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Summary 

 This study quantifies the rock-water interactions responsible for groundwater 

composition in area Údolí Setiny (Kyjovicke series, north-east part of Czech Republic) and 

deal with weathering process of primary rock (greywacke, shale) on site. Rock is construct 

from primary minerals albite, K-feldspar, biotite, quartz and secondary minerals chlorite, 

K-mica and ankerite. Groudwater was classified as Ca – SO4. With help of geochemistry 

modelling programme PHREEQC was realized inverse modelling.  Input of model are 

composition of primary rock, chemical status of groundwater and rain water; output is 

represented by scenarious. These scenarious choose various combination precipitation and 

solution of various minerals.  The most reactive minerals are K-mica, Ca-beidellite and 

Na-montmorillonite. Saturation indexes was calculated by programme PHREEQC. Study 

contains geological surveying, frame microsections, chemical analyses of groundwater and 

rain water, modal analyses and analyses with rentgen too. 

 

Key words: inverse modelling, weathering, primary rock, PHREEQC, groundwater, rain 

water 

Anotace 

 Tato diplomová práce klasifikuje interakce mezi horninou a vodou v Údolí Setiny 

(Kyjovické souvrství, severovýchodní část České Republiky) a zabývá se tedy 

zvětrávacími procesy primárních hornin (droba, prachovec) na lokalitě. Horniny jsou 

tvořeny primárními minerály albitem, K-slídou, biotitem, křemenem a sekundárními 

minerály chloritem, muskovitem a ankeritem. Podzemní voda byla klasifikována jako Ca – 

SO4. Pomocí geochemického modelovacího programu PHREEQC bylo realizováno 

inverzní modelování. Vstupem do modelu je sloţení primární horniny, chemismus 

podzemní vody a sráţek; výstup představují scénáře. Tyto scénáře volí různé kombinace 

moţných sráţení a rozpouštění uvaţovaných minerálů. Nejreaktivnějšími minerály byly 

prokázány muskovit, Ca-beidellit a Na-montmorillonit. Programem PHREEQC byly dále 

vypočítány indexy nasycení jednotlivých minerálů. Práce obsahuje také geologické 

mapování, zhotovování výbrusů, chemické analýzy sráţek a podzemní vody, modální 

analýzu a analýzu rentgenem. 



Klára Zamykalová: Inverzní modelování podzemních vod 

2010   

 

Klíčová slova: inverzní modelování, zvětrávání, primární hornina, PHREEQC, podzemní 

voda, sráţky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klára Zamykalová: Inverzní modelování podzemních vod 

2010   

 

OBSAH 

1 ÚVOD ....................................................................................................................... 1 

2 REŠERŠNÍ ČÁST.................................................................................................... 2 

2.1 Geologické poměry ............................................................................................ 2 

2.1.1 Geologické mapování ................................................................................. 8 

2.2 Geografické poměry ......................................................................................... 11 

2.3 Klimatické poměry........................................................................................... 11 

2.4 Hydrologické poměry ...................................................................................... 13 

2.5 Hydrogeologické poměry ................................................................................. 14 

2.6 Petrografie a mineralogie ................................................................................. 15 

2.6.1 Droba ....................................................................................................... 15 

2.6.2 Prachovitá břidlice ................................................................................... 17 

2.6.3 Minerály přítomné v těchto klastických sedimentech ................................ 17 

2.7 Zvětrávání ........................................................................................................ 19 

2.7.1 Fyzikální zvětrávání ................................................................................. 20 

2.7.2 Chemické zvětrávání ................................................................................ 21 

2.7.3 Stabilita primárních minerálů ................................................................... 24 

2.7.4 Vznik sekundárních minerálních fází ........................................................ 26 

2.7.5 Vývoj systému voda – hornina ................................................................. 28 

2.7.6 Sráţkové vody: ......................................................................................... 29 

2.7.7 Podzemí voda ........................................................................................... 31 

3 INVERZNÍ MODELOVÁNÍ ................................................................................ 33 

4 METODIKA .......................................................................................................... 37 

4.1 Terénní měření ................................................................................................. 37 

4.2 Bilance sloţení vod .......................................................................................... 39 



Klára Zamykalová: Inverzní modelování podzemních vod 

2010   

 

4.3 RTG – difrakční analýza: ................................................................................. 41 

4.4 Výbrusy: .......................................................................................................... 43 

4.5 Modální analýza............................................................................................... 47 

5 VÝSLEDKY ........................................................................................................... 50 

6 ZÁVĚR................................................................................................................... 59



Klára Zamykalová: Inverzní modelování podzemních vod 

2010 1 

 

1 ÚVOD 

 Zvětrávání, jako součást exogenních geologických procesů, spolu s erozí přetváří 

zemský povrch, zarovnává nerovnosti vytvořené vulkanickou a tektonickou činností. Tyto 

procesy působily na povrch naší planety po miliony let a přetvořili ji do dnešní podoby.  

Produkty zvětrávání tvoří nejsvrchnější část zemské kůry. Postupně mohou být 

transportovány (vodou, větrem, ledovci) do sedimentačních bazénů (deprese, především 

oceány). Diagenetickými procesy se z produktů zvětrávání vytváří sedimentární horniny. 

Ty se buď zapojí do geologického cyklu, anebo po vyzvednutí, podléhají dalšímu 

zvětrávání. Zvětráváním vznikají nevratně sekundární fáze. Jedná se tedy o proces 

ireverzibilní.  

 Jedním z významných činitelů zvětrávání je voda. Voda materiál zvětrává, ale je 

také médium, které zprostředkovává většinu reakcí. Rozpouštěním dochází k obohacení o 

určité sloţky a tím pádem ke zvýšení celkové mineralizace. Výsledné sloţení podzemní 

vody je výsledkem několika procesů. Pouze 1/3 atmosférických sráţek proniká do 

horninového prostředí. Voda se stává vodou podzemní a reaguje s primárními minerály, 

které se rozpouští. Díky tomu je obohacena o určité sloţky. Chemické sloţení podzemní 

vody lze zjistit například chemickým rozborem vody z pramene. Těchto faktů vyuţívá 

inverzní modelování; ze sloţení (1) podzemní vody, (2) primární horniny a (3) 

sekundárních fází „rekonstruuje“ zvětrávací procesy.  

Cílem této práce je na základě inverzního modelování kvantifikovat procesy 

zvětrávání flyše tvořeného rytmicky se střídající drobou a prachovitou břidlicí v oblasti 

zvané Údolí Setiny.  

V Teoretické části jsou shrnuty geologické, geografické, hydrogeologické, 

hydrologické a klimatické poměry. Dále jsou shrnuty obecné poznatky o zvětrávání 

minerálů, inverzním modelování, petrografickém sloţení primární horniny, podzemní a 

sráţkové vodě a o vývoji podzemní vody.  

V Metodice jsou popsány metody studia primárních a sekundárních fází a metody 

studia sráţkových a podzemních vod. Kapitola Výsledky je zaměřena na vývoj 

podzemních vod, samotné inverzní modelování a interpretaci dosaţených výsledků. 
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2 REŠERŠNÍ ČÁST 

2.1 Geologické poměry 

Tato oblast je z hlediska regionálně geologického členění Českého masivu součástí 

spodního karbonu (kulmu) moravskoslezské oblasti. Z hlediska postupného členění České 

republiky je Údolí Setiny součástí Českého masivu, v něm Moravosilezika, dále Silezika a 

v něm součástí kulmu Nízkého Jeseníku.    

 Ve spodním visé došlo v části pánve k vystřídání tvorby vulkanicko-sedimentárních 

a karbonátových vrstevních sledů k ukládání mocných kulmských souvrství převáţně 

flyšové povahy. Mocnost podloţního devonu a raného spodního karbonu je podstatně 

menší neţ úhrnná mocnost kulmských sérií. Lze ji odhadnout aţ na 4000 – 5000 m 

(Kumpera, 1983).  

Kulmská sedimentace probíhala ve všech částech pánve ve stejném období s různou 

intenzitou. Tyto spodnokarbonské uloţeniny dosahují největších mocností právě v Nízkém 

Jeseníků. Starší jednotky vystupují na povrch v západní části a mladší v části východní 

(Chlupáč, 2002). 

 V této oblasti kulmu Nízkého Jeseníku proběhl flyšový vývoj. Z rychle zvedajícího 

mezihoří se snášel čerstvý, chemicky nezvětralý detrit. Je to doklad rychlého zdvihu pohoří 

do klimatické úrovně s převahou mechanického rozrušování hornin. Ve zbývající části 

pánve byly současně deponovány silně chemicky zvětralé sedimenty. Díky sráţkám, které 

byly vázány na zdvihající se pohoří, docházelo k rychlému transportu klastického 

materiálu do pánve. Terestrický vulkanismus s tropickým klimatem ovlivňoval rozvoj 

rostlinstva v močálech na okrajích pánve. To, ţe zde existovalo rostlinstvo, poukazuje fakt, 

ţe do nadloţí přibývá úlomků terestrické flóry (Přichystal, 1993). 

 Říční toky přinášely klastický materiál od západu kolmo k delší ose pánve. Kolem 

ústí toku do pánve se vytvářel výnosový kuţel, který byl mořskými proudy roznášen uvnitř 

zóny maximální subsidence. V ose subsidenční zóny se nachází hrubozrnné sedimenty. Při 

západním pobřeţí v sedimentačním stínu byl deponován jílovitý a prachový klastický 

materiál. Na okraji výnosového kuţele se místy zachovaly čočky mělkovodních vápenců 
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s bohatou faunou, pokud nebyla sedimentační pánev jiţ dříve denudována (Přichystal, 

1993). 

 Nejvýraznější jsou výnosové kuţele moravického a hradecko-kyjovického 

souvrství. 

 Šířka depozičního prostoru flyšového vývoje nebyla širší neţ 50 km. Východní 

okraj měl transgresivní charakter (Přichystal, 1993).  

V jesenickém bloku se dnes vyčleňují hlavní kulmské litostratigrafické jednotky: 

1. andělskohorské souvrství 

2. hornobenešovské souvrství 

3. moravické souvrství 

4. hradecko-kyjovické souvrství 

 

Obrázek č.  1: : Stratigrafické schéma karbonu moravskoslezské oblasti (podle O. Kumpery a J. Dvořáka v 

Chlupáč et al. 2002). 
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Andělskohorské souvrství 

 Jedná se o nejstarší litostratigrafickou jednotku flyšového vývoje, která vyplňuje 

značnou část západojesenického synklinoria. Hranice proti nadloţnímu 

hornobenešovskému souvrství je vedena na základě změny asociace průhledných těţkých 

minerálů v drobách. Jedná se o sled s předpokládanou mocností aţ 1000 m.   

 Toto souvrství je tvořeno převáţně pelity. Je pro něj charakteristické rychlé střídání 

jemno aţ hrubozrnných drobových poloh s mocností od několika do sta metrů s většinou 

výrazně gradačně zvrstvenými rytmy a laminity, v nichţ se střídají jemnozrnné droby, 

prachovce, jílovité a prachovité břidlice. Tyto horniny se střídají v poměru 3:1:2. Uvnitř 

těchto sledů se nachází polohy skluzových slepenců, v jejichţ valounovém materiálu byly 

nalezeny i metamorfované horniny a granitoidy, které lze přirovnat k horninám jádra 

desenské klenby Hrubého Jeseníku.  

 V severozápadní části pánve mezi Vrbnem a Janovem se nachází ve spodní části 

andělskohorského souvrství drobové konkrece ţelezitých dolomitů aţ hořečnatých ankeritů 

akumulovaných v černých břidlicích s vyšším obsahem organické hmoty. Loţisko zlata u 

Rudé Suché je na tyto konkrece vázáno. (Dvořák, 1994).  

 Svrchní část andělského souvrství je charakteristická oproti nadloţnímu 

hornobenešovskému souvrství výskytem minimálně dvou vloţek skluzových slepenců. 

V souvrství hornobenešovském se tyto vloţky nenachází (Dvořák, 1994).    

 Kukal se zabýval v 80. letech 20. století petrografií a sedimentačními podmínkami 

tohoto souvrství. Rozlišuje zde středně aţ hrubozrnné masivní droby s velkou mocností 

vrstev, místy s korytovým a diagonálním zvrstvením. Dále drobnozrnné slepence, které 

jsou masivní a chaotické, místy s diagonálním zvrstvením. Jsou pro ně typické útrţky 

břidlic. Dalšími zástupci jsou valounovité břidlice, rytmity (střídání jemnozrnných drob, 

prachovců a břidlic), laminy, které jsou převáţně prachovité, jílovité břidlice, prachovité 

břidlice a jílovité prachovce (Dvořák 1994). 

 Na severu jsou hojné valouny spilitů, ţilných vyvřelin, kyselých efuzív a fylitů. Je 

zde absence nemetamorfovaných sedimentů a vápenců. Zdrojová oblast klastického 

materiálu obsahovala epizonální metamorfity, anchimetamorfované sedimenty, kyselá 

efuzíva a jejich tufy. Vulkanická činnost byla současná a do nadloţí zesiluje. Drobná část 

zdrojové oblasti byla tvořena granitoidy a mesozonálními metamorfity (Dvořák, 1994). 
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Hornobenešovské souvrství 

 Toto souvrství dosahuje mocnosti aţ 1000 m a stářím jej zařazujeme do spodního 

aţ středního visé. Nachází se v oblasti mezi Krnovem a Šternberkem. V západní části 

nasedá ostře na souvrství andělskohorské, ve šternbersko-hornobenešovské zóně vystupuje 

v jejich podloţí souvrství moravskoberounské. Na ponikevském souvrství spočívá 

konkordantně.  V této struktuře se nachází také faciální ekvivalenty hornobenešovského 

souvrství.  

 Je pro něj typický výskyt obdobných hornin a horninových asociací jako u 

souvrství andělskohorského. Rozdílem je pouze absence valounovitých břidlic. Droby jsou 

lépe vytříděny oproti andělskohorskému souvrství. Z granitoidů převaţují ţulové porfyry, 

křemenné porfyry, granity, granodiority a křemenné diority. Efuziva zastupují keratofyry, 

porfyry a afanity. Hojněji neţ v andělskohorském souvrství se zde vyskytují úlomky 

nemetamorfovaných sedimentů, jako jsou droby, křemenné pískovce, arkózy, jílovité 

břidlice, biolitové i mikritové vápence (Dvořák, 1994).  

 Z hlediska zdrojové oblasti klastického materiálu hornobenešovského souvrství se 

souhrnně jedná o výše metamorfované proterozoikum včetně granitoidů a devoských 

sedimentů.  

Moravické souvrství 

 První, kdo detailně popsal bázi moravického souvrství, byl Zapletal (1977, 1983). 

Definoval jej na základě podrobného studia slepenců. Jeho mocnost se odhaduje na více 

neţ 1500 m, stářím jej řadíme do svrchního visé. Tato jednotka se nachází v nadloţí 

hornobenešovského souvrství. Na jihu zasahuje k východu od šternbersko-

hornobenešovské zóny k Bělkovickému údolí. K severu se vyskytuje nejmladší část 

hornobenšovského souvrství aţ k Moravskému Berounu.  

 Moravické souvrství dělíme na svrchní a spodní část. Za spodní část povaţuje 

Zapletal droby s polohou bělského slepence. V severní části se hojně vyskytují valouny 

kyselých vulkanitů. Ty dokládají pozvolnou změnu klastického materiálu na rozhraní 

moravického a hornobenešovského souvrství. Do nadloţí přibývá rul a granitoidů, které 

převaţují nad vulkanity (Dvořák, 1994). 
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 V břidlicích nad drobami s bělskými slepenci byla nalezena goniatitová fauna a 

flóra. Dokládá stáří středního aţ svrchního visé.  

