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Abstrakt. 
Tento článek popisuje výzkum provedený v rámci bakalářské práce na téma Skalní mísy 

Jihlavských vrchů. Cílem bakalářské práce je zmapování skalních mís v oblasti Jihlavských 

vrchů. Terénní výzkum byl proveden ve třech vybraných lokalitách Míchova skála, Mrhatina 

a Štamberk a kamenné moře. Skalní mísy byly charakterizovány z různých hledisek. Součástí 

výzkumu bylo také měření puklinového systému. Na základě petrologického a 

geomorfologického pozorování byly prodiskutovány různé hypotézy týkající se vzniku 

skalních mís.  
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1. Úvod 

    Hlavním významem výzkumu skalních mís v oblasti Jihlavských vrchů bylo přispění 

k zodpovězení otázek týkajících se vzniku skalních mís. Skalní mísy jsou mikroformy reliéfu, 

vznikající na různých typech horniny, nejčastěji však na granitech a pískovcích  

(Goudie 2004). Jejich velikost se různí, ve většině případů je jejich velikost desítky 

centimetrů, pouze v krajních případech může být jejich velikost i několik metrů (Rubín, 

Balatka a kol. 1986). V minulosti byly skalní mísy považovány za tvary, na jejichž vzniku se 

podílel člověk. Na základě těchto myšlenek vznikla řada pověstí o jejich vzniku. Dnes je již 

zřejmé, že na vzniku skalních mís se podílí mechanické, chemické a biologické zvětrávání. 

Skalní mísy můžeme na území Jihlavských vrchů pozorovat v různých stádiích. Nejmladším 

stádiem je vznik samotné zárodečné prohlubně, na jejímž vzniku se podílí i nehomogenita 

horniny. Při druhém stádiu dochází k prohlubování zárodečné prohlubně. Vznikají svislé až 

převislé stěny skalních mís. Uvnitř se často dlouhodobě vyskytuje srážková voda. Postupem 

času se vytváří nehluboký odtokový kanál. Ve třetím stádiu se odtokový kanál prohlubuje na 

úroveň dna skalní mísy a srážková voda odtéká. Pro čtvrté stádium je typická postupná 

destrukce skalní mísy (Rubín, Balatka a kol. 1986).  

    Během šetření byla řešena zásadní otázka, zda je orientace den skalních mís shodná 

s orientací horizontálních puklin na příslušných skalních masivech. Na základě 

geomorfologického a petrologického pozorování byly vytvořeny hypotézy, předpokládající 

vliv různých faktorů působících na vznik a vývoj skalních mís. První z hypotéz předpokládá 

význam nehomogenity horniny při vzniku zárodečné prohlubně, která se nejvíce projevuje u 

hrubozrnných až porfyrických žul (Votýpka 1964). Jelikož jsou skalní masivy ve vybraných 

lokalitách tvořeny porfyrickou - biotitickou žulou a hrubě porfyrickou biotit - muskovitickou 

žulou, lze předpokládat, že vznik primárních prohlubní zapříčinila nehomogenity horniny.  
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    Na území Jihlavských vrchů je řada skalních mís pokryta mechem, který dle Norwicka 

(2012) může v místech narušení povrchu způsobovat odlupování vrstev skalního povrchu. Na 

základě terénního šetření a Votýpky (1964) však nelze předpokládat, že by mech způsoboval 

vznik primárních prohlubní. Jestliže je ve skalní míse přítomna stálá hladiny vody, je 

zvětrávání skalní mísy urychleno (Goudie, Migoń 1997). V zájmovém území se nachází řada 

hlubších skalních mís, ve kterých je přítomna stálá či občasná hladina vody. U těchto typů 

skalních mís bude docházet k prohlubování mísy a rozšiřování směrem dovnitř. Jedním 

z faktorů ovlivňujících vývoj skalních mís je dle Migońa (2006) její hloubka, a to především 

díky produktům zvětrávání, které uvnitř zůstávají. Lze tedy předpokládat, že u mělkých 

skalních mís, ze kterých jsou produkty zvětrávání odnášeny přírodními živly, nebudou 

vývojová stádia tak dokonalá a bude rychleji docházet k jejich destrukci. Naopak u hlubokých 

skalních mís, jejichž vyprázdnění je obtížnější, budou vývojová stádia dokonalejší a bude 

docházet k jejich prohlubování.  

