
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut geologického inženýrství 

 

 

 

PROJEVY VLIVŮ ŽIVÉ A NEŽIVÉ PŘÍRODY NA 

ZVĚTRÁVÁNÍ HORNIN. 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

Autor :                                                                                    Jakub Lapiš 

Vedoucí bakalářské práce :                                           Ing. Duraj Miloš, Ph.D. 

 

Ostrava 2013 



Lapiš Jakub, Projevy vlivů živé a neživé přírody: 

 

 

 



Lapiš Jakub, Projevy vlivů živé a neživé přírody: 

 

 

 

Poděkování 

Chtěl bych touto cestou velmi moc poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce 

Ing. Miloši Durajovi, Ph.D. za návrh tématu mé bakalářské práce, doporučení, 

cenné a odborné rady, vstřícnost a připomínky v průběhu vytváření práce. Dále 

bych chtěl poděkovat své rodině a přátelům za podporu a pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lapiš Jakub, Projevy vlivů živé a neživé přírody: 

 

 

 



Lapiš Jakub, Projevy vlivů živé a neživé přírody: 

 

 

Summary 

The aim of this work is to show the progression of certain types of weathering of 

rocks under the influence of animate and inanimate nature. The second chapter is 

devoted to the characterization of chemical, mechanical and biological weathering, 

as well as factors affecting the weathering process itself. The third chapter is 

devoted to rocks that are affected by weathering. The fourth chapter focuses on 

global examples of geological phenomena that are affected by weathering 

processes. The fifth chapter is made up two-day sightseeing tour with a live 

demonstration vypreparovaného frost cabin in Beskydy called Wolf Rock. 
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Anotace 

Cílem bakalářské práce je ukázat průběh zvětrávání určitých typů hornin, za vlivu 

živé a neživé přírody. Druhá kapitola je věnována charakteristice chemického, 

mechanického a biologického zvětrávání, dále pak faktorům ovlivňující samotný 

průběh zvětrávání. Třetí kapitola je věnována horninám, které jsou ovlivněny 

zvětráváním. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na celosvětové příklady geologických 

úkazů, které jsou ovlivněny procesem zvětrávání. V páté kapitole je sestavena 

dvoudenní poznávací exkurze s praktickou ukázkou vypreparovaného mrazového 

srubu v Moravskoslezských Beskydech nazývaného Vlčí skála. 

 

Klíčová slova: Zvětráváni, horniny, Beskydy, exkurze 



Lapiš Jakub, Projevy vlivů živé a neživé přírody: 

 

 

Obsah 

1. Úvod ...................................................................................................................1 

2. Klasifikace přírodních faktorů a jejich podíl v procesech zvětrávání...........2 

2.1 Základy exogenní dynamiky ..........................................................................2 

2.2 Zvětrávání......................................................................................................2 

2.2.1 Chemické zvětrávání ..................................................................................4 

2.2.2 Mechanické zvětrávání ...............................................................................5 

2.3 Faktory ovlivňující rychlost a intenzitu zvětrávání..........................................6 

2.3.1 Vliv klimatu na intenzitu zvětrávání.............................................................7 

2.3.2 Vliv organismu na zvětrávání......................................................................7 

2.3.3 Pórovitost hornin.........................................................................................7 

2.3.4 Propustnost hornin .....................................................................................8 

2.3.5 Vegetační krytí a činnost organismu...........................................................8 

2.3.6 Denudace ...................................................................................................9 

3. Příklady rychlosti zvětrávání na různých typech hornin .............................10 

3.1 Vyvřelé horniny............................................................................................10 

3.1.1 Horninotvorné minerály vyvřelých hornin..................................................12 

3.1.3 Struktura a textura vyvřelých hornin .........................................................12 

3.1.4 Zvětrávání žuly .........................................................................................13 

3.1.5 Způsob zvětrání čediče.............................................................................14 

3.2 Metamorfované horniny, metamorfóza ........................................................15 

3.2.1 Metamorfní procesy..................................................................................15 

3.2.2 Typy metamorfních přeměn......................................................................16 

3.2.3 Struktura a textura metamorfovaných hornin............................................17 



Lapiš Jakub, Projevy vlivů živé a neživé přírody: 

 

 

3.2.4 Minerály metamorfovaných hornin............................................................17 

3.2.5 Horninotvorné minerály metamorfovaných hornin ....................................17 

3.2.6 Zvětrávání krystalické břidlice...................................................................18 

3.3 Sedimentární horniny ..................................................................................18 

3.3.1 Transport zvětralin ....................................................................................19 

3.3.2 Ukládání sedimentů (sedimentace) ..........................................................19 

3.3.3 Struktury a textury sedimentárních hornin ................................................20 

3.3.4 Zvětrávání slepenců a pískovců ...............................................................21 

3.3.5 Zvětrávání vápence a dolomitu.................................................................22 

4. Ukázky intenzity zvětrávání na různých místech země ...............................24 

4.1 Ostrovní hora (Tanzánie).............................................................................24 

4.2 Skalní město Petra (Jordánsko) ..................................................................24 

4.3 Hranáče (Polsko).........................................................................................24 

4.4 Viklán (Tanzánie).........................................................................................25 

4.5 Závrt (Maďarsko) .........................................................................................26 

4.6 Voštiny.........................................................................................................26 

5. Poznávací exkurze, mrazový srub v Beskydech ..........................................27 

5.1 Itinerář poznávací exkurze...........................................................................27 

5.1.1 CHKO Beskydy.........................................................................................27 

5.1.2 Bílý Kříž ....................................................................................................28 

5.1.3 Mrazový srub - Vlčí skály..........................................................................29 

5.2 Příprava programu dvoudenní exkurze .......................................................31 

6. Závěr ................................................................................................................35 

7. Použité zdroje..................................................................................................36 



Lapiš Jakub, Projevy vlivů živé a neživé přírody: 

 

 

7.1 Použitá literatura..........................................................................................36 

7.2 Seznam obrázků..........................................................................................38 

 



Lapiš Jakub, Projevy vlivů živé a neživé přírody: 

 

 

Seznam použitých zkratek 

a.j. - a jiné 

např. – například 

Kč – korun českých 

km - kilometrů 

atd. – a tak dále 

cm – centimetrů 

C° - stupňů celsia 

mld. – miliard 

P – tlak 

T- teplota  

tkz. – takzvaně 

m.n.m – metrů nad mořem
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1. Úvod 

 Geologičtí činitelé působí na zemský povrch velmi intenzivní formou a tím 

výrazně mění jeho geomorfologický raz. Původní reliéf České republiky byl před 

miliony lety jiný, než ho známe v současnosti. Vlivem měnících se klimatických 

podmínek, v dlouhodobých a krátkodobých intervalech, se z původních vysokých 

hor vlivem mnoha činitelů stal reliéf zvlněný. Tyto procesy můžeme v současné 

době vidět také v některých lokalitách ve zvětšené míře, např. v zářezech cest. 

V moravskoslezském kraji jsme byli v poslední době svědky výrazných sesuvů, 

které vznikly v důsledku zvýšené srážkové činnosti. V této práci se budu snažit 

popsat faktory, které se výrazným způsobem podílejí ve zvětrávacích procesech.  

 Svou pozornost budu soustřeďovat hlavně do oblasti severní Moravy, kde je 

také dochováno mnoho stop způsobených činiteli exogenní dynamiky. Můžeme 

zde nalézt stopy po glaciální a glaciofluviální činnosti způsobené vodou a mnoho 

dalších zajímavých jevů. Tito činitelé vytvořili např. zajímavé skalní útvary, které 

jsou dominantami dané oblasti, mnohdy jsou chráněny. V  Ostravě můžeme také 

nalézt pozůstatky po zalednění v podobě velkých bludných balvanů. Setkáváme 

se také s ložisky nerudných surovin, např. písku. Písky vznikaly v důsledku 

ledovcové činnosti a jsou pozůstatky morén. Z mnoha těchto lokalit jsem vybíral 

některé typické představitele, které se snažím přiblížit formou naučné geologické 

exkurze. 