 Z hlediska petrografie a litologie nebylo moravické souvrství komplexně 

zpracováno. Detailněji se zabýval tímto souvrstvím Kukal. V osoblaţském výběţku má 

v porovnání s Nízkým Jeseníkem zvláštní vývoj. Kvalitativně v něm převaţují droby. 

Polymikní slepence jsou drobno aţ středně zrnité (Dvořák, 1994). 

 Na pozvolný přechod z hornobenešovského do moravického souvrství poukazují 

těţké minerály v drobách a následná korelace se slepenci. Do nadloţí přibývá rychle 

granátu a rutilu, naopak epidoty, staurolity, titanity a alterity mizí. Narůţovělý zirkon, 

který je typický pro andělskohorské souvrství a výjimečně se nachází 

v hornobenešovském, se v tomto souvrství nenachází. 

 Břidlice obsahují laminy, tenké vloţky prachovců a mocné vloţky drob bez 

gradačního zvrstvení s ostrými kontakty nadloţí s podloţím (Dvořák, 1994).  

 Mělkovodní prostředí zde dokládají nálezy čočkovitých vloţek tmavošedých 

biodetritových vápenců, v břidlicích se střídají prachovce s drobami. Tyto čočky se 

vyskytují vzácně. Slepence obsahují bohatou faunu brachiopodů, rugosních korálů, 

krionoidů, foraminifer, mechovek a gastropodů. Vápence místy obsahují jílovitou příměs, 

jindy rozptýlená křemenná zrna, v čočkách vápence a ve slepenci valounky křemene 

(Kumpera , 1983; Dvořák, 1994). 

 Svrchní část moravického souvrství má menší plošné rozšíření na povrchu, avšak 

větší mnoţství drobových poloh se slepenci neţ spodní část tohoto souvrství.  

Hradecko-kyjovické souvrství 

 Hradecko-kyjovické souvrství tvoří hradecké a kyjovické vrstvy, které představují 

nový velký cyklus v kulmské sedimentaci, který začíná s litologicky ostrou hranicí. 

Souvrství se skládá z kyjovických břidlic, které tvoří střídání břidlic, prachovců a 

jemnozrnných drob, které sahají na východě stratigraficky výše a hradeckých drob na 

západě, které dosahuje mocnosti asi 1500 m, stářím jej datujeme do svrchního visé a 

spodního namuru.  

 Maštera se zabýval petrografií a litologií hradeckých drob. Určil mocnost rytmů od 

1 do 3 m. Zvrstvení je gradační, dvoučlenné a pensymetrické. Největší část rytmů tvoří 
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droby. Malou část rytmů tvoří jemnozrnná droba, prachovec a břidlice. Je zde výrazné 

gradační zvrstvení, ale také se mohou vyskytovat laminace proudově čeřinového zvrstvení, 

šikmé a mázdřivé zvrstvení (Dvořák, 1994).  

 V drobách je patrný častý výskyt zaválek břidlic. V drobách se také vyskytují 

karbonátové kulovité konkrece dosahující aţ 1 m. Proudění v pánvi hradeckého souvrství 

převládalo od J k S, v západní časti pánve však od SZ-JV. Maštera se zabýval převáţně 

hradeckými slepenci, které určil jako drobnozrnné a štěrkovité.    

 Typy hornin vyskytující se v hradecko-kyjovickém souvrství představují plutonity a 

ty zastupuje biotitický granodiorit, vulkanity mikrofelzit, mikrogranit, křemenný porfyr, 

keratofyr a spilit. Zástupci metamorfitů jsou zde metagranitoidy (ortoruly), granátický 

aplit, chloriticko-sericitický fylit a metakvarcit. Sedimenty jsou buď klastické (křemenný 

pískovec, arkózový pískovec, kvarcit se zeleným turmalínem, kulmská droba, štěrčíkový 

slepenec, prachovec a břidlice) nebo chemické (matasilicit, vápenec) (Dvořák, 1994). 

 Skluzové slepence hradeckých drob jsou netříděné a vyzrálejší neţ u moravického 

souvrství. 

 Hradecké droby obsahují příměs vulkanického křemene, či křemene z metamorfitů. 

Droby obsahují také úlomky fylitů, keratofyrů, spilitů a metagranitoidů ve větším mnoţství 

neţ slepence. V písčitých kalech drob se nachází úlomky flóry. 

 Prachovce obsahují jen křemen a plagioklasy a mají málo jílovitého pojiva. Na 

jejich vrstevních polohách se nachází úlomky flóry a slíd. 

 Těţké minerály v drobách zastupuje především granát. Granátu ubývá s přibýváním 

apatitu. Kromě granátu se zde z těţkých minerálů vyskytují ještě turmalíny.  

 Jako snosovou oblast hradeckých vrstev předpokládá Maštera okolí desenské 

klenby odkud pochází metagranitoidy, černé fylity, pískovce, metasilicity, keratofyry a 

spility. U hradecko-kyjovického souvrství rozlišujeme dva výnosové kuţely. První se 

nachází na jihu u Hranic a druhý na severu v okolí Podhradí u Vítkova.  

 Jiţní část kyjovického vývoje je charakteristická výskytem černošedé aţ černé 

jílovité a prachovité břidlice, s laminami prachovců rozdílného výskytu. Místy se vyskytují 

vloţky modrošedých jemnozrnných drob, často karbonátických. Je pravidlem, ţe se droby 

střídají s laminovanými prachovci a břidlicemi, gradační zvrstvení zde chybí. V jiţní části 



Klára Zamykalová: Inverzní modelování podzemních vod 

2010 8 

 

se často vyskytují vápnité droby s úlomky krinoidových článků a misek brachiopodů. Jak 

v drobách, tak v břidlicích se nachází úlomky terestrické flóry. V drobách se místy 

vyskytují aţ 80 cm mocné vloţky brekcií aţ slepenců. Jejich úlomky aţ valouny jsou 

tvořeny černými břidlicemi. Drobové polohy v břidlicích dosahují mocnosti 5-10 m 

(Dvořák, 1994). 

 Je dokázán také výskyt poloh černých prachovitých netříděných břidlic bez lamin 

prachovců. Toto poukazuje na zřejmou mělkovodní sedimentaci. 

 Kyjovický vývoj je dobře odkryt v jiţ opuštěném lomu ve Staré Vsi. Je zde odkryto 

30 m mocná poloha tmavomodrošedých jemně aţ středně zrnitých drob s vloţkami břidlic 

a prachovců.  

 Ve východní části kyjovických vrstev se střídají lavice drob 30-80 cm mocné 

s hojnými mocnějšími vloţkami laminovaných prachovců a břidlic. Na východě směrem 

do nadloţí přibývá poloh masivních břidlic, téměř bez lamin prachovců, netříděných, 

prachovitých slídnatých (Dvořák, 1994).  

2.1.1 Geologické mapování 

 Údolí Setiny se nachází v oblasti, která není tak dobře geologicky zmapovaná jako 

jiné oblasti naší republiky. V publikacích můţeme nalézt pouze zmínky o historické těţbě 

břidlic v nedalekém okolí či detailní popis Wodruţkova lomu v Budišovicích. Lom se 

nachází cca 4 km severovýchodně od Údolí Setiny, a proto nebylo zcela jasné, zda budou 

geologické poměry zcela shodné či nikoliv. Pro inverzní modelování je přesné horninové 

sloţení velmi důleţitým aspektem. Proto bylo nutné danou oblast přesně geologicky 

zmapovat.  

 Terénní mapování se provádělo na obou kopcích (viz. Obrázek č. 2). Mapování 

probíhalo pomocí turistické mapy staţené z mapového servru www.seznam.cz. Při pěší 

túře po zelené a modré turistické trase byly nalezeny tři výchozy a jeden opuštěný lom. 

Tyto výchozy byly zdokumentovány pomocí geologického kompasu. Zjištěné informace 

po vizuálním zhodnocení a měření byly zapsány do deníku. Pro odkrytí čerstvé nenavětralé 

horniny bylo pouţito geologické kladívko. Pro lokalizaci nalezených výchozů byla pouţita 

GPS, avšak kvůli hustému zalesnění jsou zjištěné souřadnice s relativně velkou chybou. 

Proto tyto údaje neuvádím.   

www.seznam.cz
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 První výchoz byl nalezen v zářezu silnice, cca. 450 m SV od studánky. Jedná se o 

velmi zvětralý výchoz břidlic. Výchoz č. 2 je situován 200 m od studánky, cca 25 m od 

silnice ve svahu. Je charakteristický střídáním břidlic a drob (břidlice 40cm; droby 1,5 m). 

Zde byly odebrány vzorky drob pro laboratoř. Bod číslo 3 se nachází 400 m západně od 

studánky. Jedná se o starý břidličný lom, který je nejméně navětralý ze všech výchozů, 

proto zde byly odebrány vzorky břidlice do laboratoře. Výchoz č. 4 se nachází 900 m SZ 

od studánky. Výchoz tvoří břidlice a droby, jejich přechod je velmi patrný na následujícím 

Obrázku č. 2 – 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: 1) ukázka rytmického střídání drob (pod čarou) a břidlic (nad čarou), výchoz č. 4; 2) ukázka 

břidlic; 3) ukázka starého břidličného lomu; 4) měření geologickým kompasem 

 

 

1 2 

3 4 
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Tabulka č. 1: Hodnoty naměřené geologickým kompasem, zapsané hornickým zápisem -A 

  

 

 

 

 

Z měření geologickým kompasem je zřejmé, ţe horniny mají převládající směr 

úklonu vrstev SV – JZ. Pomocí geologického mapování jsem dospěla k výsledku, ţe Údolí 

Setiny je tvořeno flyšem, rytmickým střídáním drob a břidlic. Místy převaţují břidlice, 

místy droby, stejně jako v historickém lomu.  

 

Obrázek č. 3: Topografická mapa se zakreslenými geologickými značkami jednotlivých výchozů ( 1 - výchoz 

břidlic, 2 - výchoz s rytmickým střídáním břidlic a drob, 3 – výchoz opuštěného břidličného lomu,   4 - výchoz 

břidlic s drobami (viz obr. č.2 – 1), v místě studánky se nachází flyš) 

Číslo výchozu: A  : A - směr úklonu,  - velikost úklonu) 

1. 318 / 60 

2. 332 / 35 

3. 280 / 65 

4. 320 / 30 
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2.2 Geografické poměry 

 Území se nachází v Moravskoslezském kraji, okres Opava, jiţně a jihozápadně 

mezi obcemi Pustá Polom a Kyjovice. Zájmová oblast je na severu vymezena obcí Pustá 

Polom. Severovýchodní hranici tvoří potok Sezina. Na východě se nachází Panský Mlýn, a 

také soutok potoků Setina a Sezina. Území je z jihu omezeno potokem Setina a turistickou 

trasou zelené barvy. Na jihozápadě se nachází rozcestník Údolí Setiny o nadmořské výšce 

350 m n. m.. Západní hranici uzavírá turistická trasa modré barvy ve směru od rozcestníku 

k Pusté Polomi a zároveň potok Setina.  

 Toto území zahrnuje dva vrcholy. První vrchol se nazývá Pusteník o nadmořské 

výšce 409 m n. m., druhý vrchol je beze jména o kótě 445 m n. m. Na jiţní hranici mezi 

těmito kopci se nachází studánka 357 m n. m., popisována jako studánka v Údolí Setiny. 

V zájmové oblasti se nachází několik zářezů do horninového masivu. Je zřejmé, ţe 

v historii došlo ke vzniku lomu a probíhala zde těţba břidlic místními usedlíky. Zájmová 

oblast je také charakteristická dvěma památnými stromy, Smrk Kosíček a smrk Rakovec.     

2.3 Klimatické poměry 

 Dle E. Quitta, 1971, se jedná o oblast mírně teplou MT 10, coţ znamená mírně 

teplé podnebí pahorkatin aţ vrchovin s kontinentálními rysy, pro které je typické dlouhé, 

teplé a mírně vlhké léto, přechodné období je zde normálně dlouhé s mírně teplým jarem i 

podzimem, zima je normálně dlouhá s krátkým trváním sněhové pokrývky.  

Další klasifikace vznikla v roce 1990, jedná se o Köpenovu klasifikaci. Německý 

klimatolog Vl.Köppen zařazuje Českou republiku do mírně teplého pásu se stejnoměrným 

rozdělením sráţek a do pásu mírně chladného (boreálního). Oblast, kde se nachází Údolí 

Setiny označil jako Cfb.  

Území patří k mírnému klimatickému pásmu přechodné oblasti mezi oceánským a 

kontinentálním typem podnebí. Pro oblast je charakteristická značná proměnlivost počasí, 

která je způsobena všeobecným charakterem vzdušné cirkulace nad střední Evropou a 

navíc je ovlivněna členitým georeliéfem. Klimatické ukazatele jsou pravidelně a 

dlouhodobě sledovány ve stanici Ostrava - Poruba, kde se měří 3krát denně a to v 6.47, 

13.47 a 20.47.  Popisují je následující klimatické charakteristiky. 
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Tabulka č. 2:  Klimatické poměry (ČHMÚ, Stanice Ostrava – Svinov) 

Klimatické poměry  

Oblast:  Mírně teplá MT 10 

Počet letních dnů: 40 – 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více: 140 – 160 

Počet mrazových dnů: 110 – 130 

Počet ledových dnů: 30 – 40 

Průměrná teplota v lednu: -2 - -3 

Průměrná teplota v červenci: 17 – 18 

Průměrná teplota v dubnu: 7 – 8 

Průměrná teplota v říjnu: 7 – 8 

Sráţkový úhrn v zimním období: 200 – 250 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období: 400 – 450 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou: 50 – 60 

Počet dnů zamračených: 120 – 150 

Počet dnů jasných: 40 – 50 

Maximální měsíční úhrn sráţek: červenec: 106 mm 

Minimální měsíční úhrn sráţek: leden: 25 mm 

Průměrný roční úhrn sráţek stanice Ostrava -

Poruba (ČHMÚ, 1971-1980) 
740 mm 

Průměrná roční hodnota potenciálního výparu 

z povrchu půdo pro Opavu (Tomlain, 1965): 
542 mm 

Průměrná roční teplota vzduchu stanice 

Ostrava-Poruba 
8,3 °C 
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Tabulka č.  3: Úhrny srážek za rok 2007, úhrny srážek měřené denně (mm), (ČHMÚ Ostrava – Svinov) 

2.4 Hydrologické poměry 

 Území se nachází v povodí řeky Odry. Číslo hydrologického pořadí řeky Odry je 2-

01-01. Průtoky jsou sledovány na limnigrafické stanici v Ostravě - Svinov, která má 

hydrologické pořadí 2-01-01-160, č. p. 260. Provozovatelem je Povodí Odry Ostrava, které 

patří do kategorie A a zde se provádí hydrologické předpovědi. 

 Povodí Odry zahrnuje potoky Setina a Sezina, které se nachází v Údolí Setiny. Tyto 

potoky pramení v blízkosti zájmové oblasti. Setina se vlévá do Seziny, Sezina dále do 

Bílovky a ta následně do řeky Odry (viz. Tabulka č. 4).  

Tabulka č. 4: Hydrologický seznam podrobného členění povodí vodních toků ČR 

(http://heis.vuv.cz/data/spusteni/projekty/HGR2005/default.asp) 

 Hydrologický 

seznam ČHP: 

ČHP dílčího 

povodí 

recipientu: 

ČHP 

pramenného 

povodí: 

Plocha dílčího 

povodí: 

Plocha profilu 

nad zaústěním:  

Setina: 2-01-01-1180 

2-01-01-1200 

2-01-01-1220 

2-01-01-1200 

2-01-01-1200 

2-01-01-1231 

2-01-01-1180 

2-01-01-1180 

2-01-01-1180 

5,336 

25,134 

0,039 

5,336 

53,072 

73,928 

Sezina: 2-01-01-1190 2-01-01-1200 2-01-01-1900 22, 602 22,602 

  

Měsíc/rok 1/07 2/07 3/07 4/07 5/07 6/07 7/07 8/07 9/07 10/07 11/07 12/07 

Min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Max 15,5 5,7 30,4 8,5 20,7 16,9 21,9 24 70,8 14,4 12,5 7,4 

Prum  1,42 1,00 2,68 0,52 1,14 2,51 2,39 1,48 5,85 1,79 1,89 1,05 

Měsíční 

úhrn 

43,9 27,9 83,2 15,7 35,4 75,3 74,0 45,8 175,6 56,5 56,6 32,6 
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 Z hlediska vztahu vodních toků a reliéfu krajiny k morfostruktuře jde o subsekventní 

vodní tok. Povodí Odry v oblasti Údolí Setiny tvoří stromovitou (dendroidální) údolní síť, 

coţ je dělení údolní sítě dle půdorysu. 

