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,,MoŽNoSTI oBNoVBxÍ rĚŽgy rĚŽny KARBoNSrÝcH anrÓz KLADENSKo -
RAKo\,NIcrÉ pÁNvp pno porŘEBY oPRAVY KARLoVA MOSTU..

RNDr. Zdeněk Šta||en

Po prostudování předloŽené diplomové práce, členěné do devíti kapitol, literatury a čtyř
příloh v celkovém rozsahu 89 stran, lze uvést následující hodnocení.
V druhé kapitole ,,PíSkovce.. je uŽito poněkud nezvyklého obratu ,, .'. sedimentární klastické
horniny, neboli pískovce... ., Do této kategorie patří řada dalších skupin - psefity, aleurity a
pelity. označení křemitý je často kritizováno chemiky, kteří preferují na základě mocenství
křemíku termín,, křemičitý...

Ve čtvrté kapitole ,,Geologie širší oblasti.. je na str. i4 formální chyba -přepis v členění
malešických vrstev na hředelské svrchní a hředelské spodní.
Y páté kapitole ,, Studované oblasti.. bych u obr.9 ( Geologická mapa) doporučil zlepšení
čitelnosti její legendy. V podkapitole 5.3.2. Slatina - Blevice - olovnice je velmi zajímavý
údaj spojený s názvem jména obce Kamenný most' S obdobrrou situací jsem se setkal
v případě portálu Předkláštěří u Tišnova, kde daleko od lokality existuje v lesích lom
s označením Klášterní. Nezvyklé je rovněŽ v celé práciužívané barevné označení ,,..nazrzlá a
zravá...'. ,.. Geologové uŽívají častěji označenírezavá nebo rezavé barvy.

V kapitole šest ,,odběr vzorků a metody laboratorního výzkumu.. jsem se pozastavil nad
malým množstvím odebraných vzorků z8. a 9. pilíře Karlova mostu. Je příčinou nedostatek
finančních prostředků nebo jsou to technické problémy spojené s odběrern vzorků ?

Y téže kapitole jsem nabyl dojmu, že je počítačovému zpracování mikroskopických
výbrusů přičítán neadekvátní význam ve srovnání s klasickou optickou mikroskopií. Základní
problém totiŽ spočívá v tom, že mikroskopický výbrus je řezem horninou, který (zvláště u
arkóz) nemusí reprezentovat objektivní mineralogické a zrnitostní charakteristiky sedimentu.
Autor diplomové práce si však je tohoto faktu vědom a na několika místech dále iei
objektivně piiznává.

Zqímavé kvantitativní údaje přináší tab.2 Fyz1káIní a mechanické vlastnosti vzorků, kde
lze sledovat vztah mezi hodnotami měmé hmotnosti, objemové hmotnosti a pórovitosti
(vzorky 284b,285a a 285b), které obdobně jako u křídovýclr sedimentů vypovídají o stupni
proběhlého zpevnění (diageneze). Bylo by zajímavé sledovat mineralogickou příčinu sníŽení
hodnot specifické hmotnosti za současného poklesu pórovitosti a vzrůstu lrodnot objemové
hmotnosti. Na str.45 by opět bylo vhodné zvětšení čitelnosti údajů vodorovných os grafů.

V kapitole osm ,,Diskuse..v části 8.2, ,, Vyhledání vhodné lokality na základě porovnání
se vzorky zKarlova mostu.. na zák|adě fyzikálních vlastností, pórovitosti, mnoŽství matrix a
mineralogického sloŽení lze Ťíci, Že autorova práce je velmi seriozní a důsledná, avšak
z praktického hlediska mohu podotknout, že pouze srovnání fyzikálních vlastností přináší
pozitivní výsledky, pokud jsou seriozně laboratorně provedeny. ostatní faktory jsou velmi
variabilní sloŽkou těchto hornin a mění se často v centimetrových vzdálenostech veftikálně a
decimetrový ch v zdá|enostech horizontálně.
Závěr:
Autor se v předložené práci snaží důsledně a v rámci dosažite|ných možností zhodnotit
současný stav poznání arkóz a arkózovitych pískovců kladensko _ rakovnické pánve
s moŽností jejich .ryužití pro rekonstrukci Karlova mostu. Práci proto doporučuji
k obhajobě a navrhuji klasiťikační stupeň : Výborně
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