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Výz a  sebeorga izova é porozity pro proudě í 
podze í vody v sever í části české křídové pá ve



Sebeorganizovaná porozita

Existují dva fundamentáln  odlišné typy porozity: 
aě porozita organizovaná vn jšími procesy Ěsedimentace, diageneze, zv trání, 
tektonika) …průlinová, puklinová
bě porozita organizována hydraulickým polem za přítomnosti pozitivní zp tné vazby
mezi množstvím vody protékající nov  vznikající porozitou Ědále kanáluě a mírou 
zv tšení kanálu.  Příkladem druhého typu porozity jsou krasové a sufozní jevy 
Ěpipingě. …nazývaná kras, pseudokras, sebeorganizace, vymyté pukliny apod.

Klíčovými znaky sebeorganizované 
porozity je:

1) schopnost stahovat vodu 

z rozsáhlých oblastí sítí kanálů do 
jednoho bodu Ěvelké pramenyě
2ě rozšiřuje se jen to co je nutné pro 
proud ní Ěkanály zabírají pod 0,01% 
objemu kolektoruě tj. nezachytitelné 
vrty 

3ě vysoká rychlost proud ní díky 
rozšiřování pouze nejpropustn jších 
kanálů- rychlé šíření kontaminace na 
velké vzdálenosti.  



Zájmové území
-severní část české křídové pánve, velmi 
významné vodní zdroje, prameny s vydatností až 
v desítkách l/s
-hlavn  vápnité a kvádrové pískovce, ale i tenké 
vložky vápenců a pískovce cementovaného 
CaCO3 

Cíl
-určit potenciál k vzniku krasové a dalších typů sebeorganizované porozity v české 
křídové pánvi a popsat mechanismy rozšiřování této porozity

Metodika

-přes 200 vzorků Ějaderě odebraných z výchozů a vrtných 
jader louženo v HCl pro zjišt ní zda dojde k rozpadu 
materiálu na písek
-obsah CaCO3 určen kalcimetrií
-nábrusy skenovány na mikrosond  na plošnou distribuci 
obsahu Ca, Si, Na, K, Al pro vizualizaci kalcitu, křemene, 
živců apod.
-terénní dokumentace krasových a sebeorganizovaných 
jevů
-shromážd ny údaje o stopovacích zkouškách
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Typy sedimentů: 

1) vápnité pískovce –
přechodní facie mezi 
hrubozrnnými pískovci 
a slínovci ĚProf. Hynieě
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Kras u Turnova, kol. C, jizerské 
souvrství
-odb ry vzorků po 1 m
-30% vzorků se rozpadá úplně 
nebo z většiny
-nízká korelace mezi obsahem
CaCO3 a mírou rozpadu
-při obsahu CaCO3 ≥ 50% se vzorky 

z v tšiny či úpln  rozpadají
-při obsahu CaCO3 <35% k rozpadu 

tém ř nedochází

bez rozpadu
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Si-hmota před loužením

K18 zbývající CaCO3

vyloužené CaCO3 Ca-hmotaK13 původní stav

Si-hmota

Ca-hmota

37% CaCO3

úplný rozpad

53% CaCO3

částečný rozpad

Si-hmota po loužení

písková zrna tvoří 
kontinuální strukturu



y = 4,5392ln(x) + 11,187
R² = 0,9993

y = 4,72ln(x) + 3,5137
R² = 0,9804
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flow rate of sinking stream (l/s)

závrt Z4 - Sv. Vojtěch
Podhorčí - Bartošova pec
Roudný- Bartošova pec
Bartošova pec inside
Ondříkovice

Kras u Turnova, kol. C, jizerské souvrství

-jeskyn  s tokem o prozkoumané délce > 200 m

-ponorná slepá údolí
-rychlost proud ní v kras. kanálech až 20 cm/s



Kras u Turnova, kol. C

zárodečný krasový kanál

66-77% CaCO3

úplný rozpad
ponor

závrt



2) Kokořínsko, kol. C, 5-30 cm mocné vložky vápnitých pískovců v kvádr. pískovcích
-když > 40% CaCO3 obvykle rozpad na písek, písek vymýván a vznik propustných cest
-vyplavováno v oklí pramenů a vrtů

sypký písek

Si-hmotaCa-hmota

kvádrový písk.

kvádrový písk.



Hercog (1962)

Vzdálenost 2 až 2,2 km
Rychlost proud ní 1,7 km/den

ztráta 
9-18 l/s 

Čapek et al. (1978)

Vzdálenost 0,9 km
Rychlost proud ní 
0,2 km/den

ztráta 
vodnosti 

Obrtky 

okolo 9-18 

l/s

500 m

M lnická vruticeKozí Hřbety, VVP Mladá 
ĚSkalický a kol. 2010ě. Stopovače 

se objevily v 7 z celkem 14 

sledovaných vrtů situovaných od 
injektážních vrtů ve vzdálenosti 
až 160 m. Rychlosti proud ní se 
pohybovaly mezi 8 a 120 m/den 

Ěmedián 33 m/deně.

2) Kokořínsko, kol. C, stopovací zkoušky: přetok 
do jiného povodí a vysoká rychlost proud ní



?