2. Metodika práce 

    Pro výzkum bylo zásadní stanovení vhodných měřených charakteristik skalních mís a 

puklinového systému. Hlavními měřenými charakteristikami se staly velikost sklonu dna 

skalní mísy a směr sklonu dna skalní mísy. Jako vedlejší charakteristika byla měřena délka, 

šířka a hloubka skalní mísy. V případě, že byl přítomen odtokový kanál, byla zjišťována jeho 

velikost a směr. Řešen byl i tvar skalní mísy a její obsah. V rámci šetření byl proveden také 

výzkum puklinového systému, během kterého byl měřen směr a sklon horizontálních puklin 

příslušných skalních masivů. 

    Pro měření velikosti sklonu a směru sklonu dna skalní mísy i směru a sklonu horizontálních 

puklin byl využit geologický kompas. Geologický kompas se vyvinul z kompasu hornického 

(Řehoř 1999). Zásadním rozdílem mezi geologickým kompasem a buzolou je záměna 

východu a západu. Součástí je také pevně vsazená růžice. Při otáčení buzolou dochází 

k pohybu otočného průzoru proti pevně fixované růžici. Oproti tomu při otáčení geologického 

kompasu vykonává růžice proti severnímu konci magnetky relativně opačný pohyb 

(Marschalko a kol. 2006). Součástí geologického kompasu je také magnetka, sklonoměr, 

aretace, vodováha a dělený kruh. Vodováha nebo-lilibela uvádí kompas do vodorovné polohy. 

Pro ustálení a znehybnění magnety slouží aretace. Pro samotné měření sklonu je využíván 

sklonoměr.  

    Velikost sklonu dna skalní mísy je charakterizována jako úhel, který svírá spádnice se 

svým horizontálním průmětem. K měření velikosti sklonu dna byl využit sklonoměr, 

nacházející se na geologickém kompasu. Hodnoty velikosti sklonu dna skalní mísy se 

pohybují od 0°do 90°.  Směr sklonu dna skalní mísy lze charakterizovat jako úhel mezi 

půdorysným průmětem spádnice roviny a magnetickým severem. Pro změření směru sklonu 

dna skalní mísy je víko kompasu přiloženo k měřené rovině, tělo kompasu je následně 

uvedeno do horizontální polohy. Označení severu na tzv. děleném kruhu geologického 

kompasu směřuje po sklonu plochy. Po odečtení od severního konce magnetky získáme 

hodnotu směru sklonu dna skalní mísy, která nabývá velikosti od 0°do 360° (Řehoř 1999).  

    K zakreslení naměřených hodnot velikosti sklonu a směru sklonu dna skalní mísy byl 

využit hornický zápis. Hornickým zápisem je míněna geologická značka, tvořená dvěma 

úsečkami ve tvaru písmene T. Delší úsečka je úsečkou hlavní a představuje velikost směru 

dna skalní mísy. Kratší úsečka je označována jako spádová a je na hlavní úsečku kolmá. 

Spádová úsečka představuje velikost sklonu dna skalní mísy (Marschalko a kol. 2006). 

