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Na některých povrchových výchozech karbonských arkóz
a pískovců ve středních a v západních Čechách se vyskytují
nápadné konkávní tvary různého typu a rozměru, jež byly
doposud všeobecně považovány za výsledek působení
exogenních sil. V této zprávě popisujeme podrobněji ně-
které z těchto dutinových tvarů, které jsou názorně pozoro-
vatelné na třech význačných lokalitách svrchněkarbon-
ských arkóz – podél tzv. Dvořákovy stezky mezi Kralupy
nad Vltavou a Nelahozevsí (kladenské souvrství, nýřanské
vrstvy), v okolí Podlešína (tzv. Podlešínská jehla mezi Kra-
lupy a Slaným (ledecké arkózy, slánské souvrství) a v defi-
lé u Radčic při sz. okraji Plzně (Čertova kazatelna, Skály
pod Zámečkem, kladenské a týnecké souvrství) – a navrhu-

jeme jejich alternativní interpretaci. Na rozdíl od starších
genetických výkladů předkládáme argumenty, které na-
značují, že charakter i asociace těchto konkávních forem
jsou příznačné spíše pro mechanismus hypogenní speleo-
geneze a tedy že k erozi karbonských arkóz možná došlo
v podstatné míře již pod povrchem, vlivem vzestupných
agresivních roztoků migrujících z podloží.
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Přírodní vzorky a petrografické výbrusy arkóz byly zkou-
mány za pomoci stereomikroskopu Zeiss Technival 2
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a optického polarizačního mikroskopu Leitz Wetzlar II.
K upřesnění mineralogického složení pískovcových tmelů
a puklinové mineralizace byl použit elektronový mikro-
skop Quanta 450 s energiově disperzním SDD detektorem
(ADAX ApolloX) a ramanovská mikrosonda Jobin Ivon
Labram HR spojená s konfokálním mikroskopem Olym-
pus. Excitace vzorků proběhla laserem o vlnové délce
532,2 nm při napětí 50 mW.

Rekonstrukce časově teplotního vývoje karbonských ar-
kóz pomocí štěpných stop uranu U238 (apatite fission track
analysis, AFTA) byla aplikována na vzorku karbonských
arkóz nýřanských vrstev z Lobečské skály poblíž Dvořáko-
vy stezky. Apatity byly získány standardní separační meto-
dou ze 7 kg horniny. Pro datování apatitu byl použit vnější
muskovitový detektor, připevněný na povrch vzorku a ozá-
řený termálními neutrony. Hustoty a délky spontánních
a indukovaných štěpných stop byly měřeny mikroskopem
Zeiss Imager M1.m vybaveným stolkem AUTOSCANTM

.

Stáří vzorku bylo určeno dzeta kalibrační metodou a vy-
počteno programem TRACKEY, přičemž jako standardu
bylo použito apatitu typu Durango. Teplotní historie horni-
ny byla vypočtena programem AFTSolve se zabudovaným
multikinetickým žíhacím modelem. Další detaily použité
metodiky popisují Glasmacher et al. (2002).
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Častým a nápadným typem erozních forem, který lze pozo-
rovat na všech třech uvedených lokalitách, jsou kulovité
dutiny různého průměru, nezřídka navzájem splývající do
složitějších hroznovitých tvarů, nebo vytvářející vertikálně
protažené řetězce (obr. 1A, H). Komplikované interference
kulovitých a polokulovitých dutin rovněž přispívají k cha-
rakteristické modelaci vnitřních prostor větších dutin a jes-
kyní (obr. 1F, G). Ve stropech mnoha větších dutin jsou
místy vyvinuty i výrazné vertikální komínovité dutiny,
někdy více než metr vysoké a slepě ukončené hladce vy-
krouženými kopulovitými klenbami (obr. 1D), doprováze-
né subhorizontálními trubicovitými stropními kanály
(obr. 1E). Na obnažených svislých pískovcových stěnách
lze pozorovat další zajímavé erozní tvary, z nichž k nejčas-
tějším patří směrem vzhůru slepě se uzavírající polokulo-
vité konkávní formy různého rozměru (obr. 1B, C). Větši-
na vhloubených forem tohoto typu se vyznačuje čistě
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vykrouženými kulovitými průřezy, případně průřezy ve
tvaru široce rozevřeného sférického trojúhelníku. K polo-
kulovitým a kulovitým dutinám zespodu často vedou sub-
vertikálně protažené, přímočaře trubicovité nebo stromo-
vitě se větvící vhloubené tvary připomínající erodované
vertikální kanály; místy dosahují výšky i několika metrů
(obr. 1A, H). Z menších negativních forem, které lze rov-
něž spatřit na obnažených pískovcových stěnách, zaujmou
zejména různé typy drobnějších komplexních voštin.

