převažuje kaolinit nad illitem).
Mezi autigenní minerály patří zejména kalcit a to jak ve formě zrn usazovaných zřejmě již v průběhu
sedimentace celé horniny, tak ve formě novotvořených zrn. Kalcit je běžný i jako sparitová výplň
některých schránek. Dalším autigenním minerálem je glaukonit. Ve vzorcích nejčastěji tvoří agregáty
izometrických tvarů a v různém množství je přítomen ve všech vzorcích, nicméně vždy pouze jen jako
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akcesorie. Častá byla přítomnost novotvořeného kaolinitu, který vyplňuje různé pórové prostory,
bioklasty, apod.
Významnou vnitropánevní horninotvornou složkou jsou též bioklasty, mezi nimiž převládají často
dobře zachovalé schránky dírkonošců. Nalezené schránky dírkonošců svědčí o dvou druzích
společenstev. Převažují rody planktonických dírkonošců, vázané na hlubokovodní prostředí.
Dírkonošci bentických rodů jsou zastoupeny méně. Tyto nálezy dokládají, že v době ukládání
sedimentu muselo docházet ke střídání sedimentačních podmínek. Ojediněle byla objevena lasturnatka
(ostrakod), fragmenty mechovky (bryozoa) či úlomek schránky plže (gastropod). Ve všech vzorcích
byly zastoupeny i jehlice hub (spongie), byť pouze akcesoricky. Bioklasty se často dochovaly pouze
v podobě úlomků, či již zcela přeměněných klastů, které nebylo možné blíže určit. Četnost zastoupení
bioklastů byla mezi studovanými vzorky rozdílná (nejhojněji byly obsaženy ve vzorcích DCh 10 a 4,
zatímco u vzorku DCh 1 byly bioklasty méně hojné).
Pomocí SEM/EDS bylo možné přímo pozorovat pórovitý charakter křemité základní hmoty.
Intrafosilní pórovitost se podařilo zdokumentovat u některých zachovalých schránek dírkonošců, které
jsou v některých případech duté, častěji ovšem vyplněny sparitem nebo pórovitou křemitou či křemitokaolinitovou hmotou.

7.3

Nerozpustný zbytek a fázové složení vzorků opuk z kostela Stětí sv. Jana Křtitele
v Dolních Chabrech