Naměřené hodnoty velikosti sklonu a směru dna skalní mísy byly zaneseny do programu 

Stereonet. V programu byly vytvořeny tzv. stereogramy, znázorňující sklon a směr měřených 

ploch, pomocí průsečnicových a bodových diagramů.  
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    Pomocí geologického kompasu byla ve všech skalních masivech vybraných lokalit měřena 

i velikost směru a sklonu horizontálních puklin. Naměřené hodnoty byly zpracovány 

v puklinové diagramy. Terénní výzkum proběhl ve třech vybraných lokalitách Jihlavských 

vrchů: Míchově skále, Mrhatině a Štamberku a kamenném moři. V každé lokalitě byly 

měřeny vybrané charakteristiky u 10 skalních mís, ve všech lokalitách celkem u 30 skalních 

mís. Získané hodnoty vybraných charakteristik skalních mís byly zapsány do záznamových 

archů a byla vytvořena jejich fotodokumentace. Ve všech lokalitách byly měřeny i vybrané 

charakteristiky puklinového systému. V každé lokalitě byla pomocí geologického kompasu 

zaměřena velikost směru a sklonu 100 horizontálních puklin. Veškerá měření byla pro větší 

přesnost provedena vícekrát. Naměřené výsledky terénního šetření byly zpracovány ve 30 

stereogramů a 3 puklinové diagramy.  

3. Měřené charakteristiky 

    Terénní šetření proběhlo v nejsevernější části Jihlavských vrchů, Řásenské vrchovině, ve 

třech vybraných lokalitách: Míchově skále, Mrhatině a Štamberku a kamenném moři.  

Míchova skála 

    První dvě skalní mísy byly zaměřeny ve střední části skalního bloku vystupujícího ze SZ 

skalní věže. U první skalní mísy, eliptického tvaru, byla naměřena velikost sklonu dna skalní 

mísy 15° a sklon dna směřoval na SV, v hornickém zápisu 44/15. Pro druhou skalní mísu 

nepravidelného tvaru byly zaznamenány hodnoty 50/6. Skalní mísa se nachází ve čtvrtém 

vývojovém stádiu. Tři skalní mísy byly zaměřené ve vrcholových partiích SZ věže. První 

skalní mísa měla podobu kruhového sedátka. Velikost a směr sklonu dna skalní mísy je 

135/15. V bezprostřední blízkosti byla zaměřena i skalní mísa č. 4, u které byla zaznamenána 

značná destrukce. Na vrcholu SZ věže byla naměřena pátá skalní mísa, se sklonem dna 7°, 

směřující na ZSZ, v hornickém zápisu 106/7. Skalní mísa č. 6 byla zaměřena na skalní římse 

JV skalní věže. Velikost sklonu a směru sklonu dna skalní mísy je 195/32. Sedmá skalní mísa 

se nachází ve čtvrtém vývojovém stádiu. Hodnota velikosti sklonu je 11°a dno skalní mísy 

směřuje na SSZ (v hornickém zápisu 318/11). Skalní mísa č. 8 byla zaměřena na vrcholu JV 

věže a nacházela se ve třetím vývojovém stádiu. Velikost sklonu a směru dna skalní mísy č. 9 

je 120/12. Nachází se ve středních partiích JV věže. Poslední skalní mísa se nachází na 

samostatném balvanu nedaleko skalního masivu, naměřené hodnoty vybraných charakteristik 

jsou 86/10. U horizontálních puklin v lokalitě jsou pozorované dva hlavní směry. 

Dominantním je směr SSZ-JJV (s převažujícím směrem 160°-170°). Tento systém je označen 

jako primární puklinový systém. Primární směr je doplněný o sekundární směr VSV-ZJZ, 

s převažujícím směrem 80°. Oba směry jsou na sebe téměř kolmé. 
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Obrázek 1: Stereogramy skalních mís-Míchova skála.         

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Obrázek 2: Stereogramy skalních mís-Míchova skála.          

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

Obrázek 3: Puklinový diagram-lokalita Míchova skála.         

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Mrhatina 

    Skalní mísa č. 1 byla zaměřena na balvanu v nižších polohách kamenného moře. Hodnota 

velikosti sklonu dna skalní mísy je 20°, směr sklonu je 73°. Dno skalní mísy tedy směřuje 

V směrem. Na izolovaném balvanu v blízkosti Z toru byla zaměřena i druhá skalní mísa.  