Mnohé z popsaných erozních tvarů vznikly evidentně
podél primárních nehomogenit uvnitř pískovcových masi-
vů – velmi častá je např. jejich vazba na plochy litologic-
kých hranic pískovců a slepenců, uhelné vložky, výraznější
plochy šikmého zvrstvení a zejména na nerovnosti a kon-
takty vrstevních ploch. Na některých místech je rovněž
dobře viditelná spojitost větších dutin či jeskyní se subver-
tikálními severojižními puklinami (obr. 1I).
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Stěny mnoha konkávních forem jsou často potaženy kom-
paktní tmavou krustou s vysokým obsahem železa a SiO2.
Na některých místech (Dvořákova stezka) je tato povrcho-
vá poloha, tvořená drobně krystalickým autigenním kře-
menem spolu s oxyhydroxidy Fe, vyvinuta jenom lokálně
a zdá se, že většinou padla za oběť intenzivní říční erozi. Na
lokalitě Radčice (Čertova kazatelna), kde jsou zmíněné
krusty dosud dobře zachovány, jde o až 5 cm mocné, re-
zavě hnědočervené masivní potahy, složené převážně
hematitem a goethitem a tmelené jílovými minerály sku-
piny kaolinitu, křemenem a sádrovcem. Železité impregnace
popsaného druhu jsou vyvinuty zejména ve formě deskovi-
tých, částečně erodovaných potahů podél subvertikálních
ploch severojižních puklin (obr. 1I), ale vyskytují se často
i podél horizontálních vrstevních ploch a potahují i stěny
mnoha negativních erozních forem. Mimoto jsou přímo
uvnitř některých pískovcových vrstev vzácněji přítomny
i kompaktní koncentrické železité útvary o průměru do ně-
kolika centimetrů, v řezu připomínající duté trubice.

Za polohou deskovitých Fe inkrustací, směrem do nitra
čerstvého sedimentu, bývá často vyvinuta 2–10 cm mocná
alterační zóna, v níž došlo k rozpadu jinak kompaktní pev-
né arkózy na bělavý sypký, křídu připomínající písčitý se-
diment. Písčitý rozpad horniny byl zjevně způsoben roz-
kladem původního kaolinitického tmelu a zrn nestabilních
minerálů, zejména živců a slíd. V alterované zóně lze pod
mikroskopem pozorovat pozvolna sílící intenzitu těchto
druhotných změn. Na jejich počátku byla mnohá živcová
zrna postižena rozpadem vnějších generací zonálních krys-
talových lemů, zatímco v jádrech některých krystalů došlo
k vyleptání kulovitých dutin. V silněji postižených arkó-
zách proběhl již prakticky kompletní rozpad živců, jež pře-
šly v jemnou sněhobílou, mouku připomínající hmotu, za-
tímco slídy a kaolinitický tmel byly přeměněny v mazlavou
substanci, z níž se lehce uvolňují jednotlivá křemenná zrna.
Klastický křemen, tvořící objemově nejvýznamnější slož-
ku arkóz, přitom nebyl popsanými procesy příliš postižen,
v případě některých křemenných zrn však lze přesto pozo-

