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Anotace 

Vývoj sedimentů spodního cenomanu (peruckých vrstev) ve východních Čechách 

stále není dostatečně znám. Důvodem je nerovnoměrný vývoj peruckých vrstev v české 

křídové pánvi. Jedním z míst jejich výskytu v oblasti východních Čech je lokalita v okolí 

obce Sopotnice, kde se nachází přímé podloží peruckých vrstev (jejich bazální a spodní 

část). Nový výskyt bílých říčních pískovců peruckých vrstev je v pískovcovém lomu u 

obce Záměl. Zde je odkrytá svrchní část peruckých vrstev s erozní bázi lavic 

glaukonitických pískovců korycanských vrstev.  

Tématem této diplomové práce je srovnání základních fyzikálních a 

technologických vlastností bílých říčních pískovců peruckých vrstev s glaukonitickými 

pískovci korycanských vrstev. Práce se také zabývá možnostmi úpravy pískovců 

vysokorychlostním vodním paprskem, vlivem temperance na nasákavost pískovců a 

využitím pískovců v architektuře. 

Klíčová slova: spodní cenoman, perucké vrstvy, pískovce a slepence, vlastnosti, česká 

křídová pánev 

Summary 

Development of the Lower Cenomanian sediments (Peruc Mbr.) in East Bohemia is 

still not sufficiently known. The reason is an uneven development of the Peruc Mbr. in the 

Bohemian Cretaceous Basin. One place of their occurrence in East Bohemia is the locality 

around the village of Sopotnice, which offers a direct subsoil of Peruc Mbr. (their basal 

and bottom part). A new occurrence of white river sandstones of Peruc Mbr. can be traced 

in a sandstone quarry near the village of Záměl. It offers a naked top part of Peruc Mbr. 

with erosion basis of the banks of the Korycany Mbr. beds glauconites. 

The diploma thesis focuses on a comparison of basic physical-mechanical 

properties of white river sandstones of the Peruc Mbr. with glauconites of the Korycany 

Mbr. The work also deals with the possibilities of processing sandstone using a high-speed 

waterjet, the influence of temperance on sandstones absorbability, and using sandstones in 

architecture. 

Key words: Lower Cenomanian, Peruc Mbr., sandstone, claystone, properties, Bohemian 

Cretaceous Basin 
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1 Úvod 

Křídové pískovce patří k běžným stavebním a dekoračním kamenům české 

provenience. Nejznámější jsou křídové pískovce z  Hořického Chlumu např. z lomů 

Podhorní Újezd, Ostroměř, Hořice v Podkrkonoší, které jsou známy především z barokní 

architektury a soudobých aplikací. Stranou však zůstávají cenomanské pískovce 

z východních Čech. Je to dáno tím, že jejich plošný výskyt je omezen jen na vrcholové 

partie antiklinálních struktur a také mocnosti a jejich kvalita jsou velmi variabilní. Přesto 

se významnou měrou zapsaly do historie architektury východočeského regionu. 

Hlavním technickým druhem pískovců jsou zelené glaukonitické pískovce 

korycanských vrstev z úbočí Litického Chlumu na litické antiklinále a temene potštejnské 

antiklinály v okolí Hájku u Prorub. Jejich charakteristikou jsem se zabýval v bakalářské 

práci, na kterou odkazuji.  

V této diplomové práci jsem pokračoval v charakteristice bílých pískovců peruckých 

vrstev. V historii architektury sice nemají tak velký význam jako zelené pískovce, mají 

však zajímavé postavení a geologickou historii. Je poučné popisovat dva typy pískovce 

z jedné lokality, přitom každý z jiného geologického období. 

Cílem práce bylo popsat podrobněji bílé pískovce peruckých vrstev a srovnat je 

s vlastnostmi zelených glaukonitických pískovců. Zdá se, že by detailní ložiskový průzkum 

kamenických surovin v této oblasti byl zajímavý i pro zpracovatele kamene. Takto pojatá 

práce by si však vyžádala jinou metodiku a technické prostředky, které by umožnily 

vymezit zásoby a technické vlastnosti suroviny na nových lokalitách nebo v místech 

historických lomů. 
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2 Pozice peruckých a korycanských vrstev v období cenomanu 

východních Čech 

Oblast východočeské křídy je součástí české křídové pánve (Obr. 1). Ta je naší 

nejrozsáhlejší dochovanou, plošně souvislou, sedimentární pánví v platformním pokryvu 

Českého masivu [1]. Pánev je protažená, orientovaná směrem SZ – JV. Její východní okraj 

se stáčí SSZ - JJV směrem. Na našem území má délku 230 km a šířku 100 km. Mocnost 

pánve dosahovala v osní části až 1100 m. Sedimentární výplň tvoří klastické sedimenty 

různé zrnitosti, méně karbonáty, případně i různé další uloženiny jako uhelné sedimenty a 

silicity [1]. Nejstarší část výplně je tvořena sedimenty perucko-korycanského souvrství. 

Perucké vrstvy jsou tvořeny říčními a jezerními sedimenty. Jejich plošné rozšíření a 

mocnost jsou závislé na tvaru podložního reliéfu. Na tyto vrstvy se při transgresi 

svrchnokřídového moře pozvolna ukládaly sedimenty korycanských vrstev. Ty jsou 

tvořeny zejména pískovci s  vložkami slepenců, ve vyšších polohách s vyšším obsahem 

glaukonitu [2]. V centrální části pánve jsou v nejvyšší části korycanských vrstev uloženy 

jemně písčité prachovce a jílovce [1]. 

V oblasti východních Čech tvoří podloží křídových sedimentů biotitické ruly 

zábřežského krystalinika s průniky granitoidů. Tyto kaolinicky navětralé biotitické ruly a 

granitoidy tvoří předcenomanský zvětralinový plášť. Tímto mírně zvlněným povrchem 

protékaly k jihovýchodu, směrem na Moravu, ve středním cenomanu řeky s poříčními 

jezery a bažinami. Usazeniny peruckých vrstev zde tvoří bílé, kaolinické křemenné 

pískovce, jemně až středně zrnité, prokládané vložkami drobnozrnných slepenců nebo jen 

s křemennými valouny. Jedná se o sedimenty říčních toků, jezerních usazenin a sedimentů 

odstavených říčních ramen. V tomto komplexu korytovitých nebo poříčních pískovcových 

těles se objevují i polohy tmavě šedých, kaolinických jílovců s drobnými slojkami hnědého 

uhlí s několika centimetrovou mocností [3]. Plošný rozsah peruckých vrstev je v oblasti 

východních Čech malý, neboť tento prostor byl izolován od rozvinuté říční sítě v prostoru 

české kotliny holicko-novoměstským hřbetem (Obr. 2) [4]. Mocnost těchto vrstev 

nepřesahuje 15 m [1]. 

Po mořské transgresi postupující od západu se ukládají již mořské sedimenty 

korycanských vrstev. Mořská transgrese eroduje sedimenty peruckých vrstev. Mořské 

sedimenty postupně vyplňují na velké ploše ještě nevyplněné deprese v paleoreliéfu 
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krajiny a transgredují i přes povrch zvětralého krystalinika. Mořské sedimenty jsou tvořeny 

pískovci s polohami hrubozrnných až oblázkových slepenců, bázi tvoří štěrčíkovité 

slepence [4]. Svrchní část tvoří lavice středně zrnitých zelených až zelenožlutých 

glaukonitických pískovců, místy s vložkami slepenců. Korycanské vrstvy zde již tvoří 

plošně nejrozsáhlejší komplex mořských sedimentů s mocností od 15 m do 35m [1]. 

 

Obr. 1 Schematická geologická mapa české křídové pánve [2] 

  

Obr. 2 Rozšíření sedimentů cenomanu v oblasti východních Čech (upraveno podle [4]) 

Vysvětlivky: 

1- souše, 2 - hranice sedimentačního prostoru, 3 - hranice fácií, 4 - neznámý vývoj nebo pokračování 

sedimentačního prostoru, 5 - slínovce, 6 - pískovce a slepence, 7 - fácie spongilitů až vápnitých jílovců, 8 - 

slínová fácie  

a) sladkovodní cenoman, b) mořský cenoman,      holicko-novoměstký hřbet 
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2.1 Význam cenomanských pískovců pro regionálně-geologické studie a 

využití v kamenoprůmyslu. 

Cenomanské pískovce byly v popisované oblasti těženy a využívány v kamenictví a 

stavitelství již od pradávna. Bílé křemenné pískovce byly těženy jako stavební kámen a 

kamenicky se zpracovávaly na mlýnské kameny. Některé jejich pozůstatky lze nalézt např. 

na svahu hřbetu Kletné v blízkosti obce Sopotnice. „Vamberák“ nebo také „melivák“ bylo 

všeobecné označení mlýnských kamenů z okolí Vamberka u Rychnova nad Kněžnou. 

Melivova skála v katastru obce Merklovice je označení pro starý lom, kde se lámal kámen, 

z kterého se opracovávaly mlýnské kameny. Ty se pak svážely k Vamberku na horní 

náměstí, kde byly skladovány. Dnes jsou k vidění v bývalé zájezdní hospodě čp. 603. Obec 

Sopotnice zmiňuje lámání mlýnského kamene, především v 19. st., kdy se „žernovy“ 

vyvážely i do Kladska. Ve znaku obce Záměl drží lev stříbrný žernov s černým otvorem 

pro kypřici. Tmavě šedé cenomanské jílovce používali kamnáři ve Vamberku při výrobě 

kamen (tradiční výroba „vambereckých kamen“). Jílovce byly těženy zejména na Moravě 

v okolí Moravské Třebové nebo Kunštátu jako keramická surovina pro výrobu šamotu [5]. 

Zelený glaukonitický pískovec byl těžen v oblasti Rychnovska a Vamberecka již od 

konce 13. století. Dokladem jsou zdiva a gotické kamenické prvky hradů v Potštejně 

v Liticích nad Orlicí. V období baroka se těžba pískovce rozšiřovala, využíval se 

v kamenické výrobě, v zámecké architektuře (zámky v Kostelci nad Orlicí, Rychnově nad 

Kněžnou, Potštejn, Žamberk atd.), v menší míře i jako sochařský materiál (sochy svatých, 

kamenné kříže). Významným kamenickým rodem byli Melničtí ve Vamberku [5]. Koncem 

19. století byl cenomanský pískovec hojně používán při stavbě železničních tratí (např.: 

Hradec Králové – Lichkov), zejména při stavbě mostů a nádražních budov [6]. Dnes je 

jediným činným lomem zeleného glaukonitického pískovce lom v Záměli, patřící firmě Jiří 

Sršeň. Firma tento pískovec těží i zpracovává. Výroba se zaměřuje na zahradní 

architekturu, zakázkovou výrobu, stavební realizace, kamenosochařství, rekonstrukce 

historických budov a opravy mostních objektů [5]. 



Lukáš Kubina: Pískovce peruckých vrstev (spodní cenoman) a jejich srovnání s pískovci korycanských 

vrstev (svrchní cenoman) z východních Čech 

2014  5 

3 Stratigrafický vývoj, členění cenomanu na vybraných 

lokalitách východních Čech 

3.1 Rozsah a vývoj peruckých vrstev ve východních Čechách podle 

výchozů a ve vrtech 

Stratigrafie svrchní křídy ve východních Čechách vychází tradičně z prací Friče [3], 

Velenovského [7] a Soukupa [8] a je založena na nálezech makrofosilií. Poslední podrobné 

stratigrafické rozdělení cenomanu na podkladě ammonoideí a mlžů se uvádí pro oblast 

Drážďan a Labských pískovců v [9]. Zde je popsáno dělení křídy podle inoceramidových 

zón podle Trögera [10] a to pro sedimenty středního cenomanu Inoceramus atlanticus 

/Inoceramus schöndorfi. Pro svrchní cenoman je uváděn typický mlž Inoceramus pictus 

ssp. (I.pictus bohemicus pro svrchní část svrchního cenomanu) a I. pictus pictus pro spodní 

část svrchního cenomanu). 

Styk zelených glaukonitických pískovců korycanských vrstev s bílými pískovci, které 

tvoří svrchní část sekvence peruckých vrstev v lomu v Záměli (lom fy Jiří Sršeň) je 

erozivní a může odpovídat nástupu mořské sedimentace na rozhraní mezi středním a 

svrchním cenomanem. Na blízké lokalitě Sopotnice však známe naopak jen bazální a 

střední část sladkovodní sekvence peruckých vrstev, která je zde uložena na zvětralém, 

kaolinizovaném povrchu krystalinika litického masivu. Jak na lokalitě Záměl (jílovce) tak i 

lokalitě Sopotnice jsem nenalezl žádné fosilie nebo zachovalé rostlinné fosilie, a to ani ve 

výplavu z jílovců. V těchto sedimentech jsem objevil jen strukturní jádra větví a 

neidentifikovatelnou zuhelnatělou rostlinnou drť. 

Pro perucké vrstvy z blízké lokality Landšperk popisuje Frič [3] hojné nálezy rostlin a 

to: 

Cunninghamia stenophylla Vell. 

Pinus Quenstedti Herr. 

Sequoia heterophylla Vel. 

Araliphyllum anisolobbum Vel. 

Gleichenia acutiloba Heer. 

Eucalyptus angustus Vel. 
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Podle analogie jsou tyto sladkovodní sedimenty tradičně přiřazeny ke střednímu 

cenomanu. 

Fauna glaukonitických pískovců korycanských vrstev byla shrnuta Soukupem [8] a to 

z blízkých lokalit popisovaných v této práci: 

Pecten (Aequipecten) asper LAM. – Hnátnice, Bohousová, Chlum u Litic n/Orlicí 

Pecten (Chlamys) elongatus LAM. – Hájek u Potštejna, Chlum u Litic n/Orlicí 

Neithea phaseola LAM. – Masty, Hájek u Potštejna 

Neithea aequicostata LAM. – Masty, Hájek u Potštejna, Potoky u Klášterce n/Orlicí 

Inoceramus bohemicus LEONH (= I. pictus pictus SOW.) – Hájek u Potštejna 

Ostrea (Alectryoniy) carinata – Merlovice, Hájek u Potštejna, Dolní Rokytnice 

Terebratulina chrystalis SCHL. – Jablonné n/Orlicí 

Exogyra columba LAM. – Jablonné n/Orlicí 

Z korycanských vrstev, z glaukonitických pískovců, uvádí jen Soukup [8] nález I. 

pictus pictus z blízké lokality Hájek u Potštejna. Sám jsem jiné fosilie v terénu na okolních 

lokalitách nenalezl. V zelených pískovcích na lokalitě Záměl i z okolních lokalit 

glaukonitických pískovců (např. Hájek u Prorub) se však hojně vyskytují ichnofosilie a to 

několika taxonů. Ty jsou zajímavé z hlediska sedimentárního prostředí. Jsou sice typické 

pro tyto zelené pískovce, ale nenalezl jsem v literatuře interval jejich stratigrafického 

výskytu tak, aby byly použitelné pro bližší stratigrafické zařazení. Proto jsem dále přiřadil 

zelené pískovce tradičně k svrchnímu cenomanu (korycanské vrstvy).  

V nadloží glaukonitických pískovců korycanských vrstev v lomu fy Jiří Sršeň 

v Záměli je vyvinuta tenká poloha glaukonitického slínovce až jílovce s koprolity. V jejím 

přímém nadloží se vyskytují spongilitické slínovce, více či méně prokřemenělé (opuky). 

Podle nálezů mlže Mytiolitides labiatus (= Inoceramus labiatus Schoenb.) jsou řazeny do 

spodního turonu bělohorského souvrství. 
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Obr. 3 Stratigrafická tabulka svrchní křídy podle [12], vyznačena část odpovídající situaci ve východních 

Čechách. 

Vývoj cenomanských sedimentů perucko-korycanského souvrství v okolí je také znám 

z vrtů z povrchu [4], [1], např.: 

Kostelec nad Orlicí V11, V10, V2 (perucké vrstvy s jílovci bez uhlí a s pískovci, 

korycanské vrstvy s glaukonitickými pískovci), US-5T (cenoman, spodní až svrchní turon), 

Doudleby nad Orlicí Do-1 (cenoman, turon), Slemeno US-O21T (cenoman, turon), Tutleky 

US-3 (spodní turon), Záměl US- 4aT (cenoman, turon) a Častolovice US-O19T (cenoman, 

turon). 
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Obr. 4 Rozdílný faciální a litologický vývoj cenomanských sedimentů v areálu podhůří Orlických hor 

(upraveno [4]). 

Vysvětlivky: 

1 – sp.turon: spong.slínovce (opuky), 2 – cenoman: hrubozrnné.slepence, 3 – hrubě zrnité pískovce, 4 – střed. 

zrn.pískovce, 5 – jemněn .pískovce, 6 – krystalinikum, podloží pánve, 7 – úlomky hornin, 8 – cenoman: 

prachovce, 9 – jílovce; a – glaukonit, b – rostlinné zuhelnatělé zbytky, c – slída, d – kořenová půda, e – 

horninové podloží v úlomcích 

4 Geologická charakteristika popisovaných lokalit (Sopotnice, 

Záměl) 

4.1 Popis lokality Sopotnice 

Na jihovýchodním svahu Litického Chlumu (604 m.n.m), se vyskytují výchozy a 

balvanité sutě ze světlých, bílých slepenců, gravelitů a pískovců peruckých vrstev. K jejich 

pozorování je nejlépe přístupný profil bazální části peruckých vrstev u vlakové zastávky 

ČD v Sopotnici, v okolí místa „vodopád Kamarád“ a severovýchodně od železničního 

mostu přes Podhorský (Tovaryšský) potok (geologická mapa list M-33-XVII Náchod, Obr. 

6). V zářezu potoka, pod železniční tratí, je zastiženo i přímé podloží peruckých vrstev. Je 

tvořeno přípovrchově kaolinizovanými granitoidy litického typu. V této ploše výskytu 

peruckých vrstev byly nalezeny tři opuštěné malé mělké lomy a ve svahu nad nimi 

rozvlečené bloky pískovců a slepenců příležitostně těžených (Tabule A). 
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Po zdokumentování výchozu je předpokládaný profil v dané lokalitě následující: 

Podloží cenomanu – silně tektonicky porušené biotitické granodiority litického typu 

-3 až -4 m – pod bází cenomanských sedimentů – biotitické granodiority litického typu, 

narůžovělé šedé, světlé, silně tektonicky porušené, s nerovnoměrnou kaolinizací, která 

sleduje primární, předcenomanský povrch 

0 m – báze cenomanských sedimentů 

0 - ≈ 3 m – bazální část peruckých vrstev (I.) – hrubozrnné bílé pískovce s hrubými 

zuhelnatělými rostlinnými zbytky, s vložkami drobnozrnných slepenců (gravelitů). Tělesa 

pískovců s vložkami slepenců jsou diagonálně gradačně zvrstvená, ve vykliňujících 

lavicích o mocnosti několik centimetrů až do cca 0,4 m. Jsou zde četné výskyty zuhelnatělé 

rostlinné drti (ve smouhách mocných až několik centimetrů), dále lze nalézt výlitky kmenů 

a větví a byly zde nalezeny i výlitky stonků cykasů s kořenovým aparátem, zejména v 

pískovcích s vyšší silicifikací. Hrubě detritická uhelná hmota pochází ze zuhelnatělých 

rostlinných tkání, silně mechanicky porušených a transportovaných vodním tokem v 

různém stadiu zrašelinovatění nebo až tepelně ovlivněných lesním požárem v daném 

prostředí. V uhelné drti, uložené spolu se slídami na povrchu vrstevních ploch, se vyskytují 

zrníčka silně prouhelnělé hmoty, která pravděpodobně odpovídají spálenému dřevu [11]. 

Vyskytují se zde i neprůběžné, korytovité polohy slepenců až gravelitů mocné cca do 0,25 

m odpovídající sedimentům dna říčního koryta. Slepence až hrubozrnné pískovce mají 

písčitou podpůrnou kostru, ve které jsou v různém obsahu zastoupeny valouny bílého 

křemene a kvarcitů. 