Sklon dna je 13°a svažuje se SSV směrem, v hornickém zápisu 20/13. Na J toru byla 

zaměřena s hodnotami 40/13 následující skalní mísa. V této oblasti se nachází i nejvyvinutější 

skalní mísa, jejíž velikost sklonu dna je 20°a orientována je VSV směrem (71/20). Velikost 

sklonu a směru klonu dna skalní mísy č. 5, nacházející se na V toru, je 145/16. Na 

samostatném balvanu byla zaměřena skalní mísa č. 6, jejíž dno směřuje SSV směrem a 

velikost sklonu dna je pouhé 2°. Na skalním výchozu V toru byla zaměřena sedmá i osmá 

skalní mísa, jejichž hodnoty velikosti sklonu a směru dna byly po řadě 134/12 a 46/16. Skalní 

mísy č. 9 a č. 10 se nachází ve střední části skalní hradby. Velikost sklonu dna u č. 9 je 22°a 

směřuje na JV (145/22). Velikost sklonu dna skalní mísy č. 10 je 21° a směřuje na S (13/21).  

    Pro puklinový systém lokality Mrhatina je dominantní směr SSZ-JJV (s převažujícím 

směrem 160°). Tento směr byl zvolen jako primární puklinový systém. Druhým výrazným 

směrem je směr VJV-ZSZ (s převažujícím směrem 120°, resp. 300°). Směr SSZ-JJV byl 

zvolen jako sekundární puklinový systém. Nejedná se o k sobě kolmé směry puklinových 

systémů. 

Obrázek. 4: Stereogramy skalních mís – Mrhatina.      

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Obrázek. 5: Stereogramy skalních mís – Mrhatina.      

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Obrázek. 6: Puklinový diagram-lokalita Mrhatina.      

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Štamberk a kamenné moře 

    Skalní mísy se v lokalitě nachází jak na velkých skalních masivech, tak i na balvanech 

kamenného moře. Na izolovaném balvanu nedaleko Z skalní hradby byla zaměřena skalní 

mísa č. 1. Sklon dna skalní mísy je pouhých 8° a směřuje VSV směrem (v hornickém zápisu 

75/8). V komplexu Z skalní hradby se nachází největší a nejhlubší zaměřená mísa této 

lokality, nacházející se ve druhém vývojovém stádiu. Velikost sklonu a směru dna skalní mísy 

je 147/14. Skalní mísa č. 3 se nachází v Z části areálu. I přes její uzavřenost je velikost sklonu 

dna 18° a směřuje JV směrem (141/18). Nejmenší skalní mísa byla naměřena na skalním 

výchozu Z skalní hradby. Je ve značném stádiu destrukce. Velikost a směr sklonu dna skalní 

mísy č. 4 je 160/11. Dno páté skalní mísy, nacházející se na samostatném balvanu, směřuje 

JJV směrem s velikostí sklonu 17°(161/17). Na osamělém skalním bloku v severní části 

Z skalní hradby byly zaměřeny skalní mísy č. 6 a č. 7. Velikost jejich sklonu a směru dna je 

po řadě 91/20 a 121/17. V okrajové části V skalní hradby se nachází osmá zaměřená skalní 

mísa. Velikost sklonu jejího dna je 7°a směřuje J směrem (163/7). Na samostatném skalním 

bloku byla zaměřena skalní mísa č. 9, jejíž velikost a směr sklonu dna je 163/9. Desátá skalní 

mísa směřuje SV směrem pod sklonem dna 14°.  



Výroční konference České geografické společnosti 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie               5. – 7. září 2016 

 

41 

 

    Puklinový systém v lokalitě Štamberk a kamenné moře je charakterizován dominantním 

směrem VJV-ZSZ (s převažujícím směrem 120°). Tento směr byl zvolen jako primární 

puklinový systém. Druhým dominantním směrem je směr JJV-SSZ (s převažujícím směrem 

170°).  

Obrázek. 7: Stereogramy skalních mís-Štamberk a kamnné moře.      

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

Obrázek.  8: Stereogramy skalních mís-Štamberk a kamenné moře      

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Obrázek. 9: Puklinový diagram-lokalita Štamberk a kamenné moře.      