Dalším vodítkem pro rozčlenění studovaného souboru vzorků by mohl být celkový obsah v kyselině
odloužitelné složky, jež koreluje s obsahem karbonátu. Na základě zjištěného hmotnostního úbytku po
odloužení karbonátové složky (viz Tab. 3) byly studované vzorky rozděleny do následujících 3 skupin:
1. skupina – zahrnuje vzorky DCh 4, 10 a 14, které mají obsah karbonátu 22 – 26 hm. %.
2. skupina – jsou zde zastoupeny vzorky DCh 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12 a 15 s obsahem karbonátu mezi 28 –
43 hm. %.
3. skupina – představují ji vzorky DCh 3a a 3b, které mají nejvyšší obsahy karbonátu a to 62 – 73
hm. %.
Významným přínosem výše uvedeného postupu bylo též získání práškových vzorků, které byly
použity pro detailní RTG difrakční rozbor. S jeho pomocí byly mimo jiné zjištěny významné rozdíly
v zastoupení smíšených illit-smektitických struktur (I/S) a špatně krystalického illitu (PCI) mezi
jednotlivými skupinami vzorků (Obr. 51). RTG difrakční rozbor rovněž přinesl zjištění ohledně
relativních podílů v obsazích kaolinitu a slíd, nebo v zastoupení tridymitu. Pomocí těchto poznatků
byly pro výše vymezené skupiny zjištěny následující poznatky:
1. skupina – zahrnuje vzorky DCh 4, 10 a 14 (obsah karbonátu 22 – 26 hm. %), jež obsahují špatně
krystalický illit (PCI). Dále mají oproti ostatním vzorkům zvýšený obsah kaolinitu a vyšší obsahy
detritických slíd (muskovit, biotit, illit). Vzorky první skupiny (spolu s 3. skupinou) také vykazují
vyšší zastoupení tridymitu, než je tomu u vzorků druhé skupiny.
2. skupina –vzorky DCh 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12 a 15 (obsah karbonátu 28 – 43 hm. %) vykazují
zastoupení smíšených illit-smektitických struktur, které byly prokázány analýzou glykolovaných
vzorků. Nicméně u jednotlivých vzorků se podíl I/S liší. Rozdíly panují i v množství vyskytující se
smektitické komponenty. Tyto rozdíly se projevují v odlišných d-hodnotách. Oproti předchozí skupině
mají výrazně nižší obsahy kaolinitu a slíd. Výjimku této skupiny představuje vzorek DCh 15, který
vykazuje přítomnost chloritu v nelouženém vzorku. V ostatních vlastnostech (zastoupení minerálních
fází) je srovnatelný se vzorky 2. skupiny.
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3. skupina –vzorky DCh 3a a 3b (obsah karbonátu 62 – 73 hm. %) mají, stejně jako vzorky první
skupiny, vyšší obsahy kaolinitu a slíd. Jako jediné obsahují florencit (CeAl3(PO4)2(OH)6), jenž
představuje poměrně běžnou, byť akcesorickou fázi v sedimentárních horninách, postižených ranně
diagenetickým stadiem (Rasmussen 1996).
Smíšené I/S struktury a špatně krystalický illit byly v difraktogramech viditelné již u náhodně
orientovaných vzorků s odlouženým karbonátem. Jejich přítomnost byla s jistotou stanovena ale až
porovnáním texturně orientovaných a glykolovaných vzorků. U texturně orientovaných vzorků došlo
k zvýraznění bazálních difrakcí jílových minerálů, což bylo klíčové pro jejich detekci. Posun
difrakčních maxim glykolovaných vzorků pak u vzorků DCh 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12 a 15 potvrdil
přítomnost smíšených I/S struktur, pravděpodobně s vysokým podílem smektitu. Tuto domněnku
podporuje skutečnost poměrně velkých d-hodnot mezivrtví (16,4 – 17,2 Å) u glykolovaných vzorků,
které se blíží čistému smektitu (16,9 Å). Vzorky DCh 3a, 3b, 4, 10 a 14 neobsahují smíšené struktury,
ale nachází se u nich špatně krystalický illit (PCI), který tvoří široká difrakční maxima. U těchto
vzorků je také zaznamenán zvýšený obsah muskovitu či dobře krystalického illitu a kaolinitu, oproti
vzorkům se smíšenými I/S strukturami.

Obr. 51. Srovnání difraktogramů glykolovaných vzorků na zástupcích každé skupiny stanovené dle obsahu
smíšených I/S struktur (DCh 8) nebo špatně krystalického illitu (PCI) (DCh 3a, 14).