≈ 3- ≈10 m – spodní část pískovcové sekvence (II.) – část s denudovanou svrchní částí, 

kterou tvoří bílé nebo slabě nažloutlé kaolinické pískovce s deskovými tělesy s 

rovnoplochým až křížovým zvrstvením. Tělesa jsou dlouze vykliňující, s mezivrstevní 

erozí mezi deskami. Pískovce jsou převážně hrubozrnné, méně střednozrnné. Objevují se 

v nich polohy s místním nahromaděním izolovaných valounků bílého křemene a kvarcitů. 

Také lze nalézt tenké polohy jemnozrnného pískovce se smouhami matné úlomkovité 

uhelné hmoty. Zvrstvení je převážně nevýrazně gradační [11]. 
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4.2 Popis lokality v Záměli 

Lom fy Jiří Sršeň v Záměli (Obr. 5) je založen v zelených glaukonitických 

pískovcích. Je zde těžen zelený glaukonitický pískovec tradičně označovaný jako „zelený 

pískovec“ nebo také „zámělský“.  

Lom leží na jihozápadním rameni litické antiklinály směřující do osní části orlicko-

ústecké synklinály, která je již vyplněná turonskými slínovci a opukami. Severovýchodní 

rameno litické antiklinály je porušené litickým zlomem. Křídové sedimenty jsou na temeni 

litické antiklinály zčásti denudovány (především turonské a cenomanské sedimenty).

 

Obr. 5 Lom fy TEKAM, lokalita Záměl (foto V. Kajzar)  

Celkový pohled na lom od jihovýchodu. Lavice mořských glaukonitických pískovců odděluje od říčních 

křemenných pískovců peruckých vrstev černá poloha jílovce na bázi I. etáže. Mocnost tělesa glaukonitických 

pískovců mezi černým jílovcem (bílá šipka) a kontaktní vrstvou (zeleně) je cca 20 m. 

Tento činný pískovcový lom se nachází mezi obcemi Záměl a Merklovice na JZ 

svahu Litického Chlumu, v okrese Rychnov nad Kněžnou, (geologická mapa list M-33-

XVII - Náchod, Obr. 6). K lomu vede polní cesta, na kterou se odbočuje ze silnice směr 

Vamberk – Potštejn u zámělského rybníka. Je zde odkryt profil spodním až svrchním 

cenomanem (perucko-korycanské souvrství), s bází bělohorských vrstev spodního turonu. 

Na erozní bázi lavic glaukonitických pískovců (korycanské vrstvy) byla zachycena pod 

jejich erozní bází poloha tmavě šedých jílovců bohatých na uhelnou hmotu (perucké 

vrstvy), která je uložená v nadloží říčních bílých pískovců (perucké vrstvy) [13]. 

3 m 

Vz.č. 14252 

Vz.č. 14254 
Vz.č. 14253 

Vz.č. 14255 
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Lom je mírně obloukovitě protažen SZ – JV směrem na JZ úbočí Litického 

Chlumu, těžební stěna postupuje SV směrem. Bázi lomu a glaukonitických pískovců 

korycanských vrstev nyní tvoří jílovcová poloha v nadloží bílých křemenných pískovců 

peruckého souvrství. Tyto pískovce byly v lokalitě objeveny nedávno. Jejich mocnost a 

další parametry nejsou v místě lomu zatím zjištěny. Na jílovce nasedají lavice 

glaukonitických pískovců korycanského souvrství. Lavice pískovců jsou mezi sebou 

oddělené zřetelnými plochami vrstevnatosti. Lomovou stěnu ve střední části tvoří tři 

mocné lavice, etapovitě těžené. Úklon lavic je 2-15° k jihovýchodu. Mocnost lavice 

v první etáži je 2,10 až 2,50 m, mocnost lavice v druhé etáži je 0,90 až 1,30 m a mocnost 

lavice ve třetí etáži je 2,00 až 2,30 m [5]. Petrografie těchto pískovců je uvedena v mé 

bakalářské práci [5]. 

4.2.1 Perucké vrstvy, lokalita lom fy Jiří Sršeň v Záměli 

Z peruckých vrstev se zde v bázi lomu vyskytuje poloha černošedého jílovce, 

mocná cca 30 až 40 cm. Jílovec je prostoupen neostře omezenými jemně prachovito – 

písčitými laminami, na plochách lamin je nahromaděná uhelná hmota. Ve stropu bývá 

poloha jílovce limonitizovaná. 

Pod bází, v podloží polohy jílovce, je bílý, střednozrnný až hrubozrnný křemenný 

pískovec. Sediment má střední až špatné vytřídění, místy se vyskytují oblázky bílého 

křemene o velikosti cca 5 mm, max. do cca 10 mm. 

4.2.2 Korycanské vrstvy, lokalita lom fy Jiří Sršeň v Záměli 

Korycanské vrstvy, spodní polohu mořského cenomanu, zde zastupuje křemenný 

glaukonitický pískovec. V I. etáži je hlavním typem střednozrnný až hrubozrnný pískovec, 

světle zelenošedý až žlutohnědý, subhorizontálně zvrstvený. Blíže k bázi obsahuje neostře 

omezené vložky glaukonitického pískovce s rozptýlenými valouny křemene. Směrem ke 

stropu se pískovec zjemňuje až na jemnozrnný pískovec. 

II. etáž tvoří převážně středně zrnitý pískovec, světle zelenohnědý, převážně 

subhorizontálně zvrstvený, místy světleji šedozelený se skvrnami okrově žlutými. Lze 

pozorovat limonitizaci horniny, shluky křemenných zrn a glaukonitu. Ve střední části 

lomové stěny probíhá v tomto pískovci intenzivní limonitizace, projevující se v okolí 

puklin limonitovým mramorováním napříč sedimentární texturou (vrstevnatosti) [5]. 



Lukáš Kubina: Pískovce peruckých vrstev (spodní cenoman) a jejich srovnání s pískovci korycanských 

vrstev (svrchní cenoman) z východních Čech 

2014  12 

V III. etáži je zastoupen jemnozrnný až středně zrnitý křemenný glaukonitický 

pískovec, sytě zelený, místy zelenožlutý až světleji zelenošedý. Kolem puklin jsou náteky 

limonitu. Zvrstvení lavice je subhorizontální, místy s náznaky šikmého zvrstvení [5]. 

Nad těmito lavicemi v  levé části jsou dvě pískovcové polohy jemnozrnných, 

zelených, dobře vytříděných pískovců, které na sebe zvolna nasedají. Zvrstvení lavice je 

opět subhorizontální až masivní. Nad nimi je tenká písčitoslinitá poloha, silně 

glaukonitická, s konkrecemi fosforitů (koprolitová Zahálkova vrstva [4]), mocná jen 

několik cm. Nadloží lomu nad touto hranicí zde dotvářejí prokřemenělé spongilitické 

slínovce – opuky [5]. Podrobněji byly tyto zelené pískovce popsány v mé bakalářské práci 

[5]. 

 

Obr. 6 Geologická mapa lokality zelené označení lokalita Záměl, modré označení lokalita Sopotnice 

(převzato z [33]). Měřítko je uvedeno na mapě. 

Legenda k mapě: 

 vápnité jílovce, slínovce a prachovce, podřadně vložky jílovitého vápence 

 slínovce s polohami či konkrecemi vápenců, rytmy či cykly slínovec - vápenec 

 písčité slínovce až jílovce spongilitické, místy silicifikované (opuky) 

 jílovce, prachovce, pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické, slepence 

 arkózovité pískovce, prachovce, jílovce 

 granit až granodiorit 

 granodiorit + křemenný diorit (tonalit) 

 pararula 

 migmatická a perlová rula 
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5 Petrografie a sedimentologie hornin peruckých vrstev 

5.1 Lokalizace míst odběru vzorků a pozice ve vrstevním sledu 

5.1.1 Lokalita Sopotnice 

Vzorky byly odebrány na svahu hřbetu Kletné, 250 m SV – SVV od železniční 

zastávky, v okolí Podhorského (Tovaryšského) potoka ústícího do řeky Divoké Orlice, nad 

mělkým lomem, otevřeným směrem k cestě. Pro mineralogický rozbor základní hmoty a 

petrografickou analýzu byly odebrány drobné vzorky horniny celým profilem svahu. Pro 

stanovení základních fyzikální vlastností byly odebrány větší bloky, z nich poté nařezána 

příslušná tělesa (krychle, kostky, válečky). Vzorky byly před dalším postupem a přípravou 

k analýzám očíslovány, zaevidovány, řádně popsány, byla zhotovena fotodokumentace a 

také byl zachován archivní vzorek. 

5.1.2 Lokalita Záměl 

Zde byly pro potřeby petrografických analýz odebrány vzorky pískovců ze středních 

poloh všech etáží. Pro pevnostní zkoušky a pro stanovení fyzikálních vlastností byl 

materiál dodán vlastníkem lomu. Byly vybrány různé typy pískovců, kterými lom 

disponuje. Materiál se liší nejen barevně, ale zejména zrnitostí, obsahem glaukonitu, 

stupněm silicifikace a limonitizací (Tabule C). Místa odběru jsou vyznačena (Obr. 5). Také 

zde byl kladen důraz na reprezentativnost vzorku, jeho čerstvost a neporušenost. Vzorky 

byly taktéž očíslovány, zaevidovány, řádně popsány, byla provedena fotodokumentace, a 

opět byl zachován archivní vzorek. 

5.2 Popis vzorků 

Makroskopický popis vzorků byl proveden při odběru. Vzorky byly popisovány podle 

návodu k popisu vzorků [14] a [15]. Popis zahrnuje tyto údaje:  

- barva horniny, 

- zrnitost horniny, 

- makroskopicky rozeznatelné minerály, jejich velikost, množství, tvar a omezení, 

- makroskopicky patrné texturní a strukturní znaky, 
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- charakter povrchu foliace, lomné plochy a lomných hran, 

- čerstvost a stupeň přeměny. 

Mikroskopická analýza byla zpracována podle návodu k standardnímu 

mikroskopickému popisu [14]. Cílem bylo získat popis makroskopické a 

mikropetrografické charakteristiky horniny z výbrusu  každého vzorku tak, aby umožnily 

zjistit a popsat rozdíly v horninách, které jsou si makroskopicky jinak velmi blízké. 

Určována byla velikost a tvar křemenných zrn, diagenetická koroze a dorůstání 

křemenných zrn, popis základní hmoty a klastická kostra sedimentu. Podle FTIR analýzy 

separované základní hmoty bylo identifikováno mineralogické složení základní hmoty 

pískovců. V popisu byla věnována pozornost tvorbě tmelu, jeho generací v hornině. 

5.3 Seznam vzorků 

Vzorky pro petrografickou analýzu jsou označeny odděleně od vzorků pro stanovení 

fyzikálně mechanických vlastností. Ty jsou pro přehlednost označeny navíc jako typ 

s číslem. 

Tab. 1 Seznam vzorků pro petrografickou analýzu. 

Vzorky pro petrografickou analýzu 

Vzorek anal. 

číslo ÚGN 
Hornina Vzorek Hornina 

Bazální část sekvence peruckých vrstev (I.) 

lokalita: Sopotnice 

Spodní část svrchní části sekvence peruckých vrstev 

(II.) 

lokalita: Sopotnice 

13961 pískovec  13956 pískovec 

13962 pískovec  13957 pískovec  

13963 slepenec 13958 pískovec 

13965 pískovec s uhelnou hmotou 13960 pískovec 
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Tab. 2 Seznam vzorků pro petrografickou analýzu. 

Vzorky pro petrografickou analýzu 

Lom Záměl 

Vzorek anal. číslo ÚGN Hornina Místo odběru 

13425 glaukonitický pískovec, jemnozrnný IV. etáž 

13428 glaukonitický pískovec, středno až hrubozrnný  III. etáž 

13431 glaukonitický pískovec, hrubozrnný II. etáž 

13434 glaukonitický pískovec, středno až hrubozrnný I. etáž 

 

Tab. 3 Seznam vzorků pro stanovení fyzikálně mechanických vlastností. 

Vzorky pro stanovení fyzikálně mechanických vlastností 

(rozměry vzorků 50x50x100 mm) 

Vzorek 

anal. číslo 

ÚGN 

Lokalita Typ Stručný popis horniny 
Pozice 

vzorku 

14250 Sopotnice 1 bílý, křemenný pískovec s uhelnou hmotou báze 

14251 Sopotnice 2 bílý pískovec s bahenními náteky báze 

14252 Záměl 1 zelený glaukonitický pískovec, jemnozrnný III. etáž 

14253 Záměl 2 zelenošedý, glaukonitický pískovec, střednozrnný II. etáž 

14254 Záměl 3 
glaukonitický pískovec mramorovaný limonitem, 

hrubozrnný 
I. etáž 

14255 Záměl 4 zelenočervený, jemnozrnný glaukonitický pískovec I. etáž 

 

Tab. 4 Seznam vzorků pro stanovení fyzikálně mechanických vlastností. 

Vzorky pro stanovení fyzikálně mechanických vlastností 

(válcové vzorky s rozměry 2:1) 

Vzorek 

anal. číslo 

ÚGN 

Lokalita Typ Stručný popis horniny 
Pozice 

vzorku 

13928 Sopotnice 1 bílý, křemenný pískovec s uhelnou hmotou báze 

13419 Záměl 1 zelený glaukonitický pískovec, jemnozrnný III. etáž 

13916 Záměl 2 zelenošedý, střednozrnný glaukonitický pískovec II. etáž 

13921 Záměl 3 
hrubozrnný glaukonitický pískovec mramorovaný 

limonitem 
I. etáž 

14255 Záměl 4 zelenočervený, jemnozrnný glaukonitický pískovec I. etáž 
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5.4 Použité analytické metody a postup přípravy vzorků (stručné 

popisy) 

Petrografické výbrusy 

Pro petrografickou analýzu byly použity petrografické výbrusy. Jedná se o vzorek 

horniny přilepený ke sklíčku, který se broušením zeslabí, až je průhledný a dovoluje 

mikroskopické studium pod mikroskopem v procházejícím světle. 

Analýza výbrusu byla provedena optickým mikroskopem Olympus BX 50, snímky byly 

pořízeny mikroskopem Nikon Eclipse 80i, s použitím CCD kamery Nikon DS-5N a 

software pro zpracování obrazu NIS-Elements. 

Infračervená spektroskopie (IRS). 

Metoda spočívá v absorpci infračerveného záření při průchodu analyzovaným práškovým 

vzorkem. Výstupem je infračervené spektrum, grafické zobrazení funkční závislosti 

energie v procentech transmitance (T) nebo jednotkách absorbance (A) v závislosti na 

vlnočtu (ν), příp. vlnové délce (λ) dopadajícího záření.  

Šetrně rozetřená hornina dovolila vyseparovat základní hmotu od klastických zrn. 

Vzorky byly rozetřeny na vzorek o velikosti částic pod 5 μm. Práškový vzorek byl 

zhomogenizován a byla z něj vylisována tableta (v lisovacím zařízení, ve vakuu a za tlaku 

30 MPa) pro měření infračerveného spektra. 

Použitý přístroj: ThermoNicolet Avatar 320 FTIR spektrometr, spektrální rozsah 4000 – 

400 cm
-1

, u vlnočtů optické rozlišení 1 cm
-1

. 

Interpretace byla provedena srovnáním spektra se spektry z Moenkova atlasu spekter.  

Protokoly o petrografické analýze jsou uloženy v archivu ÚGN AV ČR v.v.i. v Ostravě a 

nejsou v této práci zveřejněny. V Příloze I. jsou přiložena infračervená spektra separované 

základní hmoty z pískovců.  

5.5 Petrografie pískovců a slepenců na lokalitě Sopotnice 

Podle složení základní hmoty v pískovcích a slepencích byly rozděleny horniny na 

část z bazální části (I.) ležící přímo na zvětralém krystaliniku a z báze ze spodní části 

nadložní sekvence peruckých vrstev (II.) (viz kap 4.1., Tabule B). 
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5.5.1 Petrografické charakteristiky pískovců a slepenců 

5.5.1.1 Bazální část peruckých vrstev (I.) 

Na této lokalitě se v bazální části peruckých vrstev vyskytuje sekvence s pískovci a 

slepenci. Znakem této sekvence je, že v pískovcích jsou běžně vložky slepenců, vyskytují 

se v nich i zuhelnatělé hrubší rostlinné zbytky a zuhelnatělá drť společně se slídami na 

vrstevních plochách v tělesech pískovců. Pískovce i jílovce mají v základní hmotě vyšší 

podíl kaolinitu nad illitem. Jsou také velmi nerovnoměrně diageneticky silicifikované [11]. 

5.5.1.2 Spodní část nadložní sekvence peruckých vrstev (II.)  

Tuto část sekvence charakterizuje převaha středně až hrubě zrnitých pískovců 

s častými vložkami valounků křemene, rohovců a kvarcitů, vložkami či laminami 

jemnozrnných pískovců. V základní hmotě převládá kaolinit s illitem a hojným výskytem 

illitizovaných šupin muskovitu, zejména na vrstevních plochách s uhelnou hmotou. 

V základní hmotě se liší od báze (I.) dominací illitu a hydratovaného muskovitu nad 

kaolinitem s dobrou krystalinitou, karbonát se objevuje jen ve stopovém množství [11]. 

Objevuje se relativně hojný černý skoryl a vzácně světlý almandin. 

Základní petrografické chrakteristiky klastů v pískovcových slepencích uvádí Tab. 5. 

Velmi variabilní vytřídění klastické fáze v pískovcích nebo ve slepencích (gravelitech) 

dobře odpovídá dynamickým sedimentárním podmínkám jak v korytu řeky (vymývání 

jemnozrnnější prachovito-písčité frakce ze štěrku), tak se zlepšujícím se vytříděním 

klastické fáze spojené se separací v proudu např. v jesepech nebo v rozlivu. Z relace (Obr. 

7) mezi MD a Mmax klastických zrn a valounů křemene (s regenerací povrchu) a úlomků 

stabilních hornin (kvarcity) ze slepenců (gravelitů) z bazální části peruckých vrstev (I.) je 

evidentní, že pole projekčních bodů jednotlivých horninových vzorků pokrývá svým 

poměrem a vytříděním říční sedimenty koryt, (písčitá frakce dosahuje až k jesepům) a blíží 

se k hranici s rozlivovými sedimenty. Pískovce z bazální části nadložní sekvence (II.) svojí 

zrnitostí odpovídají písčité frakci ve slepencích (gravelitech) a leží podle MD a Mmax v poli 

pro sedimenty usazených v klidnějším říčním prostředí v jesepech a v rozlivech [11]. 
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Tab. 5 Základní charakteristiky vzorků pískovců a slepenců peruckých vrstev z lokality Sopotnice. 

Vysvětlivky: Vytřídění podle Folka, zakulacení /zaoblení podle [14], MD – medián velikosti zrn. Mmax – 

nejdelší osa průřezu zrna nebo valounu (vždy maximální délka průřezu zrna) 

Vzorek 

anal. 