rovat příznaky počínající koroze, zejména rozvoj drobných
dutin a puklin uvnitř zrn a mikroskopických pórů na jejich
povrchu.
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Analýza stop spontánního štěpení uranu (U238) v apatitech
karbonských arkóz ukázala, že tzv. uzavřené stopy (con-
fined tracks) byly významně zkráceny z původní délky
16,3 μm na přibližně 11,6 μm. To naznačuje, že po vynoře-
ní ze zóny úplného vyžíhání (~120 °C) pokračovalo další
žíhání a délky štěpných stop prodělaly další zkracování.
Teplotně časový vývoj vzorku rekonstruovaný zpětným
modelováním je zachycen na obr. 2. Ze získaných dat je pa-
trné, že po vynoření ze zóny úplného vyžíhání během jury
(~190 Ma), poklesla teplota, které byla arkóza vystavena,
ze 120 °C na asi 80 °C a v této teplotní zóně hornina setrva-
la prakticky beze změny po velkou část mezozoika a tercié-
ru. Posléze, během neogénu (15–20 Ma), došlo k rychlému
poklesu teploty až na recentní povrchovou teplotu.
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Konkávní tvary podobné těm v karbonských arkózách jsou
v moderní literatuře zpravidla popisovány jako tafoni, voš-
tiny nebo alveolární formy. Vyskytují se na různých horni-
nových substrátech, v podstatě ve všech klimatických pás-
mech a jejich vznik je většinou vysvětlován rozmanitými
povrchovými procesy působícími v subaerickém režimu,
mj. vlivem solného zvětrávání, diferenciálního tmelení
a zvětrávání sedimentu, říční, biologickou či větrnou erozí,
litologickými variacemi sedimentů, nebo periodickými
změnami mikroklimatu a vlhkosti (viz Groom et al. 2015
a další reference tamtéž).

Také v případě erozních forem v karbonských arkózách
lze jasně pozorovat, že při jejich vzniku se do určité míry
uplatňovaly primární sedimentogenní či diagenetické ne-
homogenity sedimentu. Podobně také vliv rozmanitých fo-
rem biologické eroze, který lze i v současnosti ověřit přímo
na místě, je nesporný – k mechanické či chemické erozi ar-
kóz přispívá např. hmyz, ptáci přebývající v některých du-
tinách apod.

Na druhou stranu, některé rysy popsaných dutinových
forem a zejména jejich vzájemné asociace silně evokují
konkávní tvary hojně popisované v posledních letech z tzv.
hypogenních jeskyní, tedy formy, jež vznikly pod povr-
chem, účinkem agresivních vzestupných vod (Dublyansky
2014). Konkrétněji, asociace konkávních tvarů v karbon-
ských arkózách odpovídají svrchním členům tzv. morfolo-
gické suity vzestupného proudění (morphologic suite of
rising flow, MSFR), která je nově považována za důležité
diagnostické kritérium hypogenní speleogeneze (viz Klim-
chouk 2011 a další reference tamtéž). Jsou zde přítomny
jednak tzv. přechodové stěnové a stropní formy (transitio-
nal wall and ceiling features) – vzestupné polotrubicovité
vertikální kanály, vzestupné řetězce vzájemně interferují-
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cích polokulovitých dutin, stropní subhorizontální polo-
trubicovité kanály a oddělené či interferující stropní ko-
pule. Svrchními členy zmíněné MSFR suity, které lze
v arkózách rovněž pozorovat, jsou potom tzv. výstupní či
výpustní formy (outlet features), jež představují stropní ko-
pule a vertikální trubice (domepits, vertical tubes) stoupají-
cí vzhůru ze stropů dutin nebo chodeb a zakončené buď sle-
pě („undeveloped outlets“), nebo prorážející vzhůru do
nadložních vrstev, k výrazným vrstevním hranicím, nebo
až zcela na povrch terénu („successful outlets“). Nakonec
za ekvivalent spodních členů MSFR suity – tzv. vstupních
míst (feeders, inlets), lze podle našeho názoru považovat
subvertikální severojižní mineralizované pukliny, které
jsou na jedné z uvedených lokalit (Radčice u Plzně) dobře
patrné přímo na studovaných výchozech. Také druhá ze
studovaných lokalit – defilé podél Dvořákovy stezky – je
zjevně situována podél výrazné vertikální plochy severo-
jižní dislokace, která usměrňuje patrně i samotný tok Vlta-
vy v tomto úseku na sever od Kralup.

V předkládaném modelu proto navrhujeme vznik popsa-
ných konkávních forem interpretovat jako výsledek hypo-
genní speleogeneze (sensu Dublyansky 2014), která pro-
běhla pod povrchem působením roztoků, migrujících po
puklinách směrem vzhůru a od nich dále laterálně do stran,
podél propustných vrstevních ploch (obr. 3).