2.5 Hydrogeologické poměry 

 Údolí Setiny se nachází v hydrogeologickém rajónu č. 15, který zahrnuje kvartérní 

sedimenty povodí Odry. Tato rajonizace je z roku 2005. Hydrogeologický rajón č. 15 

zaujímá plochu o velikosti 500 km
2
. Rajonizace se v ČR v průběhu let měnila (viz. 

Tabulka č. 5).  

Tabulka č. 5: Hydrogeologická rajonizace (http://heis.vuv.cz/data/spusteni/projekty/HGR2005/default.asp) 

Rok platnosti 

rajonizace: 

Rajón č. Název rajonu: 

1965 XIV, XVI, XVII, Q34b kvartérní fluviální uloţeniny řeky Odry a 

z části jejích přítoků 

1973 Q34 kvartérní fluviální uloţeniny Odry a jejích 

přítoků 

1986 151 fluviální a glacigenní sedimenty povodí Odry 

2005 15 kvartérní sedimenty povodí Odry  

V zájmové oblasti se nachází studánka, která se nazývá studánka v Údolí Setiny.  

Studánka se nachází v nadmořské výšce 357 m n. m., její zeměpisné souřadnice jsou 

N49
o
49'34" E 18

o
00'35" a teče po celý rok. Pramen se nachází mezi dvěma kopci. Jeho 

odvodňovací plocha zasahuje pouze mělce pod povrch. Pramen můţeme charakterizovat 

podle Schoellera (1955) jako údolní. Podle způsobu vývěru studánky se jedná o pramen 

sestupný vrstevný. V závislosti na teplotě se jedná o pramen studený, jehoţ průměrná roční 

teplota nepřesáhne 20°C.  
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Obrázek č. 4 studánka Údolí Setiny (2009) 

2.6 Petrografie a mineralogie 

2.6.1 Droba 

 Je jedním ze zástupců klastických sedimentů. Dle velikosti zrn řadíme drobu mezi 

psamity. Velikost částic se pohybuje v rozmezí od 0,063 do 2 mm. Jedná se o sediment 

zpevněný, šedé barvy. V mnohých případech tvoří mocná souvrství spjatá s břidlicemi. 

Droby bývají většinou dokonale zpevněné vlivem druhotné rekrystalizace původní kalové 

základní hmoty. Drobu lze určit na základě klasifikace vytvořené Kukalem (1985). Je 

tvořena více neţ 20% matrix a stabilními a nestabilními klasty. Stabilní úlomky zastupuje 

křemen, nestabilní jsou zastoupeny úlomky ţivců, šupinami slíd, chloritem. Ţivce jsou 

reprezentovány jak plagioklasy čili sodno-vápenatými ţivci, tak ţivci draselnými. Slídy 

jsou zastoupeny jak šupinami světlé slídy muskovitu, tak tmavé slídy biotitu. Biotit 

podléhá často výrazným procesům přeměn. V tomto případě jsou patrné projevy 

chloritizace. V úlomcích hornin se ve vzorku vyskytuje opakní minerál, pravděpodobně 

pyrit. Matrix je tvořena především úlomky křemene, ţivců, chloritu a slíd. Jílové minerály 

mezerní hmoty opticky nelze blíţe identifikovat. V místě výskytu byla nalezena v drobě 

křemenná ţíla.            
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Obrázek č. 5: Klasifikační schéma klastických sedimentárních hornin dle Kukala (1985) 

 

Obrázek č. 6: Ukázka droby z Údolí Setiny, která obklopuje vrstvu břidlic 

 droba 
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2.6.2 Prachovitá břidlice  

Patří mezi klastické zpevněné sedimenty. Tuto břidlici můţeme charakterizovat 

z hlediska struktury jako lutitickou (aleuriticko – pelitická). Z hlediska velikosti částic ji 

řadíme mezi aleurity. Velikost klastů se pohybuje v rozmezí od 0,063 do 0,004 mm. 

Břidlice je jemně zrnitá hornina tmavě šedé aţ černošedé barvy. Je tvořena uspořádanými 

šupinkami fylosilikátů. Silikáty jsou zastoupeny především chloritem, muskovitem, 

biotitem a ţivci. V břidlici se vyskytují zrna křemene a opakní minerály.  

Břidlice v oblasti Údolí Setiny se vyznačuje tím, ţe je měkčí neţ ostatní, západněji 

těţené břidlice kulmu. Proto není příliš vhodná k výrobě krytiny, ale dá se dobře řezat, 

opracovávat a leštit. Výroba byla ruční a krom dlaţdic se vyráběly také desky na stoly, 

které byly zdobeny ornamenty. 

 

Obrázek č. 7: Ukázka lutitické  břidlice z Údolí Setiny použité na výbrus a  RTG – difrakci 

2.6.3 Minerály přítomné v těchto klastických sedimentech 

Křemen 

 Tento minerál řadíme mezi oxidy. Chemickou značku má SiO2, symetrie je 

trigonální a hexagonální. Barva je především šedá, bílá, mléčná, namodralá, narůţovělá 
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atd. Ve výbrusových preparátech je bezbarvý, čirý. Z hlediska tvrdosti má hodnotu 7. 

Nikdy se nevyskytuje primárně se zástupci ţivců.  

Chlorit 

 Řadíme jej do třídy silikáty, podtřída fylosilikáty. Symetrie je monoklinická, barva 

je většinou černozelená aţ šedozelená, bílá atd. V preparátech jsou bezbarvé nebo častěji 

zelené. Je velmi dobře štěpný, tvrdost je 2, tvoří šupinky, oolity a sférolity.  

Muskovit 

 Tento minerál patří také do třídy silikáty a podtřídy fylosilikáty. Jeho chemický 

vzorec je KAl2[(OH,F)2AlSi3O10]. Symetrie je monoklinická, barva je stříbřitě šedá, 

naţloutlá, ve výbrusu je bezbarvý. Je velmi dokonale štěpný, poměrně měkký minerál 

tvořící tabulky, lupínky či šupinky.  

Biotit 

 Spolu s minerálem muskovitem je biotit zástupcem skupiny slíd, patřící do třídy 

silikáty a podtřídy fylosilikáty. Jeho chemický vzorec je K(Mg,Fe)3(OH,F)2AlSi3O10. 

Symetrie je monoklinická, vzorky mají různé odstíny hnědé, červené a oranţové, ve 

výbrusu je nejčastěji červenohnědý aţ rudočerný. Biotit má velmi dokonalou štěpnost, 

velmi měkký minerál, pleochroický, tvoří tabulky či lupínky. Především podléhá 

přeměnám chloritizaci a baueritizaci. Jedná se o velmi rozšířený minerál (Gregerová, Fojt, 

Vávra, 2002). 

Albit 

  Je zástupcem silkátů, podtřídy tektosilikátů, patřící do skupiny plagioklasů. Jeho 

chemický vzorec je Na[AlSi3O8]. Symetrii má triklinickou, barva je bílá, šedá, ve výbrusu 

je bezbarvý. Je dokonale štěpný, tvrdost 6. Tvar má tabulkovitý, lištovitý, zrna, časté 

polysyntetické dvojčatné srůsty. Podléhá přeměnám kaolinizace a sericitizace. 

K – živce 

 Ţivce jsou skupinou horninotvorných minerálů z oddělení tektosilikátů. Jsou 

označovány také jako alkalické ţivce. Draselný ţivec vykazuje polymorfii, takţe se 

vyskytuje ve třech krystalických modifikacích, a to jako monoklinický sanidin, triklinický 
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ortoklas a rozdílně triklinický mikroklin. Sanidin je stabilní při nejvyšších teplotách a 

mikroklin při teplotách nejniţších.  

2.7 Zvětrávání 

Horniny a jejich stavební součásti jakéhokoliv původu vznikly v různé hloubce 

zemské kůry, kde na ně působily stabilní tlak a teplota. Následně se horniny dostávají na 

zemský povrch z hloubky pomocí tektoniky, výzdvihem kry nebo vrásněním, či denudací, 

tj. odstraňováním zvětralin ze zemského povrchu. Jakmile se hornina dostává na povrch, 

působí na ni menší tlak nadloţních vrstev a hornina má tendenci se rozpínat, díky čemuţ 

v ní vznikají trhliny. Směrem k povrchu začíná teplota navíc různě kolísat. Horniny se na 

povrchu stávají za jiných podmínek nestabilní, začínají na ně působit zvětrávací procesy, 

které na nich vytváří nezvratné změny.   

Zvětrávání je soubor procesů, při kterých dochází k působení chemických, 

fyzikálních a biologických sil na obnaţené horniny. Zvětrávání můţeme rozdělit podle 

převládajícího typu síly na mechanické neboli fyzikální, chemické a biologické. Při 

zvětrávání dochází ke změnám sloţení minerálů a hornin působením povrchových činitelů. 

Horniny a jejich stavební součásti (minerály) během zvětrávacích procesů reagují 

s atmosférickými a hydrosférickými činiteli (vodou, plyny obsaţenými ve vzduchu) a 

biosférou. Rozpad soudrţných hornin na sypké nesoudrţné materiály (rezidua, zvětraliny) 

je výsledkem této interakce doprovázený současně i částečným chemickým rozkladem 

výchozích hornin. Zvětralý materiál je následně přemisťován vzduchem, řekami a gravitací 

do depresí zemského povrchu, kde se ukládá. (Kachlík, 2003) 

Zvětrávání můţe v průběhu miliónů let vést k rozpadu hornin a následné erozi, 

která vede k celkovému přetvoření krajiny. Procesy zvětrávání se podílí na látkových 

cyklech na Zemi, modelaci zemského reliéfu a na vzniku zvětralinového pláště, z něhoţ se 

za přispění bioty vyvíjí půdy. Intenzita zvětrávání je dána řadou faktorů, mezi které patří 

klima, tektonická predispozice, aktivní tektonické pohyby, charakter reliéfu, původní 

sloţení hornin, jejich odolnost vůči zvětrávání a délka působení těchto faktorů.  



Klára Zamykalová: Inverzní modelování podzemních vod 

2010 20 

 

2.7.1 Fyzikální zvětrávání 

 K mechanickému zvětrávání dochází především v oblastech chladných, polárních a 

velehorských s řídkou vegetací. Fyzikální zvětrávání způsobuje rozpad hornin na menší 

částice a tím se zvětšuje tzv. aktivní povrch. Čím je větší tento povrch, tím se snadněji 

uplatňuje chemické zvětrávání.  

Rozlišujeme tyto druhy mechanického zvětrávání: 

1) Zvětrávání vlivem změny teplot (= termické; insolační zvětrávání) 

Hlavní příčinou je oslunění (insolace). Sluneční energie během slunné části dne 

horninu zahřívá, naopak v noci teplota klesá. Důsledkem roztahování hmot teplem a jejich 

smršťování chladem je špatná tepelná vodivost hornin. Dochází k napětí mezi 

povrchovými částmi hornin a jejich jádry. Vznikají drobné trhliny a odlučují se tenké 

slupky hornin (deskvamace). Podstatná při tomto zvětrávání je barva horniny, velikost a 

barva minerálů.  

2) Zvětrávání mrazové (kongelifrakce) 

Ke kongelifrakci dochází při vzniku tlaku mrznoucí vody v mikroskopických 

trhlinkách vody. Voda při zamrzání zvětšuje svůj objem a to způsobuje zvětšování trhliny. 

K mrazovému zvětrávání dochází především v horských, subpolárních a periglaciálních 

oblastech. Příkladem kongelifrakce je rozpad granitu na kvádry. 

3) Zvětrávání vlivem růstu krystalů (exsudace)  

 Při tomto zvětrávání má voda funkci rozpouštědla, dochází k růstu krystalů soli 

z roztoku a následně k tříštění horniny. 

4) Zvětrávání vlivem odlehčení (exfoliace)  

 Při vzestupu horniny k zemskému povrchu, klesá tlak nadloţních hornin. To vede 

k rozpínání horniny, odlučují se horninové slupky metrových rozměrů, které sjíţdí po 

horninovém tělese. Pukliny jsou většinou cibulovitě prohnuté.  

5) Zvětrávání vlivem bobtnání 

 U hornin s jílovitými sloţkami vázající vodu dochází k tomuto zvětrávání, které 

vede ke změnám objemu hornin, coţ následně způsobuje jejich rozrušení. 



Klára Zamykalová: Inverzní modelování podzemních vod 

2010 21 

 

6) Zvětrávání vlivem tlaků kořenů rostlin 

Kořeny rostlin pronikají do trhlin a puklin, které rozrušují a tím rozvolňují horniny 

(http://www.zemepis.com/zvetravani.php).  

 

Obrázek č. 8: Schéma zonálního rozdělení kůry zvětrávání na souši v závislosti na klimatických pásmech 

v oblastech tektonicky neaktivních. Vertikální zonálnost profilů: 1 – čerstvá hornina, 2 – zóna dezintegrace, 3 

– zóna hydroslíd a montmorillonitu, 4 – zóna kaolinitu, 5 – okry (se zvýšenými podíly oxidů nebo hydroxidů 

hliníku), 6 – lateritové reziduum (pancíř 
3232 OAlOFe  ). Podle Strachova (1962). (Kachlík 2003) 

2.7.2 Chemické zvětrávání 

 Chemické zvětrávání převaţuje v teplejších oblastech, tropech a subtropech. Pro 

chemické zvětrávání má podstatný význam zvětrávání mechanické, neboť chemické 

zvětrávání působí na plochu. Mechanické zvětrávání tedy umoţňuje intenzivnější působení 

zvětrávání chemickému. Chemické zvětrávání závisí na teplotě a vlhkosti.  Čím je teplota 

vyšší tím jsou procesy rychlejší. Voda v tomto typu zvětrávání má funkci rozpouštědla. 

Vliv má i kyslík z ovzduší, oxid uhličitý, sráţková voda obohacená o minerály, slabé 

kyseliny (uhličitá, sírová), pyrit (sulfid ţeleznatý a přírodní kouřové plyny 

(http://www.zemepis.com/tisk/zvetravani.php).  

Při chemickém zvětrávání dochází nejen k rozpadu původní horniny na drobnější 

částice, ale také k chemickým reakcím mezi horninou a roztoky, které jí prostupují. Těmito 

procesy se hornina značně mění. Část materiálu, který je rozpuštěn a klastický materiál je 

z horniny odnášen do různých vzdáleností. Příkladem jsou prvky Na, Ca, částečně Mg a 
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část minerálů (draselné ţivce, některé minerály Fe, Mg), které reagují s roztoky za vzniku 

nových (autigenních) minerálů. Odolné a stálé sloučeniny bývají málo postiţeny 

chemickým zvětráváním a mají tendenci zůstávat na místě zvětrávání jako reziduální 

horniny (= rezidua, eluvia…) (Kachlík, 2003;  Náprstek, 1985). 

 Horninový materiál se rozkládá hydratací, hydrolýzou, karbonatizací, oxidací a 

rozpouštěním. Z toho kapalná voda působí na horniny hydratačně, hydrolýzou a 

rozpouštěním. 

