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SKALNÍ KÙRY A „HYDROFOBNÍ” SKALNÍ POVRCHY
V DEMÄNOVSKÉ JESKYNI SVOBODY

Václav Cílek

I pøes proklamovanou podobnost mají ve sku-
teènosti krasové a pseudokrasové jevy velmi málo
spoleèného. Nicménì napø. u gravitaèních a sva-

hových jeskyní v nekrasových horninách mù-
žeme velmi dobøe pozorovat, že i mnoho vápen-
cových jeskyní vznikalo podobnými „nekra-

sovými” mechanismy, které jsou posléze zastøe-
ny korozí. Jedním z klíèových pojmù pískovco-
vého pseudokrasu jsou skalní kùry (Cílek –
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Langrová, 1994). Jedná se o povrchovou vrstvu
horniny, nejèastìji pískovce charakteristicky
o mocnosti 5 – 20 cm, která je opálem èi ménì
èasto hydroxidy železa a rùznými solemi (zejmé-
na alunitem a sádrovcem) impregnována do té
míry, že je pevnìjší než výchozí hornina. Skalní
kùry obròují povrchy skal a pomáhají vytváøet
izolované skalní útvary jako napø. pískovcové
vìže. Pokud se v pískovcovém skalním masivu
(nìco podobného však platí i pro granitoidy
semiaridního pásma, nìkteré vulkanity a jiné
horniny) vytváøejí dutiny, tak se za odolnìjší skalní
kùrou rozšiøují. To je významným identifikaèním
znakem povrchových kùr. Kùry bývají v závislosti
na litologii a expozici mikroklimatickým vlivùm
vyvinuté nepravidelnì, místy bývají perforovány
a oslabená místa vytváøejí pøedpoklady ke vzniku
výše uvedených dutin. Pøi procesu stárnutí èasto
odpadávají a tím otevírají za nimi ležící drobné
zvìtrávací deprese a dutiny. Interpretace vzniku
takových drobných morfologických útvarù je pak
velmi obtížná.

Skalní kùry mùžeme dìlit na vnitøní (endo-
krusty) a vnìjší (exokrusty). Charakteristickým
pøíkladem vnìjších kùr na pískovcích bývají
goethitové kùry vysrážené z volnì proudící vody
na rozevøených puklinách. Na vápencích tro-
pického pásma mùžeme místy pozorovat karbo-
nátové kùry sintrového vzhledu. Vnitøní kùry jsou
èastìjší, nenápadnìjší a zøejmì i podstatnì
dùležitìjší. Vznikají impregnací v povrchové
vrstvì horniny. Zvìtrávací roztoky proudí kapilár-
ními drahami k povrchu horniny, kde se voda
odpaøuje a sole èi opál zùstávají na místì. Pokud
celkovì pøevládá srážení jemnì dispergovaného
opálu (napø. díky tomu, že rozpustnìjší sole jsou
odmývány dešti), dochází k podstatnému zpev-
nìní skalního povrchu. Opálem zpevnìné skalní

kùry jsou velmi bìžné v pískovcích Èeské køídové
pánve, ale dají se pozorovat napø. na žulách Dyj-
ského masivu i v jiných horninách.

V pískovcích dochází k ještì jednomu
dùležitému jevu, který objevil R. Mikuláš (2001
a, b). Pøedstavte si skalní stìnu, na které vzniká
systém drobných ïùlkù, tzv. „voštin”. Voštiny
jsou jednotnì orientovány a mívají nìkolik cha-
rakteristických tvarù – napø. kombinaci rovného
dna a „gotického” oblouku. Pokud èást stìny
pokrytá voštinami odpadne nebo se nakloní,
zaèíná se na ní vytváøet nová generace voštin,
které jsou orientovány jinak. Orientace os voštin
závisí na tlakových pomìrech skalního masivu
a na gravitaci – napø. u jednostrannì namáha-
ného pilíøe vznikají voštiny orientované delší
osou smìrem ke zdroji napìtí. Na jiných místech
je patrné, jak je povrchová vrstva skály namáha-
ná gravitací a snaží se v podobì šupin odlomit,
jakoby ji skalní masiv nemohl „unést”.

Tento úvod byl nezbytný, abychom mohli
uvážit, zda se nìjaký podobný mechanismus
nemùže uplatòovat i u vápencù. Vápence jsou
podstatnì pevnìjší, mají nízkou porozitu (okolo
1 – 4 %, u pískovcù to je bìžnì až 25 %), díky
chemickému složení nemohou vytváøet pod-
statnìjší množství opálu, nepodléhají tolik stej-
nomìrného kapilárnímu proudìní, což vcelku
vyluèuje možnost vzniku vnitøních skalních kùr.