 

 

 

 

 



Lapiš Jakub, Projevy vlivů živé a neživé přírody: 

 

2013  2 

 

2. Klasifikace přírodních faktorů a jejich podíl v procesech 

zvětrávání 

 

2.1 Základy exogenní dynamiky 

Exogenní dynamika se zabývá geologickými pochody, které nám působí na 

Zemi zvnějšku, neustále narušují zemský povrch a přenášejí hmoty z vyvýšených 

míst do prohlubní. Tímto se postupně srovnává nerovný zemský povrch. Mezi 

vnější geologické činitele patří: voda, vítr, led, zemská tíže a živé organismy. Tito 

činitelé mají svůj původ většinou ve vnějších oblastech zemského tělesa např. 

hydrosféra, atmosféra a biosféra. Hlavními energetickými zdroji jejich pohybu je 

bezesporu zemská tíže a sluneční energie.  

Nestejné zahřívání různých oblastí zemského povrchu sluneční energii 

vede k pohybu atmosféry a koloběhu vody na Zemi. Všichni tito geologičtí činitelé 

jako je: voda, vzduch, led, živé organismy působí na zemský povrch rušivě 

(zvětráváním, erozí, denudací), ale i tvořivě (sedimentaci). (Kumpera 1987) 

  

2.2 Zvětrávání 

 Tímto pojmem se označují všechny procesy, které vedou k postupnému 

rozpadu a rozkladu hornin na zemském povrchu, a zároveň k přeměně hornin na 

zvětraliny. Tento proces můžeme rozdělit do dvou základních skupin, zvětrávání 

mechanického a zvětrávání chemického. Proces zvětrávání probíhá v tenké vrstvě 

na zemském povrchu. Tuto vrstvu nazýváme pásmem zvětrávání. Tato vrstva 

sahá až několik desítek metrů pod povrchem. K nejdůležitějším činitelům, kteří 

působí na zvětrávání hornin patří: 

- změna teploty 

- sluneční ochlazování 

- nasycení hornin vodou a její mechanické a chemické působení 



Lapiš Jakub, Projevy vlivů živé a neživé přírody: 

 

2013  3 

 

- mrznutí vody v horninách 

- činnost vegetace a živočichů 

- chemické působení přírodních – vulkanických plynů 

  

 Většina těchto činitelů je závislá na klimatu. Ve vysokohorských 

podmínkách, kde je sníh a mráz, převládá působení mrznoucí vody. V teplých 

klimatických podmínkách, jako jsou např. pouště, se horniny rozpadají zejména 

prudkými denními změnami teploty, nejčastěji vyvolanými silným slunečním 

zářením, které panuje přes den, a následným prudkým ochlazením v noci. 

Chemický proces zvětrávání se pak odehrává převážně ve vlhkých (humidních) a 

zejména v tropických klimatických pásmech. (Kumpera 1987) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Příklad selektivní eroze v Čechách - Hřensko (Gymjil 2011) 
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2.2.1 Chemické zvětrávání 

 Tento proces zvětrávání je daleko složitější než proces zvětrávání 

mechanický. Dochází při něm k rozpadu původní horniny na drobnější částice. 

Chemickou reakcí mezi horninou a prostupujícími roztoky, se výchozí hornina 

začne látkově měnit. Část rozpuštěného materiálu je z horniny odnášena do 

různých míst, např. mobilní prvky jako je Na, Ca, Mg, další část minerálu (draselné 

živce, některé minerály Fe, Mg) reagují s roztoky za vzniku nových minerálů. Mezi 

nejodolnější minerál, který je schopen z části odolat chemickému zvětrávání, je 

křemen. (Kachlík 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Skalní křesla u Žulové (Žlábek 2012) 

Chemické reakce zvětrávání lze rozdělit do čtyř základních skupin: 

- Rozpouštění: např. sůl, původní sediment nebo sedimentární hornina je 

zcela převedena do roztoku, a poté transportována např. vodou. 

 

- Hydratace: minerál, který reaguje s vodou, hydroxylové ionty se 

zabudovávají do struktur, a tak minerál pomalu přechází na vodnatou 

formu. Příkladem je, že z draselného živce vznikne kaolinit. 
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- Oxidace: především málo stabilní minerály reagují s kyslíkem za účasti 

vody na oxidy nebo hydroxidy. 

 

- Karbonizace: oxid uhličitý rozpuštěný ve vodě vytváří kyselinu uhličitou, 

která reaguje s kalcitem za pozvolného uvolňování vápníku nebo 

rozpustného hydrogenuhličitanu vápenatého.(Kachlík 2011). 

 

Chemické zvětrávání je nejintenzivnější v humidních oblastech, tropických a 

subtropických oblastech. Síla rozkladu hornin stoupá s rostoucí teplotou (samotná 

rychlost rozkladu se zvyšuje, stoupne-li teplota o 10°C). Naopak ve studeném 

klimatu v blízkosti polárních oblastí, velehor je chemické zvětrávání nejslabší. 

Suchá místa jako jsou pouště, tam je to podobné. Zde k chemickému rozkladu 

chybí voda. Nejideálnější jsou podmínky v tropech, kde v horkém a vlhkém 

podnebí se voda snadno hydrolyzuje a rozpouští snadno i pevné části hornin. Zde 

se rozpouští i výše zmiňovaný křemen. (Kumpera 1987) 

 

2.2.2 Mechanické zvětrávání 

 Mechanické zvětrávání spočívá pouze v činnosti geologických činitelů – 

rozpad hornin bez jakékoliv chemické změny. Zvětrávání mechanické převládá 

v oblastech s niválním a aridním klimatem. Samotný proces spočívá v tom, že 

působením slunce a současné změny teploty se pevné horniny při povrchu 

nestejně zahřívají a ochlazují. To způsobí napětí, které pak zapříčiní vznik 

drobných puklin a následnému rozpadu pevných hornin na kamenité až písčité 

zvětraliny. Dalším a významným činitelem způsobující mechanický rozpad hornin 

je voda. Voda, která se změní v pevný led v puklinách a pórech, dokáže vyvinout 

tlak 10Mpa, a při teplotě -22°C až 210Mpa. Mechanické zvětrávání hornin 

působením mrazu může vést ke vzniku hlubokého zvětralinového pláště, kde jsou 

pak silně změněny původní mechanické vlastnosti hornin. Tento mocný plášť 

vzniká v blízkosti ledovců. Tyto podmínky na našem území byly v období 
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pleistocénu. Samotné zvětrávání podporují i organismy a v suchém klimatu i 

krystalizující soli.(Kumpera 1987) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 3 Puklina vzniklá fyzikálním zvětráním (Silversmith 2005) 

 

2.3 Faktory ovlivňující rychlost a intenzitu zvětrávání 

 Tyto faktory jsou společné jak pro mechanické zvětrávání, tak i pro 

chemické, lze je rozdělit do několika skupin: 

a, složení a struktura horniny – Na začátek platí: odolnost minerálů závisí na 

pevnosti vazeb jednotlivých prvků v krystalové mřížce. Pokud se jedná o minerály, 

jejichž krystalová mřížka je stabilní za vysokých teplot a tlaků, jako jsou např. 

olivín, pyroxeny, velmi snadno zvětrají. Toto neplatí pro nerosty jako je např. 

diamant a další podobné nerosty. Minerály, které krystalizují za nízkých teplot, 

jsou proti zvětrávání nejodolnější.  