Identifikaci práškových vzorků komplikuje řada faktorů. Jedna ze základních otázek při
vyhodnocování se nabízí hned způsobem úpravy vzorku určeného k loužení v kyselinách a následné
analýze zaměřené na jílové minerály. Úpravou vzorků mletím a roztíráním v achátové misce dojde
k zmenšení krystalů nejílových minerálů (křemen, živce aj.) a k homogenizaci materiálu. Z toho
důvodu texturně orientované vzorky a vzorky určené ke glykolování obsahují kromě jílových minerálů
i nejílové minerály jílové frakce. Tyto doprovodné minerály bývají přítomny často jen v nepatrném
množství, i přesto jsou jejich nejintenzivnější difrakce v záznamu patrné a proto ani u vysoce
orientovaných vzorků (vyzdvihující jílové minerály) nelze opomíjet jejich přítomnost. Nejběžnějším
doprovodným minerálem je křemen. Ten se vyskytuje v řadě modifikacích, nejčastěji jako nízký křemen. Ten bývá v opukách často doprovázen tridymitem, případně cristobalitem. Dvě z těchto fází,
nízký -křemen i tridymit jsou prokázány i vzorcích z Dolních Chaber. Běžně se vyskytují i méně
krystalické či amorfní formy, jakými je mikrokrystalický či kryptokrystalický křemen nebo opál (A →
CT → C) (Moore et Reynolds 1997). Přítomnost amorfní formy křemene se v rentgenovém záznamu
projeví jako zvýšené pozadí, ale nelze stanovit jeho minerální povahu.
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Ve všech vzorcích byla zaznamenána difrakční maxima draselného živce. Kvůli nízké symetrii mají
však živce komplexní difrakční záznam, z něhož je obtížné stanovit konkrétní druh živce. Komplikace
ve vyhodnocování přináší i vysoká míra pravděpodobnosti homogenizace živců během diageneze, či
možnost původu z rozdílných zdrojových materiálů (terigenní detritický materiál, produkt zvětrávání,
autigenní živce apod.). Difrakční záznam živců se v mnohých případech velmi podobá, nicméně
intenzita i poloha difrakcí se mění se složením i s mírou uspořádanosti. Z toho důvodu je obtížné
odlišit od sebe např. mikroklin a ortoklas. Komplikace vyvstává i při interferenci difrakčních maxim
živců s difrakčním maximem křemene (komplikuje identifikaci sanidinu a ortoklasu) (Moore et
Reynolds 1997). Nicméně s odkazem na provedené RTG difrakční i SEM/EDS rozbory lze odkázat, že
ve všech studovaných opukách je s jistotou přítomen draselný živec byť na rozhraní mezi
akcesorickou a vedlejší složkou.
Jílové minerály zjištěné práškovou rentgenovou difrakcí byly slídy (muskovit, illit), kaolinit,
glaukonit a smíšené I/S struktury. Kaolinit vzniká při intenzivním zvětrávání z jakéhokoli výchozího
protolitu. Jeho stanovení nebývá obtížné. Určitá možnost špatné interpretace však nastává, pokud je ve
vzorku přítomen železem bohatý chlorit, jehož dvě nejintenzivnější difrakční maxima leží ve stejných
oblastech jako maxima kaolinitu (Obr. 52). Vlivem přítomnosti železa ve struktuře chloritu může dojít
k potlačení charakteristických difrakcí v úhlech 6,2° 2Θ a 18,8° 2Θ. Pro přesné stanovení poslouží
vystavení vzorku kyselině chlorovodíkové. V takovém případě dojde k rozpuštění většiny chloritů a
případné zbylé difrakce svědčí pouze o přítomnosti kaolinitu (Moore et Reynolds 1997). Tento případ
je uvažován právě u vzorku DCh 15, u kterého po použití kyselin došlo k drastickému snížení
intenzity difrakčního maxima na pozici 12,5° a 25° 2Strukturní stav illitu charakterizuje velikost
jeho krystalitů (koherentně difraktující domény). Velikost krystalitů se projevuje na tvaru difrakčních
profilů bazálních difrakcí. S klesající velikostí krystalitů roste šířka profilu v jeho poloviční výšce
(FWHM) (Weiss a Kužvart 2005). Ačkoli optickou mikroskopií byla přítomnost glaukonitu potvrzena,
na difrakčním záznamu se reflexe glaukonitu nepodařilo vymezit. Pozice difrakčních maxim
glaukonitu jsou totiž v nízkých úhlech velmi podobné difrakčním maximům illitu, které překrývají
(Obr. 53).

Obr. 52. Srovnání difrakčního záznamu kaolinitu a
chloritu. (Převzato z: Moore et Reynolds 1997).

