
ABSTRAKT 

Předkládaná disertační práce se věnuje metodice určování původu krystalických vápenců a 

dolomitů použitých na historických památkách. Jednotlivé horninové typy byly odlišeny na 

základě získaného množství petrografických, geochemických a fyzikálních dat studovaných 

mramorů. Srovnání vzorků získaných z historických lomů a z památek přispělo k ověření 

výběru, možností i limitů navržené metodiky pro určení zdrojové lokality. 

Určování původu dekoračních kamenů představuje obtížný úkol z důvodu široké 

petrografické proměnlivosti těchto hornin na jedné lokalitě nebo naopak podobnosti vzorků 
z různých oblastí. Při řešení takto složité otázky je nezbytný komplexní přístup založený na 

srovnání několika charakteristických znaků mramorů získaných různými experimentálními 

technikami. Na základě předchozích výzkumů byla ustanovena kombinovaná metodika 

založená na srovnávání petrografických a geochemických znaků, která se osvědčila především 

pro rozlišení bílých mramorů pocházejících z oblastí v okolí Středozemního moře. V České 

republice se naopak vyskytuje řada krystalických vápenců až dolomitů s proměnlivým obsahem 

nekarbonátové složky (silikáty, magnetické minerály, metamorfovaná organická hmota). 

Zmiňovaná metodika se pro tyto typy mramorů ukazuje jako nedostatečná, což vedlo k hledání 

doplňkových nedestruktivních technik, které nebyly doposud plně využívány při zkoumání 

provenience jako např. Ramanova mikrospektrometrie nebo objemová magnetická 

susceptibilita. 

Tato disertační práce je soustředěna na otázku stanovení vhodné metodiky pro určení 

zdrojové oblasti nebo přímo lokality studovaných mramorů. Celkem bylo do této studie 

zahrnuto 84 různých typů krystalických vápenců a dolomitů pocházejících z 29 lokalit Českého 

masivu a 3 vzorky získané z českých památek. Studium petrologických charakteristik kamene 

pomocí optické a elektronové mikroskopie, petrografické obrazové analýzy a 

katodoluminiscence se ukázalo jako nejvíce rozlišující kritérium pro zkoumané mramory. 

Kvalitativní i kvantitativní srovnání dat umožnilo rozlišení podle petrologických znaků např. 

minerální složení a stavba hornin, velikost a tvarové parametry zrn atd., které byly korelovány s 

daty z ostatních analytických metod. RTG difrakční analýza nerozpustného zbytku se 

neosvědčila z důvodu velké spotřeby vzorku a velmi variabilního obsahu minerálních fází 

v rámci různých horninových typů jedné lokality. Stabilní izotopová geochemie ukázala svoje 

přednosti hlavně v kombinaci s petrologickými daty, a to i přes častý problém překryvu hodnot 

13C a 18O na různých lokalitách. Z rozdílných izotopových hodnot masivního karbonátu a 

sekundárních žilek či silikáty bohatých partiích v rámci stejného vzorku vyplývá komplikace při 

identifikaci malých vzorků nebo menších artefaktů. Ramanova mikrospektrometrie se osvědčila 

při rozlišení mramorů, které obsahují různě metamorfovanou organickou hmotu. Ramanovy 

spektra představují důležitý výstup i s ohledem na skutečnost, že grafitická příměs je 
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v mramorech velmi častým jevem. Objemová magnetická susceptibilita se osvědčila jako 

doplňková rozlišující metoda pro mramory obsahující minerály s různými magnetickými 

vlastnostmi. Podobně jako hodnoty stabilních izotopů, také data magnetické susceptibility 

mohou být značně proměnlivá v rámci stejného vzorku, což ovlivňuje správné přiřazení 

zdrojové lokality. 

Rozsáhlá databáze získaných výsledků může sloužit k dalšímu studiu geologických témat, 

ale i v praxi při řešení architektonických, archeologických i historických otázek. 