b, klimatické poměry – zde hraje roli, jak už bylo řečeno výše zejména teplota, 

výpary, humidita a úroveň spodní vody. Proto můžeme pozorovat nejhlubší 

zvětralinové profily v tropických deštných pralesech. Tam jsou totiž srážky a 

výpary velmi vysoké. To má za následek pohyb podzemních vod, které ovlivňují 

zejména oxidačně redukční podmínky. 
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c, morfologie terénu – za pomocí gravitace je materiál rychle odnášen pryč z místa 

dění, proto není čas, aby se zde uplatnilo chemické zvětrávání. 

d, antropogenní vlivy – jedná se o kyselé deště, které chemické zvětrávání značně 

urychlí. (Kachlík 2011) 

2.3.1 Vliv klimatu na intenzitu zvětrávání 

 Klima ovlivňuje z větší části fyzikální a chemické zvětrávání, které je závislé 

na propustnosti, pórovitosti a velikosti zrna horniny. Mezí základní podmínky 

zvětrávání patří voda a to i ve formě pouhé vlhkosti Rychlost zvětrávání je přímo 

úměrná množství vody. Objem vody v chemické reakci vzrůstá vyluhováním 

horninotvorných minerálů s přibývající teplotou. Pokud se teplota zvýší o 10°c, 

zvyšuje se samotná chemická reakce dvakrát až třikrát. (Náprstek 1985) 

 

2.3.2 Vliv organismu na zvětrávání 

 Jinak také nazývané zvětrávání biologické. Největší význam pro zvětrávání 

mají bakterie. Způsobují, že v půdě vznikají různé látky, které rozrušují horniny. 

Příkladem jsou např. kořeny rostlin. Ty roztrhávají horniny a umožňují tak 

pronikání vody a vzduchu do horniny. Z živočichů žijících v moři to mohou být 

některé křemité houby, které rozvrtávají vápencové skály na mořském pobřeží. 

Tato pobřeží můžeme najít např. v Chorvatsku v zátoce Rukavec. K dalším 

vrtavým živočichům žijícím v moři patří např. ježovky, mlži, červi kroužkovití. U 

suchozemských zvířat je nejdůležitějším činitelem žížala, která kypří půdu svými 

chodbičkami. (Kachlík 2011) 

 

2.3.3 Pórovitost hornin 

 Pórovitost se udává v (%) a vypočítává se z objemové a měrné hmotnosti 

dle rovnice:  
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P = pórovitost 

Q = měrná hmotnost 

q0 = objemová hmotnost 

Pórovitost:   Vápenců 3 až 10% 

   Hlubinných magmatitů 0,2 až 2 % 

   Pískovců 2 až 10 % 

   Vulkanitů 20% 

Obecně platí, že samotná pórovitost závisí na vrstevnatosti, rozpukání, kliváži, 

stupni cementace, uspořádání a tvaru zrn. Větší výskyt pórovitosti můžeme hledat 

u klastických sedimentárních hornin. Pórovitost způsobuje, a je velmi důležitá pro 

hromadění kapalin a plynů v hornině. (Náprstek 1985) 

 

2.3.4 Propustnost hornin 

 Pohyb vody, nebo plynu v hornině není až tak závislý na propustnosti. 

Příkladem je, že některé břidlice mají vysoký stupeň pórovitosti, ale jsou velmi 

málo propustné. Toto závisí na velikosti póru, a ty jsou u břidlic opravdu malé. 

Obecně platí, že voda neprostupuje póry menšími než je 0,05mm v jejich průměru. 

Vysoce propustné horniny jsou schopny více odolat mrazu. Důvodem je snazší 

tvorba krystalků, které snadno roztávají, aniž by potřebovaly větší tlak. Ve vysoce 

propustných horninách se může pohybovat podzemní voda rychlostí až několik 

desítek metrů za rok. S tímto souvisí eroze a zvětrávání. (Náprstek 1985) 

 

2.3.5 Vegetační krytí a činnost organismu 

 Organismy ovlivňují zvětrávání hornin pouze chemicky. Mechanicky působí 

hlavně kořeny a samotný růst rostlin. Mezi důležité jedince, kteří ovlivňují tuto 

činnost, patří také např. žížala, která se řadí mezi vrtavé organismy. Podílí se na 
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fyzikálním a chemickém větrání hornin a i na půdotvorných procesech. (Náprstek 

1985) 

2.3.6 Denudace 

 Jinak také nazývána eroze. Jedná se o geologický proces, který modeluje 

zemský povrch a vytváří rozmanitou topografii. Denudaci lze rozdělit dle činnosti 

na dvě části: endogenní (vulkanická, magmatická tělesa) a exogenní (souvrství 

sedimentů). Eroze je podmíněna silou zvětrávání. Obecně platí, že zvětrávání 

mechanické je daleko rychlejší než zvětrávání chemické. Zvětralé úlomky hornin, 

jsou transportované různými medií, jako je voda, vzduch, led, gravitace. Tyto jevy 

samotný proces eroze ještě urychlí. Příklad rychlosti eroze je dobře viditelný a 

dobře měřitelný na např. historickém objektu, pomníku nebo na skalním podkladu, 

obtížnější to je však u části zemského povrchu, či u celého kontinentu. Mezi 

nejlepší metodu zjišťování rychlosti eroze patří určení množství materiálu 

odnášeného do oceánské pánve (pomocí řek) za určitou časovou jednotku (rok, 

měsíc). Rychlost eroze jednotlivých části kontinentů se řádově pohybuje 

v cm/1000let. V posledních letech do těchto procesů zasahují i antropogenní vlivy 

(zemědělská činnost, průmyslové exhalace, těžba surovin). (Kachlík 2011) 
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3. Příklady rychlosti zvětrávání na různých typech hornin 

 

 Horniny jsou nejdůležitější součástí neživé přírody na naší Zemi. Podle 

vzniku lze rozdělit horniny do tří základních skupin: vyvřelé, sedimentární a 

metamorfované. Horniny jsou seskupením nerostů nebo organických zbytků, které 

vznikají různými geologickými procesy. Strukturní pestrost, rozmístění hornin jsou 

procesy, které probíhají v plášti nebo uvnitř zemské kůry. Horniny se od minerálů 

liší tím, z čeho se skládají, jakou mají látkovou i strukturní nesourodost. Horniny 

jsou tvořeny z více složek. Naopak tomu je u minerálů, které mají složení svých 

části přibližně stejné. (Kachlík 2011, Dudek 1984) 

 

3.1 Vyvřelé horniny 

 Vyvřelé nebo taky magmatické horniny vznikají krystalizací z magmatu 

(samotná tavenina je rozpouštěna za přítomnosti par a plynů). Vzniká tavením 

svrchního pláště nebo hornin spodní kůry. Aby mohlo dojít k tomuto procesu 

tavení hornin spodní kůry nebo svrchního pláště, je zapotřebí vysokých teplot. Ty 

by se měly pohybovat v rozmezí 650 – 1 200°C. Dalším důležitým faktorem 

ovlivňující tento proces je chemické složení výchozí horniny, či obsah těkavých 

složek, především vody, velikosti tlaku. Tyto faktory často ovlivní bod tání. Teplo, 

které je důležité k částečnému tavení horniny vzniká v zemském plášti nebo 

v zemské kůře a má několik zdrojů:  

- teplo uvolňované při rozpadu nestabilních radioaktivních izotopů. 