Obr. 53. Difrakční záznam illitu a glaukonitu.
(Převzato z: Moore et Reynolds 1997)

Smíšené I/S struktury a špatně krystalický illit byly v difraktogramech viditelné již u náhodně
orientovaných vzorků s odlouženým karbonátem. Jako základní parametr při posuzování smíšené I/S
struktur je však brána jejich expandabilita odvozená od procentuálního zastoupení smektitové složky
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ve smíšené struktuře (Weiss a Kužvart 2005). Nejvhodnějším způsobem pro identifikaci smíšené I/S
struktury je srovnání texturně orientovaného a glykolovaného vzorku, neboť u glykolovaného vzorku
dojde k utlumení negativních vlivů způsobených vysokou citlivostí struktury na vlhkost a typ iontové
výměny. Posun difrakčních maxim glykolovaných vzorků pak u vzorků DCh 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12 a 15
potvrdil přítomnost smíšených I/S struktur, pravděpodobně s vysokým podílem smektitu. Tuto
domněnku podporuje skutečnost poměrně velkých d-hodnot mezivrství (16,4 – 17,2 Å) u
glykolovaných vzorků, které se blíží čistému smektitu (16,9 Å). U těchto vzorků lze usuzovat na jejich
menší stáří nebo vystavení nižším teplotám, během nichž nedošlo u smíšených struktur k illitizaci.
Reflexe smíšených I/S struktur v okolí 6,5° 2Θ indikuje smíšenou strukturu typu R1 (Moore et
Reynolds 1997). Vzorky DCh 3a, 3b, 4, 10 a 14 neobsahují smíšené struktury, ale nachází u nich
špatně krystalický illit (PCI), který tvoří široká difrakční maxima. U těchto vzorků byl také
zaznamenán zvýšený obsah muskovitu, resp. dobře krystalického illitu (WCI) a kaolinitu, oproti
vzorkům se smíšenými I/S strukturami.
Řada fází, jejichž přítomnost byla zjištěna pozorováním v optickém či elektronovém mikroskopu,
nebyla pomocí RTG difrakce zaznamenána. Důvodem může být zejména jejich nízké zastoupení
(zpravidla to jsou fáze, jejichž podíl nepřesahuje 1 %), nízká krystalinita, interference difrakcí
s difrakcemi jiného minerálu, nebo více vlivů dohromady. Takovýmto příkladem mohou být Feoxihydroxidy (potvrzené optickým i elektronovým mikroskopem) nebo již zmiňovaný glaukonit.

7.4

Vlastnosti pórového prostoru

Rtuťová porozimetrie slouží jako základní zdroj informací o pórovitosti zkoumaných vzorků. Jde o
metodu poměrně rychlou a jednoduchou a na rozdíl od identifikace pórového prostoru v ultrafialovém
světle, kdy je zkoumaná oblast pouze dvojrozměrná, umožňuje rtuťová porozimetrie studovat
trojrozměrný vzorek, včetně propojení pórů; vylučuje však uzavřené póry (např. Giesche 2006). Avšak
ani rtuťová porozimetrie neumožňuje absolutní kvantifikaci jednotlivých velikostních kategorií,
protože ve skutečnosti neměří velikost pórů, ale stanovuje množství rtuti, spotřebované při určitém
všesměrném tlaku. Stanovuje se tak spíše četnost tzv. pórových hrdel či propojení a pórů za nimi
následujících (Wardlaw et al. 1988). Tak vznikají určité nepřesnosti a odchylky od kvantitativních
měření pomocí mikroskopických metod, přitom většinou nadhodnocující obsah meso- či makropórů
(Roels et al. 2001). I přes tato omezení se však výsledky rtuťové porozimetrie hojně používají pro
zjištění rozdílů v sadách vzorků či pro porovnání mezi materiály s rozdílnou kvalitou pórového
prostoru (např. Bernal a López 2000; Přikryl et al. 2003; Benavente et al. 2004).
Při zobrazení rozsahu relativní četnosti pórů celého studovaného souboru opuk a dílčích skupin,
vymezených v předchozích kapitolách jsou dobře patrné odlišné rozložení četnosti (Obr. 54 – 56).
Z těchto srovnání lze konstatovat, že opuky se smíšenými I/S strukturami mají rozložení pórů blízké
průměrným hodnotám celého souboru (Obr. 54), zatímco opuky bez těchto struktur vykazují větší
rozptyl hodnot a průměrná hodnota rozložení pórovitosti se pohybuje mírně nad průměrem celého
souboru (Obr. 55). Naproti tomu opuky s nejvyšším obsahem karbonátové složky mají rozsah
rozložení pórovitosti zpravidla pod průměrem celkového studovaného souboru a jejich průměrné
rozložení pórovitosti dokonce kopíruje 25% kvartil rozložení celého souboru (Obr. 56).
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Obr. 54. Porovnání četnostního rozložení pórů, resp. pórových hrdel ve všech studovaných vzorcích (modře
vybarvená oblast omezená minimálními – maximálními hodnotami a s vyznačenými hodnotami průměrnými a
25% a 75% kvartilu) vůči rozsahu hodnot pro vzorky se smíšenými I/S strukturami (vzorky DCh 1, 2, 6, 8, 9, 11,
12 a 15) (černě vyznačena minimální a maximální hodnota a silnější křivkou hodnota průměrná).
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Obr. 55. Porovnání četnostního rozložení pórů, resp. pórových hrdel ve všech studovaných vzorcích (modře
vybarvená oblast omezená minimálními – maximálními hodnotami a s vyznačenými hodnotami průměrnými a
25% a 75% kvartilu) vůči rozsahu hodnot pro vzorky bez smíšených struktur (vzorky DCh 4, 10 a 14) (černě
vyznačena minimální a maximální hodnota a silnější křivkou hodnota průměrná).