Důležitý aspekt tohoto interpretačního schématu přitom
spočívá v tom, že mnohé z uvedených prvků nemusejí nut-
ně vznikat pouze mechanismem hypogenní speleogeneze,
ale mohou být výsledkem řady čistě exogenních procesů
nebo jejich kombinací s vnitřními predispozicemi sedi-
mentu. Například sférické dutiny a další vykroužené nega-
tivní tvary, které se v karbonských arkózách hojně vysky-
tují, samy o sobě nemusejí představovat výhradně
výsledek eroze hypogenními vodami, ale mohou vznikat
i v důsledku geomechanických tlaků podél ploch hornino-
vých diskontinuit (Bruthans et al. 2014). Je rovněž velmi
pravděpodobné, že čistě exogenní procesy se na formová-
ní mnoha původně hypogenních forem podílely i druhot-
ně, poté, co v důsledku eroze byly sekvence karbonských
arkóz vynořeny k povrchu. Některé menší erozní útvary,

např. drobné voštiny, jistě mohly vzniknout i působením
čistě subaerické eroze. Klíčovým argumentem pro nazna-
čený model hypogenní speleogeneze je však – spíše než
jednotlivé izolované formy – celková charakteristická
asociace popsaných konkávních forem, zjištěná a ověřená
v posledních letech v desítkách jeskyní po celém světě, je-
jichž hypogenní původ nevzbuzuje pochybnosti (Klim-
chouk 2011).

Mimo uvedené charakteristické asociace negativních
forem, je dalším podstatným argumentem ve prospěch na-
značeného hypogenního mechanismu i přítomnost hemati-
tových a goethitových krust na tektonických puklinách,
kolem nichž jsou formy vyvinuty, podél vrstevních ploch
a konečně i na povrchu některých negativních forem sa-
motných. Morfologicky i mineralogicky analogické typy
proželeznění lze pozorovat též na mnoha lokalitách v pís-
kovcích české křídy (např. na Kokořínsku, v Českém ráji,
Českém Švýcarsku a jinde), kde je jejich hydrotermální pů-
vod považován za nesporný (viz Adamovič – Cílek 2002
a další reference tamtéž). Tato pozorování mají důležitý
význam pro další úvahy o mechanismu i době, kdy předpo-
kládané hypogenní alterace v karbonských arkózách pro-
běhly (viz dále).

Chemismus agresivních fluid, jež popisované negativní
tvary v karbonských sedimentech erodovala, nelze na zá-
kladě stávajících petrografických poznatků s určitostí re-
konstruovat. Kritickým faktorem je úplná absence vhod-
ných žilných minerálů, jejichž plynokapalné uzavřeniny by
bylo možno podrobit mikrotermometrické analýze. Se-
lektivní rozpouštění živců a jílových minerálů, které bylo
zjištěno v alterační zóně karbonských arkóz, je nicméně
známo z pískovcových kolektorů vystavených účinkům
slaných vod s obsahem CO2 (Brophy et al. 2010). V tomto
kontextu je klíčové, že v hluboce pohřbených stratigrafic-
kých ekvivalentech karbonských sedimentů, v nichž se
vyskytují popisované konkávní tvary (především v horni-
nách kladenského a týneckého souvrství), jsou již dlouho
známy rosoly Na-Cl typu, sycené CO2. Řadou vrtů do stře-
dočeského permokarbonu byly v hloubkách kolem 1000 m
zastiženy uhličité hyperhalinní vody vysoké mineralizace
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(až 87 g/l), 40–78 °C teplé (Jetel – Rybářová 1986), jež
díky sycení CO2 na některých místech i dnes stále vyvěra-
jí až na povrch (Slaný, Šternberk, Mšené aj.). Vzhledem
k nízké efektivní pórovitosti karbonských sedimentů je
však vzestupný pohyb těchto vod omezen pouze na zóny
tektonických linií s puklinovou propustností, což kores-
ponduje s naším modelem hypogenního krasovění. Zdro-
jem železa, z něhož se ukládaly železité krusty na pukli-
nách i na povrchu erozních forem, mohly přitom
být železem bohatá svrchněkarbonská, tzv. červená sou-
vrství.

