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Moderní postupy analytického studia vyžadované při stu-
diu stavebních památkových objektů zahrnují čím dál více
nejen požadavek na určení petrografického charakteru ka-
mene, který byl pro jejich stavbu použit, ale současně
i upřesnění lokality, kde byl těžen.

Historické opevnění města Slaného (resp. jeho zachova-
ná část) je vedeno na seznamu nemovitých kulturních pa-
mátek a zařazeno v seznamu Národního památkového
ústavu – Nejohroženější nemovité památky. Bylo budová-
no brzy po založení města na počátku 14. století, zřejmě již
v kamenné podobě (Kuča 2004). Během své existence pro-
šlo často bouřlivým vývojem a jeho poškození v bojích
a při požárech či jen potřeba zajistit plnohodnotnou obranu
města vyžadovaly obnovu, přestavbu nebo zesílení. Od
první poloviny 19. století docházelo vlivem industrializace
a ztráty obranných funkcí k jeho destrukci.

Na obr. 1 je zachycena podoba historického opevnění měs-
ta Slaného, cca z počátku 19. století. Z původního opevnění se

dochovaly jen nevelké fragmenty hradebních zdí, šest věží
hlavní hradby, šest bašt parkánové zdi a Velvarská brána (Ra-
zím 1997). Z některých jeho částí (např. bran) jsou však pod
půdním pokryvem zachovány základy a díky archeologickým
výzkumům je možné staré stavby identifikovat.

Na stavbu částí opevnění (např. při rekonstrukci věže pos-
tavené za dnešní poštou nebo části bran) byly použity pískov-
ce. Nosným stavebním kamenem je však opuka. Z ní byly vy-
stavěny hradby, věže a bašty v hlavní i parkánové zdi a patrně
také části všech čtyř bran – svědčí o tom např. nálezy staveb-
ních kamenů odhalených při archeologickém výzkumu zá-
kladů Pražské brány ve Vinařického ulici (Unger 2013).
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Místa pro odběry vzorků v historickém opevnění byla vo-
lena tak, aby zahrnula všechny typy stavebních objektů
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a současně i vývojové etapy opevnění. S přihlédnutím
k ekonomickým nákladům a se zřetelem na středověkou
dopravní techniku byla při hledání historických lomů vo-
lena vzdálenost max. do 30 km od Slaného. Na základě re-
kognoskace terénu však existoval vhodný stavební kámen
v dosahu max. do 10 km od středověkého města.

V minulosti Slaný a bělohorské souvrství české křídové
pánve, k němuž náleží opuka, zmínil Krejčí (1869) a Zahál-
ka (1898), podle Friče (1885) „lomy na opuku (Pläner-
brüche) ‚na hájích‘ u Slaného neukazují podobu džbánské
opuky, nýbrž již zcela nabízejí poměry, jak je znovu nalez-
neme na Bílé Hoře u Prahy. Hlubší vrstvy jsou zakryty
a v lomech je otevřena jen vehlovická opuka“. Obrázek 2

ukazuje tuto oblast v době tzv. 1. vojenského mapování –
Josefského, které probíhalo v letech 1764–1768
a 1780–1783. V současnosti je v této části Slaného mezi
Fügnerovou ulicí a místem Za Klášterem park, letní kino,
městská zástavba a pole.

Soupis odebraných vzorků s uvedením odběrových míst
je uveden v tab. 1.

Vzhledem k tomu, že petrografický rozbor patří mezi
tzv. destruktivní geologické analýzy, musí být odpovída-
jící makrovzorek z památkových objektů odebírán velmi
šetrně. Na základě zkušeností byly odebírány vzorky o ve-
likosti cca 5 cm3. Petrografická charakteristika libovolné
horniny nezbytně vyžaduje vedle makroskopického popisu
i popis mikroskopický. Pro mikroskopické studium připra-
vila brusírna Ústavu geologických věd PřF MU v Brně vý-
brusové preparáty (výbrusy) o velikosti 2 × 3 cm.
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Sample Rock Localization of samples

1 spongilitic marlstone ZAV (No. 1905), Prague gate, foundations, brickwork

2 spongilitic marlstone ZAV (No. 1900), Prague gate, foundations, brickwork

3 spongilitic marlstone ZAV (No. 1902), Prague gate, renaissance bridge – foot, brickwork