55

40

mesopóry

makropóry

hrubé póry

35

relativní objem (mm3/g)

30

25

20

15

10

5

0
1

10

100
1000
10000
100000
průměr průřezovou plochou pórovým hrdlem (nm)

1000000

Obr. 56. Porovnání četnostního rozložení pórů, resp. pórových hrdel ve všech studovaných vzorcích (modře
vybarvená oblast omezená minimálními – maximálními hodnotami a s vyznačenými hodnotami průměrnými a
25% a 75% kvartilu) vůči rozsahu hodnot pro vzorky s nejvyšším obsahem karbonátu (vzorky DCh 3a a 3b)
(černě vyznačena minimální a maximální hodnota a silnější křivkou hodnota průměrná).

Určitou představu o vlastnostech chaberských opuk poskytuje jejich srovnání s vybranými opukami
české křídy. Ve výsledcích je možné vidět poměrně nízkou pórovitost chaberských vzorků, vůči
ostatním uváděným opukám, a to i přes to, že v rámci studovaného souboru vzorků, představuje
pórovitost 26 obj. % vysokou hodnotu. Hodnoty zdánlivé hustoty výrazně nevybočují oproti
srovnávacím vzorkům. Mírně vyšších hodnot je dosaženo u objemové hmotnosti, kde průměr
chaberských opuk činí 2,16 g/cm3 a řadí se tak na druhé místo, za přibylovské opuky.
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Tab. 7. Srovnání vybraných vlastností opuk české křídy. *m – minimum, M – maximum. (Rybařík
1994, upraveno). Údaje bez závorek jsou hodnoty s vyloučením vzorku DCh 3a.

m
M
m

Objemová hmotnost
(g/cm3)
1,61
1,86
1,06

Zdánlivá hustota
(g/cm3)
2,632
2,731
2,377

Pórovitost
(%)
31,2
40,1
55,2

m

2,05

2,82

24,5

M
m
M
m
M

2,13
2,1
2,24
1,75
1,98

2,96

31,2

2,605
2,62

24,8
29,23

m
M

2,024 (2,02)
2,234 (2,76)

2,568
2,909 (2,933)

17,22 (5,65)
26,16

Lokalita
Břvany
Hředle
Přední
Kopanina
Přibylov
Zeměchy
Dolní Chabry

Ačkoliv by se mohlo zdát, že existuje vztah mezi obsahem karbonátu a pórovitostí naměřené hodnoty
tuto teorii nepodporují. V následujícím grafu (Obr. 57) je porovnán procentuální obsah karbonátu,
stanovený odečtením nerozpustného zbytku získaného loužením v HCl od celkové hmotnosti
původního vzorku s celkovou pórovitostí získanou z měření pomocí rtuťové porozimetrie.