Otázka, kdy přesněji k předpokládaným hypogenním al-
teracím karbonských sedimentů došlo, je zodpověditelná
na základě kombinace dat získaných metodou AFTA a šir-
šího geologického kontextu. Data AFTA ukazují, že v ob-
dobí mezi karbonem a jurou prodělaly karbonské sedimen-
ty nejprve intenzivní prohřátí s teplotami přesahujícími
~ 120 °C. Následná dlouhá etapa stálých horninových
teplot v rozmezí 60–80 °C je interpretována jako období
termální stability doprovázející peneplenizaci a omezenou
sedimentaci během podstatné části mezozoika a terciéru.
Nakonec zrychlený pokles teplot, který se výrazně projevil
během posledních 20 mil. let, lze spojovat s obdobím re-
gionálního vyklenování a vzestupu Českého masivu v dů-
sledku orogenních tlaků přenášených z alpské oblasti. Vel-
mi podobný teplotně časový vývoj, jako byl zjištěn ve
studovaném vzorku karbonských arkóz, však prodělaly

i mnohé další horniny různých stratigrafických formací
v české části Českého masivu, což naznačuje, že popsaná
teplotně časová evoluce představuje širší regionální feno-
mén (Glasmacher et al. 2002).

Na tomto základě a rovněž na základě pozorování analo-
gických alterací v pískovcích české křídy se domníváme,
že k popisovaným hypogenním procesům došlo až v post-
cenomanském období, pravděpodobně během neogénu.
V té době byla totiž velká část Českého masivu ovlivněna
všeobecným vzestupným pohybem (upliftem), spojeným
s alpínskými tlaky, jež vyvolaly oživení severojižních zlo-
mů a intenzivní migraci fluid (Zeman et al. 2000). Jak na-
značují data AFTA, karbonské sedimenty v této etapě již
vystupovaly k povrchu a nacházely se v zóně klesajících
teplot < 60 °C. To znamená, že k uvažovaným hypogenním
alteracím mohlo dojít relativně nehluboko pod povrchem,
možná během míšení vystupujících roztoků s vodami měl-
čího oběhu, což dezintegraci arkóz mohlo značně usnadnit
(Klimchouk et al. 2012). Pozdější procesy, především de-
nudace a říční eroze, hypogenní krasové formy obnažily
a vystavily je účinkům běžných a dodnes stále působících
exogenních sil.

Závěrem bychom rádi zdůraznili, že smyslem našeho
příspěvku není zpochybňovat stávající modely povrchové-
ho zvětrávání pískovců jako takové. Je jasné, že procesy
vedoucí ke vzniku negativních erozních tvarů v pískov-
cích, jež představují celosvětový fenomén, jsou nesmírně
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rozmanité a v mnoha případech jsou skutečně spojeny
s čistě exogenními faktory – vodní, větrnou či solnou erozí,
klimatickými nebo biologickými vlivy atp. V této úvaze
pouze naznačujeme – a současně předkládáme k širší dis-
kusi – i odlišnou možnost, že na některých lokalitách, za
specifických geologických podmínek, mohly zřejmě
vzhledově podobné erozní tvary v pískovcích vznikat i pod
povrchem, v důsledku alterace sedimentů z hloubky vystu-
pujícími agresivními roztoky. Charakteristické asociace
negativních erozních tvarů, intenzivní alterace hornin i mi-
neralizace přilehlých puklin spolu s širším geologickým
kontextem naší představě nasvědčují.

Klimčuk et al. (2013) nedávno předložili velmi podob-
nou interpretaci pro objasnění původu „pseudokraso-
vých dutin“ a „voštin“ v terciérních vápencových masi-
vech Krymu. Nápadná shoda mezi geologickou situací
i formou erozních tvarů na krymských lokalitách, jež
byly po mnoho desetiletí rovněž považovány za produk-
ty exogenního zvětrávání a „specifického mikroklima-
tu“, a erozními formami v českých karbonských arkó-
zách je sugestivní a naznačuje, že uvedený koncept by
mohl mít širší potenciál i pro interpretaci některých dal-
ších oblastí.
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