Číslo 

ÚGN 

Hornina Vytřídění Zakulacení/zaoblení MD 
Mmax 

 

(Mmax -

MD) 

    (mm) (mm) (mm) 

Bazální část sekvence peruckých vrstev (I.) lokalita: Sopotnice 

13961/1 
pískovec 

hrubozrnný 
velmi dobré 

subangulární, angulární, 

0,4-0,6 
0,40 0,49 0,08 

13961/2 

pískovec 

hrubozrnný 

slepenec 

špatné 
subangulární, 

semioválníní, 0,4-0,6 
0,49 4,51 4,02 

13962/1 
pískovec 

hrubozrnný  
střední 

subangulární, angulární, 

0,4-0,5 
0,37 1,22 0,85 

13962/2 slepenec špatné 
subangulární, angulární, 

0,5-0,8 
0,55 7,93 7,38 

13963 slepenec špatné 
subangulární, angulární, 

0,3-0,6 
0,37 14,02 13,20 

13964 pískovec špatné 
subangulární, angulární, 

0,2-0,6 
0,64 5,24 4,60 

13965/1 
pískovec s 

uhelnou hmotou 
střední subangulární, 0,4-0,8 0,66 1,28 0,63 

13965/2 
pískovec s 

uhelnou hmotou 
dobré subangulární, 0,4-0,6 0,30 0,43 0,13 

13965/3 
pískovec s 

uhelnou hmotou 
střední 

subangulární, angulární, 

0,4-0,8 
0,43 1,40 0,97 

Spodní část svrchní části sekvence peruckých vrstev (II.), lokalita: Sopotnice 

13956 pískovec  
subangulární, 

semioválníní, 0,4-1,0 
0,55 3,05 2,5 

13957 pískovec  střední 
subangulární, angulární, 

0,2-0,8 
0,43 1,22 0,79 

13958 pískovec špatné 
subangulární, angulární, 

0,2-0,8 
1,10 3,23 2,13 

13959 pískovec dobré 
subangulární, angulární, 

0,4-0,8 
0,37 0,61 0,24 

13960 pískovec špatné 
subangulární, angulární, 

0,2-0,6 
0,36 1,22 0,86 
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Obr. 7 Vztah mezi mediánem (MD) a maximální velikostí (Mmax) klastických zrn až valounů křemene a 

stabilních úlomků hornin. Bazální část pískovců a slepenců peruckých vrstev je označena I, nadložní část této 

sekvence II. Lokalita Sopotnice. Přímka zachycuje poměr MD/Mmax 1:1. Vysvětlivky: A-říční fácie koryt, 

slepence, B-C-pískovce, jesepy, rozlivy, D-říční ramena, prachovce, jílovce 

5.5.1.3 Základní hmota pískovců a slepenců (separovaná frakce pod 0,063 mm) 

Podíly prachovito-jílovité frakce v obou typech sedimentů jsou nízké (odhadem až 

5%). Pro mineralogickou identifikaci základní hmoty metodou FTIR spektroskopie byl 

použit nabohacený vzorek základní hmoty. Výsledky analýzy ukázaly, že bazální část 

sekvence peruckých vrstev (I), která leží přímo na kaolinizovaných granodioritech 

litického typu, nebo v širokém okolí na zvětralých granitizovaných rulách zábřežské série 

či na zvětralých granitoidech litického typu, má v  základní hmotě hornin vyšší obsah 

kaolinitu s dobrou krystalinitou, který převažuje nad illitem a hydratovaným muskovitem. 

Karbonát zcela chybí. Základní hmota je druhotně silicifikovaná; klastická zrna 

orientovaně dorůstají a snižují primární pórovitost pískovců. Intenzivní silicifikace 

způsobuje soudržnost struktury pískovců a odráží se dobře v technologických vlastnostech 

horniny (kap. 6). 

V případě křemene se nedá ze vzorku určit, kolik tvoří autigenní křemen, který 

způsobuje silicifikaci pískovců, a kolik tvoří otěr z klastických zrn křemene a stabilních 

úlomků hornin (především kvarcity). 

Nadložní část sekvence peruckých vrstev (II.) je na lokalitě zachovaná jen 

v erozním zbytku a její svrchní části známe např. z lomu fy Jiří Sršeň v Záměli. Liší se od 
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bazální části dominací střednozrnných až hrubozrnných říčních pískovců nad 

jemnozrnnými pískovci nebo pískovců s  vložkami valounků křemene a kvarcitů. 

V základní hmotě se liší od báze (I.) dominací illitu a hydratovaného muskovitu nad 

kaolinitem s dobrou krystalinitou, karbonát se objevuje jen ve stopovém množství. Nelze 

rozlišit původ křemene (viz výše). I zde je základní hmota druhotně silicifikovaná; 

klastická zrna orientovaně dorůstají a snižují primární pórovitost pískovců. Intenzivní 

silicifikace způsobuje soudržnost struktury pískovců a odráží se dobře v technologických 

vlastnostech horniny (kap. 6). Na rozdíl od lokality Záměl nejsou pískovce limonitizované 

[11]. 

5.5.2 Petrografie pískovců peruckých vrstev na lokalitě Záměl 

Pískovce v lomu jsou bílé až lehce nažloutlé, převážně střednozrnné, s vložkami 

izolovaných valounů křemene nebo laminami hrubozrnnějšího materiálu nebo s neostře 

omezenými polohami jemnozrnných křemenných pískovců. Jsou výrazně proměnlivě 

vytříděné. Textury jsou korytovité, masivní i křížové, subhorizontálně gradačně zvrstvené. 

Klastickou fázi tvoří zrna křemene a zrna kvarcitů (kvarcity monominerální s 

dlaždicovitým křemenem, hrubozrnné až jemnozrnné kvarcity se zploštěnými křemennými 

zrny se suturovitým srůstem). Pískovce jsou silně diageneticky silicifikované, křemenná 

zrna orientovaně dorůstají, novotvořený křemen vyplňuje primární póry. Podružně se 

vyskytují hydratované šupiny slíd a rozpadlá zrna biotitu nebo chloritu. V pískovcích 

z báze lomu chybí uhelná hmota nebo i hrubé rostlinné zbytky. 

V dutinách pórů se pak vyskytují typické plochy krystalového tvaru křemene. To 

způsobuje zhutnění a zpevnění struktury horniny. Dalším detritickým minerálem jsou 

šupiny muskovitu na povrchu illitizované. 

V těžké frakci byla nalezena zrna černého turmalínu – skorylu.  

5.5.3 Základní hmota pískovců a slepenců (separovaná frakce pod 0,063 mm) Záměl 

Separovaná základní hmota je tvořena dominantním illitem (hydromuskovitem), 

méně je kaolinitu. Základní hmota je druhotně silicifikovaná.  

Specifikem pískovců v lomu je velmi nerovnoměrná sekundární limonitizace. 

Vyskytuje se v severní části lomu v okolí tektonického rozpukání masivu. Limonit (podle 

mineralogické analýzy goethit ve směsi s křemenem a kaolinitem) je uložen v pórech, 
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vytváří tenké okrové filmy na povrchu zrn. Místy se nacházejí také až masivní akumulace 

limonitu a to ve formě hnědých, hnědožlutých až červených mramorovaných textur. 

Pískovcové bloky s tímto difuzním limonitovým mramorováním mají na řezu pěkné 

textury a jsou proto samostatně těženy a zpracovávány na dekorační desky. 

Tab. 6 Složení základní hmoty pískovců a slepenců peruckých vrstev z lokality Sopotnice 

Poznámka: *- včetně otěru z klastických zrn 

Vzorek 

anal. 

číslo 

ÚGN 

Hornina Kaolinit 

Illit a 

hydratovaný 

muskovit 

Křemen* Karbonát 

Bazální část sekvence peruckých vrstev, lokalita: Sopotnice 

13961 pískovec hrubozrnný +++ + +++  

13962 pískovec hrubozrnný až 

slepenec 

+++ + +++  

13963 slepenec +++ + +++  

13964 slepenec ++ ++ +++ stopy 

13965 pískovec s uhelnou hmotou +++ + +++  

Spodní část svrchní části sekvence peruckých vrstev, lokalita: Sopotnice 

13956 pískovec ++ ++ ++ stopy 

13957 pískovec + ++ +++ stopy 

13958 pískovec ++ ++ +++ stopy 

13959 pískovec ++ ++ +++  

13960 pískovec ++ ++ +++  

Lokalita Záměl 

 Hornina Glaukonit Kaolinit Slída musk. Křemen Karbonát 

13425 pískovec + - + ++++ ? 

13428 pískovec + ++  ++++  

13431 pískovec ? +  +++ + 

13434 pískovec + ++ ? ++ ? 

6 Stanovení vybraných základních fyzikálních a 

technologických vlastnosti hornin 

Fyzikální vlastnosti hornin blíže popisují současný stav, ve kterém se hornina právě 

nachází. Mezi základní vlastnosti patří hmotové a tíhové vlastnosti, vlastnosti týkající se 

volných (pórových) prostorů v hornině, hydrofyzikální vlastnosti, pevnostní a přetvárné 

vlastnosti a vlastnosti technologické jako je abrazivita, obrusnost, rozpojitelnost, 

řezatelnost atd. 

Mezi hmotové a tíhové vlastnosti patří měrná hmotnost (hustota), která vyjadřuje podíl 

hmotnosti a objemu pevné fáze horniny bez pórů. Minerály, které jsou přítomné v hornině 

(jejich hustota) ovlivňují celkovou hustotu horniny. Další vlastností je objemová hmotnost. 
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Ta vyjadřuje podíl hmotnosti tělesa a jeho skutečného objemu (s póry, trhlinami, apod.). 

Z hodnot objemové hmotnosti a měrné hmotnosti vypočítáváme celkovou (vypočtenou) 

pórovitost pc (%). Efektivní pórovitost pef (%) je úměrná přibližně hodnotě nasákavosti (za 

daného tlaku vzduchu atd.) 

Vlastnosti pórového prostoru horniny mají přímou souvislost s mechanickými i 

technologickými vlastnostmi horniny. Vlastní póry se rozlišují podle geneze, tvaru a 

propojení. Pro petrografickou analýzu rozlišujeme pórovitost primární a sekundární. U 

stanovování technických parametrů dělíme pórovitost podle propojení pórů na pórovitost 

otevřenou (efektivní) a celkovou (vypočtenou). Pórovitost jako jedna z hlavních vlastností 

ovlivňuje pevnost horniny a její přetvárné vlastnosti.  

Důležitým parametrem je zrnitostní analýza z petrografického výbrusu horniny. 

Mezi hydrofyzikální vlastnosti se řadí vlhkost, nasákavost a propustnost. Vlhkost 

může být přirozená nebo umělá. Nasákavost vyjadřuje poměr vody k celkovému objemu 

pórů, tedy kolik vody je těleso schopno pojmout do ustálené hmotnosti nebo za jinak 

definovaných podmínek.  

Mechanické vlastnosti vyjadřují mechanický projev horniny. Nejčastěji se stanovují 

pevnostními zkouškami, kdy jsou horniny namáhány různými způsoby (pevnost v tlaku, 

pevnost v tahu, pevnost za ohybu při různých experimentálních podmínkách a saturace 

horniny vodou). 

Mezi technologické vlastnosti patří abrazivita, obrusnost a rozpojitelnost řeznými 

nástroji. Popisují chování horniny při opracovávání, rozpojování a opotřebování 

pracovních nástrojů. 

Z dalších vlastností uvádím stanovení tepelné vodivosti horniny (tj. její schopnost 

vést teplo) a tepelnou kapacitu. 

V práci je provedeno srovnání vlastností pískovců perucko-korycanských vrstev 

z lokality Záměl a Sopotnice. Některé analýzy a zkoušky byly upřednostněny, byla jim 

věnována větší pozornost a jsou i detailněji rozpracovány. Mezi tyto zkoušky patří 

zrnitostní analýza, stanovení nasákavosti a odparu, stanovení abrazivity a obrusnosti, 

možnost řezání a povrchové úpravy vodním paprskem, stanovení pevnostních 
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charakteristik. Každá zkouška je popsána odděleně v kapitole, která obsahuje samostatný 

úvod, princip a postup zkoušky, výsledky a dokumentaci. 

Stanovení ostatních vlastností je pak již seřazeno v jedné souhrnné kapitole, a zde jsou 

uvedeny metodiky a výsledky zvlášť. 

6.1 Zrnitostní analýza velikosti zrn z  výbrusů 

Velikost klastických částic je základním strukturním znakem, podle kterého dělíme 

klastické horniny do zrnitostních tříd. Velikost částic má vedle popisného a klasifikačního 

znaku i genetický význam. Podle velikosti, tvaru a stupně opracovatelnosti lze zhodnotit 

podmínky vzniku sedimentu, unášecí sílu vodního toku, dobu trvání abraze částic a průběh 

jejich ukládání [17]. 

Rozměry klastických částic v kompaktních horninách lze stanovit různými metodami. Ty 

se mohou lišit podle formy zpevnění horniny, velikosti částic apod. Každá metoda však 

přináší svá úskalí. Metody přímého měření jednotlivých částic se používají při stanovení 

velikosti zrn větších 1 cm. Nejběžnější metodou bývá prosívání sypkého materiálu sadou 

sít o různé velikosti zrn [17]. U zpevněných hornin lze použít analýzu horninových 

výbrusů. Zde se ovšem neměří skutečné maximální řezy zrn, ale řezy náhodné, proto je 

nutné násobit změřené střední velikosti zrn určitými koeficienty [18]. V sedimentární 

petrografii se pro křemen nejčastěji používá koeficient 1,27 [19].  

Pro stanovení zrnitosti pískovců v této práci byla vybrána právě metoda horninových 

výbrusů. Měření velikosti zrn bylo provedeno metodou podle Fereta. „Maximální Feret“ se 

rovná maximální délce částice podél osy „a“, „minimální Feret“ se rovná minimální délce 

částice podél osy „b“. Byla měřena všechna celá zrna zachycená v obraze výbrusu. Počet 

naměřených zrn z každé analyzované horniny přesahoval 500 zrn. Pro grafické vyjádření 

byly použity histogramy, sloupcové diagramy vyjadřující množství zrn v jednotlivých 

zrnitostních třídách a kumulativní křivky, které vyjadřují statistické zrnitostní parametry. 

Pro srovnání je uvedena také metoda rovnoběžných sečen, která velikost zrna posuzuje 

délkou sečny protínající průřez zrnem [20]. 
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Zakulacení a zaoblení klasických zrn 

Pro vyjádření zaoblení a zakulacení klastických zrn byla použita srovnávací tabulka 

podle Wahlstroma [14], která rozeznává 5 stupňů zaoblení. Rozmezí vyjádření bývá od 

ostrohranných (angulárních) zrn po dokonale zaoblená zrna.  

Koeficient vytřídění klasických zrn 

Vyjadřuje vytřídění sedimentu jako podíl třetího (75%) a prvního kvartilu (25%) 

určeného z kumulativní křivky. Čím je hodnota koeficientu menší, tím je hornina lépe 

vytříděná a má méně zrnitostních frakcí (Kvartil – hodnoty uspořádáné vzestupně dle 

velikosti, kdy příslušný kvantil získáme jako pořadí k-té hodnoty). 

Symetrie zrnitostní křivky  

Naznačuje rovnováhu sedimentu mezi hrubší a jemnější frakcí a přináší nám 

charakteristiku sedimentačních podmínek a prostředí. Je dána součinem obou kvartilů 

M75/M25, dělených druhou mocninou mediánu M50. 

6.1.1 Postup měření zrnitosti, zakulacení a zaoblení 

Byly připraveny petrografické výbrusy, kdy se vzorek horniny v řezu kolmo na 

zvrstvení přilepil ke sklíčku. Broušením se zeslabil vzorek na tloušťku cca 0,05 mm. 

Vznikl tak průsvitný preparát, umožňující mikroskopické studium v procházejícím a 

polarizovaném světle. 

Analýza výbrusu byla provedena optickým mikroskopem Olympus BX 50, snímky byly 

pořízeny mikroskopem Nikon Eclipse 80i, s použitím CCD kamery Nikon DS-5M a 

software pro zpracování obrazu NIS-Elements. Délky zrn byly měřeny v programu Lucia. 

Snímky výbrusů a preparáty výbrusů byly připraveny v  laboratoři Oddělení laboratorního 

výzkumu geomateriálů při Ústavu geoniky AV ČR v.v.i. v Ostravě. Samotné měření jsem 

provedl sám. 

6.1.2 Vyhodnocení zrnitostní analýzy 

Při zpracovávání naměřených hodnot bylo zjištěno, že koeficient 1,27 používaný 

pro korelaci hodnot měřených z petrografických hodnot není vhodný pro špatně vytříděné 

vzorky pískovců. Potvrzují to i výsledky měřené liniovou metodou [20]. Proto jsou 

uvedené hodnoty bez korelace. 
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Obr. 8 Zrnitostní křivky sestrojené na základě měření podle metody Feret bez koeficientu a s koeficientem 

1,27, křivka sestrojená podle měření liniovou metodou a křivka středních hodnot bez koeficientu, vzorek anal. 

číslo 13965, bílý pískovec, Sopotnice. 

 

 

Obr. 9 Zrnitostní křivky sestrojené na základě měření podle metody Feret bez koeficientu a s koeficientem 

1,27, křivka sestrojená podle měření liniovou metodou a křivka středních hodnot bez koeficientu, vzorek anal. 

číslo 13428, zelený pískovec, Záměl. 
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Tab. 7 Základní charakteristiky klastických zrn pískovců, lokalita Sopotnice 

Vzorek 

anal. 

číslo 

ÚGN 

Hornina 
Mmax MD Zakulacení/zaoblení 

Koef. 

vytřídění 

Symetrie 

zrn. 

křivky 

(mm) (mm)  (-) (-) 

Bazální část sekvence peruckých vrstev (I.) lokalita: Sopotnice 

13961 

pískovec 

hrubozrnný až 

slepenec 

5,00 0,14 

subangulární, 

angulární, 

semiovální, 0,4-0,9 
1,93 1,06 

13962 

pískovec 

hrubozrnný až 

slepenec 

8,23 0,21 
subangulární, 

angulární, 0,5-0,8 
2,08 1,03 

13963 

pískovec 

hrubozrnný až 

slepenec 

11,59 0,21 
subangulární, 

angulární, 0,2-0,6 
2,24 0,99 

13965 

pískovec 

s uhelnou 

hmotou 

1,37 0,14 
subangulární, 

angulární, 0,4-0,8 
2,00 1,03 

Spodní část svrchní části sekvence peruckých vrstev (II.), lokalita: Sopotnice 

13956 pískovec 3,17 0,18 
subangulární, 

semioválníní, 0,4-1,0 
2,33 0,94 

13957 pískovec  1,89 0,18 
subangulární, 

angulární, 0,2-0,8 
2,04 0,97 

13958 pískovec 3,35 0,19 
subangulární, 

angulární, 0,2-0,8 
2,43 1,08 

13959 pískovec 0,61 0,12 
subangulární, 

angulární, 0,4-0,8 
2,37 1,13 

13960 pískovec 2,62 0,14 
subangulární, 

angulární, 0,2-0,6 
1,98 1,03 

 

 

Tab. 8 Základní charakteristiky klastických zrn pískovců, lokalita Záměl 

Vzorek 

anal. 

číslo 

ÚGN 

Hornina 
Mmax MD Zakulacení/zaoblení 

Koef. 

vytřídění 

Symetrie 

zrn. 

křivky 

 

(mm) (mm)  (-) (-) 

Lokalita Záměl 

13425 pískovec  0,51 0,23 
semiovální, ovální, 0,4-

0,8 
1,90 0,96 

13428 pískovec  0,92 0,15 
subangulární, 

semiovální, 0,4-0,8 
1,91 0,94 

13431 pískovec  0,78 0,17 
subangulární, 

semiovální, 0,4-0,8 
1,89 0,96 

13434 pískovec  0,71 0,15 
subangulární, 

semiovální, 0,4-0,8 
1,92 0,87 
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Bílé pískovce peruckých vrstev 

U vzorků z bazální části sekvence peruckých vrstev (I.) je rozmezí zaoblení 

angulární až semiovální, zakulacení v rozmezí 0,2 až 0,8. Široké rozmezí je ovlivněno ve 

výbrusech viditelnými laminami jemnějšího materiálu a laminami hrubého materiálu 

s jiným opracováním. Laminy jsou odděleny jemnou uhelnou hmotou se šupinami 

muskovitu. Koeficient vytřídění se pohybuje v rozmezí hodnot 1,93 až 2,24. Hodnoty 

symetrie zrnitostní křivky jsou v rozmezí 0,99 až 1,06.  

Vzorky spodní část svrchní polohy sekvence peruckých vrstev (II.) mají zaoblení 

subangulární až semiovální, se zakulacením 0,4 až 0,8. Koeficient vytřídění má hodnoty 

vysoce nad 2 s vysokým rozptylem (rozmezí hodnot 1,93 – 2,43). Symetrie zrnitostní 

křivky má blízké hodnoty v rozmezí 0,94 až 1,13. 

Charakter vytřídění klastické fáze, zaoblení a zakulacení křemenných zrn jsou 

velmi ovlivněno nárůstem novotvořeného křemene. Ve výbrusech se dorůstání dá 

pozorovat na zrnech jen obtížně (chybí obvykle zřetelná povrchová vrstva původního 

zrna). Lépe je možné pozorovat orientované dorůstání křemenných zrn (přednostně ve 

směru krystalografické osy C křemene) na snímcích SEM (Tabule F) nebo na snímcích 

povrchu po působení vodního paprsku pomocí konfokální mikroskopie (Tabule G). Na 

povrchu křemenných zrn jsou vidět zřetelné trojúhelníkové plošky pyramidálních ploch 

krystalu křemene (obvykle po vhodném nasvícení) a méně často plochy prizmatické.  