 

- primární teplo  

 

- latentní teplo - to se uvolní při krystalizaci chladnoucího magmatu. 
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Teplo, které je potřebné k tavení hornin je jak v kůře, tak i v plášti velmi 

nestabilní a má různé podmínky, které usnadňují rozpouštění hornin. Proto je 

magmatická činnost koncentrována do několika málo oblastí, kde je komunikace 

mezi pláštěm a kůrou jednodušší. Jsou to zejména rozhraní hluboké diskontinuity 

v kůře nebo litosférických desek, které usnadňují samotný přenos nebo přenos 

tepla ze zemského pláště. Jelikož během 4,5 mld let se zemská kůra vyvíjela a 

jednotlivé části byly mnohokrát přepracovány, tvoří vyvřeliny zhruba 10 km 

zemské kůry. (Kachlík 2011) 

 

 Dle strukturních a texturních znaků hornin lze dělit vyvřelé horniny do tří 

základních kategorií: hlubinné, žilné, výlevné. 

a, hlubinné – K těmto vyvřelinám patří granit, granodiorit, tonalit, křemenné gabro, 

alkalický syenit, diorit, gabro, fiodický syenit. Tyto horniny se vyznačují 

všesměrnou hrubozrnnou strukturou, minerály hornin jsou dobře tvarově 

rozpoznatelné. Tuhnou několik km pod povrchem a to za velmi pomalého pochodu 

po dobu až jednoho milionů let. Jejich tepelná kapacita je obrovská. Vysoké 

teploty v hlubších částech kůry zpomalují ochlazování těles. Mezi abyssálními 

vyvřelinami převažují kyselé horniny. Na zemském povrchu jsou velmi hojně 

zastoupeny. Je to způsobeno vertikálními pohyby zemské kůry a její hlubokou 

erozí. (Kachlík 201, Dudek 1984) 

 

b, žilné – mezi žilné vyvřeliny, které dosahují až stometrových mocností a 

několikakilometrových délek, patří zde aplit a pegmatit. Jedná se především o 

deskovitá tělesa, ty tuhnou v malých hloubkách pod povrchem. Jejich struktura je 

porfyrická s jemnozrnnější strukturou základní hmoty. Směr vyrostlic minerálů je 

často ovlivněn prouděním magmatu. (Kachlík 2011, Dudek 1984) 
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c, výlevné – Mezi výlevné horniny patří ryolit, trachyt, andezit, bazalt. K 

samotnému procesu tuhnutí dochází až na zemském povrchu, kdy se vytvářejí 

tělesa různých tvarů. Vnitřní struktura je závislá na podmínkách, které panují při 

samotném výlevu. Textura je celistvá, struktura pak jemnozrnná až sklovitá. 

Důvodem jemnozrnné až sklovité textury je to, že se např. voda nebo vzduch při 

výlevu rychleji ochladí. Mezi výlevnými horninami převažují bazické a intermediální 

horniny (syenit, diorit, andezit, trachyt – obsah SiO2 52% - 65% ) Vzhledem ke své 

nižší viskozitě a vyššímu bodu tání mohou lépe pronikat zemskou kůrou. (Kachlík 

2011, Dudek 1984) 

 

3.1.1 Horninotvorné minerály vyvřelých hornin 

 Hlavními horninotvornými minerály jsou silikáty. Jako vedlejší primární 

nerosty bývají přítomny sulfidy, oxidy, fosfáty. Při zařazování hlavních typů 

vyvřelých hornin do skupin má největší podíl křemen (SiO2). Má vliv na kyselost 

horniny. Čím je obsah vyšší, tím je hornina kyselejší, pokud je obsah SiO2 nižší 

hornina je tedy bazičtější. Zda se jedná o bazickou či ultrabazickou horninu má vliv 

zastoupení tmavých minerálů (pyroxeny, amfiboly, olivín). Ostatní minerály jsou ve 

vyvřelinách zastoupeny jen jako vedlejší. Nejdůležitější vedlejší minerály jsou 

muskovit a biotit. Ostatní minerály ve vyvřelinách jsou především produkty 

sekundárních přeměn. (Kachlík 2011). 

 

3.1.3 Struktura a textura vyvřelých hornin 

 Klasifikace struktury vyvřelých hornin je následující: pokud mají minerální 

součástky horniny podobu krystalů, jedná se o strukturu holokrystalickou. Pokud 

hornina utuhla sklovitě, pak je struktura hemikrystalická. Dalším a posledním 

znakem jsou velikosti zrn a vyrostlic, dělíme je na rovnoměrně zrnité a 

porfyrické.(Kachlík 2011)  

 Textura je způsob prostorového uspořádání součástek hornin a jejich 

vzájemné vztahy makroskopických rozměrů. Příkladem horniny s všesměrnou 
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texturou jsou granitoidy. Krystaly minerálu rostou všemi směry. U vyvřelin, láv 

můžeme pozorovat texturu fluidální, zde jsou krystaly usměrněny tokem lávy. 

Andezity a bazalty mají texturu mandlovcovitou. Charakteristické jsou oválné 

pukliny, které bývají vyplněny nejčastěji nerosty, jako jsou kalcit, křemen, chlorit. 

Efuzivní horniny např. tuf nebo pemza mají texturu pórovitou, tyto póry jsou po 

úniku plynů nevyplněny.  Zajímavosti vyvřelé horniny pemzy je, že je to jediná 

hornina, která plave. (Kachlík 2011, Petránek 1998) 

 

3.1.4 Zvětrávání žuly 

 Území, kde můžeme pozorovat příklady zvětrávání žul, mají své 

charakteristické znaky. Povrch bývá často pokryt množstvím rozpadlých menších i 

větších žulových balvanů. Ty bývají často zaoblené a vyčnívají z okolní roviny. 

Mezi lidmi se tato místa nazývají kamenná stáda. Žulové balvany vznikají 

rozpadem žulových masivů. U vzniku záleží hodně na nerostném složení a na 

zrnitosti horniny. Hrubozrnné žuly jsou u nás v České republice velmi hluboko 

zvětralé. To má za následek, že hornina se stává úplně drobivá a rozpadne se na 

písek. Žula v takovém to stavu je rozpustná pro vodu. Voda pak urychluje další 

rozpad žuly. Nerozložená žula, kolem které jsou tyto zvětraliny, vytváří zaoblené 

tvary. Pokud je žulový povrch vystaven větším účinkům eroze a denudace, jsou 

zvětralé části splavovány rychleji a nezvětralé části vyčnívají ven na povrch. 

Takových to míst je u nás velmi mnoho, např. Žulové balvany u Petrovic nedaleko 

Sedlčan, které na povrchu zbyly po denudaci zvětralých žulových partií, nebo 

žulový viklan, také u Petrovic, nazýván ,,Čertova kazatelna‘‘. Posledním příkladem 

jsou žulové balvany u Žihlé poblíž obce Hluboká. (Kettner 1957) 
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Obr. 4 Ukázka mrazového zvětrávání žuly, zbytky zříceniny hradu Štamberk v obci Lhotka 

v Jihlavských vrších (Veselá 2012) 

 

3.1.5 Způsob zvětrání čediče 

 Čediče tvoří vertikálně postavené sloupy. Čedič zvětrává stejně jako žula 

od pukliny. Na některých čedičích můžeme vidět charakteristický kuličkovitý nebo 

hráškovitý rozpad. Lokalit, kde můžeme pozorovat tento způsob sloupcovitého 

zvětrávání je mnoho, příkladem jsou Krušné hory.  (Kettner 1957) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Rotavské varhany v Krušných horách, příklad sloupcovitého zvětrávání čediče (Kučera 

2009) 
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3.2 Metamorfované horniny, metamorfóza 

 Téměř každý minerál nebo hornina či horninové těleso může být 

z chemického hlediska považován za chemickou soustavu uzavřenou nebo 

otevřenou. Tento stupeň otevřenosti je závislý na měřítku, ve kterém uzavřenost 

soustavy pozorujeme. Příkladem je metamorfovaná hornina, která je složená 

z jednotlivých minerálů, které jsou směsí chemických složek (např. pelitická 

hornina obsahuje K2O, FeO, CaO, MgO, Al2, O3, SiO2 a H2O). Tato soustava 

reaguje na změnu podmínek. Protože k chemické rovnováze nedochází okamžitě, 

ale až v závislosti na rychlosti chemických reakcí, můžeme proto v přírodě 

pozorovat horniny, jejichž minerály mohou mít stav rovnovážný, tak i 

nerovnovážný. Tyto podmínky určuje zejména tlak a teplota. Chemická rovnováha 

je s největší části závislá právě na teplotě. V případě nižších teplot nedochází 

k významnějším chemickým změnám z důvodu toho, že jsou v nerovnováze 

s prostředím. Pokud studujeme jednotlivé horniny ve výbruse, můžeme pozorovat 

různé typy rovnováh. V praxi to znamená, že z toho můžeme zjistit průběh P- (tlak) 

a T- (teplotu), a tím i celý vývoj horniny. (Kachlík 2011) 

