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Povrchy pískovců a křemenců mohou během zvětrávání
nabývat nejrůznějších podob. Často jde o uspořádaný
systém opakujících se prvků mikroreliéfu (voštiny,
„slupkovité“ skalní kůry, hlízky; Mikuláš 2007). Speci-
fickým případem jsou polygonální facety a skalní kůry
rozčleněné na ostrohranná políčka, zpravidla pěti- až
sedmiboká a několik centimetrů až decimetrů široká
(Chan et al. 2008; Robinson 2007 aj.). Takový tvar mik-
roreliéfu vzniká na povrchu některých křemenců a kře-
menných pískovců za podmínek vyšší mobility SiO2.
Příčné rozpukání povrchu nemusí nutně znamenat také
oddělování destiček kůry od nezvětralé horniny. Polygo-
ny mohou být dále impregnovány a následně nebo i sou-
časně korodovány, přičemž zvětrávání postupuje nej-
rychleji podél puklin. Vzniká charakteristický obrázek
povrchů, připomínající např. strukturu želvího krunýře.
Pokud je jev plně vyvinut, jednotlivá políčka jsou pravi-
delná, shodné velikosti a zdůrazněná druhotným zvětrá-
ním podél trhlin; výslednou mikromorfologii označuje-
me jako polygonální facetování. Nejlépe vyvinuté
facetované povrchy jsou v semiaridních oblastech s vel-
kými denními rozdíly teplot (Sahara, Nevada, Utah).
Klasickou oblastí výskytu polygonálních facet jsou
v Evropě pískovce v okolí Fontainebleau ve Francii
(Thiry – Lirón 2007). V Čechách je fenomén nejlépe vy-
vinut na kvádrových pískovcích svrchní křídy na Čížko-
vých kamenech u Trutnova (Vítek 1991).

Rozpukání souvislé kůry na jednotlivé destičky, poz-
dější facety, je zřejmě důsledkem rozdílu tepelné roztaž-
nosti, resp. schopnosti tuto roztažnost pohltit a přestát
bez křehké deformace povrchu pískovce s kůrou ve srov-

nání s hlouběji spočívajícími polohami pískovce. Povrch
vždy dramatičtěji ovlivňují výkyvy teplot a také je patr-
ně vinou silnějšího tmelení málo odolný vůči tahu a tlaku.
Tím se odlišuje od vnitřních partií poněkud plastických
pískovců s velkým podílem volných pórů a jílovitého
tmelu.

Výskyt polygonálních facet na povrchu horniny ukazuje
jednak poměrně dlouhou expozici povrchu vůči přímému
vlivu povětrnosti (facety se netvoří pod půdním pokry-
vem), jednak vymezuje specifický interval fyzikálních
a chemických podmínek během zvětrávání. Domníváme
se proto, že fenomén si zaslouží pozornost; dosud však byl
v České republice vcelku přehlížen i při terénním průzku-
mu. Cílem příspěvku je popis a interpretace nálezu z kvar-
térních sedimentů od Karlštejna, který odebral, nálezové
okolnosti popsal a předal k dalšímu studiu dr. Radvan
Horný (Národní muzeum v Praze).
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V údolíčku v.-z. směru v jihovýchodní části obce Karl-
štejn, místně zvaném Krabina (49°55´53,72˝ N,
14°11´27,92˝ E, výška 240 m n. m.), vznikl na podzim
roku 2011 na staveništi domu 3–4 metry vysoký odkryv
v kvartérních uloženinách a v podložním kopaninském
souvrství silurského stáří (viz obr. 1). Kvartérní usazeni-
ny mají z největší části charakter písčitých štěrků. Menší
část zaujímají tři rychle vykliňující polohy poměrně dobře
vytříděných křemenných písků, místy s nápadným šik-
mým zvrstvením. Vymezit lze také dvě polohy s výskytem
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(12-41 Beroun)



zaoblených valounů o velikosti do 10 cm, výjimečně 20 cm.
Písky lze interpretovat jako usazeniny bezejmenného poto-
ka, který dodnes protéká údolíčkem od V k Z a vtéká do
Berounky. Zhruba 30 výškových metrů nad zmíněným od-
kryvem leží jedna z pleistocenních teras Berounky. Písky,
štěrky i valouny jsou s velkou pravděpodobností materiál
z této terasy, který byl spolu s úlomky místních hornin se-
sunut se svahovým materiálem z levého svahu údolí. Pře-
chodně se uplatnila i sedimentace šikmo zvrstvených písků
samotného potůčku.