4 spongilitic marlstone ZAV, Prague gate, barbican, core of brickwork

5 spongilitic marlstone Spongilitic marlstone of wall, Soukenická St 11

6 spongilitic marlstone Spongilitic marlstone of wall, Kynského St 24

7 spongilitic marlstone Spongilitic marlstone of wall, Na Hradbách St 6

8 spongilitic marlstone Spongilitic marlstone of wall, Vinařického St 3/Havířská St, wall in a corner

9 spongilitic marlstone ZAV BP, construction of parking house

10 spongilitic marlstone Háje area, small quarry/cut below open-air cinema

11 spongilitic marlstone Háje area, small quarry/cut below open-air cinema farther on the street

12 spongilitic marlstone Area Za Klášterem, small quarry/street cut

13 spongilitic marlstone BP, Smečno – outcrop/former quarry next to road to Nová Ves behind football playground

14 spongilitic marlstone Field beyond the Hvězda village

15 spongilitic marlstone Field next to road between Dřínov–Drchkov–Zlonice

H�.
*
������
��������� ����
"����O
&�
*
����������
������
����
&�������
������
3&�����
1J)C9

'��: 1: '����� ���� �� ����� 3�������P��� * ���������!9 ��
��.
��
�������
3""":�������:��
1J)<9:
>� : 1: ���� �� ��� ���� ������ ��������� 4������� 3�������P��� *
4�������9
��
���
((#
��
�����
3""":�������:��
1J)<9:

3	�4�� �� 5�6	 ��������&�/����07�8�����*�� ��9� ����������� ���*���� ����:)��;����:���'��9��*� ���+���(���� ��������� ��<����



Mikroskopická analýza výbrusů v procházejícím polarizo-
vaném světle a mikrofotodokumentace studovaných hornin
byly vyhotoveny s použitím petrografického polarizačního
mikroskopu Olympus BX51 v kombinaci s fotoaparátem Ca-
non 40D, vybaveným softwarem Canon EOS Utility.

Analýzy zrnitosti byly vyhodnoceny zpracováním digi-
tálních obrazů (mikrosnímků pořízených při identickém
zvětšení) pomocí programu ANALYSIS, který byl součás-
tí mikroskopu Olympus BX51 (informace o programu na
www.olympus-ims.com 2016).

Chemické silikátové analýzy byly provedeny mokrou
cestou v chemické laboratoři Ústavu geologických věd
MU (analyzoval P. Kadlec). Způsob stanovení jednotli-
vých oxidů a prvků při silikátové analýze: H2O

– sušeno
110 °C, H2O

+ Penfieldova metoda, SiO2 vážkově, TiO2 fo-
tometricky s H2O2, Al2O3 titračně KIII, Fe2O3 fotometric-
ky, FeO titračně K2Cr2O7, MnO atomovou absorpční spek-
trometrií, CaO titračně KIII, MgO AAS, K2O AAS,
Na2O AAS, Li2O ppm AAS, S vážkově, CO2 absorpčně,
P2O5 fotometricky. Výsledky chemických silikátových
analýz byly přepočteny na normativní minerály progra-
mem MINLITH (Rosen et al. 2003).
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Makroskopicky lze studované stavební opukové kvádry
i opuky odebrané z vytipovaných historických lomů
(v současné době již pouze drobných výchozů) charakteri-
zovat jako jemně zrnité zpevněné sedimentární horniny še-
dobílé, šedé, okrové až světle hnědé barvy. Ve výchozech
jsou patrné časté rezavě zbarvené vrstvičky a laminy. Tyto
dokládají variabilitu Fe oxyhydroxidů. Méně často lze vy-
sledovat změny zrnitosti. Většinou jsou masivní, nebo jen
slabě vrstevnaté, odlučují se lavicovitě.

Průměrnou velikostí zrna spadají opuky mezi aleurity
(viz tab. 2). Většina klastických zrn je málo opracována,
jsou poloostrohranná až polozaoblená. Všechny opuky
mají obsah biosparitového karbonátu vyšší než 50 % z cel-
kového obsahu karbonátů. Obsah kalcitových schránek
mikrofosilií dosahuje do 10 %. Vnitřní stavba je slabě para-
lelní, podmíněná sedimentární vrstevnatostí, která je mak-
roskopicky neznatelná. Vzhledem k tomu nelze vyloučit,
že jde o projev související s orientací výbrusů – kolmo
či souhlasně s rovinou vrstevnatosti. Mikrostrukturní pro-
měnlivost studovaných opukových kvádrů ukazuje
obr. 3. V posledním snímku je zachycen kontakt železitého
pískovce s opukou. Je zřejmé, že opuka na kontaktu je vý-
znamně ovlivněna železitým tmelem.