Obr. 57. Vztah celkové pórovitosti a obsahu karbonátu.

Z průběhu křivky celkové pórovitosti je patrné, že přímá spojitost obsahu karbonátu s pórovitostí není,
ačkoli jistý trend zde existuje. Předpoklad, že více karbonátový vzorek bude vykazovat i vyšší
pórovitost není správný. Naopak se ukazuje, že zřetelně vyšší pórovitost vykazují vzorky s nižším
obsahem karbonátu. Je zřejmé, že na míře pórovitosti se bude podílet více aspektů, než samotný obsah
karbonátu. Velký vliv na pórovitost bude mít typ základní hmoty, která je v případě opuk tvořena
zejména různými formami SiO2, mezi jehož krystaly vzniká volný prostor. Další vliv bude mít i stáří
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horniny či hloubka jejího pohřbení, neboť od těchto aspektů se odvíjí vznik tmelů, které se podílí na
redukci pórového prostoru. K redukci pórovitosti dochází jak mechanickou, tak i chemickou
kompakcí. Při chemických změnách může docházet nejen k cementaci, ale i k rozpuštění, což má zcela
opačný následek – tedy vzrůst pórovitosti (Boggs 2009).

7.5

Možnosti budoucího výzkumu

Získané výsledky nabízí pouze malý zlomek znalostí, které je možné získat o opukách chaberského
kostela. Ačkoli nynější stav podzemí kostela již neumožňuje odběr nových vzorků, zajímavou cestou
jak navázat na současný výzkum nabízí studium provenience chaberských opuk. Část podloží obce
Dolní Chabry představují spodnoturonské opuky a je nasnadě se domnívat, že použitý materiál
pochází z blízkého okolí. Získání komparativních vzorků a porovnáním výsledků jejich měření
s výsledky prezentovanými v této práci by mohlo napomoci při výběru vhodných materiálů pro
případné restaurátorské práce.
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8. ZÁVĚR
Rozbory provedené na 13 vzorcích opuk z různých stavebních fází kostela Stětí sv. Jana Křtitele
v Dolních Chabrech byly zvoleny, tak aby optimálně využily malé množství odebraného materiálu a
zároveň poskytly co možná nejvíce informací o složení a vnitřní stavbě vzorků. Cílem rozborů vzorků,
reprezentujících 4 odlišné historické stavební etapy kostela, bylo zjistit, zda lze vymezit jednoznačné
odlišující znaky pro vzorky z jednotlivých etap. K tomuto měly napomoci charakteristiky získané
pomocí optické a elektronové mikroskopie, práškové rentgenové difrakce a vysokotlaké rtuťové
porozimetrie.
Optická mikroskopie poskytuje při studiu opuk pouze omezené možnosti, vázané spíše na zhodnocení
celkového charakteru horniny než na detailní studium všech přítomných fází. Příčinou toho je velmi
jemnozrnný charakter zkoumaného materiálu, kdy v optickém mikroskopu není možné přesně
identifikovat všechny přítomné horninotvorné složky. Nicméně z údajů získaných optickou
mikroskopií byly vytvořeny 4 skupiny na základě rozdílného obsahu základní hmoty, z nichž dvě bylo
z větší části možné přiřadit dvěma nejstarším stavebním fázím (kostelu č. I a II). Vzorky zbylých
skupin ale již neodpovídaly žádné fázi. Při použití klasického, dosud nerevidovaného klasifikačního
trojsložkového schématu s koncovými složkami karbonát – jíl – SiO2 hmota (tedy vápenec, jílovec,
silicit vyjádřeno „čistými koncovými členy) byly zorky označeny jako vápenato-jílovitý silicit (vzorky