 

3.2.1 Metamorfní procesy 

 První fázi celého procesu vzniku usazených hornin je zvětrávání starších 

vyvřelých, usazených a přeměněných hornin. Během geologických procesů mění 

horniny svojí polohu v zemské kůře. Pokud se např. dostanou sedimentární 

horniny během orogeneze do hlubší části zemské kůry, snaží se dosáhnout 

termodynamickou rovnováhu s okolním prostředím. Je to soubor procesu, u 

kterých dochází k přeměně původních hornin (fyzikální, chemický, mineralogický 

proces). Tyto procesy můžeme rozdělit do tří základních skupin: vznik nových 

minerálů, rekrystalizaci minerálů a strukturní přestavba horniny. Na konci tohoto 

procesu vznikají horniny, které nazýváme přeměněné čili metamorfované. Teploty, 

při kterých dochází k metamorfním procesům se pohybuji v rozmezí od 150°C do 

více než 1000° C. Pokud se stane, že horniny jsou v zemském povrchu vlivem 

geologických procesů pohřbívány hlouběji, dochází k prográdním metamorfním 
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reakcím, kde vznikají vysokoteplotní minerální asociace. Naopak, pokud jsou 

horniny vyzvedávány z hloubi zemské kůry směrem k zemskému povrchu, 

dochází k tzv. retrográdním přeměnám. Zde se vysokoteplotní nebo vysokotlaké 

minerální asociace rozpadají a dochází k přeměnám. (Kachlík 2011) 

 

3.2.2 Typy metamorfních přeměn  

 Celý metamorfní proces je založen na dostatečném přísunu tepla. Teplo je 

důležité k tomu, aby celá reakce mohla efektivně probíhat. Nejčastěji dochází 

k metamorfním přeměnám tam, kde je anomální tepelný tok, tj. v tektonicky 

aktivních oblastech (Zemská kůra, zemský plášť). Metamorfóza se dělí do dvou 

základních skupin: impaktní – šoková metamorfóza a kontaktní metamorfóza. 

Impaktní – šoková metamorfóza je proces přeměny, který je spojen s dopadem 

kosmických těles. K tomuto dochází na povrchu Země např. při pádu meteoritů. 

Při dopadu dojde k prudkému zvýšení teploty a tlaků. Tím dojde k metamorfóze. 

Kontaktní metamorfóza je způsobena tělesy vyvřelých hornin, ty pronikají buď do 

svého pláště, nebo vytékají na zemský povrch. Pokud jsou intruzivní tělesa velká, 

mohou způsobit přeměnu poměrně velkých oblastí ve své blízkosti. Menší tělesa 

pak způsobují metamorfní přeměny jen na malé vzdálenosti. Mezi faktory, které 

určují charakter metamorfních přeměn, patří teplota, která je nejvýznamnější. 

Metamorfní reakce zrychlují právě vyšší teploty, dále pak tlak, ten ovlivňuje 

stabilitu minerálních paragenezí a vlastnosti hornin. Na horniny působí buďto 

litostatický a nebo hydrostatický tlak. Ten se uplatňuje zejména v menších 

hloubkách. Posledním faktorem je metamorfní fluida. Zde patří fluidní složky 

(CO2,H2O,CH4,N2). Vodní páry (ty jsou obsaženy v metamorfních fluidech) 

ovlivňují teplotu, při které dochází k tavení horniny. Přenosem iontů způsobí 

rekrystalizaci horniny a to vše za pomocí katalyzace, která zrychluje chemickou 

reakci v hornině. (Kachlík 2011) 
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3.2.3 Struktura a textura metamorfovaných hornin 

 Důležité u určování struktury a textury je výchozí hornina, ve které vznikaly 

metamorfní přeměny, dále pak stupeň rekrystalizace horniny. Hlavní struktury a 

textury ve výchozí hornině se zachovávají především při nízkých stupních 

metamorfózy. Občas se stane, že jsou patrné i při vyšším stupni. Opravdu 

výjimečně můžeme v hornině nalézt stopy po ichnofosiliích (životních činnostech 

organismů). (Kachlík 2011) 

 

 Textury metamorfovaných hornin jsou závislé na typu deformace, velikosti 

deformace a také její rychlosti. Stavba je podmíněna prostorovým uspořádáním 

stavebních jednotek. Nejčastější textura u hornin je plošně paralelní, je podmíněna 

přítomností minerálů, které jsou mezi sebou víceméně rovnoběžné. Dalším typem 

je textura masivní všesměrná. Tento způsob uspořádání můžeme pozorovat 

hlavně u hornin, kde působila při vzniku teplota. Vyskytuje se v karbonátových 

horninách, eklogitech, v rohovcích a serpentinech. (Kudělásková 1989) 

 

3.2.4 Minerály metamorfovaných hornin  

 Vznik každého minerálu v hornině je podmíněn určitými podmínkami, 

chemismu, prostředím pro vznik minerálu, a termodynamickými podmínkami 

metamorfózy. Patří zde skupina silikátu řada olivínu, granátů, atd. Dále skupina 

oxidu řada křemene, magnetitu, korundu, a nakonec skupina karbonátů. 

(Kudělásková 1989). 

  

3.2.5 Horninotvorné minerály metamorfovaných hornin 

 Jsou zde zastoupeny podobné minerály jako ve vyvřelinách (křemen, slídy, 

živce, amfiboly, pyroxeny, a akcesorické minerály. Typické minerály metamorfitů 

jsou ty minerály, které vznikají přeměnou ultrabazik (serpentin, mastek). 

V přeměněných bazických horninách jsou velmi často zastoupeny skupiny 
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karbonátu, chloritu, a epidot. Složení minerálu a jejich asociace jsou jednim 

z nejdůležitějších znaků, které nám umožňují určit podmínky, za nichž docházelo 

k metamorfním přeměnám. (Kachlík 2011) 

 

3.2.6 Zvětrávání krystalické břidlice 

 Krystalická břidlice se při zvětrávání díky své vrstevnatosti rozpadá 

v placaté kusy, které se hromadí v suti. Proces zvětrávání u krystalické břidlice je 

závislý na obsahu živců. Právě ruly zvětrávají snadněji než žuly. Při procesu 

zvětrávání se uvolňují slídové šupinky, které se nahromadí v půdě, a proto se 

stane, že se půda stane těžkou a neprodyšnou. Půdy, které vznikají při zvětrávání 

svorů a fylitů jsou téměř neúrodné. Příklad zvětrávání hadcových skal můžeme 

nalézt v přírodní rezervaci v Dolních Kralovicích okres Ledeč nad Sázavou. 

(Kettner 1957) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Hadcové skály u Dolních Královic (Špalek 2010) 

 

3.3 Sedimentární horniny 

 Vznik sedimentárních hornin je na rozdíl od hornin vyvřelých ovlivněn 

atmosférickým tlakem a teplotou. Během procesu vzniku sedimentární horniny 
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dochází na rozdíl od reziduí, což jsou zbytky zvětralin, které se hromadí na místě 

výskytu původních hornin, k přemísťování (transportu) zvětralého materiálu, jeho 

třídění a opracovávání. Velkou roli při tomto vzniku hraje právě materiál vzniklý ze 

zvětralin starších hornin. Materiál může být transportován v podobě suspenze 

nebo saltace, což znamená válení se materiálu po dně říčního toku. 