Na základě mikroskopických charakteristik (podle kvan-
titativního podílu křemene a karbonátu) lze oba studované
soubory opuk rozdělit do dvou skupin. První skupinu před-
stavují opuky s výraznějším podílem klastických složek
(křemen, živce, slídy), v druhé převažují chemogenní kar-
bonáty. Pórovitost stanovená analýzou obrazu je uvedena
v tab. 3.

1. Opuky s vyššími obsahy křemene mají jemně psami-
tickou až aleuriticko-psamitickou mikrostrukturu. Obsah
jílových minerálů i karbonátů je nižší než 50 obj. %. Tmelí-
cí složka je často impregnována Fe-oxyhydroxidy. Klasty
křemene bývají ostrohranné, ojediněle mírně zaoblené.
Úlomky alkalických živců se v porovnání s plagioklasy
vyskytují častěji. Tvoří převážně ostrohranná, mírně prota-
žená zrna se „stínovitým“ mřížkováním charakteristickým
pro mikrokliny. Identifikovat lze i mikroperthitické orto-
klasy. Plagioklasy tvoří ostrohranné velmi jemné klasty,
často lištovitě protáhlé. Charakteristické polysyntetické
zdvojčatěné lamelování není příliš zřetelné. Obě skupiny
živců mají velmi čerstvý vzhledu. V akcesorickém množ-
ství bývají přítomny slídy a glaukonit. Biotit tvoří protáhlé
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Spongilitic marlstone blocks Spongilitic marlstone from historical quarries

Sample Ø Min. Max. δ Sample Ø Min. Max. δ
1 0.030 0.010 0.082 0.014 10 0.034 0.008 0.153 0.019

3 0.035 0.009 0.084 0.014 11 0.018 0.008 0.054 0.007

4 0.035 0.014 0.092 0.015 12 0.017 0.007 0.054 0.007

5 0.023 0.009 0.090 0.014 13 0.040 0.009 0.128 0.020

6 0.029 0.011 0.117 0.017

7 0.020 0.007 0.089 0.011

8 0.020 0.005 0.068 0.010

9 0.030 0.013 0.115 0.016
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Sample 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Porosity (vol. %) 10.2 5.3 16.5 16.3 19.4 10.2 7.5 15.7 13.4 10.3 8.2 12.2
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hnědé až červenohnědé, zřetelně pleochroické lupínky
s roztřepenými okraji, muskovit je bezbarvý a velmi jemně
lupenitý. Zaoblené, okrouhlé i zcela nepravidelně omezené
agregátní shluky glaukonitu jsou nejčastěji olivově zelené
až zelenožluté. Pokud se vyskytují v proplástcích bohatých
na Fe-oxyhydroxidy, mají hnědozelenou až zelenohnědou
barvu. Karbonátový tmel má charakter mikritu, který je lo-
kálně rekrystalován.

2. Opuky druhé skupiny obsahují více karbonátové slož-

ky. Svým celkovým složením jsou klasifikačně blízké vá-
pencům (Konta 1973). Mají psamiticko-aleuritickou až
aleuritickou mikrostrukturu s karbonátovým tmelem. Kar-
bonát tvoří 50–90 obj. %. V karbonátovém tmelu lze roz-
poznat mikrit i sparit. Spolu s jílovými minerály bývají kar-
bonáty zabarveny Fe-oxyhydroxidy. Obsahují klastické
částečky křemene, alkalických živců, plagioklasů, musko-
vitu, biotitu a glaukonitu. Jemná, max. psamitická zrnka
křemene jsou ostrohranná, často popraskaná. Alkalické
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Spongilitic marlstone from Slaný Spongilitic marlstone from Přední Kopanina Spongilitic marlstone from Přibylov