Nárůstem novotvořeného křemene je blokován primární pórový prostor, dochází k 

zpevnění horninové struktury. Změna tvaru klastických zrn orientovaným dorůstáním 

ovlivnila pak zakulacení a zaoblení zrn. Kvantifikace podílu novotvořeného křemene by si 

však vyžádala použití katodové luminiscence. 

Zelené pískovce korycanských vrstev 

Vzorky zelených pískovců z lokality Záměl mají hodnoty koeficientu vytřídění 

mezi sebou poměrně podobné (1,89 – 1,92), hodnoty symetrie zrnitostní křivky jsou bez 

výrazného rozptylu (0,87 – 0,96). Zaoblení je většinou semiovální až ovální, zakulacení 

0,4 – 0,8. 

Charakter vytřídění klastické fáze, zaoblení a zakulacení křemenných zrn je 

v zelených pískovcích ovlivněno také nárůstem novotvořeného křemene a to v závislosti na 
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pozice vzorku v profilu. Více silicifikované jsou pískovce z báze korycanských vrstev, 

méně v jejich stropní části. Ve výbrusech se dorůstání na křemenných zrnech dá pozorovat 

oproti bílým pískovcům snadněji. Původní tvar klastického zrna je více opracovaný. 

Důvodem může být intenzivní pohyb dnových sedimentů. 

Lépe je možné pozorovat orientované dorůstání křemenných zrn (přednostně ve 

směru krystalografické osy C křemene) na snímcích SEM (Tabule F) nebo na snímcích 

povrchu po působení vodního paprsku pomocí konfokální mikroskopie (Tabule G). Zde 

jsou na povrchu křemenných zrn zřetelné trojúhelníkové plošky pyramidálních ploch 

krystalu křemene a méně často plochy prizmatické. Prokřemenění nepostihuje hrudky 

glaukonitu a neprovází ani druhotnou limonitizaci (limonitizace je nesporně mladším 

procesem). 

Z hodnot v Tab. 7, Tab. 8 a níže přiložených grafů lze popsat rozdíly v zrnitosti tak, 

že pískovce peruckých vrstev z lokality Sopotnice jsou z málo opracovaného materiálu, 

velice špatně vytříděného a ovlivněného rychlostí a prostředím sedimentace. Silicifikace je 

v téměř monominerálním složení pískovců velmi intenzivní. 

Pískovce korycanských vrstev z lokality Záměl jsou ve srovnání s pískovci 

peruckých vrstev lépe vytříděné, opracované a ukazují na klidnější a pomalejší 

sedimentaci. Intenzita silicifikace je závislá na pozici vzorku v profilu tělesa korycanských 

vrstev. 
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Obr. 10 Zrnitostní křivka a stupeň zakulacení / zaoblení, vz. anal. č. ÚGN 13961, bílé pískovce, lokalita 

Sopotnice. 

 

Obr. 11 Zrnitostní křivka a stupeň zakulacení / zaoblení, vz. anal. č. ÚGN 13962, bílé pískovce, lokalita 

Sopotnice. 

 

Obr. 12 Zrnitostní křivka a stupeň zakulacení / zaoblení, vz. anal. č. ÚGN 13963, bílé pískovce, lokalita 

Sopotnice. 

 

Vzorek anal. č. 13962 

Vzorek anal. č. 13963 

 

Vzorek anal. č. 13961 
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Obr. 13 Zrnitostní křivka a stupeň zakulacení / zaoblení, vz. anal. č. ÚGN 13965, bílé pískovce, lokalita 

Sopotnice. 

 

Obr. 14 Zrnitostní křivka a stupeň zakulacení / zaoblení, vz. anal. č. ÚGN 13956, bílé pískovce, lokalita 

Sopotnice. 

 

Obr. 15 Zrnitostní křivka a stupeň zakulacení / zaoblení, vz. anal. č. ÚGN 13957, bílé pískovce, lokalita 

Sopotnice. 

 

Vzorek anal. č. 13956 

Vzorek anal. č. 13957 

Vzorek anal. č. 13965 
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Obr. 16 Zrnitostní křivka a stupeň zakulacení / zaoblení, vz. anal. č. ÚGN 13958, bílé pískovce, lokalita 

Sopotnice 

 

Obr. 17 Zrnitostní křivka a stupeň zakulacení / zaoblení, vz. anal. č. ÚGN 13960, bílé pískovce, lokalita 

Sopotnice 

 

Obr. 18 Zrnitostní křivka a stupeň zakulacení / zaoblení, vz. anal. č. ÚGN 13425, zelené pískovce, lokalita 

Záměl 

 

Vzorek anal. č. 13958 

Vzorek anal. č. 13960 

Vzorek anal. č. 13425 
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Obr. 19 Zrnitostní křivka a stupeň zakulacení / zaoblení, vz. anal. č. ÚGN 13428, zelené pískovce, lokalita 

Záměl 

 

Obr. 20 Zrnitostní křivka a stupeň zakulacení / zaoblení, vz. anal. č. ÚGN 13431, zelené pískovce, lokalita 

Záměl 

 

Obr. 21 Zrnitostní křivka a stupeň zakulacení / zaoblení, vz. anal. č. ÚGN 13434, zelené pískovce, lokalita 

Záměl 

 

  

Vzorek anal. č. 13428 

Vzorek anal. č. 13431 

Vzorek anal. č. 13434 
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6.2 Průběh nasákavosti a odparu, vliv temperace na nasákavost horniny 

Zkouška nasákavosti patří mezi základní zkoušky při hodnocení hornin v kamenickém 

průmyslu, památkové péči i geotechnice. Naznačuje chování horniny při styku s vodou. Je 

důležitou veličinou, která ovlivňuje nepříznivě mechanické vlastnosti horniny (posuzuje se 

např. pevnost za sucha a za plné saturace vodou jako koeficient změknutí) a může měnit 

některé fyzikální vlastnosti nepříznivými účinky, např. tlakové působení volné vody, 

hydrostatický tlak, dynamické proudění v horninách [26]. 

Při stanovování průběhu dynamické nasákavosti a odparu jsem vycházel z metodiky 

ÚGN AV ČR vypracované Martincem [21]. Metodika stanovuje průběh dynamického 

nasakování a odparu hornin za laboratorních podmínek v přirozeném stavu, případně 

hornin temperovaných v oxidační atmosféře. Rozdílem při stanovení nasákavosti za 

určitého časového intervalu (nejčastěji 48 h) např. podle ČSN EN 72 1174 (2002) a této 

použité metodiky je, že nasakování probíhá ve čtyřech stupních s rostoucí výškou hladiny. 

Odpar, stejně jako nasakování, se sleduje po stejně dlouhou dobu. Metoda je cíleně 

zaměřená na pórový prostor horniny, její kapilaritu a typ pórů. 

Při ponoření vzorku do kapaliny dochází nejen k zaplnění pórů v hornině po 

hladinu tekutiny, ale pomocí kapilarity se tekutina dál rozvádí s přispěním aktivních pórů 

v tělese nad hladinou zavodnění horniny. Kapilarita (vzlínavost) je závislá na rozměrech a 

tvaru kapilár (pórů) a je důsledkem povrchového napětí kapaliny. Jsou-li kapilární póry 

otevřené, je počátek vzlínání velice rychlý. Výška vzlínání závisí na orientaci a velikosti 

pórů, struktuře materiálu, délce ponoření a je ovlivněna i rychlostí odpařování vody do 

prostoru, kdy je voda pomocí kapilární vlhkosti vedena na povrch a zde odpařována. Lze 

tedy stanovit stupeň nasycení (saturaci) jako celkové nasycení vzorku i jeho postupné 

nasycení v určitých stupních (výškách) vzorku.  

Výsledky nasákavosti a odparu jsou stanoveny jako procentuální vyjádření přírůstku 

hmotnosti vzhledem k hmotnosti vysušeného vzorku jako procentuální hodnota 

nasákavosti v jednotlivých stupních 0-1-2-3, kde stupeň 0 představuje výšku hladiny cca 3 

mm, stupeň 1 výšku hladiny do 1/3 výšky tělesa, stupeň 2 výšku hladiny do 2/3 výšky 

tělesa a stupeň 3 představuje plné ponoření tělesa do vody s tím, že horní podstava není 

ponořená. Jako saturace se stanoví poměr okamžité nasákavosti ni ke konečné nasákavosti 
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na konci pokusu nn a je označena jako saturační poměr Si/Sn (0-1), a obdobně desaturace 

při odparu (1-0). 

Zkušební postup 

Pro potřeby měření byla na pile s diamantovým kotoučem připravena tělesa o rozměrech 

50x50x100 mm. Tělesa byla vysušena při 105°C, a byl stanoven jejich objem. U 

vybraných těles byla provedena temperace na požadovanou teplotu (400°C, 600°C, 800°C) 

po dobu 3 hodin. Zvážená tělesa se vložila do nádoby s vhodnou podložkou. Vzdálenost 

mezi tělesy byla min. 15 mm. Poté se v čase to vlila převařená, plynů zbavená voda o 

teplotě 20±5°C na předepsanou výšku stupně. Hladina vody se zvyšovala po uplynutí 

stanovené doby saturace. Hladinu vody určovaly čtyři stupně: stupeň 0 = 2-3 mm, stupeň 1 

= 1/3 výšky tělesa, stupeň 2 = 2/3 výšky tělesa, stupeň 3 = 3/3 výšky tělesa tj. celá hladina 

tělesa bez zalití svrchní plochy tělesa. Ve stanovených časových intervalech se vzorek 

vyjmul, jemně osušil, zvážil a vložil zpět do nádoby. Časový interval jednotlivých stupňů 

nasycení byl 336 hodin, celkový čas saturace 1344 hodin. Při stanovení průběhu odparu 

vzorky vysychaly volně přístupné vzduchu 288 hodin. Následně byly vysušeny při 105°C 

do ustálené hmotnosti.  

6.2.1 Vyhodnocení experimentu 

Zásadní otázkou experimentu bylo odpovědět na otázku, proč jsou bílé a zelené pískovce 

v historických stavbách i při vystavení povětrnostním vlivům trvanlivé. 

Pro experiment byly vzorky pískovců rozděleny do tří skupin: 

Skupina 1: vzorky anal. č. ÚGN 14250 – bílé, silně prokřemenělé pískovce peruckých 

vrstev, lokalita Sopotnice 

Skupina 2: vzorky anal. č. ÚGN 14252, 14253 – zelené, glaukonitické pískovce 

korycanských vrstev, jemně až středně zrnité, silicifikované, s jemnou difúzní limonitizací, 

lokalita Záměl. 

Skupina 3: vzorky anal. č. ÚGN 14254, 14255 – zelené, glaukonitické pískovce 

koracanských vrstev, jemně (vz. anal. č. ÚGN 14255) a hrubě zrnité (vz. anal. č. ÚGN 

14254), silicifikované, s proměnlivě intenzivní limonitizací (difúzní limonitizací na 

povrchu zrn (vz. anal. č. ÚGN 14254) a limonitizací vyplňující póry (vz. anal. č. ÚGN 

14254), lokalita Záměl. 
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Výsledné hodnoty v uvedených grafech jsou vždy průměrné hodnoty ze tří souběžně 

proměřených těles. 

Tab. 9 Vzorky pískovců z lokality Záměl a Sopotnice v pokusu s dynamickým nasakováním a odparem. 

Vzorky anal. č. ÚGN 14250 až 14255. V grafech na obr. 22 – obr. 36 je vynesen průměr měření ze tří těles. 

Vzorek 

anal. 

číslo 

ÚGN 

Lokalita 

/typ 
Md Mmax 

Objemová 

hmotnost 

Měrná 

hmotnost 

Pórovitost 

celková 

pc 

Efektivní 

pórovitost 

pef
(nasak)

při 

20°C 

Poměr 

pc/pef 

  
(m

m) 
(mm) (kg.m

-3
) (kg.m

-3
) (%) (%)  

14250 
Sopotnice 

/1 
0,4 0,8 2347 (12) 2674 (9) 12,23 (6) 2,71  4,5 

14252 Záměl/1 0,30 0,4 2113 (18) 2683 (9) 21,25 (6) 8,72 2,44 

14253 Záměl/2 

0,2 

– 

0,5 

0,8 – 

1,4 2177 (15) 2686(9) 18,95 (6) 6,87 2,75 

14254 Záměl/3 

0,5 

– 

0,7 

1,6 2133 (15) 2688 (9) 20,65 (6) 5,4 3,80 

14255 Záměl/4 0,3 0,4 2005 (15) 2698 (9) 25,69 (6) 10,22 2,52 

 

Popis průběhu nasákávání a odparu 

a) Bílé, silně silicifikované pískovce peruckých vrstev (lokalita Sopotnice), vzorek anal. 

číslo. ÚGN 14250 

Průběh nasakování vzorku vysušeného při 105 °C ukazuje na postupnou saturaci 

pórového prostoru horniny podle stupňů zvedání hladiny. Svědčí to o tom, že texturně a 

strukturně je těleso horniny nehomogenní a to nejen co do vytřídění (v hornině jsou 

vyvinuty neostré laminy hrubozrnnější i jemnozrnnější kolmo na osu tělesa hranolu), ale 

především intenzivní a nehomogenní silicifikací. Schodovitý nárůst nasakování a 

nerovnoměrný průběh saturace vzorku v čase lze sledovat na Obr. 22 až Obr. 24. 

Odpar z povrchu vzorku (Obr. 22) ukazuje na rychlý odpar póry komunikujícími s 

povrchem, mírně se zvýrazňujícími po temperaci. Póry jsou tedy komunikativní, dobře 

odvádějící vlhkost z pórů  horniny mimo horninové těleso. 

Vliv teploty se projevuje nárůstem nasákavosti a roste postupně od vysušeného 

vzorku při 105°C přes temperaci při 400°C - 600°C (vliv transformace α-β křemene při ≈ 

573°C ) a při 800°C. Texturní a strukturní nehomogenity v hornině se projevují jen velmi 

málo. Tento trend se projevuje i u závislosti saturace na době nasakování (čáry saturace 

400 až 800°C jsou shodné) a obdobně i blízké čáry desaturace odparem (Obr. 24). Teplota 
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vyvolává otevření pórů dilatací struktury horniny a usnadňující komunikaci vody i páry. 

Velmi nízký podíl jílové hmoty v hornině a tedy i velmi nízký podíl transformujících se 

jílových minerálů na bezvodé formy fylosilikátů neovlivnil při teplotách 600 a 800°C 

morfologii pórů a to jak při nasakování tak při odparu. Zásadní pro chování horniny jsou 

dilatační změny horninové struktury (hlavně křemene). 

Poměr celkové (vypočtené) pórovitosti a efektivní pórovitosti (≈ konečné 

dynamické nasákavosti) tepelně neovlivněného vzorku je v důsledku silné silicifikace 

roven 4,5. 

I přes vysokou hodnotu celkové pórovitosti a relativně nízkou hodnotu efektivní 

pórovitosti (úměrné nasákavosti 2,71 %) jsou tyto horniny vlivem vysokého podílu 

křemene v klastické fázi a vysokého stupně silicifikace velmi stabilní horniny v procesu 

interakce jak s atmosférou, tak teplotními vlivy. Pro zajištění dlouhodobé stability horniny 

je však zapotřebí nechat horninu volně reagovat s okolní atmosférou. 

b) Zelené, glaukonitické pískovce, jemně až středně zrnité, silicifikované, s jemnou 

difúzní limonitizací korycanských vrstev (lokalita Záměl), vzorky anal. č. ÚGN 14252 a 

14253 

Průběh nasakování obou vzorků vysušených při 105 °C ukazuje na podobný průběh 

postupné saturace pórového prostoru horniny podle stupňů zvedání hladiny jako u bílých 

pískovců. Svědčí to o tom, že texturně a strukturně jsou tyto pískovce homogenní a to 

nejen co do vytřídění, ale především mají mírně nižší intenzitu silicifikace. V tělesech u 

obou vzorků (Obr. 25 a Obr. 28) je pozorován rychlý nástup průběhu saturace pórového 

prostoru v objemu vzorku v čase a relativně nízký podíl kapilární saturace pórů nad 

jednotlivými hladinami při postupném zvedání hladiny (stupeň 0-1-2-3). 

Odpar z povrchu vzorků (Obr. 26 a Obr. 29) ukazuje na rychlý a podobný průběh 

odparu z pórů komunikujících s povrchem a odpar není významně ovlivněn změnou pórů 

po zahřátí. Póry jsou komunikativní, dobře odvádějí vlhkost z pórů horniny mimo 

horninové těleso. 

Vliv teploty se projevuje mírným nárůstem nasákavosti a ta roste postupně od 

vysušeného vzorku při 105°C přes temperaci při 400°C - 600°C (vliv transformace α-β 

křemene při ≈ 573°C ) a při 800°C. Saturace kapilárního prostoru se projevuje zřetelněji až 
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po dosažení hladiny ve 2. stupni. Texturní a strukturní nehomogenity v hornině se 

projevují jen velmi málo. Tento trend se projevuje i u závislosti saturace na době 

nasakování (čáry saturace 400 až 800°C jsou shodné) a obdobně i čáry desaturace odparem 

jsou téměř identické.  

Zahřátí vyvolává otevření pórů dilatací struktury horniny usnadňující komunikaci 

vody i páry. Nízký podíl jílové hmoty v hornině (kaolinit, illit, glaukonit) a tedy i nízký 

podíl transformujících se jílových minerálů na bezvodé formy fylosilikátů, neovlivnil při 

teplotách 600 a 800°C morfologii pórů a to jak při nasakování tak při odparu. Zásadní tedy 

jsou pro chování horniny dilatační změny horninové struktury (hlavně křemene). 

Poměr celkové (vypočtené) pórovitosti a efektivní pórovitosti (≈ konečné 

dynamické nasákavosti) tepelně neovlivněného vzorku je u obou vzorků velmi blízký 2,44 

a 2,75. I přes vysokou hodnotu celkové pórovitosti a relativně nízkou hodnotu efektivní 

pórovitosti (úměrné nasákavosti 7,8 a 6%) jsou tyto horniny vlivem vysokého podílu 

křemene v klastické fázi a silné silicifikace velmi stabilní horniny v procesu interakce jak 

s atmosférou, tak s teplotními vlivy. Pro zajištění dlouhodobé stability horniny je však 

zapotřebí nechat horninu volně reagovat s okolní atmosférou. 

c) Zelené, glaukonitické pískovce, jemně (vz. anal. č. 14255) a hrubě zrnité (vz. anal. č. 

ÚGN 14254), silicifikované, s proměnlivě intenzivní limonitizací na povrchu zrn (vz. 

anal. č. ÚGN 14255) a limonitizací vyplňující póry (vz. anal. č. ÚGN 14254), 

korycanských vrstev (lokalita Záměl). 

Průběh nasakování obou vzorků vysušených při 105 °C je z hlediska intenzity 

silicifikace sekundární limonitizace různý. Silně limonitizovaný hrubozrnný pískovec 

(vzorek anal. č. ÚGN 14254) má celkově nižší hodnotu konečné nasákavosti a vzorek 

vysušený (105°C) vykazuje blokace komunikace v pórech v důsledku deponie limonitu. 

Teprve oxidace limonitu (tj. oxohydritů Fe ve směsi s kaolinitem a diagenetickým 

křemenem při 400°C na hematit tuto anomálii nástupu kapilární vlhkosti odstraňuje). Další 

zvyšování teploty výpalu vede jen k dilataci struktury horniny a nástupy hladiny ve 

stupních 1-2-3 se na křivkách neprojevují. Také tomuto modelu komunikativnosti 

odpovídá průběh křivek odparu (jsou zachovány komunikativní póry a nejsou vyplněny 

produkty fázové transformace). To se projevuje i na větvi saturace horninových pórů 

vodou. 
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Vzorek jemnozrnného pískovce se střední difúzní limonitizací (vzorek anal. č. 