Hydrolýza 

 Při hydrolýze dochází k reakcím minerálů nebo rozpuštěných iontů s vodou (H
+
, 

OH
-
 ionty).  Disociace vody je reversibilní děj probíhající podle rovnice: 

  OHHOH 2                     (1) 

 Příkladem je rozpouštění K-ţivce, kdy voda působí hydrolyticky na minerály: 

444283 3)(8 SiOHOHAlKOHOKAlSi                   (2) 

Hydratace 

 Kapalná voda působí na minerály a horniny jako molekula s dipólovým momentem. 

K hydrataci můţe docházet v případě, ţe bezvodý minerál reaguje s vodou, hydroxylové 

ionty se zabudovávají do struktury a minerál postupně přechází na vodnatou formu.  

 Hydrataci lze vyjádřit i jednoduchou vratnou chemickou rovnicí, kdy z anhydritu 

vzniká sádrovec a naopak: 

OHCaSOOHCaSO 2424 22          (3) 

anhydrit  sádrovec 

 Tento druh chemického zvětrávání je provázen současně i mechanickými účinky, 

protoţe přijetím vody (adicí) vzrůstá objem novotvořeného sádrovce.  

Oxidace 

 Oxidaci označujeme jako adici kyslíku nebo nahrazování některého prvku kyslíkem 

v anorganických a organických sloučeninách, při kterých se mění jejich fyzikální a 

chemické vlastnosti. Projevuje se například rezavými povlaky na předmětech ze ţeleza. 

Podobně se projevuje oxidace na zvětralých výchozech hornin, které obsahují více 
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tmavých minerálů, jejich strukturní krystalové mříţce je hojně zastoupeno ţelezo. Tento 

typ probíhá například při oxidaci a hydrolýze olivínu. 

FeOSiOHOHMgOHMgFeSiO  32224 )(2      (4) 

(Náprstek, 1985)  

 Hydratací FeO a jeho další oxidací se vytvoří minerál limonit. 

OHOFeOOHFeO 23222 3234         (5) 

Karbonatizace 

 Dochází k sloučení CO2 nebo iontu HCO3
-
 s kovy vázanými v horninotvorných 

minerálech (Ca, Ka, Na). Toto probíhá v podobě karbonatizace a hydrolýzy při zvětrávání 

granitoidních hornin.  

 Dalším příkladem je reakce vzdušného CO2 rozpuštěného ve vodě, který vytváří 

slabou kyselinu uhličitou a ta reaguje s kalcitem za uvolňování vápníku nebo rozpustného 

hydrogenuhličitanu vápenatého. 

  3

*

3222 HCOHCOHCOOH                  (6) 

Rozpouštění 

 Je jednoduchým procesem, kdy dochází k vyluhování a odnosu rozpustných 

sloučenin, které se uvolňují z hornin na výchozech působením dešťové vody, podzemní 

vody, a při její prekolaci v půdních profilech (Náprstek, 1985). 

 Snadno se rozpouští některé soli a sádrovec. Ty jsou ve vodě přímo rozpustné. 

Rozpouštění závisí na teplotě, přítomnosti kyselin, organických látek a Eh roztoků.   

 Rozpouštění biotitu: 

    3443

2

2221033 733107 HCOSiOHOHAlMgKOHCOOHOAlSiKMg  

                        (7) 

 Rozpouštění K-ţivce: 

    34432283 38 HCOSiOHOHAlKOHCOOKAlSi              (8) 
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Rozpouštění plagioklasu: 

- Albitová sloţka: 

    34432283 38 HCOSiOHOHAlNaOHCOONaAlSi             (9) 

- Anortitová sloţka: 

    3443

2

22822 22282 HCOSiOHOHAlCaOHCOOSiCaAl           (10) 

2.7.3 Stabilita primárních minerálů 

Náchylnost, ale naopak i odolnost vůči zvětrání horninotvorných minerálů 

v magmatitech, sedimentech a metamorfitech je popsána v Bowenově reakčním schématu. 

S. S. Goldich (1938) toto schéma aplikoval na zvětrávací procesy. Keller (1957) reakční 

schéma potvrdil a vysvětlil z energetického hlediska a Rieche (1950) se snaţil vysvětlit 

tento jev z hlediska chemického sloţení tzv. indexem zvětrávání (Náprstek, 1985). 

Bowenovo reakční schéma je výsledkem experimentálních prací, terénních 

zkušeností a mikroskopického pozorování. Toto schéma popisuje posloupnost, ve které 

krystalizují minerály z magmatu. 

Stabilita hornin je závislá na druhu horniny, jejím minerálním sloţení, struktuře, 

vrstevnatosti a stupni tektonického porušení hornin (Ličbinský, 2003). 

V průběhu frakční krystalizace dochází k vylučování minerálů z magmatické 

taveniny v určitém pořadí, které je dáno fázovými rovnováhami. Vyloučením určitého 

minerálu z taveniny se mění její chemické sloţení. Důsledkem toho je, ţe později 

vyloučené minerály budou vznikat z taveniny, která má odlišné sloţení a ţe budou mít i 

jiné chemické sloţení neţ dříve vykrystalizované minerály. 

Levá větev v Bowenově reakčním schématu tvoří tzv. diskontinuitní řadu a ta je 

tvořena olivínem, pyroxenem, amfibolem a biotitem. Jedná se o minerály, které se liší 

typem struktury. Pravá větev tvoří tzv. kontinuitní řadu, kterou zastupují minerály 

plagioklasové řady. Jedná se o anortit, bytownit, labradorit, andezin, oligoklas a albit. Tuto 

větev tvoří minerály světlé, které mají obdobné chemické a fyzikální vlastnosti. Dále 

spodní větev tvoří draselné ţivce, muskovit a jako poslední křemen. 
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Z Bowenova reakčního schématu lze vyčíst za jakých tepelných podmínek minerály 

vznikly, u kterých minerály jsou více, nebo naopak méně odolné vůči zvětrávání a kdy 

došlo ke krystalizaci. Z obrázku je jasné, ţe odolnost minerálů vůči zvětrávání roste 

směrem dolů. Nejvíce odolnými jsou křemen a muskovit, ty větrání nepodléhají téměř 

vůbec. Naopak olivín a anortit jsou velmi málo odolné vůči zvětrávání. 

Levá větev, která začíná olivínem vzniká za vysokých teplot (okolo 1200°C) a 

tlaků. Důsledkem je, ţe v odlišných podmínkách na povrchu je velmi nestabilní. Toto se 

vztahuje i na amfiboly a pyroxeny. Pravou větev tvoří anortit, který je členem 

plagioklasové řady. Vzniká také za vysokých teplot (cca. 1200°C) a tlaků, a proto je na 

povrchu nestabilní a snadno podléhá přeměnám. Směrem dolů bazické sloţky ubývá a 

přibývá sloţka kyselá. Jiţ zmíněný křemen je nejodolnější, protoţe vzniká ze silikátové 

taveniny jako poslední za teplot okolo 600°C a niţších tlaků.  

 

Obrázek č. 9: Reakční schéma N. L. Bowena (1922) aplikované na zvětrávací procesy S. S. Goldichem (1938) 

Rychlost rozpouštění je závislá také na pH. Absolutní rychlost rozpouštění  a závislost 

rychlosti na pH je velmi rozdílná. Všeobecně však platí, ţe nejniţší rychlosti rozpouštění 

jsou u minerálů v prostření s hodnotami pH mezi 6 aţ 8. Rychlost rozpouštění pak stoupá 

při klesajícím i stoupajícím pH.  
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Obrázek č. 10: Experimentálně naměřené rychlosti rozpouštění různých silikátů při 25°C (Appelo a Postma, 

1994). 

Dalším faktorem ovlivňujícím zvětrávání je teplota. Experimentálně v laboratorních 

podmínkách a v přírodě zkoumal White a kolektiv vliv změn teploty na zvětrávání 

minerálů. Na a Si se uvolňuje více z „čerstvé“ horniny neţ z navětrálé a koncentrace 

v roztocích roste se zvyšující se teplotou. Obdobně to probíhalo v přírodě, kdy draslík se 

do roztoku uvolňoval rychleji, ale ovlivnění teplotou nebylo tak výrazné jako u Si a Na. 

Podobně se chovaly vápník, hořčík a stroncium, které nevykazovaly závislost na teplotě 

(Ličbinský, 2003). 

Stumm a Morgan (1981) odvodili stabilitu některých minerálů vůči zvětrávání. 

Snall a Liljefors (2000) experimentálně studovali uvolňování některých prvků a dospěli 

k závěru ţe rozpouštění je selektivní, nestechiometrický proces, při kterém rozpustnost 

vysoce závisí na velikosti zrn. Podle Oelkrse (2001) je rychlost rozpouštění silikátových 

minerálů určována rychlostí uvolňování Si (Ličbiský, 2003). 

2.7.4 Vznik sekundárních minerálních fází 

Sekundární minerály vznikají při zvětrávání silikátových minerálů. Do podzemní 

vody se uvolňují jednotlivé prvky. Při dosaţení určité koncentrace dochází k přesycení a 
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vysráţení produktu zvětrávání. Jaké sekundární minerály vzniknou, o tom rozhoduje 

chemické sloţení, rychlost zvětrávání primárních minerálů a hydrologické podmínky 

oblasti.  

 

Obrázek č. 11: Hlavní prvky uvolňované chemickým zvětráváním a jejich postupné vylučování z roztoků 

(http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?zvetravani).  

 Mezi nejběţnější sekundární minerály vznikající při rozpouštění primárních 

minerálů patří gibsit a kaolinit. Při rozpouštění albitu lze očekávat kromě kaolinitu a 

gibsitu také Na-montmorillonit. Přeměna anortitu můţe vést ke vzniku Ca-

montmorillonitu. Vznik smektitu závisí na chemickém sloţení primární fáze. Smektity 

mohou vznikat při rozpouštění chloritu. Rozpouštění K-ţivce můţe vést ke vzniku illitu, 

který je často označován jako K-slída.  

 Vznik sekundárních minerálů závisí také na klimatických podmínkách oblasti. 

Montmorillonit vzniká spíše v sušších oblastech. Nedostatek sráţek způsobí dlouhodobější 

retenci vody v půdním profilu. Důsledkem je, ţe dochází dříve k přesycení a vysráţení 

minerálů (např. montmorillonitu). Gibsit a další Al hydroxidy potřebují pro svůj vznik 

dostatek sráţek. Jejich zastoupení stoupá směrem k povrchu.  

 Jílové minerály vzniklé zvětráváním silikátů tvoří obaly klastických zrn v půdním 

profilu, někdy mohou tvořit pseudometamorfózy po primárních minerálech, nebo mohou 

být vymyty a tvořit v určitých místech větší vrstvy.  

 Vznik sekundárních minerálů ovlivňuje pravděpodobně i velikost zvětrávajících zrn 

primárních minerálů. 

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?zvetravani
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2.7.5 Vývoj systému voda – hornina 

 Při průchodu vody horninou dochází k řadě reakcí. Na základě diagramů stability 

jsme schopni zjistit reakční cesty při zvětrávání. Stabilitu jednotlivých minerálních fází 

v závislosti na koncentraci rozpuštěných komponent, lze vyjádřit pomocí diagramů 

představujících termodynamické rovnováţné modely. Plochy diagramu odpovídají 

oblastem stability jednotlivých fází. Linie představují rovnováhy mezi fázemi.  

 Následující obrázek ilustruje stabilitu magnezitu, dolomitu, kalcitu a brucitu, které 

jsou funkcí pCO2 a poměru koncentrace Ca
2+

/Mg
2+

. Zda některé tyto fáze jsou stabilní 

v porovnání s loţiskem manganu, závisí na koncentraci Mg. Nejstabilnějším minerálem 

grafu je brucit, který má vysoké pH a nízkou hodnotu PcO2.  

 

 

Obrázek č. 12: Stabilita magnesitu, dolomitu, kalcitu a brucitu v rovnováze s Mg a Ca vodným roztokem 

(Drever, 1997) 

 Na obr. č. 13 můţeme vidět stabilitu minerálů albit a anortit a jejich 

předpokládaných produktů zvětrávání. Reakční cesty v systému zvětrávání znázorňují 

šipky.  
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Obrázek č. 13: a), b) jsou stabilitní diagramy pro rozpouštění albitu a anortitu, c) je stabilitní diagram pro 

rozpouštění živců – K-živce (Stumm & Morgan, 1981) 

2.7.6 Srážkové vody:  

 Pojem sráţky je charakterizován jako částice vody, vzniklé kondenzací vodní páry, 

které padají z oblohy či kondenzují přímo na zemském povrchu. Tvoří jednu z hlavních 

částí koloběhu vody v přírodě.  

 Kdyţ se vlhký těţký vzduch ochladí, vodní páry ve vzduchu kondenzují a tvoří 

mraky. V případě, ţe kapky vody v mracích rostou dostatečně, déšť nebo sníh začne padat 

z oblohy (Drever J. I., 1997). 

Sráţky vznikají třemi způsoby. Jako první se jedná o orografické sráţky, coţ 

znamená, ţe dochází k nucenému výstupu vzduchu při zdolávání horských překáţek. Další 

jsou konvektivní sráţky. K výstupu vzduchu dochází v důsledku konvekce. Ta vzniká při 

nerovnoměrném zahřívání vzduchu. Zóna zahřátého vzduchu, který má menší hustotu 

vystupuje nahoru a stoupá do té doby, dokud je teplejší neţ okolní vzduch. V momentu 

dosaţení hladiny kondenzace vzniknou kupovité oblaky, ty se mohou vyvinout aţ do 

podoby bouřkového oblaku. Třetí moţností vzniku jsou cyklonální sráţky, které se vytváří 

při výstupu a při pohybu vzduchových hmot.  

Sráţková vody není jen čistá H2O, ale také mnoţství rozpuštěných látek. Sloţení 

sráţkové vody je určeno jejím původem, také jejími interakcemi s prachovými částicemi a 

plyny přírodního i industriálního původu během transportu v atmosféře. Dobrým 

a) b) c) 
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identifikátorem původu sráţek je zastoupení chloridů. Hlavním zdrojem rozpuštěného 

materiálu přes oceány a pobřeţí je mořská sůl. Kdyţ se vlny lámou, kapky mořské vody se 

vsakují do atmosféry. Odpařováním vody odchází pevné aerosolové částice, které jsou 

transportovány větrem a následně rozpuštěny deštěm (Drever J. I., 1997).  

Sráţky nad oceány a v pobřeţních oblastech se podobají silně zředěné mořské vodě 

s koncentrací chloridu 10 – 15 mg/l. Vzhledem k dominanci oceánské páry v atmosféře, 

bude její sloţení tvořit základ pro dešťové vody vnitrozemské kvality tisíce kilometrů 

daleko od moře (Apello a Postma, 2007). 

 Nejvyšší koncentrace se nachází blízko pobřeţí, pak dochází k exponenciálnímu 

poklesu koncentrace chloridu o hodnotu 0,1 – 0,2 mg/l kaţdých 600 m od pobřeţí. Na 

kontinentu je mnohdy koncentrace chloridů zvýšená v oblastech průmyslových zón 

(příkladem jsou uhelné elektrárny, pálení plastů, někdy se pouţívá voda k ochlazení 

v ocelářském průmyslu a tak dochází k vypařování slané vody).  

 Chloridy se také často volí jako konzervativní prvek při výpočtech (např. 

v inverzním modelování), kdy se předpokládá, ţe veškeré chloridy mají svůj původ ve 

sráţkách a při interakcích sráţkové vody s horninou se jejich koncentrace nezvyšuje 

(Ličbinský, 2003).  

 Následující obrázek obsahuje hodnoty při analýzách sráţek z různých částí světa 

které popisují kompoziční variace. Starší odběry byly odebírány ze sráţkoměrů, které byly 

neustále otevřeny. Avšak ve stanicích Beek v Nizozemí a Delhi v Indii byly jiţ vzorky 

odebrány ze sráţkoměrů otevřených jen po dobu, kdy pršelo (Apello a Postma, 1997).  