Lom Střeleč

Žlut  hlavní 
kanály

*

*

půdorys
10 m

rychlost proudu 0,4 m/s

3) Hrubozrnné kvádrové pískovce bez CaCO3; vymývání 
nestlačeného materiálu z puklinových zón Ěsufozeě; bez rozpoušt ní

Kolektor D Ělom Střelečě, rozšíření b žných puklin Ěprůtok 10l/sě



Kolektor C Vojt chov, 
ĚKokořínskoě,
pramen 11 l/s

Kolektor D V žický rybník, 
(Troskovice)

pramen cca 0,5l/s

Stačí dv  paralelní vertikální pukliny aby vznikl kanál s vysokou propustností

Kolektor C Dubá
ĚKokořínskoě
přítoková puklina pramene



Kolektor C, jizerské souvrství 
Pod Vojt chovem, 
ĚKokořínskoě,
soustřed ný výv r ze zející 
trhliny okolo 5-10l/s

5 cm

zející puklina

proud

proud

cihla

pod hladinou vody



-představte si rozpustnou 
horninu se sítí puklin
-proud ním vody se pukliny 
rozšiřují a vznikají krasové 
kanálky
-jakmile první z kanálů 
dosáhne místa drenáže 
poklesne prudce hladina v 

systému
-ostatní kanály vlivem 
zm n ného hydraulického 
pole začnou sm řovat k 
prvnímu kanálu
-postupn  vzniká v tvený 
systém kanálů, kterými 
protéká tém ř veškerá voda
Je zřejmé, že výsledné 
proudové pole se od 
původního výrazn  liší

Půdorysné schéma rozvoje krasových 
kanálů

Podle výsledků modelů ĚFord a Ewers, 
Dreybrodt, Sauter a Liedlě i reality Ějeskyn ě



Terzaghi and Peck (1963)

Sufoze postupuje 

proti proudu (nutný 
odnos)

-nejdelší kanál 
výrazn  snižuje 
hladinu v okolí => 

zvýší se průtok 
kanálem =>zvýší se 
intenzita eroze a 

rychlost prodlužování 
kanálu (zp tná vazba) 

-proud ní v okolí 
hlavního kanálu se re-

orientuje ke kanálu
Díky tomu se sníží 
přítok do menších 
paralelních kanálů a 
jejich vývoj se zastaví

Přestože krasové kanály se šíří po proudu a sufozní proti proudu a vznikají 
úpln  jinými procesy, výsledkem je v obou případech dendritická síť. Proč?
Princip minimální práce Ědissipující systémyě - jediné ideální řešení Ědiff zdroj, c)



Závěr
-hydraulicky organizovaná porozita je v severozápadní části české křídové 
pánvi zcela běžná, nejedná se o puklinovou porozitu organizovanou vn jšími vlivy
-rozšiřování se d je rozpoušt ním Ěkrasě  v siln  vápnitých sedimentech s písčitou a 
prachovitou frakcí, řada velkých pramenů zřejm  vznikla tímto způsobem 
-v kvádrových pískovcích vznikají otevřené pukliny vyplavením bločků v puklinových 
zónách, nikoli tektonickým otevřením
-dosah kanálů nemusí být velký (desítky m až kilometry)

-rychlosti proud ní v takto vzniklých kanálech se pohybují v km/den i více
-propustné cesty zabírají nepatrný prostor, špatn  se zastihují vrty
-nestor české hydrogeologie Prof. Hynie na krasové jevy upozorňoval před více než 
50 lety Tak kras v křídě, říkáte…Zavolejte prosím MUDr. Chocholouška…



Děkuji za pozornost!

Autoři tímto d kují M. Filippimu, P. Mikušovi, L. Hroncovi, O. Jägerovi a dalším za 
pomoc v terénu. J. Kamasovi, O. Zemanovi, Z Hermanovi, J. Mertlíkovi za poskytnutí 
cenných rad a materiálů. Vedení akciové společnosti Sklopísek Střeleč a D. 
Smutkovi za umožn ní terénního průzkumu v lomu. Tento výzkum byl podpořen 
grantem Univerzity Karlovy Ěgrant GAUK 380511, a Grantovou agenturou GAČR 16-

19459S a projektu Rebilance (1559996).

Další informace: bruthans@natur.cuni.cz
BRUTHANS, J. – SVETLIK, D. – SOUKUP, J. –
SCHWEIGSTILLOVA, J. – VALEK, J. – SEDLACKOVA, 

M.  – MAYO, A.L. (2012): Fast evolving conduits

in clay-bonded sandstone: Characterization, 

erosion processes and significance for origin of

sandstone landforms. – Geomorphology 177–
178,178–193.

BRUTHANS, J. – MIKUŠ, P. – SOUKUP, J. –
SV TLÍK, D. – KAMAS, J. – ZEMAN, O. (2011): 

Sebeorganizace proud ní a porozity v české 
křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a 
dalších metod. Zpr. geol. Výzkumech v Roce 

2010: 233-238.

BRUTHANS, J. – SOUKUP, J. – SCHWEIGSTILLOVÁ, 

J. – SV TLÍK, D. Ě2013ě: Zpevn né povrchy 
puklin v kvádrovém pískovci a jejich role při 
vzniku otevřené puklinové porozity a vzniku 
skalních m st. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 2012.

SOUKUP, J. – BRUTHANS, J. – SV TLÍK, D. –
SCHWEIGSTILLOVÁ, J. – SMUTEK D. (2013): Sebe-

organizovaný systém podzemních kanálů vzniklých 
proud ním vody v puklinách křemenného pískovce v lomu 

Střeleč. – Zpr. geol. Výzk. v Roce 2012.