DCh 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12 a 14), jílovitý silicit (vzorek DCh 15), jílovito-vápenatý silicit (vzorek DCh
8 a 9) a křemičitý vápenec s jílovitou příměsí (vzorky DCh 3a a 3b).
K přesnějšímu studiu byla použita SEM/EDS, včetně semikvantitativního kompozičního mapování.
Analýze byly podrobeny 4 vzorky, u nichž byly podrobně stanoveny všechny přítomné horninotvorné
složky. Vedle minerálních fází pozorovaných i v optickém mikroskopu, jakými byly křemen,
muskovit, glaukonit, kalcit/sparit a bioklasty, byla pozornost věnována i základní hmotě, u většiny
vzorků tvořené pórovitou křemitou hmotou s obsahem mikritu a jílových minerálů. Výjimku
představovaly 2 vzorky křemičitého vápence s jílovitou příměsí (vzorky DCh 3a a 3b), které byly
tvořeny pseudosparitem-sparitem a křemitá hmota se vyskytovala pouze jako výplň mezi
převládajícími karbonátovými zrny. Z výsledků SEM/EDS byl také více patrný rozdílný obsah
bioklastů, který se u vzorků s nejnižším obsahem karbonátů (DCh 4, 10 a 14) zdál být vyšší než u
zbývajících vzorků.
Pomocí loužení práškových vzorků v kyselině chlorovodíkové a octové byl stanoven obsah
karbonátové složky (odpovídající změřenému hmotnostnímu úbytku) a dále byl získán tzv.
nerozpustný zbytek, jehož fázové složení bylo následně zjištěno pomocí práškové RTG difrakce. Na
základě takto získaných dat byl studovaný soubor opuk rozdělen do tří skupin, jež se lišily četností
karbonátu a přítomností buď smíšených I/S struktur nebo špatně krystalického illitu (PCI). Podíl
smektitové komponenty ve smíšených strukturách byl značně vysoký. O této skutečnosti svědčily
vysoké d-hodnoty u glykolovaných vzorků, které se pohybovaly v průměru kolem 16,5 Å. Každá
z těchto skupin vykazovala odlišný podíl kaolinitu a slíd, který byl nejvyšší u vzorků s nejnižším
obsahem karbonátů (DCh 4, 10 a 14) a poměrně zanedbatelný u vzorků zbývajících (DCh 1, 2, 6, 8, 9,
11, 12 a 15).
Analýza pórového prostoru odhalila výrazně odlišné vlastnosti vzorku s nejvyšším obsahem karbonátu
(DCh 3), který svými hodnotami zcela vybočoval ze studovaného souboru vzorků. Tento vzorek
vykazoval nejnižší kumulativní objem, plochu, poloměr pórů i pórovitost; naopak dosahoval největší
objemové hmotnosti. Naopak vzorky s nejnižším obsahem karbonátů (DCh 4, 10 a 14) dosahovaly
nejvyššího objemu pórů i největšího poloměru pórů.
Z analýz uvedených v této práci vyplývá, že vzorky z jednotlivým stavebních etap kostela Stětí Sv.
Jana Křtitele v Dolních Chabrech nelze od sebe výrazně odlišit. Částečná korelace dvou skupin
vytvořených pomocí optické mikroskopie a jejich přiřazení nejstarším základům nabízí pouze
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poloviční úspěch, neboť ani předpoklad využití materiálu ze starší stavby k výstavbě stavby nové
neposkytuje vodítko k uspokojivému zařazení zbylých vzorků. Rovněž ani vymezení skupin vzorků
podle obsahu karbonátu a smíšených I/S struktur či špatně krystalického illitu nebo podobnost
s přihlédnutím vlastnostem pórového prostoru nenabízí účinnou korelaci mezi vzorky a stavebními
fázemi.
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