 

Obrázek č.  14: Analýzy srážkových vod z různých míst světa a z různých let (Apello a Postma, 1997) 



Klára Zamykalová: Inverzní modelování podzemních vod 

2010 31 

 

2.7.7 Podzemí voda 

Podzemní voda je voda, která se přirozeně vyskytuje v horninovém prostředí., pokud 

není vázána kapilárními silami. Jedná se o vodu v zemských dutinách a zvodnělých 

zemských vrstvách. Podle celkového chemického sloţení dělíme podzemní vody na vody 

prosté a minerální. Prostá voda je voda s nízkým obsahem rozpuštěných látek. 

Předpokládá se, ţe podmínky pro výskyt podzemní vody jsou do hloubky aţ 10 km 

(Pitter, 2009). 

Zásoby podzemní vody mohou být doplňovány infiltrací sráţkových a povrchových 

vod, kondenzací vodních par v půdě, či vznikem a kondenzací vodních par z magmatu. 

Část podzemních vod vzniká břehovou infiltrací vlivem hydraulického gradientu. 

Při koloběhu podzemní vody se uplatňuje půdní a horninové prostředí, které ovlivňuje 

kvantitu i kvalitu podzemních vod. 

Chemické sloţení podzemních vod je výsledkem vzájemného působení sráţkových a 

povrchových vod, podzemní atmosféry a horninového prostředí. Sloţení podzemních vod 

závisí především na sloţení sráţkových a povrchových vod v dané oblasti a na sloţení půd 

a hornin, které při svém oběhu vody protékají.  

Při formování sloţení podzemních vod se uplatňují tyto vlivy: 

1. Přímé rozpouštění, které obvykle nestačí k vytvoření větších koncentrací rozpuštěných 

látek ve vodě. Výjimkou je styk vody se snáze rozpustnými minerály na bázi síranů a 

chloridů (např. sádrovec, anhydrid, sylvín, kaolinit…). Přímým rozpouštěním se 

podzemní vody pouze obohacují huminovými látkami obsaţenými v půdě.  

2. Chemické působení 

Pro dosaţení větší mineralizace je nutná přítomnost oxidu uhličitého nebo 

minerálních kyselin. Málo rozpustné uhličitany Ca, Mg, Fe, Mn se převádí na 

rozpustné hydrogenuhličitany. Vliv CO2 se uplatňuje při hydrolýze hlinitokřemičitanů. 

Voda se obohacuje především Ca, Mg, Na, K, Si a HCO2
-
. Při styku vody s pyritem 

dojde k chemické a biochemické oxidaci za vzniku velkých koncentrací síranů a 

ţeleza. 
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3. Vliv srážkových a povrchových vod je důleţitým aspektem při formování sloţení vod. 

Na sloţení mělkých podzemních vod se podílí infiltrující sráţky a povrchové vody.  

4. Modifikující přeměny 

Primárně vzniklé komponenty podléhají druhotným přeměnám výměnou iontů, 

chemickou a biochemickou oxidací a redukcí. Oxidace a redukce ovlivňuje formy 

výskytu, rozpustnost a migraci jednotlivých sloţek.  

Jílové minerály se chovají také jako polopropustné membrány. Proces membránové 

filtrace má zřejmě značný význam při tvorbě velmi mineralizovaných vod.   

V půdním prostředí se nachází nitrifikační bakterie. V oblasti rudních loţisek jsou 

bakterie chemofilní, které oxidují pyrit za vzniku síranů.   
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3 INVERZNÍ MODELOVÁNÍ 

Geochemické modelování je nástrojem ke studiu procesů probíhajících 

v přirozeném nebo člověkem ovlivněném prostředí. Pro geochemické modelování je 

potřeba nejen znalost počítačových modelovacích programů a zjištěných informací na 

základě chemických analýz, ale především znát podstatu procesů a předvídat vývoj 

systému v čase a prostoru. Modelování procesů lze rozdělit na dva směry. Prvním je 

modelování stability, které vychází z principů termodynamiky. Při tomto modelování 

řešíme, zda existující stav systému je systémem, který má v daném okamţiku největší 

stabilitu. Pokud ji nemá, systém se pokouší do tohoto stavu přejít. Druhou oblastí je 

modelování dynamiky systémů. Ta se zabývá schopností systému přejít do stabilního stavu 

a jak rychle. Pro modelování je potřeba znát reakční mechanismy systémů. Z nichţ pak 

vyplývá moţnost sledování dynamiky, čili časový vývoj systému.  

 Hlavní podstatu chemických přeměn tvoří interakce mezi vodou, atmosférou a 

minerály. Voda v těchto systémech vystupuje jako médium, ve kterém dochází k přeměně, 

avšak můţe být i jednou z reagujících látek. V tomto prostředí probíhají tři skupiny reakcí 

– reakce sráţení a rozpouštění, acidobazické reakce a oxidačně-redukční reakce.   

 Modelování rozdělujeme na geochemické modely rovnováhy, které jsou zaloţeny 

na předpokladu termodynamické rovnováhy dosaţené v relativně krátkém čase a 

geochemické kinetické modely, které zahrnují faktor času. Rovnováţné modely se dělí na 

modely speciace, modely hmotnostní bilance označované téţ inverzní modely a vyspělé 

modely (= modely reakční cesty). 

 Inverzní modelování (=modely hmotnostní bilance) je pouţíváno v případě, kdy 

známe chemické sloţení podzemní vody a sloţení pevné fáze. Na základě toho chceme 

určit, které reakce se jiţ staly během hydraulicky spojených odběrů vzorků. Základem je, 

ţe roztok vstupující do prostředí reaguje s minerály a plyny. Vzniklé sloţení vod (roztoku) 

je důsledkem těchto reakcí a vlivem procesů zvětrávání, kterým byla vystavena primární 

hornina. Inverzním modelováním jsme tudíţ schopni kvantifikovat chemické a minerální 

změny probíhající na kontaktu podzemní vody s horninou. 
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 Inverzní modelování se dělí na vývoj chemického sloţení podzemní vody během 

dvou odběrných bodů a na smíšený problém. V případě chemické evoluce vstup zahrnuje 

sloţení podzemní vody dvou vzorků umístěných ve stejné proudové linii a sloţení pevné 

fáze ve zvodni mezi těmito dvěma body. V případě smíšeného problému, poţadovaným 

vstupem jsou tři a více vzorků, které reprezentují chemické sloţení dvou vod před 

smícháním a chemické sloţení finální vody po smíchání a dokončení geochemických 

reakcí.  

 Vyřešit soubor lineárních rovnic popisující bilance jednotlivých prvků při 

rozpouštění nebo sráţení minerálů je základním postupem v inverzním modelování. Pro 

nalezení řešení je nutné znát sloţení jednotlivých částí studovaného systému. Studovaný 

systém tvoří primární hornina (reagující fáze), sloţení vody vstupující do studovaného 

prostředí, sloţení vznikajících sekundárních minerálních fází a výsledné sloţení podzemní 

vody. Ondřej Šráček a Josef Zeman charakterizovali v publikaci Introduction to 

entvironmental hydrogeochemistry studované prostředí jednoduchou reakcí: 

Voda_A + reaktanty = Voda_B + produkty                                                                        (1) 

 První, kdo publikoval práci na téma látkových bilancí popisujících zvětrávání byli 

Garrels a Mackenzie (1967). Tato práce byla podkladem pro mnoho dalších výzkumů. 

Jedná se o geochemii podzemních vod v oblasti Sierra Nevada v USA. Oblast tvoří 

především granitoidní horniny. Ty obsahují primární minerály plagioklas, biotit, křemen, 

k-ţivce a produkt zvětrávaní kaolinit. Křemen nebyl dále brán v úvahu, protoţe jeho 

reaktivita je nízká. Byly odebrány vzorky sněhu, čili sloţky, která vstupuje do horninového 

prostředí a vzorek pramene podzemní vody, který charakterizuje interakci roztátého sněhu 

a horniny. Předpoklad byl, ţe zvětrávání primárních minerálů na kaolinit můţe objasnit 

voda z pramene. Na základě tohoto předpokladu zvolili Garrels a Mackenzie postup, který 

byl zaloţen na postupném odečítání různých reakcí zvětrávání. Konkrétně odečetli 

koncentrace sněhu od vody z pramene za účelem získání příspěvku horninového 

zvětrávání.  

 Tento postup je detailně popsán jako vzorový příklad geochemického modelování. 

Nalezneme jej jak v manuálu modelovacího programu PHREEQC (Parkhurst a Apello, 

1999), tak v manuálu geochemického programu NETPATH (Plumer et al., 1996).  
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 Program NETPATH pracuje s hmotnostní bilancí zahrnující redoxní reakce, 

izotopické molové bilance, izotopické frakce atd. Program PHREEQC také obsahuje 

moţnost výpočtu hmotností bilance nebo inverzní modelování. Moţné je také nastavit 

koncentrace v procesu optimalizace pro dosaţení náboje a hmotnostní bilance. Navíc 

PHREEQC pouţívá rovnice elektronové bilance pro redoxní procesy a rovnice alkalické 

bilance.  

 Výpočet hmotnostní bilance je uţitečný pro identifikaci moţných reakcí, které 

mohou vysvětlit rozdíly v chemickém sloţení vod podél proudění toku, a to nejen 

v případě silikátového zvětrávání, ale také pro redoxní reakce uhličitanů, atd. Často tvoří 

první krok k objasnění geochemických procesů před pokusem o více komplikované 

přiblíţení se k pokročilému modelování. Hmotnostní bilance má však svá omezení.  

1) Řešení výpočtu hmotnostní bilance není nutně jedinečné. Různé volby fáze mohou vést 

ke stejnému důslednému reakčnímu schématu. 

2) Neexistují ţádné omezení na termodynamické výpočty hmotnostní bilance. Výpočet 

hmotnostní bilance můţe předpovídat moţné reakce jako je vysráţení sádrovce, i kdyţ 

voda je téměř nasycená. 

3) Výpočty hmotnostní bilance neberou v úvahu, ţe je kineticky konzistentní. Mohou 

předpovídat, ţe se rozpouští křemen, plagioklas ne, i kdyţ toto můţe být kineticky 

nemoţné. 

4) Výpočty hmotnostní bilance předpokládají ustálený stav. Vzorky vody se podél toku 

odebírají obvykle ve stejnou dobu. Na základě rozdílů v chemickém sloţení vody se 

předpokládá, ţe k ustálenému stavu dochází v důsledku reakce s minerály, a nikoliv 

časovou změnou ve sloţení vody vstupující do systému. 

5) Hmotnostní bilance předpokládá homogenní reakce mezi body analýzy. Tato podmínka 

je těţká ke zkoušení systému infiltračního povodí. A jistě diskutabilní v půdním 

systému pokud jsou hmotnostní bilance provedeny pro různé půdní horizonty. 

 Inverzní modelování bylo aplikováno v mnoha případech. Wijns, Boschetti, Moresi 

(2002) pouţili inverzní geochemické modelování, v modelovacím programu PHREEQC, 

k identifikaci vývoje podzemní vody s důrazem na arsen uvolňovaný v redukčních 

podmínkách v hloubce 25 – 30 m aluviální zvodně v údolí řeky Mississippi, Arkansas, 
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USA. Před modelováním bylo potřeba provést RTG difrakční analýzu, skenování 

elektronovým mikroskopem, chemické analýzy, vrtání sedimentů ke zjištění minerálů a 

podrobné analýzy podzemní vody podél vodního toku.  

 Šráček a Hirata (2006) se pokusili pomocí inverzního modelování a modelování 

speciace určit procesy, ke kterým docházelo v nesaturované zóně v tropickém regionu 

Urania, Sao Paulo, Brazílie. Místo vybavili měřící technikou, odebírali vzorky pórové 

vody a zjistili horninové sloţení. Sloţení pevné fáze bylo zjištěno RTG difrakční analýzou, 

optickým mikroskopem, SEM a mikrosondou a ICP-AES analýzou rozloţení vzorků. 

Nesaturovaná zóna byla tvořena převáţně z jílovitého písku a můţe být rozdělena na tři 

zóny. První je mělká zóna do hloubky 2 m, odpovídající čáře evaporace, střední zóna je 

mezi 2 a 7 m, kde se sráţky z povrchu rozptýlí a dlouhodobější procesy jsou doloţeny ve 

změnách podzemního pramene. Poslední zóna je v hloubce 7 – 9,5 m hluboko, kde tlak 

pramene je obecně stabilní. Šráček a Hirata (2006) stanovili na základě výsledků, ţe 

pevnou fází v pokročilejším stádiu zvětrávání je kaolinit a křemen, které jsou hlavními 

minerály nad hloubkou 7 m. Pod hloubkou 7 m nalezneme jiţ snadněji primární silikátové 

minerály, jako je například mikroklin. Pórovitá voda má nízkou mineralizaci a můţe být 

charakterizována jako typ Ca-HCO3, s vysokou koncentrací dusičnanů. Maximální 

koncentrace dusičnanů, vápníků a síranů se vyskytují v mělké hloubce. Hlavními faktory, 

které mají vliv na chemické sloţení pórovité vody jsou odpařování do hloubky 2 m, 

dýchání rostlin aţ do 7 m, rozpouštění primárních silikátových minerálů (ţivce) a vznik 

sekundárních minerálů (kaolinit), adsorpce a výměna kationtů.    

  Pacheco a Van der Wieden (2002) se pokusili stanovit u 25 vývěrů podzemních 

vod v pěti litologických jednotkách procesy zvětrávání minerálů. Dospěli k závěru, ţe 

rozpouštění ţivců, amfibolů, chloritů a klinozoisitů vedlo ke vzniku smektitů a halloysitů. 

Rozpouštěním olivínu, serpentinitu, mastku a kyanitu vznikají oxidy ţeleza a titanu. Kalcit 

se rozpouštěl kongruentně. Rychlostí zvětrávání hlavních minerálů určili na základě 

průměrného toku pramenů, povodí a ročních úhrnů sráţek. Rychlost zvětrávání stoupá 

v řadě serpentin < amfibol < plagioklas < chlorit < kyanit < mastek < klinozoisit < kalcit < 

fosterit (Ličbinský, 2003).  
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4 METODIKA 

4.1 Terénní měření 

 Po vizuálním zhodnocení podmínek na lokalitě Údolí Setiny, byla vybrána 2 

dokumentační místa pro odběr vzorků. Dne 12. 1. 2010 byl odebrán první vzorek vody 

z místní studánky. Druhý vzorek vody byl vzhledem k nedostatečným dešťovým sráţkám 

odebrán ve formě sněhu také 12. 1. 2010.  

 V místě odběru prvního vzorku se dále provedlo měření průtoku pomocí 

odměrného válce v l/s. Čas byl měřen na stopkách. Kromě měření průtoku byly stanoveny 

základní fyzikálně-chemické vlastnosti jednotlivých vzorků. Určila se teplota, konduktivita 

a pH. Pro stanovení konduktivity a teploty byl pouţit přístroj měrné vodivosti GMH 3430, 

Greisinger electronic GmbH. U tohoto přístroje není nutná kalibrace. Pro měření pH u 

odebraných vod byl pouţit pH metr 315i (WTW). Tento přístroj je nutné před měřením 

nakalibrovat. Kalibrace se provádí za účasti destilované vody, pufru 4 a 7. Po kalibraci 

jsme schopni měřit jak pH, tak teplotu. Měření konduktivity, teploty a pH se provádělo 

v kádinkách, kde bylo nalito 20 ml vzorku. Pro nejpřesnější výsledky bylo podmínkou, aby 

elektroda byla zcela ponořena do vody. Stanovení pH, konduktivity a teploty se provedlo 

stejným postupem pouze o den později. Sníh byl uloţen v lednici přes noc a postupně 

roztál na vodu. Pak byly stanoveny hodnoty měření.  