ÚGN 14255) vykazuje rychlý nástup saturace horniny vodou a další zvedání hladiny jen 

saturuje kapilární objem nad hladinou vody v jednotlivých stupních. Vliv teploty se 

projevuje při všech teplotách jen dilatací struktury, protože novotvořených produktů 

fázové transformace jílové hmoty je velmi málo. Je zřejmé, že k odparu dochází rychle a 

jen malá část vlhkosti je ještě uzavřena jemnějšími póry v období odparu mezi cca 30-100 

hodinami. Na průběhu saturace horninových pórů vodou (Obr. 33) je evidentní, že je rozdíl 

oproti předchozímu vzorku. Nasakování (saturace) není omezováno uložením limonitu a 

také není velký rozdíl v průběhu čar saturace a desaturace netemperovaných a 

temperovaných vzorků. 

Teplotní vliv vyvolává jednak fázovou změnu limonitu (goethit) na hematit a také 

zvýraznění pórů dilatací struktury horniny usnadňující komunikaci vody i páry. Zahřátí 

vyvolává otevření pórů dilatací struktury horniny a usnadňuje komunikaci vody i páry. 

Nízký podíl jílové hmoty v hornině (kaolinit, illit, glaukonit) a tedy i nízký podíl 

transformujících se jílových minerálů na bezvodé formy fylosilikátů, neovlivnil při 

teplotách 600 a 800°C morfologii pórů a to jak při nasakování, tak při odparu. Zásadní tedy 

jsou pro chování horniny dilatační změny horninové struktury (hlavně křemene). 

Poměr celkové (vypočtené) pórovitosti a efektivní pórovitosti (≈ konečné 

dynamické nasákavosti) tepelně neovlivněného vzorku je u obou vzorků rozdílný. U 

vzorku anal. č. ÚGN 14254 se silnou limonitizací je hodnota oproti „standardnímu“ 

zelenému glaukonitickému pískovci vyšší, a to 3,4. Avšak druhý vzorek se střední difuzní 

limonitizací má tento poměr 2,30. I přes vysokou hodnotu celkové pórovitosti a relativně 

vysokou hodnotu efektivní pórovitosti (úměrné nasákavosti 6,2 a 11 %) jsou tyto horniny 

vlivem vysokého podílu křemene v klastické fázi, silné silicifikace a variabilní limonitizací 

velmi stabilní horniny v procesu interakce jak s atmosférou, tak s teplotními vlivy. Pro 

zajištění dlouhodobé stability horniny je však zapotřebí nechat horninu volně reagovat s 

okolní atmosférou. 
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Průběh nasákavosti, odparu, saturace a desaturace pískovce, lokalita Sopotnice 

 

Obr. 22 Nasákavost pískovce v závislosti na času vzorek anal. č. ÚGN 14250, 20°C – 400°C – 600°C a 

800°C. Bílé pískovce, lokalita Sopotnice. 

 

Obr. 23 Odpar z pískovce v závislosti na času vzorek anal. č. ÚGN 14250,20°C – 400°C – 600°C a 800°C. 

Bílé pískovce, lokalita Sopotnice. 

 

Obr. 24 Saturace v procesu nasakování a desaturace v procesu odparu v čase u pískovce vzorek anal. č. 

ÚGN 14250, 20°C – 400°C – 600°C a 800°C. Bílé pískovce, lokalita Sopotnice. 
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Průběh nasákavosti, odparu, saturace a desaturace pískovce, lokalita Záměl 

 

Obr. 25 Nasákavost pískovce v závislosti na času vzorek anal. č. ÚGN 14252, 20°C – 400°C – 600°C a 

800°C. Zelené pískovce, Záměl. 

 

Obr. 26 Odpar z pískovce v závislosti na času vzorek anal. č. ÚGN 14252, 20°C – 400°C – 600°C a 800°C. 

Zelené pískovce, Záměl. 

 

Obr. 27 Saturace v procesu nasakování a desaturace v procesu odparu v čase u pískovce vzorek anal. č. 

ÚGN 14252, 20°C – 400°C – 600°C a 800°C. Zelené pískovce, Záměl. 
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Obr. 28 Nasákavost pískovce v závislosti na času vzorek anal. č. ÚGN 14253, 20°C – 400°C – 600°C a 

800°C. Zelené pískovce, Záměl. 

 

Obr. 29 Odpar z pískovce v závislosti na času vzorek anal. č. ÚGN 1425, 20°C – 400°C – 600°C a 800°C. 

Zelené pískovce, Záměl. 

 

Obr. 30 Saturace v procesu nasakování a desaturace v procesu odparu v čase u pískovce vzorek anal. č. 

ÚGN 14253,20°C – 400°C – 600°C a 800°C. Zelené pískovce, Záměl. 
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Obr. 31 Nasákavost pískovce v závislosti na času vzorek anal. č. ÚGN 14254, 20°C – 400°C – 600°C a 

800°C. Zelené pískovce, Záměl. 

 

Obr. 32 Odpar z pískovce v závislosti na času vzorek anal. č. ÚGN 14254, 20°C – 400°C – 600°C a 800°C. 

Zelené pískovce, Záměl. 

 

Obr. 33 Saturace v procesu nasakování a desaturace v procesu odparu v čas u pískovce vzorek anal. č. ÚGN 

14254, 20°C – 400°C – 600°C a 800°C. Zelené pískovce, Záměl. 
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Obr. 34 Nasákavost pískovce v závislosti na času vzorek anal. č. ÚGN 14255 -20°C – 400°C -600°C a 

800°C. Zelené pískovce, Záměl. 

 

Obr. 35 Odpar pískovce v závislosti na času vzorek anal. č. ÚGN 14255 -20°C – 400°C -600°C a 800°C. 

Zelené pískovce, Záměl. 

 

Obr. 36 Saturace v procesu nasakování a desaturace v procesu odparu v čase u pískovce vzorek anal. č. 

ÚGN 14255 -20°C – 400°C -600°C a 800°C. Zelené pískovce, Záměl.  
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6.3 Stanovení abrazivnosti a obrusnosti 

Abrazivnost horniny je schopnost horniny povrchově opotřebovávat nástroj 

v procesu rozpojování. Je zkouškou kontaktní, kdy dochází k interakci horniny a nástroje. 

Podstatou zkoušky je zjištění úbytku hmotnosti normalizovaného kovového roubíku při 

jeho pohybu po upraveném povrchu zkušebního tělesa s konstantní přítlačnou silou, 

vztaženého k celkové délce dráhy pohybu roubíku [23]. Zkouška abrazivnosti byla 

provedena podle oborové normy ON 44 1121 (1981) v laboratoři Oddělení desintegrace 

materiálů při Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě. Abrazivnost horniny byla v ÚGN 

AVČR zavedena Vaškem [22] a to pro hodnocení opotřebování pracovního nástroje (nožů) 

rozpojovacích strojů. 

V průběhu času byla tato zkouška používána i jako kritérium pro opotřebení horniny a byl 

definován parametr obrusnost (2) jako hmotnost vzorku před a po zkoušce, vztažená na 

dráhu roubíku v [m]. Obrusnost je tedy dána jako úbytek hmotnosti horniny po délce 

roubíku. Oproti této hodnotě je úbytek hmotnosti roubíku jako abrazivnost (1). 

Postup měření 

Zkušební tělesa byla připravena z bloku kamene, na kotoučové pile s diamantovým 

kotoučem upravena do tvaru n-úhelníku o minimálním průměru 59 mm a tloušťce 20 – 30 

mm. Pro každý typ pískovce byla připravena dvě zkušební tělesa. Rovinné plochy byly 

křemičitým pískem zdrsněny tak, aby se vyloučil vliv opracování a plochy si zachovaly 

charakter přirozené plochy lomu horniny. Zkušební těleso se upne dostředně do upínacích 

čelistí abrazivometru tak aby měřená plocha byla svislá a kolmá k ose upnutého 

normalizovaného kovového roubíku. Ten se očistí a zváží na analytických vahách 

s přesností 1/10 000g. Měření proběhlo při konstantním přítlaku 100 N nastaveném počtu 

32 otáček na drahách o průměru 10 až 50 mm. Měření skončilo po vykonání celkové dráhy 

15,08 m. Po provedeném měření byly roubíky očištěny a opět zváženy. Poté se vypočetl 

celkový úbytek všech hmotností. Po vykonání této zkoušky byla dopočítána i obrusnost 

horniny (norma). 

Abrazivnost horniny (Fv) byla vypočtena podle vztahu: 

L

G
F v   [mg·m

-1
]       (1) 
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G suma úbytku hmotnosti kovových roubíků [mg*m
-1

] 

L celková dráha pohybu kovových roubíku [m] 

Obrusnost horniny (Ou) byla vypočtena podle vztahu: 

100
L

GG
O

vpovp

u   [mg·m
-1

]      (2) 

Gvp hmotnost vzorku před zkouškou [g] 

Gvpo hmotnost vzorku po zkoušce [g] 

6.3.1 Vyhodnocení zkoušky 

Střední hodnoty abrazivnosti u bílých pískovců z lokality Sopotnice nevykazuji tak 

vysoké rozdíly jako hodnoty abrazivnosti u zámělského pískovce. Je zřejmé, že stupeň 

abrazivnosti a obrusnosti ovlivňuje velikost, množství křemenných zrn, stupeň jejich 

silicifikace a typ tmelu. U pískovců, typu 2 a 3 (podle klasifikace na str. 36., kap. 5.4) 

z lokality Záměl, které jsou hrubozrnné s drsnějším povrchem, jsou zřetelně vidět veliká 

křemenná zrna se silnou silicifikací, velké póry a nižší obsah glaukonitu oproti pískovcům 

typu 1a 2, které jsou jemnozrnné, s vyšším obsahem glaukonitu a tedy s nižším stupněm 

abrazivnosti. Mezní hodnoty abrazivnosti a obrusnosti a také stupeň zařazení pískovcům 

do klasifikačních tříd podle ON 44 1121 jsou uvedeny v Tab. 10. 

Tab. 10 Mezní hodnoty abrazivnosti podle Vaška a obrusnosti a také stupeň zařazení 

vybraných cenomanských pískovcům do klasifikačních tříd podle ON 44 1121 

Vzorek 

anal. číslo 

ÚGN 

Lokalita Typ 

Abrazivnost 

Mezní hodnoty 

[mg/m] 

Obrusnost 

Mezní hodnoty 

[mg/m] 

Zařazení do 

klasifikační skupiny 

podle abrazivnosti 

(ON 44 1121) 

14250 Sopotnice 1 18,90 – 23,49 12,60 – 17,90 
st. 7, vysoká až velmi 

vysoká abrazivnost 

14251 Sopotnice 2 14,54 – 15,86 53,05 – 74,27 
st. 6, vyšší až vysoká 

abrazivnost 

14252 Záměl 1 9,97 – 13,24 35,81 – 45,76 
st. 6, vyšší až vysoká 

abrazivnost 

14253 Záměl 2 21,56 – 28,60 28,51 – 42,44 
st. 7, vysoká až velmi 

vysoká abrazivnost 

14254 Záměl 3 32,74 – 42,00 55,03 – 67,64 
st. 7, vysoká až velmi 

vysoká abrazivnost 

14255 Záměl 4 3,82 – 4,20 184,35 – 283,82 
st. 5, střední až vyšší 

abrazivnost 
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Tab. 11 Popis vzorků po zkoušce abrazivity. 

Vzorek 

anal. 

číslo 

ÚGN 

Charakteristika vzorků 

Typ pískovce Limonitizace Stopa roubíku 

Dno 

stopy 

roubíku 

Otěr 

kovu 

roubíku 

Prach ve 

stopě 

roubíku 

14250 

hrubozrnný, 

vytříděný, 

křemenný, světle 

nažloutlý 

bez bez zahloubení drsné zbytky 

otěru 

otěr kovu, 

křemenný, 

jílová 

hmota 

14251 

jemnozrnný až 

střednozrný, 

křemenný světle 

nažloutlý 

difuzní, slabá středně hluboká hladké silný 

otěr 

otěr kovu, 

křemenný 

14252 

střednozrný, 

křemenný, 

glaukonitický, 

ichnostopy 

difuzní skvrnitá, 

slabá 

mělká hladké silný 

otěr 

otěr kovu, 

křemenný, 

jílová 

hmota 

14253 

hrubozrnný, 

křemenný, 

glaukonitický, 

ichnostopy 

difuzně skvrnitý 

v základní hmotě 

velmi mělká, 

hloubka rýhy 

nestejná 

hladké silný 

otěr 

otěr kovu, 

křemenný, 

jílová 

hmota 

14254 

hrubozrnný, 

křemenný, 

limonitizovaný 

intenzivně 

limonitizovaná, 

v základní hmotě i 

masivní 

mramorování, 

mocnost zón 1mm, 

od sebe 0,5-1cm 

téměř 

nerozeznatelná 

vydrcená 

zrna 

křemene 

velmi 

slabý 

křemenný, 

jílová 

hmota, 

limonit 

14255 

střednozrný, 

křemenný, 

glaukonitický, 

ichnostopy 

stejnoměrně difuzně 

limonitizováno 

v základní hmotě 

hluboká hladké slabý křemenný, 

jílová 

hmota, 

limonit 

 

Z analýzy provedené vždy na dvou plochách zkušebních vzorků je možné učinit závěr: 

- jednotlivé druhy pískovců se mezi sebou liší jak abrazivností, tak obrusností podle 

ON 44 1121 ÚGN AVČR 

- hrubozrnné pískovce se silnou silicifikací jsou vysoce abrazivní s nízkou obrusností 

- pískovce s obsahem glaukonitu a s ichnofosiliemi jsou sice abrazivní, ale vykazují 

vyšší obrusnost v důsledku nižší silicifikace  

Porovnáme-li abrazivnost a obrusnost horniny jako parametr hodnotící ztrátu hmoty při 

mechanickém opotřebení a srovnáme-li opotřebení těchto druhů pískovců např. 

pochůzkové dlažbě nebo ve schodech v historických stavbách, bývá relativně velmi nízké a 

svědčí o dobrých vlastnostech tohoto kamene. 
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6.4 Možnosti řezání a úpravy povrchu pískovců vysokotlakým vodním 

paprskem 

V této kapitole jsou uvedeny možnosti využití vodního paprsku jako efektivního 

nástroje pro řezání a opracování pískovcových materiálů. Snahou je nastínit dnešní 

generaci kameníků a také architektům a tvůrcům moderních interiérů nové možnosti, které 

tato technologie umožňuje. Jedná se zejména o tvarové řezání pomocí abrazivního vodního 

paprsku a povrchovou úpravu pomocí čistého vodního paprsku. 

Využití vysokorychlostního vodního paprsku patří dnes mezi moderní metody 

používané při řezání a obrábění různých typů materiálů. Podstatou metody je přenos 

hydraulické energie na extrémně malou plochu rozpojovaného materiálu. Při nárazu a 

následném působení paprsku dochází za velmi složitých fyzikálních jevů k destrukci 

materiálu [28]. Vodní paprsek se vyznačuje mnohými výjimečnými vlastnostmi: místo řezu 

je studené (tj. nedochází k tepelnému ovlivnění obrobků a ke změnám struktury materiálu), 

technologie je bezprašná a nevznikají škodlivé emise (tím je vysoce ekologická) a paprsek 

působí na řezaný materiál minimální silou (nedochází tak k případnému vzniku 

mikrotrhlin) [29]. 

Při kamenické výrobě se pro řezání velkých bloků běžně používají velké rámové 

pily s kovovými pláty osázenými diamantovými částicemi, nebo se do řezaných ploch 

přisypává křemenný písek. Zde se z technických i ekonomických důvodů využití 

vysokorychlostního vodního paprsku nepředpokládá. U hotových nařezaných desek, které 

se běžně zpracovávají pilami s diamantovými kotouči, již lze abrazivní vodní paprsek 

aplikovat, zvláště při tvarovém řezání (Obr. 37). 

     
a) c) b) 
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Obr. 37 Ukázky aplikace abrazivního vodního paprsku na okrasném kameni, a) labuť vyřezaná z pískovce, b) 

válcové plochy pískovce po soustružení, c) gravírování složitého tvaru v pískovci 

Vysokorychlostní vodní paprsek je možné využít také při povrchové úpravě. A to 

jako náhrada některých ručních úprav povrchu jako jsou rýhování, kartáčování, 

pemrlování, broušení, leštění, tryskání apod. 

6.4.1 Řezání abrazivním vodním paprskem 

V rámci experimentálních prací byly provedeny zkoušky řezání dvou druhů 

pískovce vysokorychlostním abrazivním vodním paprskem při měnící se rychlosti řezání. 

Cílem bylo zhodnotit estetický vzhled řezné plochy a zjistit drsnost povrchu. Pro vlastní 

řezání bylo využito zařízení v Oddělení desintegrace materiálů Ústavu geoniky AV ČR v. v. 

i. v Ostravě (řezací XY stůl a vysokotlaké čerpadlo). Ze zkoumaných pískovců byly 

vybrány vzorky bílého říčního pískovce, typ 1, z lokality Sopotnice a vzorek 

glaukonitického pískovce typ 1, z lokality Záměl. 

Pracovní parametry paprsku nastavené při řezání jsou uvedeny v Tab. 12. Uvedené 

hodnoty byly udržovány konstantní po celou dobu řezání, jediným měnícím se parametrem 

byla rychlost řezu (100, 200, 300, 400, 500 a 1000 mm·min
-1

). Výška řezaných vzorků byla 

50 mm. Drsnost (resp. vlnitost) řezných povrchů se následně zjišťovala pomocí optického 

profilometru MicroProf FRT. Vybrané výsledky jsou uvedeny na Obr. 38 až Obr. 

41v grafické podobě. 

 

 

 

 

d) 
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Tab. 12 Pracovní parametry vysokorychlostního vodního paprsku při řezání 

Technologické faktory značka jednotka hodnota 

tlak kapaliny P MPa 400 

průměr vodní trysky do mm 0,33 

průměr usměrňovací trubice da mm 1,02 

délka usměrňovací trubice la mm 76 

hmotnostní průtok abraziva ma g.min
-1

 400 

vzdálenost trysky od povrchu L mm 4 

rychlost posuvu vp mm.min
-1

 100-1000 

velikost abraziva - MESH 80 

materiál abraziva - - Australský granát 

 

Obr. 38 a Obr. 40 ukazují rekonstrukci původní řezné plochy z profilometru při 

rychlosti řezání 100 respektive 1000 mm/min. Obr. 39 a Obr. 41 znázorňují drsnost 

povrchů vzrůstající se vzdáleností od vstupu paprsku do materiálu při rychlostech řezání 

100, 500 a 1000 mm·min
-1

. Křivky drsnosti (resp. vlnitosti) se jasně liší v závislosti na 

rychlosti řezání. Při pomalejší rychlosti je povrch rovnoměrně drsný po celé své ploše. U 

vyšší rychlosti ovlivňuje vzhled i drsnost plochy tzv. ohyb paprsku v dolní části řezné 

plochy. Paprsek již nemá dostatek energie, ohýbá se a nedokonale prořezává materiál. 

Tento jev lze eliminovat vhodným nastavením některých parametrů paprsku (např. 

snížením rychlosti řezání, zvýšením hmotnostního průtoku abraziva nebo zvýšením tlaku 

vody). U obou vzorků pískovců je vzhled a charakter řezné plochy podobný. Při vhodně 

zvolených parametrech paprsku je možné dosáhnout kvalitní plochy bez rýhování a 

vlnitosti s téměř konstantní drsností po celé ploše. Technologie abrazivního vodního 

paprsku je tedy vhodná pro tvarové řezání zmíněných pískovců v dostatečné kvalitě a při 

zajištění požadované rychlosti. 

6.4.2 Povrchové úpravy pomocí vodního paprsku 

Pro úpravu povrchů pískovců bylo využito plošného opracování tzv. plochým 

(vějířovitým) paprskem. Byly testovány dvě varianty paprsku: kontinuální vodní paprsek a 

pulzující vodní paprsek. Parametry paprsku při zkouškách opracování plochy uvádí Tab. 

13. Lepších výsledků bylo dosaženo s pulzujícím paprskem. Bylo zjištěno, že oproti 

klasicky mechanicky opracovanému povrchu (pemrlováním) dochází díky pulzní síle 

paprsku k hlubšímu odstranění základní hmoty pískovce a k dokonalému odhalení pevných 
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křemenných zrn. Tím plocha pískovce získává mnohem plastičtější tvar (srovnej Obr. 44 

až Obr. 46) a je tudíž zajímavá pro architekty a designéry nejen v moderní bytové a 

zahradní architektuře. 