Na Pøízemí v Demänovské jeskyni svobody
mne P. Bella upozornil na intenzivnì korodovaný
systém anastomóz, které byly èásteènì pøekryty
odolnìjším bøitem, snad korodovaným zbytkem
vápencové skalní kùry. Anastomózy zde vytváøe-
jí nepravidelnì pravoúhlou sí� do hloubky asi
25 cm korodovaných puklin. Hluboká koroze nì-
kterých míst ostøe kontrastuje s vcelku hladkými,
šikmými až pøevislými stìnami okolního pod-

zemního øeèištì. Útvar se nápadnì podobá nì-
kterým tvarùm známým z pískovcù. Základní
otázka je následující: Jak mohou tìsnì vedle sebe
ve stejném vápenci existovat dva velmi odlišné
typy koroze? Proè jeden z nich jakoby vodu pøi-
tahoval a druhý ji odpuzuje?

Jsem si vìdom toho, jak je následující vy-
svìtlení spekulativní, ale na druhou stranu je
nutné upozornit na jev, který je v pøírodì pomìr-
nì bìžný – povrchová vrstva skály mùže mít
díky rùzným typùm zvìtrávání a druhotné ku-
mulaci látek podstatnì jiné složení a tím i vlast-
nosti než èerstvá hornina. Bez pomoci pseudo-
krasu bychom si možná nevšimli, že nìjaký
podobný jev mùže fungovat i ve vápencích.
Vznik anastomóz na Pøízemí v Demänovské jes-
kyni svobody si pøedstavuji následující posloup-
ností procesù:

1. Èinností podzemního toku vznikla jeskyn-
ní øíèní chodba, která byla pøi jedné stìnì vy-
plnìna štìrky a písky, jak se dá dodnes na øadì
míst pozorovat. Vlhký sediment má díky vysou-
šení a zvlhèování tendenci k malým objemovým
zmìnám. Pøi nich vzniká mezi sedimentem
a skálou tenká škvíra, která je vyplòována jem-
ným jílem. Jedná se opìt o bìžný, pravidelnì
pozorovaný proces.

2. Jemný jíl obklopuje povrch vápence, který
je jemnì zdrsnìn døívìjší korozí, a tím zabraòuje
dalšímu krasovìní. Krycí schopnost jílových mi-
nerálù je dobøe známa – napø. turonské jílové
vápence v okolí Litomìøic (dùl Richard) s obsa-
hem 30 – 70 % kalcitu nevytváøejí krápníky, za-
tímco betonová výztuž s mnohonásobnì
menším obsahem kalcitu je èasto porostlá brèky.
Jiným pøíkladem mohou být opuky, tedy jílovité
a vápnité prachovce, u nichž dochází k odmý-
vání kalcitu jen za neobvyklých podmínek.
V obou pøípadech je ve výbrusu patrné, jak jsou
zrna kalcitu obklopena „hydrofobní” vrstvièkou
jílových minerálù. Pøedpokládám, že i v Demä-
nové na vhodných místech jílové minerály za-
bránily další korozi a tím pomohly zachovat pù-
vodní, vcelku jednolité stìny.

3. Jednolitost skalní stìny mùže být narušena
napø. puklinami nebo místy s jinými povrchovými
vlastnostmi (jako jsou napø. kalcitové prožilky)
než okolní hornina. V takovém pøípadì nedojde
ke korozi vápencové stìny jako celku, ale jen
jejích urèitých míst, anebo prostøednictvím puklin
zasahujících hloubìji do masivu zasáhne koroze
až prostor ležící za hydrofobním povrchem.
Pokud se jedná o šikmou èi pøevislou stìnu, mù-
žeme podobnì jako u pískovcù uvažovat o gra-
vitaènì zpùsobeném napìtí v povrchové vrstvì
skály. O existenci takovéhoto napìtí podává
dùkaz známé „teèení” vápencù – architrávy an-
tických chrámù jsou podle detailních mìøení
uprostøed mírnì prohnuté (Billings, 1972). Napìtí
se pøednostnì vybíjí na nehomogenitách, jakými
jsou napø. mikrotrhliny, které pøednostnì korodují.
Za odolnìjší hydrofobní skalní kùrou tak mùže
vzniknout sí� anastomóz.

Celý takto popsaný jev si vyžádá další stu-
dium, zejména øešení otázky, zda jílové povlaky
mohou skuteènì „hydrofobizovat” nìkteré partie
jeskynních stìn a tím zabraòovat korozi a zpùso-
bovat fosilizaci døívìjších povrchù.

Anastomózy pod boèným záøezem Demänovky na Pøízemí v Demänovské jeskyni svobody. Všimnìte si kontrastu
mezi hluboce korodovaným a plochým, korozí témìø nedotèeným reliéfem vápencové stìny. Pøedpokládám, že
korozi musel blokovat nìjaký proces. Pravdìpodobnì se jednalo o „hydrofobní pùsobení” jílových minerálù
pokrývajících povrch skal, který v té dobì byl zakryt sedimenty. V místech, kde došlo k narušení povrchu, koroze
naopak probíhala se zvýšenou intenzitou. Foto: P. Bella
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