 Z lokality byly odebrány dva vzorky v uzavřených nádobách. Kaţdá nádoba měla 

objem 1 litr. Po transportu byly převezeny do laboratoře Institutu geologického inţenýrství 

VŠB-TU v Ostravě, kde byly provedeny chemické rozbory vzorků. Atomovou adsorpční 

spektometrií a spektofotometricky bylo stanoveno celkové chemické sloţení těchto vzorků 

(viz. Tabulka č. 4). Vše bylo provedeno v laboratoři Institutu geologického inţenýrství 

VŠB-TU podle platných norem.    
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Tabulka č. 6: naměřené hodnoty v terénu (12. 1. 2010) 

 

Tabulka č. 7: Hodnoty naměřené v laboratoři institutu VŠB-TU Ostrava 

roztátý sníh studánka - voda 

pH 4,92  pH 6,66  

vodivost 25,7 mS/cm vodivost 197,6 mS/cm 

Cl 0,457 mg/l Cl 2,787 mg/l 

NO3 0,551 mg/l NO3 18,195 mg/l 

NO2 0,002 mg/l NO2 pod 0,002 mg/l 

PO4 0,006 mg/l PO4 0,72 mg/l 

SO4 0,61 mg/l SO4 47,595 mg/l 

Ca 2,429 mg/l Ca 17,81 mg/l 

Mg 5,896 mg/l Mg 9,335 mg/l 

NH4 0,396 mg/l NH4 pod 0,002 mg/l 

Na pod 0,01 mg/l Na 6,054 mg/l 

K 0,021 mg/l K 1,091 mg/l 

Fe 0,01 mg/l Fe pod 0,01 mg/l 

Mn 0,001 mg/l Mn pod 0,001 mg/l 

Al 0,37 mg/l Al 7,8 mg/l 

voda z pramene: roztátý sníh 

pH: 6,23 pH: 5,35 

Teplota (°C): 6,8 Teplota (°C): 8,4 

Rezistence (kOhm): 3,72 Rezistence (kOhm): 71,9 

Salinita: 0,1 Salinita: 0,1 

TDS (mg/l): 275 TDS (mg/l): 73 

Konduktivita (mS/cm): 269 Konduktivita (mS/cm): 13,85 

Rychlost průtoku (l/s): 7,68   
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Obrázek č.  15: a) pH meter 315i (WTW): 1 – měřící přístroj pH 315i; 2 – držák elektrody; 3 – KCl roztok 

pro elektrodu, 50 ml roztoku pufru (STP 4), 50 ml roztoku pufru (STP 7), kádinka (50 ml); 4 – pH elektroda; 

b) přístroj GMH 3430, Greisinger electronic GmbH 

4.2 Bilance složení vod 

Vzhledem k tomu, ţe modeluji v geochemickém programu PHREEQ, bylo potřeba 

zjistit některé vstupní parametry. Na základě bilančního výpočtu jednotlivých aniontů a 

kationtů zastoupených ve vodách, jsem převedla zjištěné hodnoty kationtů a aniontů v mg/l 

na mol/l a dále na eq/l. Tento postup byl nutný pro zjištění alkality podzemní i sráţkové 

vody.   

 

 

 

 

 

 

a) 
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Tabulka č. 8: Analýza složení vody ze studánky (hodnoty v mg/l zjištěné v laboratoři VŠB-TUO) 

analýza Mv koncentrace 

kationy    [mg/l]  [mol/l]  [eq/l] 

 Ca
2+

 40,08 17,81 4,444E-04 8,887E-04 

K
+
 39,098 1,091 2,790E-05 2,790E-05 

  Mg
2+

 24,305 9,34 3,843E-04 7,686E-04 

Na
+
 22,99 6,05 2,633E-04 2,633E-04 

Fe3+ 55,84 0,01 1,791E-07 5,372E-07 

Mn2+ 54,93 0,001 1,820E-08 3,641E-08 

Al3+ 26,98 0,070 2,595E-06 7,784E-06 

   NH4
+
          18,0383 0,002 1,109E-07 1,109E-07 

Si
IV+

 28,0855 7,8 2,770E-04 1,108E-03 

        3,065E-03 

aniony         

NO2
-
 46,0055 0,002 4,347E-08 4,347E-08 

NO3
-
 62,0049 18,20 2,934E-04 2,934E-04 

Cl 
-
 35,453 2,79 7,870E-05 7,870E-05 

SO4
2-
 98,0576 47,60 4,854E-04 9,709E-04 

PO4
3-
 94,971 0,72 7,581E-06 2,274E-05 

alkalita       1,699E-03 

        3,065E-03 

alkalita       1,699E-03 

Tabulka č. 9: Analýza složení vody sněhu (hodnoty v mg/l zjištěné v laboratoři VŠB-TUO) 

analýza Mv koncentrace 

kationy    [mg/l]  [mol/l]  [eq/l] 

 Ca
2+

 40,08 2,43 6,063E-05 1,213E-04 

K
+
 39,098 0,021 5,371E-07 1,074E-06 

  Mg
2+

 24,305 5,9 2,427E-04 4,855E-04 

Na
+
 22,99 0,01 4,350E-07 4,350E-07 

Fe3+ 55,84 0,010 1,791E-07 5,372E-07 

Mn2+ 54,93 0,001 1,820E-08 3,641E-08 

Al3+ 26,98 0,001 3,706E-08 1,112E-07 

   NH4
+
          18,0383 0,4 2,218E-05 2,218E-05 

Si
IV+

 28,0855 0,37 1,317E-05 5,268E-05 

        6,838E-04 

aniony         

NO2
-
 46,0055 0,002 4,347E-08 4,347E-08 

NO3
-
 62,0049 0,55 8,870E-06 8,870E-06 

Cl 
-
 35,453 5,00 1,410E-04 1,410E-04 

SO4
2-
 98,0576 6,10 6,221E-05 1,244E-04 

PO4
3-
 94,971 0,006 6,318E-08 1,895E-07 

alkalita       4,093E-04 

        6,838E-04 

alkalita       4,093E-04 
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4.3 RTG – difrakční analýza: 

 Pro analýzu byly dodány tři vzorky. První vzorek byla čerstvá podrcená droba, 

druhý byla nezvětralá podrcená břidlice a třetí byl vzorek podrceného zvětralého materiálu 

od výchozu z Údolí Setiny. Vzorky nebyly upravovány. 

 Měření probíhalo na modernizovaném, plně automatizovaném difraktometru URD-

6 (Rich. Seifert-FPM, SRN). Toto měření bylo funkční za podmínek záření CoK/Ni filtr, 

napětí 40kV, proud 35 mA, krokový reţim s krokem 0,05° 2, s časem kroku 3 s a 

s digitálním zpracováním výsledných dat. Firemní program Rayfle X byl pouţit pro 

vyhodnocování i pro měření (RayfleX ScanX a RayfleX Analyze, verze 2.289) (Taut, 

Kleeberg, Bergman, 1998).  

 Dále byla pro kvalitativní vyhodnocení pouţita databáze difrakčních dat PDF-2, 

verze 2001 (International Centre for Diffraction Data, Pensylvania, USA).  

 Pro semikvantitativní analýzu byl pouţit program RayfleX Autoquan verze 2.6. 

V podstatě se jedná o komerční, upravenou verzi programu BGMN.  

 Pomocí tohoto programu je kvantifikace zaloţena na modelování difrakčních 

spekter s pouţitím známých strukturních dat pro jednotlivé minerály a s následným 

porovnáním s naměřeným difrakčním záznamem pomocí vícerozměrné regrese. Mezi 

známé strukturní data patří mříţkové parametry, pozice atomů ve struktuře, prostorová 

grupa, obsazovací faktory a další. Jde tedy o mírně upravenou Rietveldovu metodu 

strukturní analýzy z práškové difrakce (Taut, Kleeberg, Bergman, 1998).  

 Ze strukturních dat vypočtený difrakční záznam se při analýze upravuje pomocí 

různých algoritmů za účelem odstranění vlivů texturace vzorků, anizotropie velikosti 

částic, částečná dezorientace ve struktuře, mikroabsorbce a další. To vše se provádí s cílem 

dosáhnutí co největší shody mezi naměřenými daty a vypočteným průběhem difrakčního 

záznamu. Výsledkem výpočtu jsou jak tzv. škálovací faktory, tak i zpřesněná strukturní 

data pro jednotlivé fáze a také velikosti jejich krystalitů (= krystalových domén), případně 

mikronapětí v nich. V určitých případech můţe být problémem znalost nebo odhad 

správných vstupních modelů struktur jednotlivých fází, které jsou podmínkou pro 

správnost výsledků. Tyto problémy mohou vzniknout například u jílových minerálů 

s vysokým stupněm strukturního chaosu (např. smektity a smíšené struktury – např. illit-
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smektit) nebo u minerálů vykazující polytypii (např. chlority, slídy ) (Taut, Kleeberg, 

Bergman, 1998).  

 Výsledky jsou reprezentovány včetně odhadu náhodné chyby obsahu jednotlivých 

fází při pravděpodobnosti > 99 %. To značí trojnásobek směrodatné odchylky. Výsledky 

kvalitativního a semikvalitativního vyhodnocení obou vzorků jsou uvedeny v následujících 

obrázcích.  

        

Obrázek č.  16: RTG – difrakční analýza zvětraliny 1 z Údolí Setiny 

 

Výsledné hodnoty RTG difrakční analýzy 1): 

Chlorite IIb-2 :          13,90 +- 4,20 % 

Muscovite_2M1 :      33,80 +- 3,60 % 

Plagioclase Albite :   16,43 +- 1,68 % 

Quartz :                     35,90 +- 2,25 % 

                          

                     

Obrázek č. 17: RTG – difrakční analýza droby 2 z Údolí Setiny 
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Výsledné hodnoty RTG difrakční analýzy 2):  

Chlorite IIb-2 :          10,80 +- 3,00 % 

Muscovite_2M1 :        9,90 +- 2,67 % 

Plagioclase Albite :   26,96 +- 1,68 % 

Quartz :                     52,33 +- 2,49 % 

                  

Obrázek č.  18: RTG – difrakční analýza břidlice 3  z Údolí Setiny 

 

 

Výsledné hodnoty RTG difrakční analýzy 3): 

Ankerite Fe0.54 :          0,96 +- 0,84 % 

Chlorite IIb-2 :            24,30 +- 3,90 % 

Muscovite_2M1 :       30,90 +- 3,30 % 

Plagioclase Albite :     14,48 +-1,65 % 

Quartz :                       29,40 +- 1,98 % 

 

4.4 Výbrusy: 

 V rámci této diplomové práce je zapotřebí zhotovit výbrus. V laboratoři jsem 

zhotovila i nábrus, coţ je naleštěný vzorek horniny pro mikroskopické studium 

v odraţeném světle. Ten však není tak podstatný v této diplomové práci jako zhotovení 

výbrusu.  
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Výbrus je vzorek horniny natolik zeslabený broušením, ţe je průhledný a dovoluje 

studium na polarizačním mikroskopu v procházejícím světle. Výbrus je mikroskopický 

preparát cca 0,03 mm silný a jeho příprava má několik fází.  

 Horniny určené na tvorbu výbrusu byly droba a břidlice. Z kaţdé horniny jsem 

zhotovila dva výbrusy. Dva z kaţdé horniny jsou kolmo na odlučnost a dva ve směru 

diskontinuitních ploch. Více výbrusů bylo vytvořeno z důvodu např. porušení vzorku a 

také proto, ţe je vţdy jeden výbrus lepší neţ druhý. Toto je důleţité při pozorování pod 

polarizačním mikroskopem. 

Příprava výbrusu se dá rozdělit do několika fází. První fází je řezání vzorku 

horniny. Výběr vzorku vhodného pro výbrus je poměrně důleţitý. Vzorek by neměl být 

rozrušen vnějšími vlivy jako je např. zvětrání, měl by být celistvý. Podle povahy vzorku 

bylo třeba přizpůsobit i způsob řezání. U břidlice, která byla velmi rozpadavá, bylo potřeba 

nejprve vzorek impregnovat vhodnou pryskyřicí a následně teprve oříznout formát pro 

další pracovní operace. Droba je pevná celistvá hornina, která se dá rozřezat na potřebný 

formát bez menších problémů. Vzorky se nejčastěji řeţou na pile pokryté diamantem, která 

prochází i nejtvrdšími materiály. Z vzorku horniny jsem vyřezala na pile vzorek takové 

velikosti, aby se vešel na podloţní sklíčko. V této fázi jsou ze vzorku zbroušeny všechny 

povrchové nerovnosti vzniklé při řezání. Točící se kovové kotouče o průměru 30 cm s 

rychlostí otáčení 150 ot./s jsou pokryté brusným papírem různých velikostí broušení, na 

které teče voda, coţ umoţňuje zbavit se všech nerovností vzorku horniny. Výsledkem je 

pak dokonale lapovaná plocha matného lesku připravená na lepení na podloţní sklíčko.  

Podloţní sklíčko jsem nejprve zbrousit na skle pomocí brusného prášku a vody, aby 

bylo matné. Pro připevnění vzorku horniny se na podloţní sklíčko nanáší kanadský balzám 

či polyesterová pryskyřice. V mém případě jsem pouţila kanadský balzám, který byl 

zahřátý. Kanadský balzám jsem natřela na lapovanou stranu vzorku a mírným tlakem a 

pohybem dopředu a dozadu jsem vytlačila přebytečný tmel. Vzorek jsem nechala 24 hodin 

zaschnout. Matování sklíček se provádí z důvodu pevného přitmelení vzorku a zároveň 

umoţní provádět popis preparátu přímo.  

Další fází je broušení. V současné době se tato pracovní operace provádí na stroji 

DISCOPLAN TS. Na levé straně tohoto stroje je umístěna diamantová ořezávací pila, 

kterou se ořízne přebytečný materiál ze vzorku na co nejmenší tloušťku, někdy i na 0,5 – 
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1,0 mm. Na pravé straně nástroje je umístěna diamantová fréza, s úchytkou na vzorek a 

hadicí s vodou na ochlazení broušeného vzorku. Při zapnutí přístroje se spustí točící fréza a 

voda a pomocí páky úchytkou se vzorkem pohybujeme směrem na frézu a zpět, přičemţ 

postupně přidáváme přítlak pro zmenšení tloušťky vzorku. Vzorek zbrousíme na tloušťku 

0,6 – 0,8 mm. Vzorek břidlice se brousil bez přítomnosti vody, protoţe by došlo k jeho 

rozpadu.  

Následně se droba dobrušovala pouze ručně a to na skle za pomoci brusného prášku 

a vody do finální tloušťky 0,02 – 0,03 mm. V případě břidlice byly pouţity brusné papíry.  

Vzorky jsem následně očistila, zkontrolovala pod mikroskopem a přikryla krycím 

sklem pomocí zahřátého kanadského balzámu a po zaschnutí očistila lihem. Tloušťka 

výbrusu se určuje podle interferenčních barev minerálu se známou hodnotou dvojlomu. Pro 

tuto činnost se nejvíce hodí křemen. Má konstantní maximální dvojlom. Ve výbruse 

najdeme řez křemene s nejvyšší interferenční barvou a její odpovídající tloušťku odvodíme 

v Newtonově škále.  
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Obrázek č. 19: 1 – obrušování jemných nerovností na točících se kovových kotoučích pokrytých brusným 

papírem a vodou; 2 – dobrušování vzorku horniny pomocí brusného prášku a vody na skle;  3 – zahřátý 

kanadský balzám; 4 - hotový výbrus droby; 5 - řezání vzorku horniny na přístroji DISCOPLAN TS na 

potřebnou velikost (DISCOPLAN TS má na levé straně má diamantovou ořezávací pilu, na pravé straně je 

umístěna diamantová fréza); 6 – mikroskop, na kterém se zkoumá ideální tloušťka výbrusu 8 – ukázka 

broušení břidlice na brusném papíře a ne na DISCOPLANU TS z důvodu snadného rozbití preparátu.  