Tab. 13 Pracovní parametry vysokorychlostního vodního paprsku při opracování ploch 

Technologické faktory značka jednotka hodnota 

tlak kapaliny P MPa 10, 15, 20 

průměr vodní trysky do mm ekvivalentní, 2 

rychlost posuvu vp mm.s
-1

 100, 200, 400 

 

 
Obr. 38 Rekonstrukce řezných povrchů vzorků bílého pískovce po řezání abrazivním vodním paprskem, vz. 

anal. č. ÚGN 14250, lokalita Sopotnice, rychlost 100 mm·min
-1

. 

 
Obr. 39 Rekonstrukce řezných povrchů vzorků bílého pískovce po řezání abrazivním vodním paprskem, vz. 

anal. č. ÚGN 14250, lokalita Sopotnice, rychlost 1000 mm·min
-1

. 
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Obr. 40 Závislost drsnosti (vlnitosti) Wa na hloubce řezu, vz. anal. č ÚGN 14250, lokalita Sopotnice. 

 

Obr. 41 Rekonstrukce řezných povrchů vzorků zeleného pískovce po řezání abrazivním vodním paprskem, vz. 

anal .č. ÚGN 14252, lokalita Záměl, rychlost 100 mm·min
-1

. 

 

Obr. 42 Rekonstrukce řezných povrchů vzorků zeleného pískovce po řezání abrazivním vodním paprskem, vz. 

anal. č. ÚGN 14252, lokalita Záměl, rychlost 1000 mm·min
-1

. 
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Obr. 43 Závislost drsnosti (vlnitosti) Wa na hloubce řezu h, vz. anal. č ÚGN 14252, lokalita Záměl. 

 

 

Obr. 44 3D rekonstrukce původního povrchu opracovaného mechanickým způsobem (pemrlování). Zelený 

pískovec. Záměl. 

 

Obr. 45 3D rekonstrukce povrchu opracovaného pulzujícím vodním paprskem, vz. anal. č. ÚGN 14250, bílý 

pískovec, lokalita Sopotnice. 
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Obr. 46 3D rekonstrukce povrchu opracovaného pulzujícím vodním paprskem, vz. anal. č. ÚGN 14252, 

zelený pískovec, lokalita Záměl. 

6.5 Pevnostní charakteristiky vybraných typů pískovců 

Pevnost hornin se definuje jako míra odporu, který kladou horniny proti vnějším silám 

[24]. Z různých způsobů namáhání horniny byly vybrány a stanoveny pevnosti v prostém 

tlaku a pevnosti v příčném tahu (brazilská zkouška). 

6.5.1 Pevnost v prostém tlaku (na pravidelných zkušebních tělesech) 

Pevnost v prostém (jednoosém) tlaku lze označit jako mezní napětí, které má vzorek 

horniny v okamžiku porušení. Výsledkem je tlaková pevnost stanovená jako podíl 

maximální síly v podélné ose tělesa a původního průřezu zkušebního tělesa kolmého 

k tlačné síle. Zkouška byla prováděna na mechanickém lise ZWICK 1494 (maximální síla 

600 kN) s využitím válcové zkušební komory pro tenzometrické měření podélné a příčné 

deformace. Ta umožňuje stanovení nejen prostého tlaku σPd, ale i přetvárných 

charakteristik horniny. Vyhodnocení zkoušky bylo provedeno vnitřní metodikou 

používanou v laboratoři horninové mechaniky na Ústavu geoniky AV ČR v.v.i. v Ostravě. 

Protokoly o provedené zkoušce jsou přiloženy v Příloze II. Tlaková pevnost se stanoví 

podle vztahu: 

S

F
Pd

max

  ; 

[N.m
-2

], [MPa]     (3) 

Fmax síla zatěžovací, maximální, v okamžiku porušení [N] 

S počáteční průřezová plocha tělesa [mm
2
] 

Přetvárné charakteristiky: 

 Modul přetvárnosti Ep (MPa) – poměr mezi přírůstkem napětí a přetvoření v přímkové 

části zatěžující větve (přetvárné křivky) přetvárného diagramu tlakové zkoušky [25]. 
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Charakteristika je určována z oblasti pracovního diagramu stanovením intervalu (10 – 

20 %) do úrovně 50 % tlakového napětí dosažené pevnosti v jednoosém tlaku tak, aby 

byly mimo oblast vzniku nevratných deformací charakterizovanou inflexním bodem na 

křivce poměrných objemových deformací [25]. Modul přetvárnosti se stanoví podle 

vztahu: 

c

pE         (4) 

σ napětí 

εc přímková část diagramu napětí/přetvoření 

 Modul elasticity (pružnosti) Etl (MPa) – poměr mezi přírůstkem napětí a odpovídajícím 

přírůstkem přetvoření v přímkové části odlehčující (vratné) větve přetvárného 

diagramu[25]. Modul elasticity (pružnosti) se stanoví podle vztahu: 

p

tlE         (5) 

σ napětí 

εp pružné přetváření diagramu napětí/přetvoření 

 Poissonovo číslo μ (--) – udává závislost mezi podélným a příčným přetvořením. 

Stanovíme jej z přímkových průběhů v oblastech, kde ještě nedošlo k narušení horniny 

napětím [25]. Poissonovo číslo se stanoví podle vztahu: 

z

xy

        (6) 

εxy napětí 

εz zatěžující část diagramu napětí/přetvoření 

Postup měření 

Pro výsledky měření byly připraveny vzorky tvaru válce o výšce h a průměru d o 

štíhlostním poměru 2:1. Z každého typu pískovce bylo připraveno tři až šest zkušebních 

těles. Plochy podstav byly zarovnány a zabroušeny tak, aby rovnoměrně doléhaly na tlačné 

plochy lisu. Rychlost zatěžování v módu řízené deformace byla 0,15 mm·min
-1

. 

Zkušební vzorky byly rozděleny do 3 sad.  

Sada č. 1 – vzorky vysušené do ustálené hmotnosti při 105°C, sada č. 2 – vzorky 

nasakované vodou po dobu 72 hodin, sada č. 3 – vzorky vypálené v muflovací peci na 

teplotu 800°C po dobu 3 hodin. 
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6.5.1.1 Vyhodnocení zkoušky pevnosti v prostém tlaku 

Při porovnání bílých říčních pískovců se zelenými glaukonitickými pískovci 

vykazují bílé pískovce vyšší hodnoty pevnosti v prostém tlaku. Hodnoty pevnosti vzorků 

bílých pískovců nasáklých vodou jsou nižší než vzorky v původním stavu, ale zároveň mají 

hodnoty vyšší než vzorky vyžíhané. Výsledky naznačují dobrou pevnost i v nasáklém 

stavu. U vzorků glaukonitického pískovce je průběh opačný. Vzorky žíhané mají pevnost 

vyšší oproti vzorkům nasáklým vodou. Nejvyšších hodnot pevnosti dosahují u 

glaukonitických pískovců vzorky pískovce typu 1 a typu 2, tedy vzorky jemně až 

střednězrnných prokřemenělých pískovců. Hodnoty přetvárných charakteristik lze 

vyhodnotit jako vyrovnané, bez výrazných rozdílů mezi jednotlivými typy pískovců. 

Přehled výsledných hodnot uvádí Tab. 14 až Tab. 18. 

Tab. 14 Průměrné hodnoty pevnosti v prostém tlaku σPd, modulu přetvárnosti E a Poissonova čísla µ, vzorek 

č. ÚGN 13928, bílé pískovce, lokalita Sopotnice, (počet měřených vzorků). 

Vzorek 

anal. číslo 

ÚGN 

Lokalita (typ) Číslo 

sady 

 σPd  

[MPa] 
E  

[MPa] 
μ 

[--] 

13928 Sopotnice (1) 1 Průměr 70,56 (6) 14350 (6) 0,25 (6) 

   Sm. odchylka 1,60 2272 0,01 

   Koeficient var. 2,27 15,83 4,56 

13928 Sopotnice (1) 2 Průměr 66,04 (6) 14100 (6) 0,26 (6) 

   Sm. odchylka 2,22 245 0,06 

   Koeficient var. 3,37 1,74 21,10 

13928 Sopotnice (1) 3 Průměr 63,27 (6) 13067 (6) 0,33 (6) 

   Sm. odchylka 4,14 1775 0,02 

   Koeficient var. 6,55 13,58 6,29 

 

Tab. 15 Průměrné hodnoty pevnosti v prostém tlaku σPd, modulu přetvárnosti E a Poissonova čísla µ, vzorek 

č. ÚGN 13916, zelené pískovce, lokalita Záměl, typ 1, (počet měřených vzorků). 

Vzorek 

anal. číslo 

ÚGN 

Lokalita (typ) Číslo 

sady 

 σPd  

[MPa] 
E  

[MPa] 
μ 

[--] 

13916 Záměl (1) 1 Průměr 53,67 (6) 14317 (6) 0,22 (6) 

   Sm. odchylka 3,59 1419 0,05 

   Koeficient var. 6,69 9,91 24,52 

13916 Záměl (1) 2 Průměr 44,06 (6) 12767 (6) 0,24 (6) 

   Sm. odchylka 3,13 1037 0,04 

   Koeficient var. 7,10 8,12 16,84 

13916 Záměl (1) 3 Průměr 49,88 (6) 9767 (6) 0,30 (6) 

   Sm. odchylka 0,93 205 0,00 

   Koeficient var. 1,87 2,10 1,59 
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Tab. 16 Průměrné hodnoty pevnosti v prostém tlaku σPd, modulu přetvárnosti E a Poissonova čísla µ, vzorek 

č. ÚGN 13419, zelený pískovec, lokalita Záměl, typ 2, (počet měřených vzorků). 

Vzorek 

anal. číslo 

ÚGN 

Lokalita (typ) Číslo 

sady 

 σPd  

[MPa] 
E  

[MPa] 
μ 

[--] 

13419 Záměl (2) 1 Průměr 54,75 (6) 15200 (6) 0,22 (6) 

   Sm. odchylka 0,73 579 0,03 

   Koeficient var. 1,32 3,81 13,25 

13419 Záměl (2) 2 Průměr 47,68 (6) 14725 (6) 0,25 (6) 

   Sm. odchylka 0,64 915 0,03 

   Koeficient var. 1,34 6021 13,56 

Tab. 17 Průměrné hodnoty pevnosti v prostém tlaku σPd, modulu přetvárnosti E a Poissonova čísla µ, vzorek 

č. ÚGN 13420, zelený pískovec, lokalita Záměl, typ 3, (počet měřených vzorků). 

Vzorek 

anal. číslo 

ÚGN 

Lokalita (typ) Číslo 

sady 

 σPd  

[MPa] 

E  

[MPa] 

μ 

[--] 

13420 Záměl (3) 1 Průměr 40,90 (6) 14533 (6) 0,26 (6) 

   Sm. odchylka 0,61 785 0,05 

   Koeficient var. 1,49 5,40 20,64 

13420 Záměl (3) 2 Průměr 37,88 (6) 14600 (6) 0,36 (6) 

   Sm. odchylka 1,98 572 0,05 

   Koeficient var. 5,23 3,91 13,41 

Tab. 18 Průměrné hodnoty pevnosti v prostém tlaku σPd, modulu přetvárnosti E a Poissonova čísla µ, vzorek 

č. ÚGN 13420, zelený pískovec, lokalita Záměl, typ 4, (počet měřených vzorků). 

Vzorek 

anal. číslo 

ÚGN 

Lokalita (typ) Číslo 

sady 

 σPd  

[MPa] 
E  

[MPa] 
μ 

[--] 

13921 Záměl (4) 1 Průměr 33,76 (6) 12517 (6) 0,24 (6) 

   Sm. odchylka 1,25 186 0,06 

   Koeficient var. 3,70 1,49 23,74 

13921 Záměl (4) 2 Průměr 28,07 (6) 11800 (6) 0,22 (6) 

   Sm. odchylka 0,75 560 0,02 

   Koeficient var. 2,66 4,74 11,18 
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Obr. 47 Výsledný graf přetvoření napětí, vz. anal. č. ÚGN 13916/25 

    

Obr. 48 Pevnost v prostém tlaku, a)princip zkoušky [25], b) zkušební těleso při zkoušce. 

    

Obr. 49 Pevnost v prostém tlaku, a)zkušební těleso pískovce po zkoušce, vz. anal.č. ÚGN. 14250, Sopotnice, 

b) zkušební těleso pískovce po zkoušce, vz. anal. č ÚGN 14252, Záměl 

6.5.2 Pevnost v příčném tahu (brazilská zkouška) 

Tato zkouška patří mezi nejrozšířenější metody zjišťování tahové pevnosti. Byla 

vybrána forma zkoušky s použitím válečkových zkušebních těles. Plocha porušení je tímto 

a) 

a) 

b) 

b) 



Lukáš Kubina: Pískovce peruckých vrstev (spodní cenoman) a jejich srovnání s pískovci korycanských 

vrstev (svrchní cenoman) z východních Čech 

2014  58 

předurčena a porušení nemusí být v nejslabším místě vzorku. Vzorek se zatěžuje tlakovou 

silou F tak dlouho, až se vyvolaným tahem poruší. 

Definice podle [26] určuje: „Zkušební těleso ve tvaru válcového disku je zatěžováno 

na jeho dvou protilehlých stranách podél dvou úzkých pásků, tedy přímkovým tlakovým 

zatížením. Ve směru zatížení je oblast tělíska mezi zatěžovacími pásky tlačena a kromě 

části v bezprostřední blízkosti zatěžovací síly je v příčném směru průřez daný spojnicí 

zatěžovaných pásků tažen. Okolo zatěžovací síly se pak i ve směru příčném vyskytuje tlak. 

K porušení tělíska dojde přibližně v rovině, spojující protilehlá přímková zatížení, kdy 

zatěžovací síla dosáhne své mezní hodnoty. Napětí tahová v příčném směru je po celé 

rovině porušení, výjma části u zatěžovacích sil, prakticky rovnoměrně rozložené.“ [26]. 

Vyhodnocení zkoušky bylo provedeno vnitřní metodikou používanou v laboratoři 

horninové mechaniky na Ústavu geoniky AV ČR v.v.i., v Ostravě. 

Pevnost se stanoví podle vzorce: 

 [MPa]        (7) 

 

Fmax síla zatěžovací maximální, v okamžiku porušení [N] 

d, v  rozměry tělesa [mm] 

Postup měření 

Zkušební těleso diskovitého tvaru (poměr d/v je roven 2:1) bylo vloženo mezi čelisti lisu. 

Pro rovnoměrné rozložení síly se vložila mezi tělísko a čelisti lisu kartonová podložka. 

Z každého typu pískovce bylo připraveno 6 zkušebních těles. Tělesa byla zatěžována 

konstantní rychlostí 1 mm·min
-1

, až po jejich úplné porušení. Výsledné hodnoty pevnosti v 

příčném tahu jsou uvedeny v Tab. 19. 

6.5.2.1 Vyhodnocení zkoušky pevnosti v příčném tahu 

Hodnoty pevnosti u obou typů bílých říčních pískovců se zásadně neliší a oba typy 

vykazují vyšší hodnoty pevnosti v příčném tahu než glaukonitické pískovce. Mezi těmito 

pískovci má nejvyšší hodnoty typ 2, průměrná hodnota 3,4 MPa, nejnižší hodnotu vzorky 

typu 4, průměrná hodnota 2,2 MPa. Rozdílné hodnoty jsou dány stupněm silicifikace a 

obsahem jílových částic. 

 

 

..

2 max

vd

F
Pt
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Tab. 19 Průměrné hodnoty pevnosti v příčném tahu σPtp., (počet měřených vzorků). Vz. anal. č. ÚGN 14250-

14251 jsou bílé pískovce, 14252-14255 jsou zelené pískovce. 

Pevnost 

v příčném tahu σPtp 

[MPa] 

Vzorek anal. číslo ÚGN 

 14250 

(typ 1) 

14251 

(typ 2) 

14252 

(typ 1) 

14253 

(typ 2) 

14254 

(typ 3) 

14255 

(typ 4) 

Průměr σPtp 4,5 (6) 4,9 (6) 3,3 (6) 3,4 (6) 2,8 (6) 2,2 (6) 

Směr. odchylka 0,94 0,92 0,46 0,65 0,74 0,37 

Koeficient var. [%] 21,06 18,89 13,88 18,89 26,01 17,14 

 

    

Obr. 50 Pevnost v prostém tlaku, a) princip Brazilské zkoušky [25], b) zkušební těleso při zkoušce. 

    

Obr. 51 Pevnost v příčném tahu, a)zkušební těleso pískovce po zkoušce, vz. anal .č. ÚGN 14250, bílý 

pískovec, Sopotnice, b)zkušební těleso pískovce po zkoušce, vz. anal. č. ÚGN 14252, zelený pískovec, Záměl. 

 

a) 

a) b) 

b) 
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6.6 Přehled metodik zkušebních postupů pro stanovení vybraných 

základních fyzikálních vlastností hornin 

6.6.1 Objemová hmotnost 

Objemová hmotnost je charakteristikou horniny a definujeme ji jako poměr mezi 

hmotností suchého zkušebního tělesa a jeho zdánlivým objemem, vypočítaným z rozměrů 

zkušebního tělesa. Byla stanovena v souladu se zkušebním postupem uvedeným v ČSN EN 

1936 (2000) [27]. 

Objemová hmotnost horniny (ρb) byla vypočtena podle vzorce: 

rh

hs

d

b

mm

m
  [kg·m

-3
]      (8) 

md hmotnost vysušeného zkušebního tělesa [g] 

ms hmotnost nasyceného zkušebního tělesa [g] 

mh hmotnost zkušebního tělesa ponořeného do vody [g] 

ρrh hustota vody [kg·m
-3

] 

Postup měření 

Pro stanovení vlastností byla použita tělesa pravidelných tvarů ale různých rozměrů. 

Krychle (50x50x50)mm, (10x10x20)mm, kostky (50x50x50)mm, (10x10x10)mm, válečky 

(50x100)mm. Tělesa byla vysušena při teplotě 70 ± 5°C do ustálené hmotnosti. Poté 

uschována v exikátoru do dosažení pokojové teploty. Po zvážení každého vzorku byla 

tělesa vložena do vakuové nádoby, v níž byl snižován tlak až na 2 ± 0,7 kPa. Tlak byl 

udržován 24±2 hodiny z důvodu úniku vzduchu z pórů tělesa. Poté byla do nádoby čerpána 

demineralizovaná voda o teplotě 20 ± 5°C. Tlak byl udržován dalších 24 ± 2 hodiny. Po 

této době se za atmosférického tlaku vzorky zvážily pod vodou, hmotnost se zaznamenala, 

poté byly vzorky jemně otřeny vlhkou tkaninou, zváženy a stanovila se hmotnost vzorků 

nasycených vodou. 

6.6.2 Měrná hmotnost 

Měrná hmotnost patří mezi základní charakteristiky hornin, je závislá na jejich 

mineralogickém a petrografickém složení, je podkladem pro výpočet jejich hutnosti a 

pórovitosti. Měrná hmotnost udává poměr mezi hmotností suchého zkušebního tělíska a 

objemem jeho pevné části (bez pórů, trhlin a puklin). Provádí se na horninovém vzorku 
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rozmělněném tak jemně, aby vzniklé částice neobsahovaly póry. Měrná hmotnost byla 

stanovena podle ČSN EN 1936 (2000) [27] a to metodou A – pyknometricky. 

Měrná hmotnost horniny (ρr) byla vypočtena podle vzorce: 

rh

e

e

r

mmm

m

12

  [kg·m
-3

]      (9) 

me hmotnost rozetřeného a vysušeného zkušebního tělesa [g] 

m1 hmotnost pyknometru s vodou a se vzorkem [g] 

m2 hmotnost pyknometru naplněného vodou [g] 

ρrh hustota vody [kg·m
-3

] 

Zkušební postup pomocí pyknometrické metody: 

Ke zkoušce byly použity pyknometry o kalibrovaném objemu 50 cm. Zkušební vzorek se 

rozetřel tak jemně, až částice propadly sítem o velikosti ok 0,0063 mm. Dále byl vzorek 

vysušen, navážen o hmotnosti ± 25 g do pyknometru s přesností ± 0,01g, zavodněn 

deionizovanou vodou asi do poloviny, vystaven vakuu 2 ± 0,7 kPa dokud nepřestaly 

stoupat bubliny vzduchu, poté byl pyknometr doplněn deionizovanou vodou po okraj, byla 

nasazena zábrusová zátka a otřena přeteklá tekutina. Následně byl pyknometr se vzorkem 

zvážen s přesností ± 0,01 g. Pyknometr se vyprázdnil, vymyl, opět naplnil deionizovanou 

vodou a znova zvážen s přesností ± 0,01 g. Teplota při každém vážení nepřekročila 20 

±5°C. 