Cc Q Fsp Pel Sum Cc Q Fsp Pel Sum Cc Q Fsp Pel Sum

1 23.1 42.9 11.2 18.6 95.7 16 19.4 60.3 15.7 0.0 95.4 23 39.7 36.8 18.2 0.0 94.7

3 32.4 49.9 11.5 5.5 99.3 17 27.4 51.4 0.0 15.8 94.6 24 23.3 56.0 5.8 10.6 95.7

4 27.5 46.3 13.7 9.0 96.5 18 37.6 41.2 4.3 7.7 90.8 25 23.1 57.6 4.9 10.5 96.1

6 32.2 37.3 13.0 14.3 96.8 19 34.6 37.7 10.1 11.3 93.7 26 28.4 54.0 4.9 8.4 95.7

7 27.4 45.4 9.6 14.8 97.1 20 17.5 59.9 0.0 13.7 91.1 27 28.6 54.2 4.8 10.5 98.1

8 80.6 11.7 3.5 3.9 99.6 21 29.1 48.5 6.0 10.3 93.9 28 35.7 53.9 0.0 3.9 93.5

10 32.8 43.8 8.5 10.9 95.9 22 32.4 48.0 4.5 7.4 92.3 29 28.1 55.8 1.1 13.0 98.0

11 62.9 25.2 5.0 5.9 99.0 30 27.6 55.4 0.0 12.9 95.9

12 78.1 13.2 3.5 4.6 99.4

13 43.7 40.6 0.8 14.6 99.5

14 79.1 14.3 1.1 4.8 99.3

15 33.6 47.9 1.5 15.7 98.6
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živce bývají protáhlé, na úlomcích je místy rozpoznatelné
dvojčatění. Na okrajích a podél štěpnosti jsou zatlačovány
karbonáty. Bývají přeměněné, kaolinitizované. Klasty pla-
gioklasů mají pouze nevýrazné lamelování polysyntetic-
kých dvojčatných srůstů. Bezbarvý muskovit tvoří protáhlé
lupínky. Agregátní zrna glaukonitu, olivově zelená až zele-
nohnědá, jsou drobná, nepravidelně omezená až dokonale
zaoblená (obr. 4). Běžně pozorujeme úlomky schránek fo-

raminifer, které jsou pseudomorfovány nebo vyplněny
karbonátem či opálem (obr. 5). Přítomny jsou také kře-
mité jehlice hub. Vápenaté mikrofosilie se shlukují, někdy
tvoří tenké polohy, lokálně pozorujeme zabarvení oxy-
hydroxidy Fe.

V asociaci akcesorických minerálů se v obou skupinách
opuk vyskytují sloupečky červeného rutilu a hnědozelených
turmalínů. Méně časté jsou střípkovité granáty a zirkon.

@�������
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Vzhledem k často velmi malým rozměrům minerálních zrn
neposkytují bodové planimetrické analýzy opuk spolehlivé
výsledky. Někteří autoři (např. Kotlík et al. 2000, Šrámek
2004, Všianský et al. 2009, Gregerová et al. 2012) proto
doporučují používat pro klasifikaci těchto jemně zrnitých
sedimentů klasifikace chemické, a to buď přímé srovnání
obsahů jednotlivých oxidů, nebo aplikované na tzv. mine-
rální normy, které nám dovolují vytvořit si určitou předsta-
vu o jejich minerálním složení a současně je vzájemně ko-
relovat.

Druhá alternativa byla využita i v předložené studii. Bro-
tan (2015) mj. uvádí, že ve skupině živců dominují sodné
alkalické živce (Ab) a draselné (Or) se v normě studova-
ných opuk neobjevují. Nápadná je i variabilita normativní-
ho křemene (12–50%), kterou pozorujeme na tak malém
plošném rozsahu. Proměnlivý je i podíl jednotlivých jílo-
vých komponent a extrémně vysoký obsah kalcitu (80 %).
Podle klasifikace Konty (1973) se jedná již o vápenec.
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Studované opuky z oblasti Slaného byly korelovány ne-
jen mezi sebou navzájem, ale rovněž s nejznámějšími opu-
kovými výskyty – Přední Kopaninou a Přibylovem.

Vzájemné srovnání bylo provedeno nejen optickými
a chemickými metodami, ale v příspěvku jsou předloženy
i možnosti obrazové analýzy (vyhodnocení zrnitosti a pó-
rovitosti), vizualizace mikrostruktur, normativních pře-
počtů a multivariační shlukové analýzy.