1 2 

3 4 

5 6 7 
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4.5 Modální analýza  

Pro inverzní modelování je nutné provézt modální analýzu. Podstatou této metody je 

zjištění procentuálního obsahu (kvantitativní zastoupení) jednotlivých minerálů horniny. 

Lze ji provézt jak přímo na hornině či mikroskopicky pomocí výbrusu. V mém případě 

jsem prováděla modální analýzu mikroskopem, kterým jsem pozorovala výbrus droby a 

břidlice. Výbrus byl připevněn k posuvné destičce jak ve vertikálním, tak v horizontálním 

směru. Na mikroskopu jsem si nastavila zvětšení 40x a určovala jsem jednotlivé minerály, 

které se nacházely na mříţce. Mříţku jsem posunovala vţdy po jednom milimetru v 

horizontálním směru. Jakmile jsem došla na konec výbrusu, mříţku jsem posunula o jeden 

milimetr ve vertikálním směru a zpět pokračovala po milimetrech v horizontálním směru. 

To vše jsem mnohokrát opakovala. U výbrusu droby jsem určila 600 minerálů a u výbrusu 

břidlice 600 minerálů také.  

 

Droba 1 (modální analýza)

56%

26%

6%

4%

3%
3% 2%

křemen chlorit muskovit albit biotit opakní m. K-živce

 

Graf č. 1: modální analýza droby 
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Břidlice 2 (modální analýza) 

17%

54%

16%

1%

5%

7%

křemen chlorit muskovit živce biotit opakní m.

 

Graf 1: modální analýza břidlice  

 

Obrázek č. 20: Ukázka břidlice pozorované pod mikroskopem pro modální analýzu, za použití polarizátoru. 
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Obrázek č. 21: Ukázka pozorované droby pod mikroskopem za požití polarizátoru pro modální analýzu 

 

Obrázek č. 22: Výbrus droby pod mikroskopem bez použití polarizátoru,  lze zde vidět chlorit zelené barvy  

 plagioklas 

muskovit 

 křemen 

 chlorit 

 chlorit 
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5 VÝSLEDKY 

Klasifikace podzemních vod 

Na základě hydrochemické klasifikace podzemních vod, jsem určila dle 

chemického sloţení vody ze studánky, ţe se jedná o vodu vápenato-síranovou (Ca - SO4) 

(Pitter, 2009).  

Určení jsem provedla pomocí bodového kombinovaného grafu – typ PIPER. Ten je 

sloţen ze dvou trojúhelníků Ferrého a kosočtvercového grafu odpovídajícího čtvercovému 

grafu Tolstichinova typu. Na vrcholech kosočtvercového grafu jsou označeny hypotetické 

soli, kde by dosahovaly 100 mval % koncentrace v roztoku. Vzorek vody v tomto typu 

grafu je zobrazen třemi body (Homola, Grmela, 1991). 

 

Obrázek č. 23: Piperův diagram složení podzemní vody 

Předpokládaný odhad odvodňované plochy a výpočet hmotových transferů  

Předpokládaný odhad odvodňované plochy v oblasti Údolí Setiny jsem stanovila na 

0,981 km
2
. Roční výtok jsem vypočetla ze zjištěného průtoku podzemní vody ze studánky. 

Hodnota průtoku byla 7,68 l/s. Objem sráţek za rok bylo zjištěno na ČHMU, které 
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odpovídají hodnotě 740 mm/m
2 

* rok. Z této hodnoty se pouze 1/3 dostává do podzemní 

vody.  

Roční výtok => 7,68 l/s = 0,008 m
3
/s = 242196,48 m

3
/rok 

Vsráţek = > 740 mm/m
2
. rok : 3 = 247 mm/m

2
. rok = 0,247 m

3
/m

2
. rok 

            

                  

Plocha vypočítaná na základě kumulativního výtoku podzemní vody z pramene 

odpovídá i ploše vypočtené odhadem z mapy.  

Na základě odhadu odvodňované plochy lze vypočíst kolik molů/rok jednotlivých 

minerálů se buď rozpustí, nebo vysráţí z 1 m
2
. Počet molů jednotlivých minerálů byl 

převzat ze Scénáře 1. 

 z 1m
2
: 

 
 

roklrokm
mdněněplochaOdvo

rokmRocniVytok
/247/247,0

5,980552

48,242196/ 3

2

3

  

Z 1m
2
 odteče 0,247 m

3
 neboli 247 l podzemní vody za rok.  

 Z modelu:  

1) se rozpustí:   albit = 0,00082 mmol/L 

         biotit = 0,00060 mmol/L 

     K-ţivec = 0,00068 mmol/L 

                      Ca-beidellit = 0,00300 mmol/L 

2) se vysráţí: ankerit = 0,00075 mmol/L 

   muskovit = 0,00130 mmol/L 

           Na-montmorillonit = 0,00330 mmol/L 

 albit : 247 l/rok *  Počtem molů minerálu = 247*0,00082 = 0,20254 mmol/rok 

 biotit: 247 * 0,00060 = 0,1482 mmol/rok 

 K-živec: 247 * 0,00068 = 0,16796 mmol/rok 

 Ca-beidellit: 247 * 0,003 = 0,741 mmol/rok 

 Ankerit: 247 * 0,00075 = 0,18525 mmol/rok 
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 Muskovit: 247 * 0,0013 = 0,3211 mmol/rok 

 Na-montmorillonit: 247 * 0,0033 = 0,8151 mmol/rok 

Nejvíce se rozpouští Ca-beidellit a albit a nejvíce se sráţí Na-montmorillonit a 

muskovit. Tyto výsledky jsou orientační. Poskytují nám především větší přehled o dané 

situaci na lokalitě. 

 

Srovnání chemismu podzemních vod se srážkami 

 Reakce primární horniny s procházející infiltrující sráţkovou vodou se diferencuje 

chemismus podzemní vody. Z porovnání sloţení sráţkové a podzemní vody lze posoudit 

toky jednotlivých prvků mezi vodou a horninou.  

Tabulka č. 10: Rozdíl koncentrací jednotlivých komponentů  =  studánka – sníh  [mg/l] 

podzemní voda - studánka srážky studánka - srážky 

[mg/l] [mg/l] [mg/l] 

Cl
- 

2,787 Cl
- 

0,457 Clstud.-Clsraž. 2,330 

NO3
- 

18,195 NO3
- 

0,551 NO3 st.- NO3 sra. 17,644 

NO2
- 

0,002 NO2
- 

0,002 NO2 st. – NO2 sr.  0,000 

PO4
3- 

0,720 PO4
3- 

0,006 PO4 st. – PO4 sr. 0,714 

SO4
2- 

47,595 SO4
2- 

0,610 SO4 st. – SO4 sr. 46,985 

Ca
2+

 17,810 Ca
2+

 2,429 Castud. – Casraž.  15,381 

Mg
2+ 

9,335 Mg
2+ 

5,896 Mgstud. – Mgsraž.  3,439 

NH4
+ 

0,002 NH4
+ 

0,396 NH4 st. – NH4 sr.  -0,394 

Na
+ 

6,054 Na
+ 

0,010 Nastud. – Nasraž.  6,044 

K
+ 

1,091 K
+ 

0,021 Kstud. – Ksraž.  1,070 

Fe
3+ 

0,010 Fe
3+ 

0,010 Festud. – Fesraž.  0,000 

Mn
2+ 

0,001 Mn
2+ 

0,001 Mnstud. – Mnsraž.  0,000 

Si
4+ 

7,800 Si
4+ 

0,370 Sistud. – Sisraž.  7,430 

 

Z rozdílů koncentrací vyplývá, ţe všechny kationty a anionty sráţkové vody 

v podzemní vodě přibývají. K tomuto dochází při interakci s horninou. Výjimku tvoří 

pouze amonný ion, kterého v podzemní vodě ubývá. Část je totiţ zabudovávána do 

sekundárních fází. Ve velké míře narůstá koncentrace především u síranových, 

dusičnanových a chloridových ionů, dále vápenatých sodných a křemičitých ionů. 

K nárůstu sodného ionu dochází zřejmě při interakci s primárními minerály horniny a to 
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především s Na – plagioklasy (např. albit). Sodné iony jsou následně spotřebovány 

k tvorbě sekundárních fází (např. Na-montmorillonit). Reakcí Ca – beidelitu s vodným 

roztokem se uvolňuje do podzemní vody vápenatý ion, který je následně vysráţen jako 

ankerit CaFe(CO3). Křemičitý ion je produktem reakce vodné fáze s primárními minerály 

albitem a biotitem. Chloridové iony vznikají při chloritizaci horninových minerálů, 

především biotitu. Při interakci této chloritizované horniny s vodnou fází se dostávají 

chloridové iony do podzemní vody. Sírany se uvolňují při reakci s primárními minerály.  

Stupeň nasycení 

Pomocí programu PHREEQC byly vypočítány indexy nasycení vzhledem 

k jednotlivým minerálům (viz tabulka č. 8). Znalost indexů nasycení je nutná pro výběr 

reálného scénáře inverzního modelování. 
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Tabulka č. 11: Indexy nasycení vzhledem k jednotlivým fázím 

minerál indexy nasycení složení 

O2(g)              -48,85 O2 

H2(g)               -20,39 H2 

Chlorit(14A)     -18,12 Mg5Al2Si3O10(OH)8 

Chrysotil     -14,92 Mg3Si2O5(OH)4 

Sepiolit(d)       -11,47 Mg2Si3O7.5OH:3H2O 

Talc                  -11,04 Mg3Si4O10(OH)2 

Hydroxyapatit      -9,42 Ca5(PO4)3OH 

Halit                -9,27 NaCl 

Sepiolit           -9,08 Mg2Si3O7.5OH:3H2O 

Jarosite-K           -4,73 KFe3(SO4)2(OH)6 

Anorthite         -3,76 CaAl2Si2O8 

Anhydrit       -2,57 CaSO4 

Sádrovec         -2,32 CaSO4:2H2O 

H2O(g)              -2,01 H2O 

Albit       -1,76 NaAlSi3O8 

SiO2(a)               -0,69 SiO2 

Al(OH)3(a)           -0,32 Al(OH)3 

Draselný živec           0,07 KAlSi3O8 

Chalcedon          0,22 SiO2 

křemen               0,70 SiO2 

Fe(OH)3(a)          1,01 Fe(OH)3 

Gibbsit              2,55 Al(OH)3 

Illit           3,86 K0.6Mg0.25Al2.3Si3.5O10(OH)2 

Alunit            4,08 KAl3(SO4)2(OH)6 

Ca-Montmorillonite      6,07 Ca0.165Al2.33Si3.67O10(OH)2 

Goethit               6,21 FeOOH 

Kaolinit            7,26 Al2Si2O5(OH)4 

Muskovit            10,68 KAl3Si3O10(OH)2 

Hematit           14,35 Fe2O3 

 

V tabulce č. 8 jsou potenciální minerály seřazeny podle vzrůstajících hodnot indexů 

nasycení. Z podzemní vody by se v tomto případě měli sráţet hematit a muskovit, u 

kterých je přesycení nejvyšší, dále kaolinit, goethit, Ca-montmorillonit, alunit, illit a gibsit. 

Jedná se o typické sekundární minerály vznikající během zvětrávání silikátových hornin, a 

proto lze povaţovat jejich vznik za „reálný“. Indexy nasycení ukazují i přesycení k 
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minerálům: křemeni, K-ţivci a chalcedonu. Je to zřejmě výsledek celkové dynamiky 

systému. Toto můţe být dáno toky některých prvků v systému. Voda je nenasycená vůči 

chrysotilu, halitu a sepiotitu, tyto minerály jsou za daných podmínek nestabilní a jejich 

přítomnost proto nebyla ani teoreticky uvaţována. Výjimkou je chlorit, který by se měl 

sráţet. Je to nejspíše důsledkem přítomnosti  Mg
2+

 v roztoku, který byl všechen vyuţit při 

zvětrávání biotitu a jeho přeměně na chlorit.  

Inverzní modelování - PHREEQC 

 Inverzní modelování se provádí v modelovacím programu PHREEQC verze 2. 

Předchůdcem programu PHREEQC verze 2 byl program Fortran Phreeeqc a později v roce 

1995 PHREEQC verze 1. Jedná se o počítačový program psaný v jazyce C, který je určen 

k provádění široké škály geochemických výpočtů týkajících se vod v různém skupenství. 

Simuluje chemické reakce, transportní procesy v přírodní nebo znečištěné vodě. Program 

je zaloţen na chemické rovnováze vodných roztoků, interakci s minerály, plyny, tuhými 

roztoky, výměně iontů, sorpční plochy, ale také schopnost modelu kinetické reakce 

s podílem rovnic, které jsou specifikované v podobě základního prohlášení.  

 Do modelovacího programu PHREEQC byla vkládána data pomocí vstupního 

souboru. Ve vstupním souboru byla data vloţena pomocí předdefinovaných klíčových slov 

tzv. „keywords“. Klíčová slova začínající pomlčkou (-) označujeme jako tzv. 

„identifikátory“, které upřesňují poţadované vlastnosti výpočtu. Pomocí klíčového slova 

„SOLUTION_SPREAD“ byly vkládány analytická data. V tomto případě se analytická 

data týkala sráţkové a podzemní vody. Pomocí „SOLUTION_SPREAD jsme schopni 

navolit například pH, mnoţství vody ve vzorcích, teplotu, izotopy a další. Klíčové slovo 

„INVERSE_MODELING definuje všechny vlastnosti výpočtu inverzního modelování. Pro 

potvrzení předpokladu, ţe druhý roztok se vyvinul z prvního, byl pouţit identifikátor „-

solution“. Rozsah moţných „oprav“ analytických dat, která byla v procentech, se udával 

pomocí „-uncertainties“. Identifikátor „-balances“ slouţil k upřesnění pro kaţdý prvek 

zvlášť. Pomocí identifikátoru „-phases“ se zadávaly minerály, které se účastnily reakcí. 

Sloţení se do programu zadávalo jako rovnice rozpouštění jednotlivých minerálů. Data 

jsou čtena ze vstupního souboru do té doby, neţ se objeví klíčové slovo „END“. Poté 

dochází k zakončení vstupního souboru.  
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 Na základě provedené metodiky jsem zvolila do vstupního souboru následujících 7 

minerálních fází. Tyto fáze by označeny pomocí identifikátoru „-phases“.  

 Minerál albit (NaAlSi3O8) patřící mezi plagioklasy byl zvolen na základě prokázání 

jeho výskytu v hornině rentgenem a na základě pozorování minerálu ve výbrusu pod 

mikroskopem. Křemen (SiO2) byl prokázán rentgenem a na základě pozorování 

mikroskopem. Minerál biotit (KFeMg2AlSi3O10(OH)2) nebyl prokázán rentgenem, pokud 

by se v hornině nacházel, jeho výskyt by byl do 1%. Tento minerál je však prokázán 

mikroskopem. Jelikoţ se jedná o ne zcela nezvětralý vzorek horniny pouţitý pro výrobu 

výbrusu, podléhá biotit přeměně zvané chloritizace. Draselné ţivce (KalSi3O8) byly 

zvoleny po nálezu pod mikroskopem. Minerál chlorit (Mg5Al2Si3O10(OH)8) se prokázal jak 

rentgenem tak pod mikroskopem. Určení muskovitu (KAl2Si3O10(OH)2) nebylo 

jednoznačné. Sice byl prokázán pod mikroskopem i rentgenem, ale lze si jej snadno 

zaměnit s illitem, který je označován také jako „hydromuskovit“. Rentgen není schopen 

tyto dva minerály od sebe rozlišit. Na základě pozorováni pod mikroskopem, jsem však 

usoudila, ţe se nejspíše jedná o muskovit, který dosahuje větších velikostí ve výbrusu neţ 

illit. Ankerit (CaFe(CO3)2) je moţným opakním minerálem, který lze vidět pod 

mikroskopem. Dokázaný byl také rentgenem. Na-montmorillonit a Ca-beidellit jsou 

nejběţnějšími sekundárními minerály v našich podmínkách. Na-montmorillonit je 

nejběţnějším jílovým sekundárním minerálem, který vzniká při zvětrávání např. Na-

plagioklasů.  