6.6.3 Celková pórovitost 

Pórovitost (celková i otevřená) byla stanovena dle postupu v ČSN EN 1936 (2000) 

[27]. Celková pórovitost (p) byla vypočtena z výsledků stanovení objemové a měrné 

hmotnosti a definována jako poměr objemu všech pórů a zdánlivého objemu zkušebního 

vzorku podle vztahu: 

1001
r

b

p   [%]       (10) 

ρb objemová hmotnost zkušebního tělesa [kg·m
-3

] 

ρr měrná hmotnost zkušebního tělesa [kg·m
-3

] 
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6.6.4 Stanovení rychlosti šíření ultrazvukových podélných vln 

Metoda měření rychlosti šíření podélných ultrazvukových vln spočívá v měření 

průchodu podélné ultrazvukové vlny vyvozené generátorem přes testovaný vzorek o známé 

délce. Rychlost šíření vln se snižuje s množstvím rozhraní kolmých k průchodu vln, např. 

laminace, vrstevnatost, pukliny, póry. Z výsledků měření lze určit homogenitu horniny, její 

vnitřní porušení apod. Měření rychlosti průchodu vln bylo naměřeno digitální měřící 

aparaturou CH – 48S Maruto v laboratoři oddělení OLVG v ÚGN AV ČR [31]. 

Rychlost průchodu ultrazvukových vln (Vp ) byla stanovena podle vztahu: 

t

l
Vp    [m·s

-1
]        (11) 

l délka (výška vzorku) [m] 

t čas průchodu ultrazvukové vlny [s] 

Postup měření 

Zkušební těleso o známé délce se zabroušenými podstavami se před vložením mezi měřící 

sondy pro vyšší kontakt jemně potře lékařským silikagelem. Pomocí páčky na měřícím 

stojanu se obě sondy těsně přitisknou k tělesu. Po ustálení hodnoty na měřícím panelu se 

provede odpočet času a následně výpočet rychlosti vln. 

6.6.5 Tepelná vodivost a měrné teplo horniny  

Tepelná vodivost charakterizuje schopnost látek vést teplo. Vyjadřuje se 

součinitelem tepelné vodivosti λ. Součinitel tepelné vodivosti závisí na řadě činitelů, na 

tepelné vodivosti minerálních zrn, jejich velikosti, celkové a efektivní pórovitosti, vlhkosti 

a stupni saturace a anizotropii orientace minerálních zrn v hornině. 

Pro součinitel tepelné vodivosti (λ) platí vztah: 

gradT

q
  [W·m

-1
·K

-1
]       (12) 

q ustálený tepelný tok 

kts tepelný spád (grad T teplotní gradient přírůstek teploty na jednotku délky [K·m
-1

] 
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Měrné objemové teplo c vyjádřené v J/m
3
·K určuje množství tepla potřebné k ohřátí hmoty 

horniny o 1°C vztažené k jednotce objemu. Měrné objemové teplo závisí tedy na 

objemovém zastoupení minerálů, pórovitosti, vlhkosti a teplotě. 

Postup měření 

K měření tepelné vodivosti byly použity pravidelné krychlové vzorky o rozměrech 

(50x50x100) mm, na kterých byla předem stanovena objemová hmotnost a změřena 

rychlost ultrazvukových vln. K samotnému měření byla použita laboratorní aparatura 

ISOMET 2104 firmy Applied Precision podle metodiky interního postupu v laboratoři 

ÚGN AV ČR. Metoda využívá měření tepelných impulsů pomocí plošných sond. 

6.6.6 Stanovení nasákavosti podle ČSN EN 13 755 (2002) 

Nasákavost se stanovuje jako poměr hmotnosti vody, kterou pojme vysušená 

hornina ponořená ve vodě, k hmotnosti vysušené horniny za stanovených podmínek. 

Vyjadřuje tedy schopnost horniny přijímat do svých pórů kapalinu. Nasákavost horniny je 

hodnotící charakteristikou, která poukazuje na odolnost horniny proti účinkům mrazu a 

účinkům povětrnostním. Ke stanovení nasákavosti za atmosférického tlaku byla použita 

metodika evropské normy ČSN EN 13 755 (2002) [32]. 

Zkušební postup 

Nasákavost studovaných pískovců byla stanovena na vybraných šesti zkušebních tělesech. 

Tělesa tvaru krychle o rozměrech 50±5 mm byly nařezány z bloku horniny na pile 

s diamantovým kotoučem. Zkušební tělíska byla vysušena při teplotě 70±5 °C do ustálení 

hmotnosti a po vychladnutí zvážena s přesností na 0,01 g. Ve vhodné nádobě s podpěrou se 

těleso postupně po třetinách výšky a daném časovém intervalu zalévalo destilovanou 

vodou až nad horní podstavu. Po 48 hodinách se těleso vyjmulo z vody, otřelo vlhkou 

látkou a zvážílo s přesností na 0,01 g. Výsledky byly převedeny na hmotnostní procenta. 

Nasákavost hornin (Ab) za atmosférického tlaku se vypočte podle vzorce: 

100
d

ds

b

m

mm
A   [%]       (13) 

md hmotnost vysušeného zkušebního tělesa [g] 

ms hmotnost nasyceného zkušebního tělesa [g] 
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6.7 Výsledky stanovení vybraných fyzikálních vlastností pískovců 

z lokalit Sopotnice a Záměl 

6.7.1 Objemová hmotnost 

Objemová hmotnost byla stanovena na tělesech pravidelných vzorků lišící se tvarem, 

objemem a povrchem podle ČSN EN 1936 (2000) [27]. Byly použity vzorky o rozměrech 

10x10x10 mm, 20x10x10 mm, 50x50x50mm, 50x50x100mm, valečky o průměru 48mm a 

délce 96 (100mm). 

Výsledky měření jsou uvedeny v Tab. 20. Je evidentní, že objemová hmotnost 

horninového tělesa je ovlivněna objemem tělesa (vliv složení, pórovitosti, textury). 

U vzorků bílých pískovců ze Sopotnice je viditelný rozdíl v hodnotách z důvodu 

silné silifikace horniny. Vzorek anal. č. ÚGN 14250 typ 1, silně prokřemenělý má hodnotu 

objemové hmotnosti mezi 2329 – 2347 kg/m
3
. Vzorek bílého pískovce anal. č. ÚGN 14251 

typ 2 s menším stupněm silicifikace má hodnotu objemové hmotnosti mezi 2117 – 2152 

kg/m
3
.  

Hodnoty objemové hmotnosti vzorků z lokality Záměl jsou podobné jako u vzorků 

z lokality Sopotnice. Typy s vyšším obsahem glaukonitu a méně silicifikované (vzorek 

anal. č. ÚGN 14252 typ 1, 14255 typ 4) mají hodnoty nižší v rozmezí 2005 – 2113 kg/m
3
, 

pískovce (anal. č. ÚGN 14253 typ 2, anal. č. 14254 typ 3) hodnoty v rozmezí 2133 – 2177 

kg/m
3
. U vzorku anal. č. 14255 (typ 4) se projevuje navíc vliv nerovnoměrné druhotné 

limonitizace.  
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Tab. 20 Střední hodnoty objemové hmotnosti, (počet měřených vzorků). Vz. anal. č. ÚGN 14250-14251 jsou 

bílé pískovce, 14252-14255 jsou zelené pískovce. 

Vzorek 

anal. číslo 

ÚGN 

Lokalita Typ 

Objemová hmotnost 

[kg/m
-3

] 

Rozměry zkušebních těles [mm] 

10x10x10 20x10x10 
50x100 

(válec) 
50x50x50 (100x50x50) 

14250 Sopotnice 1 2092 (15) 2103 (7) 2159 (24) 2329 (11) 2347 (12) 

14251 Sopotnice 2 neměřeno neměřeno neměřeno 2152 (11) 2117 (4) 

14252 Záměl 1 2100 (10) 2094 (7) 2179 (28) 2163 (20) 2113 (18) 

14253 Záměl 2 1931 (10) 1958 (7) 2156 (9) 2157 (9) 2177 (15) 

14254 Záměl 3 2058 (10) 2119 (7) 2082 (6) 2093 (10) 2133 (15) 

14255 Záměl 4 neměřeno neměřeno 2060 (27) 2011 (25) 2005 (15) 

6.7.2 Měrná hmotnost 

Měrná hmotnost byla stanovena pyknometrickou metodou podle ustanovení ČSN 

EN 1936 (2000 [27]). Výsledky měření jsou uvedeny v Tab. 21. Hodnoty měrné hmotnosti 

se mezi bílými říčními pískovci a glaukonitickými pískovci zásadně neliší. Hodnota je jen 

o málo nižší. Největší měrnou hmotnost vykazuje glaukonitický pískovec typ 4. 

Tab. 21 Střední hodnoty měrné hmotnosti, (počet měřených vzorků). Vz. anal. č. ÚGN 14250-14251 jsou bílé 

pískovce, 14252-14255 jsou zelené pískovce. 

Vzorek anal. číslo ÚGN  Lokalita Typ 
Měrná hmotnost 

[kg/m
3
] 

14250 Sopotnice 1 2674 (9) 

14252 Záměl 1 2683 (9) 

14253 Záměl 2 2686 (9) 

14254 Záměl 3 2688 (9) 

14255 Záměl 4 2698 (9) 

6.7.3 Celková pórovitost 

Celková pórovitost byla vypočtena dle postupu v ČSN EN 1936 (2000) [27] 

výpočtem z objemové a měrné hmotnosti horniny. Výsledky měření jsou uvedeny v Tab. 

23. Hodnoty pórovitosti bílých pískovců jsou velice nízké oproti hodnotám 

glaukonitických pískovců. 
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Tab. 22 Střední hodnoty celkové pórovitosti, (počet měřených vzorků). Vz. anal. č. ÚGN 14250-14251 jsou 

bílé pískovce, 14252-14255 jsou zelené pískovce. 

Vzorek anal. číslo ÚGN Lokalita Typ Pórovitost (%) 

14250 Sopotnice 1 12,23 (6) 

14252 Záměl 1 21,25 (6) 

14253 Záměl 2 18,95 (6) 

14254 Záměl 3 20,65 (6) 

14255 Záměl 4 25,69 (6) 

 

6.7.4 Ultrazvuk a šíření podélné vlny 

Měřená zkušební tělesa pískovců z obou lokalit nevykazují výrazných rozdílů mezi 

svými typy. Rychlosti vln měřené kolmo na vrstevnatost jsou nižší než rychlosti měřené 

rovnoběžně s vrstevnatostí. Ne však výrazně. Vzorky jsou homogenní a mají dobrou 

vnitřní stavbu bez puklin a dutin. Výsledky měření jsou uvedeny v Tab. 23. 

Tab. 23 Střední hodnoty rychlosti průchodu ultrazvukových vln, (počet měřených vzorků). Vz. anal. č. ÚGN 

14250-14251 jsou bílé pískovce, 14252-14255 jsou zelené pískovce. 

Vysvětlivky: (┴) kolmo na vrstevnatost, (║) paralelně s vrstevnatostí. 

Vzorek anal. číslo 

ÚGN 
Lokalita Typ 

Rychlost průchodu ultrazvukových vln Vp 

[km/s] 

Směr a (┴) Směr b (║) Směr c (║) 

14250 Sopotnice 1 3,38 (15) 3,76 (15) 3,76 (15) 

14251 Sopotnice 2 3,43 (6) 3,53 (6) 3,56 (6) 

14252 Záměl 1 2,63 (15) 2,81 (15) 2,84 (15) 

14253 Záměl 2 2,82 (10) neměřeno neměřeno 

14254 Záměl 3 2,76 (10) neměřeno neměřeno 

14255 Záměl 4 2,67 (15) 2,88 (15) 2,86 (15) 

 

6.7.5 Tepelná vodivost a měrné teplo 

Hodnoty stanovené tepelné vodivosti a měrné objemové tepelné kapacity vysušeného 

vzorku se vyznačují podobným trendem jako u šíření rychlosti ultrazvukových vln. 

Hodnoty ve směru kolmo na vrstevnatost jsou ve srovnání s hodnotami naměřenými 

rovnoběžně s vrstevnatostí málo nižší (Tab. 23). Výsledky měření jsou uvedeny v Tab. 24 

a Tab. 25 
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Tab. 24 Střední hodnoty součinitele tepelné vodivosti, (počet měřených vzorků). Vz. anal. č. ÚGN 14250-

14251 jsou bílé pískovce, 14252-14255 jsou zelené pískovce. 

Vysvětlivky: (┴) kolmo na vrstevnatost, (║) paralelně s vrstevnatostí 

Vzorek anal. číslo 

ÚGN 
Lokalita Typ 

Součinitel tepelné vodivosti 

[λ (W/m
-1

.K
-1

)] 

Směr a (┴) Směr b (║) Směr c (║) 

14250 Sopotnice 1 4,56 (15) 4,71 (15) 4,59 (15) 

14251 Sopotnice 2 3,78 (15) 3,84 (15) 3,84 (15) 

14252 Záměl 1 2,93 (15) 3,01 (15) 3,00 (15) 

14253 Záměl 2 3,43 (15) 3,32 (15) 3,33 (15) 

14254 Záměl 3 3,21 (15) 3,17 (15) 3,24 (15) 

14255 Záměl 4 2,29 (15) 2,42 (15) 2,36 (15) 

 

Tab. 25 Střední hodnoty měrné objemové tepelné kapacity, (počet měřených vzorků). Vz. anal. č. ÚGN 

14250-14251 jsou bílé pískovce, 14252-14255 jsou zelené pískovce. 

Vysvětlivky: (┴) kolmo na vrstevnatost, (║) paralelně s vrstevnatostí 

Vzorek anal. číslo 

ÚGN 
Lokalita Typ 

Měrná objemová tepelna kapacita 

cp 10
6
 (J/m

3
.K

-1
) 

Směr a (┴) Směr b (║) Směr c (║) 

14250 Sopotnice 1 1,94 (15) 2,03 (15) 1,97 (15) 

14251 Sopotnice 2 1,85 (15) 1,92 (15) 1,88 (15) 

14252 Záměl 1 1,65 (15) 1,72 (15) 1,72 (15) 

14253 Záměl 2 1,61 (15) 1,57 (15) 1,59 (15) 

14254 Záměl 3 1,53 (15) 1,57 (15) 1,58 (15) 

14255 Záměl 4 1,51 (15) 1,55 (15) 1,54 (15) 

6.7.6 Stanovení nasákavosti EN 72 1174 (2002) 

Bílé pískovce z lokality Sopotnice, zejména vzorek anal. č. ÚGN 14250 typ 1, 

vykazují nejnižší hodnoty nasákavosti ze všech měřených typů pískovců. Hodnoty 

naznačují, že se jedná o vzorky jemnozrnné, dobře vytříděné, s nízkým obsahem jílových 

látek a silně silicifikované. Pórový prostor je v důsledku silicifikace uzavřenější a póry 

mezi sebou méně komunikují. Vzorky zámělského glaukonitického pískovce mají hodnoty 

nasákavosti mezi sebou vyvážené, jen glaukonitický pískovec se silnou limonitizací, 

vzorek anal. č. ÚGN 14255 (typ 4), má hodnotu nasákavosti vyšší. Výsledky měření jsou 

uvedeny v Tab. 26. 
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Tab. 26 Střední hodnoty nasákavosti, (počet měřených vzorků). Vz. anal. č. ÚGN 14250-14251 jsou bílé 

pískovce, 14252-14255 jsou zelené pískovce. 

Vzorek anal. číslo ÚGN Lokalita Typ 
Nasákavost 48 h 

Ab [%] 

14250 Sopotnice 1 1,83 (6) 

14251 Sopotnice 2 4,78 (6) 

14252 Záměl 1 5,43 (6) 

14253 Záměl 2 5,13 (6) 

14254 Záměl 3 5,44 (6) 

14255 Záměl 4 8,17 (6) 

 

7 Srovnání vlastností bílých peruckých pískovců 

s glaukonitickými korycanskými pískovci 

Rozdíly v obou druzích (genetických typech) pískovců jsou dané jejich podmínkami 

vzniku, diageneze a posttektonickým ovlivněním horniny hlubinnými, slabě 

temperovanými roztoky. 

Celý komplex křídových sedimentů v oblasti na úbočí Litického Chlumu (litické 

antiklinály) a temeni potštejnské antiklinály od báze do mladších jednotek je tvořeno: 

Podloží: kaolinicky navětralé, často hematitizované biotitické ruly zábřežské jednotky s 

granitizovaným pláštěm světlého litického masivu (biotitický granodiorit-granit). 

Zvětralinový plášť tvoří povrch předcenomanského paleoreliéfu, který byl mírně zvlněn a 

peneplenizován. Nerovnosti v krajině byly postupně ve středním cenomanu vyplněny 

říčními koryty a poříčními nivami s jezery. Stratigraficky je řadíme k peruckým vrstvám. 

Perucké vrstvy: křemenné, kaolinit-illitické pískovce, bílé, jemnozrnné, střednozrnné i 

hrubozrnné nebo s vložkami korytovitých těles s oblázkovými slepenci a pískovci 

s podpůrnou písčitou kostrou. Málo mocné jsou polohy černošedých jílovců s mázdrami 

nebo slabými uhelnými slojkami. Mocnosti vrstevních těles jsou velmi proměnlivé, často 

vykliňující, korytovitě zahloubené partie jsou vyplněny slepenci (gravelity) a pohybují se 

od několika cm do cca 1,2 m. Textury jsou masívní, křížové a diagonální, s positivní 

gradací v tělese. Horniny jsou silně silicifikované, místně druhotně limonitizované (v okolí 

tektonického porušení). Porovnání je uvedeno dále. 
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Erozivně na pískovcích peruckých vrstev jsou uloženy zelené glaukonitické pískovce 

korycanských vrstev, mořského původu.  

Korycanské vrstvy: glaukonitické křemenné pískovce, kaolinit-illit-glaukonitické, 

zelené a zelenožluté barvy, místně hnědě mramorované, převážně střednozrnné, méně 

často hrubozrnné, s ojedinělými oblázky a valouny u křemene a kvarcitů. Vrstevní tělesa 

mají nevýrazně vyvinutou vrstevní plochu, místně je jen naznačena uložením mázdrovité 

žlutozelené jílové hmoty. Textury jsou obvykle nevýrazné, skrytě masivní, místně 

diagonálně zvrstvené. Z  vytřídění sedimentu, z textur a především z ichnofosilií je 

evidentní, že sediment na mořské dně byl v mělčinách opakovaně přeplavován. 

Porovnání obou typů hornin 

Popis vrstev 

Perucké vrstvy – jsou tvořeny pískovci a slepenci s písčitou podpůrnou kostrou a jsou 

produktem říční sedimentace. Stavba masivu, textury a mocnosti odpovídá sedimentům 

říčních koryt, sedimentaci v jesepech, rozlivech řek v nivách a v opuštěných ramenech 

nebo průtočných jezerech s jílovci a uhelnými slojkami. 

Korycanské vrstvy – tvoří je pískovce, které jsou produktem mořské mělkovodní 

sedimentace. Stavba masivu, textury a mocnosti odpovídá sedimentům mělkého, 

prokysličeného moře s typickým rozmyvem dnových sedimentů. 

Složení pískovců 

Perucké pískovce – složení pískovců tvoří zcela dominantní klastická zrna až valouny 

granitoidního a hydrotemálního křemene, zrna kvarcitů různé struktury (dlaždicovité, silně 

zploštělé se suturovitými srůsty, s muskovitem), málo je klastických zrn živců, detritických 

slíd. Těžké minerály: černý skoryl, granát a zirkon. 