Jediný valoun s facetami byl nalezen vypadlý pod stěnou
odkryvu. Na jeho povrchu byl nalezen slabě přicementova-
ný žlutý křemenný písek. Tato okolnost poukazuje na to, že
valoun vypadl pravděpodobně z polohy, označené na obr. 1
jako valouny (1).
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Materiálem vzorku je křemenný pískovec medově žluté
barvy s nedokonale zaoblenými zrny o obvyklé velikosti
0,1–0,5 mm. Valoun (obr. 2A–F) má tvar elipsoidu s delší
osou dlouhou 110 mm a kratšími osami 95 mm a 80 mm
dlouhými. Nejmenší hodnota (tj. 80 mm) je ovlivněna tím,
že kolmo k této ose byla z valounu používáním ubroušena
zhruba 15 mm mocná úseč. Na povrchu valounu lze roze-
znat nejméně 50 konvexních, nízce klenutých polygonů
(nejčastěji pěti- až sedmiúhelníků) o velikosti 8–80 mm.
Ubroušený povrch je bez facet. Polygony jsou odděleny
zpravidla 0,2–2 mm hlubokými spárami ve tvaru široce
otevřeného písmene �, místy zdvojenými (tvar široce otev-
řeného R). Některé ze spár jsou zřejmě prohloubeny a roz-
šířeny škrábáním. Povrch je jinak hladký, s výjimkou tří
nepravidelných, několik milimetrů širokých a hlubokých
prohlubní. Facety jsou hůře zachovány, popř. zcela odstra-
něny na dvou místech. Jsou to místa, na kterých valoun
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zpravidla spočine při náhodném položení vyklenutou částí
na rovnou podložku. Obroušená strana valounu je velmi
mírně vyklenutá, hladká.
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Při studiu pod binokulární lupou bylo zjištěno, že na plo-
ché straně valounu jsou křemenná zrna dochována v pl-
ném původním tvaru, k úbytku materiálu zde tedy dochá-
zelo oddělováním celých zrn. Naproti tomu na facetované
straně je povrch vyhlazen a jednotlivá zrna jsou více či
méně zbroušena, nejspíše eolicky. Dalším studiem pod
elektronovým mikroskopem/mikrosondou Tescan Vega
3XM bylo zjištěno, že ve facetované části jsou mezery
mezi zrny vyplněny velmi drobnými zrny křemene s pří-
měsí jílu a hydroxidů železa. Na malé části povrchu va-
lounu je tenká krusta šedé barvy s bradavičnatým povr-
chem, složená z uhličitanu vápenatého. Roztoky, z nichž
se vysrážel CaCO3, zatekly i hluboko do spár oddělujících
jednotlivé polygony. Písek odebraný v předpokládané ná-
lezové vrstvě je tvořen zrny křemene téměř shodného tva-
ru, velikosti a složení jako jsou zrna studovaného valou-
nu. Fotodokumentace mikroskopického aspektu nálezu je
na obr. 3.
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Popsaný valoun je prvním dokumentovaným případem
vzniku facetovaného povrchu v regionu. Obecněji je po-
měrně vzácným příkladem zachování „paleopovrchu“. Fa-
cety vznikly na studovaném objektu s velkou pravděpo-
dobností během pleistocénu. Kompletní a dlouhodobou
expozici tak drobného vzorku vůči povětrnosti lze situovat
do období se sporou vegetací a spíše malým průtokem řek:
tehdy mohl valoun uložený epizodickou sedimentační udá-
lostí setrvat na říční terase v nezměněné poloze minimálně
stovky let. V kratším časovém horizontu facety nemohou
vzniknout. Autor tohoto příspěvku studoval jejich vznik na
stavebních kamenech v okolí Fontainebleau ve Francii
a zjistil, že iniciální formy vznikají během ca 200 let; publi-

kovaná data nejsou k dispozici. Vzorek nese velmi pravdě-
podobně stopy lidského používání, jmenovitě prohloubené
rýhy mezi facetami a obroušená místa. Zřejmě byl použí-
ván jako tříč, tedy nástroj na roztírání nebo rozdírání zrní.
Výběr vzorku ke zhotovení nástroje, resp. téměř přímému
použití mohl být ovlivněn právě přítomností nápadných
dekorativních facet. Archeologický kontext na lokalitě za-
chován není. Valoun mohl být ztracen v blízkosti koryta
potoka a případně krátce transportován.

Materiálem vzorku je velmi pravděpodobně křídový či
terciérní křemenný pískovec – „sluňák“ (Cílek – Bedná-
řová 1993). Nález ukazuje na možnost, že valouny těchto
hornin s analogickým mikroreliéfem se zachovaly rovněž
in situ na říčních terasách, čehož by mohlo být využito při
rekonstrukci prostředí.

Poděkování. Předložené výsledky byly získány v rámci výzkumné-
ho záměru Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., č. AV0Z
301305516, a grantu poskytnutého GA AVČR, č. IAA300130516.
Za předání nálezu ke studiu, za spolupráci při terénním studiu
a za četné připomínky a konzultace jsem zavázán dr. Radvanovi
Hornému (Národní muzeum v Praze). Děkuji též recenzentům,
doc. Zdeňku Kukalovi a dr. Elišce Růžičkové, za pečlivé pročtení
rukopisu.
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