 Vznik rozdělujeme do tří samotných procesů:  

- zvětrávání 

- transport 

- sedimentace 

 

Tyto procesy určují, jak bude vypadat složení, struktura, zrnitost, zralost 

samotného sedimentu. (Kachlík 2011) 

 

3.3.1 Transport zvětralin 

 Nejčastějším způsobem přemisťování zvětraliny na zemském povrchu je 

pomocí proudící vody. Zbývající část sedimentů pak větrem, ledovci nebo 

gravitací. To, kterým způsobem, a jakou rychlosti bude sediment transportován, 

závisí na specifikaci zrnitosti (převládající úlomky), stupni vytřídění, opracovanosti 

i složením. Při transportu vodou a větrem mají sedimenty zrnitost lépe vytříděnou. 

Mají tak pravidelnější vnitřní uspořádání (strukturu a texturu). (Kachlík 2011) 

 

3.3.2 Ukládání sedimentů (sedimentace) 

 K samotné sedimentaci sedimentů unášených vodou nebo větrem dochází 

ke snížení rychlosti a to v důsledku nějaké překážky nebo při zvýšeném tření. 

Jedná-li se o transport vodou, jde hlavně ke snížení výškových rozdílů v reliéfu. 

Toto je rozhodující i pro transport drobných úlomků působením gravitace nebo 

ledu. Sedimentační prostředí, kde dochází k ukládání větší poloviny sedimentu lze 

rozdělit do tří skupin mořské, kontinentální a přechodné. (Kachlík 2011) 
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3.3.3 Struktury a textury sedimentárních hornin 

 Struktura sedimentární horniny je rozlišována buď podle toho, kdy v hornině 

vznikla (primárně, sekundárně) nebo podle hlavních skupin sedimentů. 

Primární struktura vzniká při usazování. 

Sekundární struktura je především výsledek diagenetických a epigenetických 

pochodů. Tyto pochody zobrazují průběh, kdy se mění minerální složení, struktura 

i textura sedimentu. Nejčastěji však končí metamorfózou nebo zvětráváním. 

Příkladem může být litifikace, což znamená zpevnění horniny, která byla původně 

sypká. Mezi další diagenetické pochody patří krystalizace, rekrystalizace a např. 

vznik novotvořených minerálů. Struktury hlavních skupin sedimentárních hornin 

dělíme na:  

      - klastické (úlomkovité) 

- krystalické (chemogenní) 

 - organogenní 

 

další dělení je dle: 

- Velikost zrna. 

- Relativní velikost úlomků. 

- Opracovanost klastického materiálů. 

- Množství pojiva. 

- Podle povahy organických zbytků. 

 

Sekundární struktury mají následující dělení: 

1. Absolutní velikost zrna. 

2. Relativní velikost zrna. 

3. Tvar zrna 
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4. Omezení zrn 

5. Podle tmelu ke klastickým zrnům 

6. Podle vnitřní stavby 

 

 Textura usazených hornin má hlavní uspořádání stavebních jednotek 

v jednotlivých vrstvách. Vrstevnatost je závislá na rozdílnosti jednotlivých stupňů 

vytříděnosti materiálů. K tomu to dochází z nejrůznějších příčin, např. změna 

rychlosti vodního toku, klimatické změny, nebo změny fyzikálně chemických 

podmínek. Dle vrstev můžeme rozlišit jednotlivé vrstvy na: 

   hrubě        hrubě 

lavicovitou       deskovitou 

   tence        tence 

 Pokud u horniny nemůžeme pozorovat žádnou známku vrstevnatosti, jedná 

se o texturu masivní. Důležitou věcí, kterou je nutno u sedimentárních hornin 

pozorovat jsou nerovnosti vrstevních ploch. Ty dělíme, dle původu na: hieroglyfy 

což jsou znaky, u kterých nejsme schopni určit druh a původ, dále bioglyfy což 

jsou nerovnosti na hornině biologického původu, můžeme vidět původní stopy 

biologických organismů. Posledním příkladem jsou mechanoglyfy, zde můžeme 

shlédnout nerovnosti mechanického původu, např. vtisky nadloží, otisky 

dešťových kapek, stopy tečení vody, stopy erozí a bahenní 

praskliny.(Kudělásková 1985) 

 

3.3.4 Zvětrávání slepenců a pískovců 

 Slepence s malým obsahem tmelu se při zvětrání rozpadají na štěrk 

případně na písek. Příkladem jsou červené hlubošské slepence v brdském 

kambriu, které se rozpadají úplně, a na svazích se hromadí písek. Naopak tomu je 

křemenných třemošenských slepenců, které mají pevný křemitý tmel. Ten se 
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uplatní pouze u zvětrání mechanického. Slepence se rozpadávají na ostrohrannou 

suť. Nejznámějším pískovcovým útvarem jsou Prachovské skály. Vznikají 

zvětráváním a rozpadem pískovců. Právě v plzeňské pánvi byly arkózy rozloženy 

od povrchu až do hloubky 100m. V době, kdy byl kamenouhelný útvar na Plzeňsku 

přikryt močály a rašeliništi, došlo příčinou zesíleného povrchového zvětrání 

k přeměně živců v kaolin. Pokud má pískovec jílovitý tmel, snadno se poruší při 

větráni. Tmel totiž přijímá na vzduchu vodu, poté nabobtná a způsobí, že pískovec 

zlupenatí a rozpadne se na tenké desky orientované podle původního vrstvení. 

Příkladem, kde můžeme vidět pískovcové pyramidy s krycími deskami tvrdých 

železitých slepenců, které byly při zvětrání vypreparovány a představují zbytky 

souvislých lavic, jsou tkz. ,,Pokličky´´, které se nachází v Kokořínském údolí u 

Mšena. (Kettner 1957)  

 

Obr. 7 Příklad voštinového zvětrávání pískovce na levém břehu Vltavy mezi Kralupy a Nelahozevsí 

(Drábek 2011) 

3.3.5 Zvětrávání vápence a dolomitu 

 Vápenec bývá v přírodě zřídka čistý, má křemitou, jílovitou, železitou nebo 

hořečnatou příměs. Dešťová voda, která dopadá na povrch vápencových skal, 

rozpouští a luhuje samotný vápenec. Voda následně rozrývá a rozhlodává ostré 

hřebeny a rýhy skal, jinak také nazývány škrapy. Uhličitan vápenatý se na povrchu 

vápencových skal vyluhuje a tím vznikne sypká zvětralinová kůra. Tato kůra se 
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skládá z nerozpustných příměsí původního vápence. Devonské branické vápence, 

které můžeme vidět v Českém krasu v obci Tetín, nad řekou Berounkou, obsahují 

křemitou příměs, která při zvětrávání vytváří na povrchu vápencových skal 

bělošedou sypkou kůru. Dolomit je hůř rozpustitelný nežli vápenec, vytváří na 

povrchu zcela jiné zvětralé tvary. Tvoří nejčastěji jehlanovité nebo věžičkovité 

tvary. Zvětralý dolomit můžeme nalézt v horských svazích, tam se vyskytuje spolu 

s vápencovými komplexy. Charakteristický je rozpad dolomitu. Ten tvoří při 

rozpadu na povrchu bílou, sypkou písčitou suť. Dolomit je hornina, která na sobě 

má četné trhliny, ty jsou vyplněny druhotným vápencem. V rozpukaných 

dolomitech, které jsou vyplněny vápencem, se při větrání rozpadlý dolomit 

z povrchu skal vydroluje a vápencové výplně tak snadno zvětrají do různých tvarů. 