Korycanské pískovce – složení pískovců tvoří zcela dominantní klastická zrna až ojedinělé 

valouny granitoidního a hydrotemálního křemene, zrna kvarcitů různé struktury 

(dlaždicovité, silně zploštělé se suturovitými srůsty, s muskovitem), málo je klastických 

zrn ortoklasu a mikroklinu, detritických slíd. Těžké minerály: černý skoryl, granát, zirkon, 

titanit. 

Vytřídění pískovců 

Perucké pískovce – pískovce jsou proměnlivě zrnité, nevytříděné i vytříděné a jsou silně 

silicifikované. 
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Korycanské pískovce – pískovce jsou středně až hrubě zrnité, se středním až dobrým 

vytříděním a jsou od stropu polohy pískovců k bázi postupně více až silně silicifikované. 

Ovlivňují tak i vlastnosti horniny v jednotlivých ložních polohách (vrstvách). 

Rozdíly v základní hmotě 

Perucké pískovce – zastoupení kaolinitu a illitu se mění od báze ke stropu. Více kaolinitu 

vykazují pískovce z báze. Slídy jsou na povrchu hydratované. V bazální poloze jsou i 

častější detritické úlomky uhelné hmoty. 

Korycanské pískovce – jílová hmota je illit-kaolinitová, authigenní je zelený, zonální 

glaukonit, tvořící hrudky. Uhelná hmota zcela chybí. 

Silicifikace 

Sekundární, velmi variabilní, u peruckých pískovců spíše difúzní limonitizace kolem 

tektonických zón porušení. U korycanských pískovců limonitizace sekundární, difúzní 

spíše slabší, kolem tektonických zón porušení. 

Nasákavost 

Horniny jsou velmi stabilní ve vodě a umožňují rychlý odpar vody z pórů. V rámci celé 

vrstevní stavby masivu jsou však odolnější pískovce z bazální části (více silicifikované) 

než ze svrchní části, které vykazují nižší silicifikaci. Nasákavost hornin je u peruckých 

pískovců v intervalu od 1,83 do 4,78 %, u korycanských pískovců od 5,43 do 8,17%. 

Pevnost v prostém tlaku u vysušeného vzorku peruckých pískovců je 70,56 MPa, u 

vzorků korycanských pískovců v intervalu od 33,76 do 53,67 MPA. Pevnosti v prostém 

tlaku saturovaného vzorku vodou u peruckých pískovců, je 66,04 MPa, u vzorků 

korycanských pískovců v intervalu od 28,07 do 44, 06 MPa. 

Pevnosti v příčném tahu u vzorku peruckých pískovců je v intervalu od 4,5 do 4,9 MPa, 

u vzorků korycanských pískovců v intervalu od 2,2 do 3,4 MPa. 

Abrazivita a obrusnost pískovců Horniny jsou silně abrazivní, od st. 5 - střední 

abrazivnost po st. 7 - velmi vysokou abrazivnost. 

Úprava vysokorychlostním vodním paprskem. Horniny jsou dobře řezatelné a 

povrchově opracovatelné vysokorychlostním vodním paprskem. 
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Objemová hmotnost u vzorků peruckých pískovců je v intervalu od 2117 do 2347 kg.m
-3

, 

u vzorků korycanských pískovců v intervalu od 2005 do 2177 kg.m
-3

. 

Měrná hmotnost u vzorků peruckých pískovců byla stanovena hodnota 2674 kg.m
-3

, u 

vzorků korycanských pískovců hodnota v intervalu od 2683 do 2698 kg.m
-3

. 

Celková pórovitost u vzorků peruckých pískovců byla stanovena hodnota 12,23 %, u 

vzorků korycanských pískovců hodnota v intervalu od 18,95 do 25,69 %. 

Součinitel tepelné vodivosti. Stanovená hodnota u vzorků peruckých pískovců je 

v intervalu od 3,78 do 4,56 Wm
-1

.K
-1

, u vzorků korycanských pískovců v intervalu od 2,29 

do 3,43 Wm
-1

.K
-1

. 

Měrná objemová tepelná kapacita. Její hodnota u vzorků peruckých pískovců je 

v intervalu od 1,85 do 1,94 J/m
-3

.K
-1

, u vzorků korycanských pískovců je hodnota 

v intervalu od 1,51 do 1,65 J/m
-3

.K
-1

. 

8 Historické aspekty dobývání a zpracování, možnosti 

soudobého využití pískovců z cenomanu východních Čech 

Tradiční kamenická výroba ve východních Čechách vykazuje patrně nejstarší použití 

těchto zelených pískovců ve stavbách gotických hradů Potštejn (počátek 14. století), Litice 

(1304) a Žampach (ve 13. století) náležející kolonizačnímu úsilí rodu Drslaviců – Půtovců. 

V hradní architektuře se objevují, mimo kámen v ochranných hradbách a hrubém zdivu, 

především kamenické práce jako ostění oken, bran a schody. Na hradě Litice, po opravě 

hradu Jiřím z Poděbrad, se objevuje reliéf a nápis v pískovci z roku 1468, na hradě Potštejn 

je to heraldický znak Pernštejnů. 

Velký rozmach použití pískovců souvisí s výstavbou reprezentačních šlechtických 

sídel především zámků např. Starý zámek Kostelec nad Orlicí (1668 s barokními 

hospodářskými budovami, po roce 1970 zcela zničenými), Doudleby (1585), Potštejn 

(1749 – recyklace kamene z hrádku Velešov), Rychnov nad Kněžnou (1676), Žamberk 

(1600) v období baroka. Pískovce byly použity v hospodářských budovách na jednotlivých 

panstvích (drobná sochařská výzdoba, žlaby, schody, koryta). Pískovce jsou použity i v 

církevní gotické a barokní architektuře v celých východních Čechách. Za zmínku stojí 
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především kostel sv. Havla (s portálem z druhé poloviny 13. století), kostel Nejsvětější 

Trojice (s gotickým jádrem z 1594-1602) v Rychnově nad Kněžnou se sochařskou 

monumentální výzdobou, barokní kostel sv. Marka (1713) a empirový kostel sv. Vavřince 

(1817-1821) v Potštejně, barokní kostel sv. Prokop (1713) a hřbitovní kostel sv. Barbory 

(1697) ve Vamberku, barokní kostel sv. Václava (1729-1738) v Žamberku, kostel sv. Jiří 

v Kostelci nad Orlicí (1773), hřbitovní kostel sv. Anny s kaplí sv. Floriána (1687) 

v Kostelci nad Orlicí. Pískovce byly použity v těchto významných objektech jak základové 

věnce, kámen ve zdivu ale především v kamenických pracích jako schody, ostění dveří, 

oken, drobné plastiky, venkovní prvky (sloupy, dlažba atd.). 

Zelené pískovce jsou velmi běžné v občanské výstavbě – měšťanské domy v městech, 

městečkách a na vesnicích. Byl použit jako hrubé zdivo a základové věnce. Oblíbené bylo 

použití tohoto zeleného pískovce v ostění bran a oken, jak je patrné v měšťanských 

domech 16-19 století na náměstích např. ve Vamberku, Kostelci nad Orlicí, Sopotnici, 

Dobrušce atd. Kámen byl použit i na stavbách mlýnů na Orlici a při stavbě náhonů. 

Další rozvoj těžby glaukonitických pískovců souvisí s průmyslovou revoluci v 19. 

století. V lomech např. na úbočí Litického Chlumu, v okolí Hájku u Prorub, na vrchu 

Jahodová aj., byly těženy glaukonitické pískovce pro potřeby železnic především 

železniční trati Hradec Králové – Hanušovice v letech 1872-1880 a také případně na 

mladších lokálních železničních tratích Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických 

horách a Častolovice – Solnice. Pískovce byly použity na stavbu mostů (např. most přes 

Divokou Orlici v Sopotnici), ostění železničních tunelů, mostky. Pískovec lze nalézt i na 

nádražních budovách podél trati (Žamberk, Doudleby, Kostelec nad Orlicí, Týniště nad 

Orlicí atd.) a na technických stavbách, jako byly drážní vodárenské věže (dnes zničené 

např. v Kostelci nad Orlicí, Žamberku), jámy na popel atd. 

Také barokní, empirová a secesní architektura tento pískovec využila pro sochy 

svatých a morové sloupy, pro hřbitovní plastiky, tak i na stavbu kapliček nebo při 

obestavění pramenů (Seykorova studánka u Podhorné). Popis a lokalizace těchto objektů 

však přesahuje náplň této práce. 

Z přehledu je patrné, jak velký byl v minulosti objem a zpracování tohoto kamene 

jen z pohledu významných místních historických staveb, bez zvážení rozsahu pro drobné 

občanské a hospodářské výstavby.  
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Po roce 1990 došlo k obnovení těžby glaukonitických pískovců firmou Jiří Sršeň 

v Záměli v místě tzv. Melicharova lomu. Firma se zabývá drobnou kamenickou výrobou 

[w ]. Jak je evidentní ze současné  produkce firmy Jiřím Sršeň v Záměli, 

jedná se to kámen, který nalézá uplatnění nejen v nových stavbách, ale také jako 

interiérový kámen (dekorační zdivo, obklady, ostění dveří, oken, parapetní desky, dlažby). 

Proto je v této práci věnována pozornost vytváření povrchů vodním paprskem. Jak zelené, 

tak bílé pískovce jsou velmi barevně zajímavé ve zdivu nebo obkladech, v kombinaci se 

žlutými sponglity – opukami. Znamená to, že se jedná o materiál velmi vhodný do 

interierů, je přirozeně pórovitý a u obou typů hornin umožňuje snadnou výměnu vlhkosti v 

objektu. Velké je uplatnění kamene v exteriéru - v zahradní architektuře, v drobných 

plastikách a také jako stavební kámen (např. dlažby, opěrné zdi). Je vhodnou historicky 

věrnou náhradou kamene v renovovaných památkách.  

Jiný byl osud těžby bílých pískovců na úbočí Litického Chlumu a především 

v okolí Sopotnice, Záměle a Vamberka. Bílé pískovce se v minulosti těžily na mlecí 

kameny (žentoury) a byly lokálně použity v občanských stavbách. Předložená práce 

ukázala, že bílé perucké pískovce jsou barevně a vlastnostmi zajímavým materiálem. 

Především by byl vhodný do interiérů v kombinaci s opukami a zelenými pískovci. 

Případné těžbě však brání malá mocnost, blokování a omezené zásoby suroviny, případně 

majetkové problémy s pozemky. Provedené testy ukázaly, že z hlediska drobné kamenické 

výroby, charakterizované převážně ručním zpracováním kamene a případně za pomocí 

mechanizačních prostředků, je bílý pískovec velmi odolný zpracování, abrazivní a 

vyžaduje velkou spotřebu nástrojů. Po konzultaci s p. Jiřím Sršněm nelze zatím doporučit 

jeho kamenické zpracování z jiných lokalit (investice do infrastruktury, pozemky adt.). 

Výskyty těchto pískovců v podloží glaukonitických pískovců v místech tektonického 

porušení v lomu Jiří Sršeň v Záměli by mohly přinést zajímavé uplatnění. V okolí 

tektonického porušení masivu dochází k více či méně intenzivní difuzní limonitizaci, jak 

zelených pískovců, tak především bílých pískovců, kde vznikají velmi dekorativní textury. 

Tyto bloky jsou zpracovány samostatně a představují svojí dekorační hodnotou velmi 

atraktivní kamenický materiál. Ukazují na výhody malých provozoven, které mohou 

využívat komerčně i menší zásoby jinak dekorativní suroviny těžený souběžně s hlavní 

těžbou a zpracováním glaukonitických pískovců. 
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9 Závěr 

Diplomová práce navazuje a zčásti doplňuje práci o zelených glaukonitických 

pískovcích z lokality Záměl ve východních Čechách.  

Stručně lze charakterizovat bílé pískovce peruckých vrstev z lokality Sopotnice a 

Záměl, které byly předmětem diplomové práce takto: 

 Pískovce a slepence s písčitou podpůrnou kostrou peruckých vrstev jsou produktem 

říční sedimentace. Proto stavba masivu a mocnosti odpovídá sedimentům říčních koryt, 

sedimentaci v jesepech, poříčních valech a rozlivech řek v nivách a v opuštěných 

ramenech nebo průtočných jezerech s jílovci a uhelnými slojkami. 

 Složení pískovců tvoří zcela dominantní klastická zrna až valouny granitoidního a 

hydrotermálního křemene, zrna kvarcitů různé struktury (dlaždicovité, silně zploštělé 

se suturovitými srůsty, s muskovitem), málo je klastických zrn živců, detritických slíd. 

Zajímavé jsou těžké minerály: černý krystalový skoryl, granát a zirkon.  

 Složení jílové hmoty není v celém profilu pískovců peruckých vrstev stále. Na bázi 

pískovce obsahují více detritické uhelné hmoty a kaolinitu, v nadloží pak je jílová 

hmota chudší kaolinitem a bohatší illitem (hydromuskovitem), detritickou slídou.  

 Pískovce jsou proměnlivě zrnité, různě vytříděné a jsou silně silicifikované. 

 Vývoj peruckých vrstev souvisí s vývojem cenomanu na Moravě a je izolovaný od 

vývoje peruckých vrstev v české kotlině. 

 V důsledku silicifikace mají zcela specifické vlastnosti a jsou i z technologického 

hlediska obtížně opracovatelné. 

 Horniny jsou velmi stabilní ve vodě a umožňují rychlý odpar vody z pórů. Jsou velmi 

odolné klimatickým vlivům. 

 Horniny mají vysoké pevnosti v tlaku jak za sucha, tak za nasycení vodou. 

 Horniny jsou dobře řezatelné vysokorychlostním vodním paprskem. 

 Řezané horninové plochy lze povrchově opracovávat k získání dekorativního povrchu 

pomocí vysokorychlostního vodního paprsku. 

 V případě, že jsou sekundárně limonitizované, jsou tyto pískovce texturou velmi 

dekorativní a jsou používány jako dekorační materiál bez ohledu na to, zda se jedná o 

obtížněji zpracovaný materiál. K ekonomice jejich těžby přispívá společná těžba s 
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glaukonitickými pískovci a tím zpracování většího objemu atraktivních 

glaukonitických pískovců. 

 Případný ložiskový průzkum této suroviny by si vyžádal samostatné práce jak terénní, 

tak především technologicko-laboratorní. Potřebný by byl jednak historicko-umělecký 

průzkum použití kamene v širším regionu, jednak vhodný marketingový průzkum 

uplatnění suroviny na současných trzích kamene.  
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Tabule A – Fotodokumentace lokality Sopotnice 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

Foto 1 Opuštěný mělký lom v úpatí svahu, 

odkryté lavice pískovců. 

Foto 2 Svah s roztroušenými bloky pískovců a 

slepenců. 

Foto 3 Pískovcové lavice v dolní části 

mělkého lomu. 

Foto 4 Pískovcové lavice v horní části 

mělkého lomu. 

Foto 5 Pískovcové lavice, s tenkou uhelnou 

vložkou. 

Foto 6 Podloží peruckých vrstev, granitoidy 

litického typu u železniční tratě. 
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Tabule B – Fotodokumentace typů bílých pískovců z lokality Sopotnice 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

  

Foto 1 Slepenec s písčitou matrix, vzorek 

anal. č. ÚNG 13963. Bazální část peruckých 

vrstev (I.). 

Foto 2 Drobnozrnný slepenec s písčitou 

matrix, vzorek anal. č. ÚNG 13964. Bazální 

část peruckých vrstev (I.). 

 

Foto 3 Pískovec s hojnými úlomky 

zuhelnatělých rostlinných zbytků, vzorek 

anal. č. ÚNG 13965. Bazální část peruckých 

vrstev (I.). 

 

Foto 4 Pískovec s hojnými úlomky rostlinných 

zbytků, vzorek anal. č. ÚNG 13957. Bazální část 

peruckých vrstev (I.). 

 

Foto 5 Bílý hrubozrnný pískovec, vzorek 

anal. č. ÚNG 13958. Spodní část nadl. cyklu 

peruckých vrstev (II).  

Foto 6 Bílý střednězrnný pískovec, vzorek 

anal. č. ÚNG 13956. Spodní část nadl. cyklu 

peruckých vrstev (II). 
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Tabule C – Fotodokumentace vzorků pískovců pro stanovení fyzikálních vlastností 

    

 

    

    

    

 

  

Foto 5 Glaukonitický pískovec, typ 

3, vzorek anal. č. ÚGN 14254, 

Záměl 

Foto 6 Glaukonitický pískovec, typ 4, 

vzorek anal. č. ÚGN 14255, Záměl 

Foto 2 Bílý říční pískovec, typ 2, vzorek anal. 

č. ÚGN 14251, Sopotnice 

Foto 1 Bílý říční pískovec, typ 1, vzorek anal. 

č. ÚGN 14250, Sopotnice 

Foto 3 Glauk. pískovec, typ 1, vzorek 

anal. č. ÚGN 14252, Záměl 

Foto 4 Glauk. pískovec, typ 2, vzorek. 

anal. č. ÚGN 14253, Záměl 



 

 

Tabule D – Snímky vzorků z petrografického výbrusu 

  

Foto 1 Vzorek anal. č. ÚGN 13962, procházející světlo, polarizace s jedním nikolem a s X nikoly. Sopotnice, část 

I. 

  

Foto 2 Vzorek anal. č. ÚGN 13956, procházející světlo, polarizace s jedním nikolem a s X nikoly. Sopotnice, část 

II. 

  

Foto 3 Vzorek anal. č. ÚGN 13425, procházející světlo, polarizace s jedním nikolem a se X nikoly. Záměl. 

 

 

  



 

 

Tabule E – vzorky pískovců po zkoušce abrazivity 

  

 

  

 

   

Foto 1 Vzorek anal. č. ÚGN 14250, Sopotnice, 

typ 1 

Foto 2 Vzorek anal. č. ÚGN 14251, Sopotnice, 

typ 2 

Foto 4 Vzorek anal. č. ÚGN 14253, 

Záměl, typ 2. 

Foto 3 Vzorek anal. č. ÚGN 14252, Záměl, 

typ 1 

Foto 6 Vzorek anal .č. ÚGN 14255, Záměl, 

typ 4. 

Foto 5 Vzorek anal. č. ÚGN 14254, Záměl, 

typ 3. 



 

 

Tabule F – Zelené pískovce z lokality Záměl- SEM mikroskopie lomových ploch 

  

 

  

 

  

 

  

Foto 1 Dorůstání křemenných zrn, zelené 

pískovce, Záměl. Vz. anal. č. ÚGN 14252 
Foto 2 Křemenná zrna, zelené pískovce, 

Záměl. Vz. anal. č. ÚGN 14252 

Foto 3 Dorůstání křemenných zrn, zelené 

pískovce, Záměl. Vz. anal. č. ÚGN 14252 

Foto 4 Křemenná zrna, jílová hmota. Zelené 

pískovce, Záměl. Vz. anal. č. ÚGN 14252 

Foto 1 Náteky limonitu  mezi zrny. Zelené 

pískovce, Záměl. Vz. anal. č. ÚGN 14252 

Foto 1 Křemenné zrna, glaukonit. Zelené 

pískovce, Záměl. Vz. anal. č. ÚGN 14252 



 

 

Tabule G – Povrchy zrn a pórový prostor bílých říčních a glaukonitických pískovců 

      

 

      

 

      

 

 

 

  

Foto 1 Křemenná zrna bílých pískovců 

s turmalínem a granátem. Vz. anal. č. ÚGN 

14250. 

Foto 2 Dorůstání křemenných zrn bílých 

pískovců. Vz. anal. č. ÚGN 14250. 

Foto 3 Křemenná zrna zelených pískovců 

s glaukonitem, Záměl. Vz. anal. č. ÚGN 14252. 

Foto 4 Křemenná zrna zelených pískovců s limonitem 

a glaukonitem, Záměl. Vz. anal. č. ÚGN 14253. 

Foto 6 Křemenná zrna zelených pískovců 

s jílovou hmotou a glaukonitem, Záměl. Vz. 

anal. č. ÚGN 14255. 

Foto 5 Dutina (pór), křemenná zrna zelených 

pískovců postižená limonitizací, Záměl. Vz. 

anal. č. ÚGN 14254. 
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