 Na základě těchto minerálů jsem zvolila scénář, který nejvíce odpovídá zjištěným 

informacím při chemické analýze vod, rentgenu a mikroskopu.  

 Moţných scénářů mi geochemický modelovací program PHREECQ nabídl více. 

Bohuţel ani jeden nevyhovoval tomu, co jsem zjistila na základě metodiky (rentgen, 

mikroskop). Při rozpouštění plagioklasu, illitu a biotitu se nikdy nesráţí chlorit. Chlorit se 

vţdy sráţí bez přítomnosti albitu.  

 Zde je výčet sedmi nejpravděpodobnějších scénářů, vytvořených programem 

PHREECQ. Všechny uvedené hodnoty jsou v jednotkách mmol/L.  
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Scénář 1 

Voda 1 + 0,827 albit + 0,598 biotit + 0,682 K-živec + 3 Ca-beidellit = 1,264 muskovit + 

0,755 ankerit + 3,303 Na-montmorillonit + voda 2 

Scénář 2 

Voda 1 + 0,340 biotit + 0,157 K-živec + 1,030 Ca-beidellit = 0,500 muskovit + 0,092 

chlorit + 0,429 ankerit + 0,797 Na-montmorillonit + voda 2 

Scénář 3 

Voda 1 + 0,338 biotit + 0,655 Ca-beidellit = 0,342 muskovit + 0,116 chlorit + 0,427 

ankerit + 0,435 Na-montmorillonit + voda 2 

Scénář 4 

Voda 1+ 0,274 biotit + 2,132 SiO2+ 1,419 Ca-beidellit = 0,347 ankerit + 0,471 illit + 

1,554 Na-montmorillonit + voda 2 

Scénář 5 

Voda 1 + 0,462 biotit + 0,820 K-živec + 2,274 Ca-beidellit = 0,583 ankerit + 2,128 illit + 

1,107 Na-montmorillonit + voda 2 

Scénář 6 

Voda 1 + 0,425 biotit + 0,572 K-živec + 1,755 Ca-beidellit = 0,035 chlorit + 0,549 

ankerit +1,672 illit + 0,797 Na-montmorillonit + voda 2  

Scénář 7 

Voda 1 + 0,164 albit + 0,514 biotit + 0,802 K-živec + 2,366 Ca-beidellit = 2,180 illit + 

0,649 ankerit + 1,294 Na-montmorillonit + voda 2 

 Z tohoto výčtu scénářů lze vyčíst, ţe nejreaktivnějšími minerály, které se rozpouští, 

jsou biotit a Ca-beidellit. Ca-beidellit se rozpouští ve velkém mnoţství. Je to důsledek 

toho, ţe oblast, která odvodňuje kopce je blízko pod povrchem. Není zde dlouhá doba 

zdrţení či akumulace vody. Proto voda ze studánky je voda, která prochází především 

půdním horizontem, kde se rozpouští především minerál Ca-beidellit. Méně často se jiţ 

vyskytuje K-ţivec a albit. Minerály ankerit a Na-montmorillonit jsou nejčastějšími 

minerály, které se sráţí. Méně častými jsou minerály muskovit, illit a chlorit. Křemen 
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(SiO2) je minerál, který poměrně dobře odolává zvětrávání, avšak program PHREEQC 

uvaţuje ve scénáři i moţnost, ţe se křemen rozpouští.  

 Vţdy, kdyţ se při zvětrávání uplatňuje albit, tak vzniká illit a chlorit. Geochemický 

modelovací programu PHREEQC ve svých scénářích neuvaţuje nikdy rozpouštění albitu a 

sráţení chloritu v jednom scénáři.  
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6 ZÁVĚR 

 Primární hornina byla na základě znalostí z petrografie a na základě výsledků 

z modálních analýz klasifikována jako flyš. Flyš tvoří rytmicky se střídající droba a 

prachovitá břidlice.  

 Jako produkty zvětrávání primární horniny byly na základě RTG-difrakce a 

mikroskopu identifikovány chlorit, ankerit a muskovit. Muskovit lze snadno zaměnit 

s minerálem zvaným illit. Illit je tzv. „hydromuskovit“. Databáze rentgenu není 

schopna rozlišit, zda se jedná o illit či muskovit. Na základě mikroskopického 

pozorování jsem usoudila, ţe se jedná o minerál muskovit, který dosahuje větších 

rozměrů ve výbrusu pozorovaném pod mikroskopem neţ illit.  

 Na celkové mineralizaci se nejvíce podílí síranové a vápenaté iony. V menší míře 

také iony dusičné a hořečnaté. Podzemní voda byla klasifikována na základě 

hydrochemické klasifikace podzemních vod jako vápenato-síranová (Ca-SO4).  

 Sráţky jsou velmi málo mineralizované. Nejvíce obsahují vápenatých a 

hořečnatých ionů. Hořečnaté iony dosahují 6 mg/l.  

 Z rozdílů koncentrací vyplývá, ţe všechny kationty a anionty sráţkové vody 

v podzemní vodě přibývají. K tomuto dochází při interakci s horninou. Výjimku tvoří 

pouze amonný ion, kterého v podzemní vodě ubývá. Část je totiţ zabudovávána do 

sekundárních fází. 

 Předpokládaný odhad odvodňované plochy byl stanoven výpočtem na 980552,5 

m
2
 (=> odpovídá necelému 1 km

2
). Tento odhad na základě výpočtu ze vzorce je 

shodný s odhadem plochy z topografické mapy.  

 Pomocí programu PHREEQC byly vypočítány indexy nasycení vzhledem 

k jednotlivým minerálům. Z podzemní vody by se v tomto případě měli sráţet hematit 

a muskovit, k níţ je přesycení nejvyšší, dále kaolinit, goethit, Ca-montmorillonit, 

alunit, illit a gibsit. Indexy nasycení ukazují i přesycení k minerálům: křemeni, K-ţivci 

a chalcedonu. Je to zřejmě výsledek celkové dynamiky systému. Toto můţe být dáno 

toky některých prvků v systému. Voda je nenasycená vůči chrysotilu, halitu a sepiotitu. 
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Výjimkou je chlorit, který by se měl sráţet. Je to nejspíše důsledkem malého mnoţství  

Mg
2+

 v roztoku, který byl všechen vyuţit při zvětrávání biotitu a jeho přeměně na 

chlorit.  

 Inverzní modelování v programu PHREEQC nabízí mnoho scénářů. Vyčlenila 

jsem pouze sedm hlavních, které nejvíce odpovídají reálným podmínkám. Ze scénářů 

jsem vyvodila, ţe nejreaktivnějším minerálem primární horniny je biotit a Ca-beidellit. 

Méně často se ve scénářích rozpouští K-ţivec a albit. Nejčastějšími minerály, které 

vznikají sráţením jsou ankerit, Na-montmorillonit a méně často chlorit, muskovit a 

illit. Tyto scénáře jsou čistě hypotetické. Reálným podmínkám v Údolí Setiny se pouze 

přibliţují. Ze zjištěných informací mikroskopem a rentgenem by měly být primárními 

minerály albit, K-ţivec, biotit, SiO2 a sekundárními minerály chlorit, muskovit a 

ankerit. Pro reálnější modely by bylo potřeba odebrat více vzorků a provést více 

analýz.   

 Scénář číslo 1: Voda 1 + 0,827 albit + 0,598 biotit + 0,682 K-živec + 3 Ca-

beidellit = 1,264 muskovit + 0,755 ankerit + 3,303 Na-montmorillonit + voda 2, byl 

zvolen jako nejpravděpodobnější, na základě toho, ţe se nejvíce blíţí reálným 

podmínkám. V inverzním modelování lze určit také hmotové transféry jednotlivých 

minerálů. To znamená, ţe na základě odvodňované plochy lze určit kolik molů 

jednotlivých minerál na 1 m
2
 se vysráţí nebo rozpustí. Nejvíce se rozpouští Ca-

beidellit (0,741 mmol/rok) a albit a nejvíce se sráţí Na-montmorillonit (0,8151 

mmol/rok) a muskovit (0,3211 mmol/rok). Tyto výsledky vycházejí z dílčích odhadů. 

Poskytují nám především větší přehled o zvětrávacích procesech na lokalitě.  

 

 

 

 

 

 

 



Klára Zamykalová: Inverzní modelování podzemních vod 

2010 61 

 

SEZNAM LITERATURY 

APELLO C. A. J.; PARKHURST L. D.(1999): USER’S GUIDE TO PHREEQC 

(VERSION 2 ) — A COMPUTER PROGRAM FOR SPECIATION, BATCH-REACTION, 

ONE-DIMENSIONAL TRANSPORT, AND INVERSE GEOCHEMICAL CALCULATIONS. 

U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR. BRUCE BABBITT. Secretary. U.S. 

GEOLOGICAL SURVEY. Charles G. Groat, Director. Denver. Colorado 

 

APELLO C. A. J.; POSTMA D. (2007): Geochemistry, groundwater and pollution. Vyd.: 

A. A. Balkema Publishers, Nizozemí – Amsterdam, s. 649. ISBN 04-1536-421-3 

 

DREVER J. I. (1997): The Geochemistry of Natural Waters. Vyd.: Prentice Hall, VB – 

Londýn, s. 43. ISBN 0-13-272790-2  

 

DVOŘÁK J. (1994): Variský flyšový vývoj v Nízkém Jeseníku na Moravě a ve Slezsku. 

Nakl.: Český geologický ústav, Praha, s. 77. ISBN 80-7075-1606 

 

GREGEROVÁ M.; FOJT B.; VÁVRA V. (2002): Mikroskopie horninotvorných minerálů. 

Vyd.: Moravské zemské muzeum. Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta. Nakl.: 

Moravské zemské muzeum, Brno, s. 325. ISBN 80-7028-195-2 

 

HOMOLA V.; GRMELA A. (1991): Cvičení z hydrogeologie I.. Nakl.: Vysoká škola 

báňská v Ostravě, Hornicko-geologická fakulta. Vyd.: Vysoká škola báňská, Ostrava, s. 

264  

 

CHLUPÁČ I. (2002): Geologická minulost České republiky. Vyd.: Akademie věd. České 

republiky. Nakl.: Academia, Praha, s. 436. ISBN 80-200-0914-0 

 



Klára Zamykalová: Inverzní modelování podzemních vod 

2010 62 

 

KACHLÍK V.; CHLUPÁČ I. (2003): Základy geologie a Historická geologie. Vyd.: 

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologie a paleontologie. Nakl.: 

Karolinum, Praha, s. 297. ISBN 80-246-0212-1 

 

KMEL M.; KOLÁŘ V. (1982): Hydrogeologie. Nakl.: České vysoké učení technické 

v Praze, Stavební fakulta. Nakl.: České vysoké učení technické, Praha, s. 292  

 

LIČBINSKÝ R. (2005): Geochemie a inverzní modelování podzemních vod (lokalita 

Adamov). diplomová práce. Masarykova Univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav 

geologických věd. Brno, s. 61 

 

MÍSAŘ Z. (1983): Geologie ČSSR I.: Český Masiv. Nakl.: Státní pedagogické 

nakladatelství, Praha, s. 333 

 

NÁPRSTEK V. (1985): Všeobecná geologie – Zvětrávání a sedimentární horniny, Vyd. 

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, s. 

134  

 

NYPL V.; KURÁŢ V. (1992): Hydrogeologie a pedologie. Vyd.: Vysoká škola chemicko-

technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí. Nakl.: Vysoká škola 

chemicko-technologická, Praha, s. 143. ISBN 80-7080-152-2 

 

PITTER P. (2009): Hydrochemie. Nakl.: Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, s. 

579. ISBN 978-80-7080-701-9 

 

PŘICHYSTAL A.; OBSTOVÁ V.; SUK M. (1993): Geologie Moravy a Slezska: sborník 

příspěvků k 90. výročí prof. Dr. Karla Zapletala. Vyd.: Moravské zemské muzeum. 

Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta. Brno, s. 168. ISBN 80-7028-050-6 

 



Klára Zamykalová: Inverzní modelování podzemních vod 

2010 63 

 

ŠRAČEK O.; BERTOLO R.; HIRATA R. (2006): Geochemistry and geochemical 

modeling of unsaturated zone in a tropical region in Uraˆnia,Sa˜o Paulo state, Brazil. 

Vyd.: Institute of Geosciences, University of Sa˜o Paulo, Sa˜o Paulo, Brazil; Institute of 

Geological Sciences, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic. 

Journal of Hydrology (2006) 329, 49– 62 

 

ŠRÁČEK O.; ZEMAN J. (2004): Introduction to environmental hydrogeochemistry.Vyd.: 

Masarykova Univerzita, Brno. AA-10.12, VA-10.27, s. 102. ISBN 80-210-3586-2 

 

TAUT; KLEEBERG; BERGMAN (1998): The new Seifert Fietveld program BGMN and 

its application to quantitative phase analysis. Materials Structure, s. 57-64 

 

ZEMAN J. (2007): Interakce vody s atmosférou a minerály: Modelování stability 

přírodních anorganických systémů. s. 89  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klára Zamykalová: Inverzní modelování podzemních vod 

2010 64 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek č. 1………………………………………………………………………………....3 

Obrázek č. 2…………………………………………………………………………………9 

Obrázek č. 3………………………………………………………………………………..10 

Obrázek č. 4………………………………………………………………………………..15 

Obrázek č. 5………………………………………………………………………………..16 

Obrázek č. 6………………………………………………………………………………..16 

Obrázek č. 7………………………………………………………………………………..17 

Obrázek č. 8………………………………………………………………………………..21 

Obrázek č. 9………………………………………………………………………………..25 

Obrázek č. 10………………………………………………………………………………26 

Obrázek č. 11………………………………………………………………………………27 

Obrázek č. 12……………………………………………………………………………....28 

Obrázek č. 13………………………………………………………………………………29 

Obrázek č. 14………………………………………………………………………………31 

Obrázek č. 15………………………………………………………………………………39 

Obrázek č. 16………………………………………………………………………………42 

Obrázek č. 17………………………………………………………………………………42 

Obrázek č. 18………………………………………………………………………………43 

Obrázek č. 19………………………………………………………………………………46 

Obrázek č. 20………………………………………………………………………………48 

Obrázek č. 21………………………………………………………………………………49 

Obrázek č. 22………………………………………………………………………………49 

Obrázek č. 23………………………………………………………………………………50 

 



Klára Zamykalová: Inverzní modelování podzemních vod 

2010 65 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka č. 1 ……………………………………………………………………………….10 

Tabulka č. 2 ………………………………………………………...……………………..12 

Tabulka č. 3 ……………………………………………………………………………….13 

Tabulka č. 4 ……………………………………………………………………………….13 

Tabulka č. 5 ……………………………………………………………………………….14 

Tabulka č. 6 ……………………………………………………………………………….38 

Tabulka č. 7 ……………………………………………………………………………….38 

Tabulka č. 8 ……………………………………………………………………………….40 

Tabulka č. 9 ……………………………………………………………………………….40 

Tabulka č. 10 ……….……………………………………………………………………..52 

Tabulka č. 11 ……………………………………………………………………………...54 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf č. 1 ……………………………………………….…………………………………..47 

Graf č. 2 …………………………………………………….……………………………..48 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Příklady scénářů vytvořených programem PHREEQC  

Příloha č. 2: Indexy nasycení vypočtené programem PHREEQC 