(Kettner 1957) 

 

Obr. 8 Bránické skály na pravém břehu řeky Vltavy v Praze (Šrábek 2010) 
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4. Ukázky intenzity zvětrávání na různých místech země 

4.1 Ostrovní hora (Tanzánie) 

V zahraničí označována také jako Inselberg. Jedná se o polokulovitý až 

homolovitý skalní tvar, který vystupuje 2 – 20m nad zemský povrch. Může se stát, 

že výška skalního útvaru přesahuje 100m. Tento jev je častý v oblastech Afriky, 

Jižní Ameriky a Austrálie. V pokročilém stádiu vývinu zůstávají nejodolnější jádra 

ostrovních hor holá. Jsou bez vegetace. To je způsobeno při silných deštích, 

vegetace se nedokáže na strmé stěně udržet. Složení bývá často stejné jako 

okolní roviny, nepokryty zvětralinami. Nejčastěji se skládá z masivních hornin, jako 

jsou granity, ruly, pískovce. (Rubín 1986) 

 

4.2 Skalní město Petra (Jordánsko) 

Skalní město je seskupení skalních tvarů bloků, věží. Proces vytvoření má za 

následek zvětrávání a odnos různých typů hornin např.: sedimentárních, 

vulkanických nebo krystalických. Nejpropracovanější tvary vznikají v pískovcích. 

Méně dokonalé tvary se objevují ve vápencích, dolomitech, travertinech, mladých 

sopečných horninách, hlubinných vyvřelinách a krystalických břidlicích. Díky dobré 

propustnosti hornin zde může probíhat silná hloubková eroze. Jedním 

z nejznámějších skalních měst je město Petra, které se nachází v Jordánsku. 

V roce 1985 bylo toto město zapsáno do světového a kulturního dědictví 

UNESCO. Je často vyhledávaným místem turistů.(Rubín 1986) 

 

4.3 Hranáče (Polsko) 

 Je to hornina, která se skládá z ostrohranných suťových kamenů, nejčastěji 

je můžeme zahlédnout v Alpách. Zjednodušeně, je to hojná kamenitá suť 

uvolněná ze skal větráním a mrazem. Nejčastěji se hromadí na ledovci při jeho 

okrajích. Tím, jak se ledovec pohybuje, je stále tato suť stěhována dopředu 
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směrem k dolní části ledovce. Tímto pohybem se napadaná suť urovnává do 

pruhů nebo samotných valů. (Kettner 1985) 

 Nejostřejší a nejdokonalejší tvar mají hranáče křemencové. Tyto hranáče 

leží vlivem zvětrání na úpatí tráchytových kup. Nepravidelné hránáče se tvoří 

v žulách. Nejznámějším výskytem hranáčů je pole, které najdeme ve 

Svatokřížských horách v Polsku. Toto pole je tvořeno převážně křemenem. Dalším 

známým úkazem je zvednutý blok granulitu při pobřeží Antarktidy. (Rubín 1986) 

 

4.4 Viklán (Tanzánie) 

 Viklán je oblý skalní blok. Je charakteristický tím, že zůstává na místě 

svého vzniku. Viklany spočívají jen nepatrnou plochou na zemském povrchu. Za 

tímto neobvyklým vývojem spočívá proces selektivního zvětrávání. To je proces, 

kdy zvětrávají horniny různých tvrdostí a vždy snadněji zvětrá hornina měkčí. 

Viklany se vyskytují převážně v oblastech tvořených žulami. Velice vzácně je 

zaznamenán i výskyt v pískovcích. Příkladem je Bismarcova skála, která tvoří 

viklan na Viktoriině jezeře v Tanzanii. 

 

Obr. 9 Bismarckova skála – viklan ve Viktoriině jezeře, Tanzanie (Rubín 1986) 
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4.5 Závrt (Maďarsko) 

 Sníženina oválného někdy kruhového tvaru. Vzniká v krasových horninách, 

nejčastěji ve vápenci, dolomitu, sádrovci nebo kamenné soli. Závrt může 

dosahovat v průměru až 1 km. Dno závrtu bývá ploché nebo nepravidelně zvlněné 

s menším prohloubením. Pokud je dno tvořeno nepropustnými jílovitými minerály, 

může dojít ke vzniku jezera. Zjednodušeně řečeno, tento krasový jev spočívá 

v tom, že pokud dešťová voda nebo i voda povrchová, která obsahuje CO2 

rozpouští vápenec na zemském povrchu a tím proniká do hloubky, kde dochází 

k rozrušování. Tímto vznikají různé chodby a jeskyně. (Rubín 1986) 

 

4.6 Voštiny 

 Jedná se o jamkovité otvory v převislých skalních stěnách. Může se stát, že 

zvětšování způsobí vznik skalních dutin a výklenků. V dřívějších dobách byl vznik 

přikládán k větrné erozi. Dnes, především ve středoevropských podmínkách, je 

vznik považován především za produkt chemického zvětrávání. Velký vliv má také 

srážková a podzemní voda. Ta prosakuje horninou a chemicky působí na některé 

minerály, z nichž se hornina skládá.  

 S voštiny se můžeme setkat ve všech klimatických oblastech světa, velmi 

vzácně i na Antarktidě.(Rubín 1986) 

 

Obr. 9 Voštiny na bazaltovém bloku pod Lachman Crags, Antarktida (Nývlt 2005) 
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5. Poznávací exkurze, mrazový srub v Beskydech 

 Jelikož patří Beskydy do Karpat a tudíž do flyšového pásma, jsou tvořeny 

pískovci a slepenci. Tento skalní útvar, který navštívíme, není v Beskydech tak 

častým a obvyklým jevem. Dvoudenní exkurze je situována v náročných 

beskydských podmínkách, v oblasti Bílý Kříž v nadmořské výšce 943 m.n.m. 

Cílem bude ukázat, a prozkoumat známou lokalitu v okolí Bílého Kříže zvanou 

´´Vlčí skála´´ . Dalším a nezbytným cílem je říct si vše důležité o základních 

údajích a seznámit širokou veřejnost s krásami Beskyd, přiblížit krásy místní fauny 

a flóry. 

 

5.1 Itinerář poznávací exkurze 

 Poznávací exkurzi jsem z důvodu náročnosti terénu rozdělil do dvou dnů. A 

to z důvodu špatné dostupnosti příjezdu k horskému ubytovacímu komplexu 

Sulov. Proto bude věnován první den exkurze k hromadnému autobusovému 

přesunu do oblasti Visalaje a následným výstupem do ubytovacího komplexu Bílý 

kříž. Tato oblast je vzdálená 3 km. Naše trasa povede po známé a moc pěkné 

červené turistické značce velmi členitým terénem. Po výstupu je možné se 

ubytovat. Po ubytování je připraven přesun k samotné Vlčí skále a následná 

ukázka činnosti zvětrávání pískovců a slepenců. Součásti je i prohlídka místního 

okolí. Druhý den exkurze bude věnován opět zpátečnímu přesunu do místa 

příjezdu na Visalaje a hromadnému odjezdu autobusem. 

 

5.1.1 CHKO Beskydy 

  CHKO Beskydy zaujímá plochu 1160km2. Po Šumavě je naší druhou 

největší chráněnou krajinnou oblastí.  Nejvyšší horou Beskydského komplexu je 

Babia hora (1 725 m. n. m.). U nás v Česku jsou Beskydy rozděleny na 

Moravskoslezské Beskydy a Slezské Beskydy, na Slovensku pak Kysucké 
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Beskydy, Oravské Beskydy a Nízké Beskydy. V Polsku se rozlišuje celkem 9 

horských celků s názvem ,,Beskid‘‘. Ke vzniku CHKO Beskydy došlo 5. března 

1973. Beskydy jsou tvořeny západní části Karpatské soustavy. Z geologického 

hlediska vznikly Beskydy z několika fází vývoje, tzv. alpínského vrásnění 

z usazenin moře koncem druhohor a v průběhu třetihor. Beskydy do flyšového 

pásma Karpatské soustavy.  