Výsledky vypočtených hlavních minerálních norem po-
užívaných pro klasifikace opuk jsou uvedeny v tab. 4.
Z ternárního diagramu (obr. 6) je zřejmé, že studované
opukové kvádry (vz. 1, 3, 4, 6 a 7) obsahují vyšší normu jí-
lových minerálů a živců. Naopak opuky z historických
lomů svým normativním složením odpovídají jílovitým
vápencům (vz. 11, 13, 15) až vápencům (vz. 12,14). Opuka
ze zářezu pod letním kinem (vz. 10) se normativním slože-
ním nejvíce přibližuje analyzovaným kvádrům z hradeb.

Poměrné zastoupení normativního křemene a karbonátů
v korelovaných souborech opuk názorně ukazuje obr. 7.
Zatímco opuky z Přibylova dokládají téměř shodné pomě-
ry a opuky z Přední Kopaniny vykazují pouze malý roz-
ptyl, tak opuky ze slánských hradeb i místních lomů jsou
značně rozdílné. Pokud použijeme pro stanovení přísluš-
nosti opuk z korelovaných tří oblastí ternárního klasifikač-
ního diagramu Konty (1973) na obr. 8, pak se v projekčním
poli diagramu posouvají výrazněji k vrcholu normativního
kalcitu projekční body obou souborů opuk ze Slaného.
Opuky z Přední Kopaniny a Přibylova se promítají směrem
k vyšším normativním obsahům křemene. Opuky z obou
korelovaných lokalit mají nižší obsahy karbonátů.

Obdobné závěry lze prokázat i clusterovou analýzou
(obr. 9). K posouzení bylo použito výsledků chemických
analýz převzatých z prací Marešové (2006) a Brotana
(2015). Stavební opukové kvádry (vz. 2, 4, 7) jsou si svým
chemismem velmi blízké a podobné vzorku 17 z Přední
Kopaniny. Statisticky nejméně shodné jsou opuky vz. 12,
14 a 8 a nejvíce odlišný je vz. 11.

������

Předložené výsledky ukazují proměnlivost slánských opuk
nejen mezi lokalitami a stavebními kvádry, ale i v rámci lo-
kalit. Z korelace normativního složení i přímého statistic-
kého vyhodnocení celkového chemického složení slán-
ských opuk a opuk z Přední Kopaniny a Přibylova
vyplynula jejich vzájemná normativně minerální rozdíl-
nost. Slánské opuky spadají až do vápencových hornin
(klasifikačně na rozhraní jílovitých a křemičitých vápen-
ců). Naopak většina opuk z Přední Kopaniny a Přibylova se
promítá do oblasti jílovito-vápenatých „silicitů“.

Je velmi pravděpodobné, že velká či největší část opuko-
vého kamene byla získána z bývalých lomů v oblasti Háje
a Za Klášterem, neboť charakter vzorků 10, 11 a 12 z této
lokality podle provedených analýz odpovídá kamenům
z opevnění a také tato oblast o ploše cca 40 ha – při uvažo-
vané výšce lomů 4 m a 70% využitelnosti vylámaného ka-
mene – mohla poskytnout až 110 000 m3 kamene. Na vý-
stavbu městského opevnění bylo při uvažované délce

hlavní i parkánové hradby 1250 m, tloušťce 2,20 m, resp.
1,40 m (Razím 1997), výšce vč. základů 8,00 m, resp.
2,40 m, a při zohlednění objektů bran, věží a bašt potřeba
cca 35–40 tis. m3 opuky.

Poděkování. Předložený článek vznikl na základě výsledků diplo-
mové práce. S ohledem na relativně omezené finanční prostředky
nebylo možné provést všechny potřebné analýzy, omezený byl jak
počet výbrusových preparátů, kterých bylo vhodné zhotovit mno-
hem více, ale především navazujících analýz. Hlavním cílem, kte-
rého bylo dosaženo, bylo potvrzení či vyvrácení předpokladu po-
užívání hornin z místních zdrojů. Ze stejného důvodu mohly být
pro srovnání použity jen výsledky publikované ve starších pra-
cích, byť i ze vzdálenějších lokalit. Autoři děkují recenzentům za
cenné připomínky.
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