  

 

Obr. 10 Lysá hora z východní strany, Beskydy (foto autor 2012) 

5.1.2 Bílý Kříž 

 Bílý Kříž leží na hřebeni, který se táhne od Gruně na Polom. Samotné 

rozcestí Bílý Kříž se rozkládá v Moravskoslezských Beskydech a to na rozhraní 

Moravy a Slovenska, nedaleko vrcholu kopce Sulov (942 m. n. m.). Název Bílý 

Kříž je odvozen dle starého dřevěného na bílo natřeného kříže. Tento kříž během 

naší exkurze také navštívíme.  

 Dle starých pověstí, které jsem při mé časté návštěvě Bílého Kříže zaslechl, 

se vypráví, že pod samotným křížem se nachází hrob několika portášů, což byli 

strážci hranic. Tyto portáše by dle pověsti měl usmrtit mor. Bílý Kříž je častým 
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místem vyhledávaným turisty. V letních obdobích totiž nabízí širokou škálu 

turistických značek a cyklotras. V zimních obdobích pak perfektně strojově 

upravené běžecké stopy. 

 

Obr. 11 Horská chata Sulov, Beskydy (foto autor 2012) 

 

5.1.3 Mrazový srub - Vlčí skály 

 Tento skalní útvar můžeme zahlednout zhruba 600m pod horskou chatou 

Sulov, je velmi dobře dostupný po červené turistické značce směrem na 

Konečnou. Leží na hranici se Slovenskem. Výška skal dosahuje okolo 18 metrů. 

Můžeme zde vidět silně roztrhanou skalní stěnu, která je velice drobivě zvětralá. 

Hojný je také výskyt mechu. 

 Celý proces spočívá v mechanickém působení ledu v horninách. 

Opakované tání a mrznutí vede k rozpadu horniny, hodně také ovlivní vývoj půd. 

(Petránek 2010) 
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Obr. 12 Vlčí skála, Bílý Kříž (foto autor 2013) 

 

 

Obr. 13 Vlčí skála pohled ze spodní části, Bílý Kříž (foto autor 2013) 
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Obr. 14 Vlčí skála pohled ze spodní části, Bílý Kříž (foto autor 2013) 

5.2 Příprava programu dvoudenní exkurze 

 Dvoudenní exkurze je určena pro studenty hornicko geologické fakulty VŠB. 

Fyzická zdatnost je nutnosti. Tato exkurze bohužel není určena pro lidi s tělesným 

postižením. Doprava je zajištěna soukromým autobusem. Součásti prvního dne je 

večeře. Druhého dne pak snídaně, vše na horském hotelu Sulov. Důrazně 

doporučuji vzít si s sebou nejlépe batožinu. 

 

Návrh časového plánu zájezdu 

Den první  

 

7:30   Sraz účastníků na hlavním parkovišti Vysoké školy báňské- 

   Technické univerzity Ostrava  

8:00   Odjezd autobusu směr Visalaje, obec Krásná 

9:00   Příjezd na Visalaje, obec Krásná 
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9:30   Zahájení pěšího výstupu na Bílý Kříž po červené turistické  

   značce ( 3,2 km) 

10:30   Ubikace  

10:30 – 11:30  Volný program  

11:30   Pěší výprava k mrazovému srubu ´´vlčí skála´´  

13:30 – 14:00  Volný program, možnost zhlédnutí místního okolí 

14:00    Výlet po turistické stezce do místní osady Doroťanka (možnost 

   občerstvení) 

15:00    Příchod do osady Doroťanka 

16:30    Návrat z místní osady Doroťanka zpět na horský hotel Sulov 

17:30    Příchod na horský hotel Sulov 

17:30 – 18:30  Volná zábava 

18:30   Večeře 

 

Den druhý  

 

7:30   budíček  

8:00   snídaně v horském hotelu Sulov 

9:30   Sraz před horským hotelem Sulov 

9:45   Přesunutí se zpět na Visalaje po červené turistické značce ( 3,2 km ) 

10:45   Odjezd autobusem směr hlavní parkoviště Vysoké školy báňské- 

  Technické univerzity Ostrava  

11:45   Příjezd na parkoviště VŠB-TUO , předání zavazadel  

12:00   Konec exkurze 
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Doprava  

 Doprava během exkurze bude zajištěna soukromým autobusovým 

dopravcem, který využívá plně klimatizovaný minibus značky IVECO DAILY. Vůz 

je vybaven TV s DVD přehrávačem, lednicí. 

Cena je stanovena na 22 korun za kilometr.  

V autobuse je k dispozici 16 míst + 1 průvodce+1 řidič. 

 

Stravování 

 Stravování bude první den zajištěno na horském hotelu Sulov, formou 

večeře a druhý den ráno pak snídaní. V průběhu dne je však možnost občerstvení 

na vlastní náklady. Cena večeře je 90 Kč na osobu a je možno si vybrat ze dvou 

druhů jídel, jedná se o teplou večeři. Snídaně bude formou švédského stolu a 

cena činí 50 Kč na osobu.  

Ubytování  

 Ubytování bude pouze na jednu noc a to na horském hotelu Sulov. Cena za 

ubytování je stanovena na 100 Kč za osobu/noc. 

 

Pokyny pro cestující  

Termín akce 20-21. července 2013.  

 

 Není potřeba žádného zvláštního připojištění, stačí běžné pojištění. Nutná 

je opravdu dobrá fyzická zdatnost, doporučuji vzít si pevnou nepromokavou obuv, 

lehkou nepromokavou bundu a batožinu na uskladnění svých osobních věcí, 

turistická mapa Beskyd je výhodou. V případě zájmu a jakýchkoliv dotazů, je zde 

neustále k dispozici průvodce. 
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Položka  Cena /osoba 

(ceny uvedeny v Kč) 

 

Počet účastníků Suma celkem  

(ceny uvedeny v Kč) 

 

autobus 114 km                 176 18 3168 

ubytování 1 noc               100 18 1800 

strava večeře 90 18 1620 

strava snídaně 50 18 900 

vlastní režie * 200 18 3600 

Celkem  

 

616,- Kč/osoba   11 088,- Kč 

 

*( vlastní režie zahrnuje mzdy zaměstnanců CK, roční nájem místnosti, roční počet 

zájezdu, ostatní poplatky, materiál, propagace, diety průvodců, ostatní režie). 
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6. Závěr 

 V průběhu vypracovávání této práce jsem nashromáždil obsáhlejší 

informační materiál, ze kterého jsem také vycházel. Z těchto materiálů jsem se po 

prostudování snažil vybrat současné poznatky, které pak sloužily k přípravám 

mých stěžejních kapitol věnované procesu zvětrávání. Toto na první pohled 

jednoduché téma v sobě obsahuje mnoho dílčích geologických disciplín, které se 

musí zohledňovat. Vycházejíc z mineralogického složení a z jednotlivých 

vlastností minerálů, které jsou stavebními složkami hornin. Můžeme lépe pochopit 

samotné procesy zvětrávání, které ovlivňují mechanické, chemické a biologické 

vlastnosti hornin.  

Díky této práci můžeme pochopit, proč která hornina zvětrává velmi 

intenzivně, pomaleji nebo je odolná vůči samotnému zvětrávání. Petrografické 

složení jednotlivých části České republiky a jeho různorodost se pak také odrážejí 

v členitosti zemského povrchu daných oblastí. Můžeme tedy objevovat prakticky 

zarovnané oblasti budované málo odolnými sedimentárními horninami ve srovnání 

s horninami magmatickými či metamorfovanými. Některé z těchto zajímavosti jsou 

popsány v této práci, kde také uvádím i geologické zajímavosti ze světa.  

V závěrečné kapitole jsem připravil dvoudenní exkurzi pro studenty 

Hornicko geologické fakulty VŠB. Procházejíc touto trasou jsem objevil mnoho 

zajímavých lokalit, které jsem pak zařadil do jednotlivých bodů této exkurze. 
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