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

4. Výsledky 

    Předpoklad nehomogenity horniny jako příčiny vzniku zárodečné prohlubně byl potvrzen. 

Štecl a Vávra (2009) definuje nehomogenní horniny jako horniny složené z různých 

materiálů, které se od sebe navzájem liší chemickým složením a atomovou stavbou. Skalní 

masivy v zájmových lokalitách jsou tvořeny granity číměřského a mrákotínského typu. 

Číměřský typ je tvořený dvojslídnými až muskovit-biotitickými středně zrnitými až hrubě 

zrnitými granity, které jsou označovány za hrubě porfyrické (René 2001). Mrákotínský typ lze 

charakterizovat jako dvojslídný, drobně až středně zrnitý granit. Předpoklad nehomogenity 

horniny je tedy splněn. 

    Na základě terénního šetření probíhal výzkum, zdaje mech příčinou vzniku primárních 

prohlubní. Otázka, zda mech vytvořil primární prohlubeň, či se objevil až druhotně po 

vytvoření zárodečné prohlubně, byla zodpovězena na základě šetření provedeného na území 

Štamberka a kamenného moře. Pro území jsou typické podmínky vhodné pro výskyt mechu, 

nachází se zde vysoký smrkový porost, který umožňuje stín a vysokou vlhkost. Vybrané 

skalní mísy na území byly obnaženy a očištěny. Uvnitř skalních misek nebyl nalezen zvětralý 

skalní materiál, který vytvořením primární prohlubně a postupným vývojem skalní mísy 

vzniká. Pod vrstvou mechu byla nalezena pouze zemina. Na základě těchto zjištění lze tvrdit, 

že mech není v lokalitě Štamberka a kamenného moře příčinou vzniku zárodečné prohlubně. 

V lokalitě se objevuje druhotně, až po vzniku zárodečných prohlubní. V řadě případů balvanů 

kamenného moře byla při porovnání směru sklonu dna skalní mísy a puklinových systémů 

zaznamenána neshoda. Ani v těchto případech se zvětralý materiál pod vrstvou mechu 

nenacházel. Lze tedy předpokládat, že mech pokryl skalní mísy až poté, co se balvan oddělil 

od hlavního skalního bloku a byla na něm vytvořena zárodečná prohlubeň.  

    Během terénního šetření bylo pozorováno, že u hlubších skalních mís jsou stěny 

rozšiřovány směrem dovnitř a dochází k jejich prohlubování. Tento jev je charakteristický 

zejména pro skalní mísy, ve kterých je přítomná stálá hladina vody, popřípadě pokud se 

v nich vyskytuje v obdobích dešťů nebo při tání sněhu. V chladnějším období umožňuje voda 

uvnitř skalních mís mechanické zvětrávání. Naopak v obdobích teplejších způsobuje 

zvětrávání chemické.  Zatímco u skalních mís, ve kterých je přítomna voda, dochází 

k prohlubování, u mělkých skalních mís je zřetelné rozšiřování a postupná destrukce. 

Uvnitř hlubších skalních mís se během šetření setkáváme se zvětralým horninovým 

materiálem.  
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    Ten je pozorovatelný i v případech, kdy je v míse přítomna stálá hladina vody. Produkty 

zvětrávání působí na dno skalní mísy a způsobují jeho prohlubování. Zatímco u mělké skalní 

mísy je zvětralý materiál odnášen větrem, u hlubokých mís je odnos obtížnější. Často k němu 

dochází až při stálejších deštích, během promývání skalních mís. Hloubka skalní mísy je 

limitujícím faktorem, který zásadně ovlivňuje její vývoj.  

    Výzkum bakalářské práce byl zaměřený na otázku, zda je orientace den skalních mís 

shodná s orientací horizontálních puklin příslušných skalních masivů. Aby mohla být otázka 

zodpovězena, bylo nutné vytvoření stereogramů, znázorňujících velikost sklonu a směr sklonu 

dna skalní mísy a puklinových diagramů. Při porovnání stereogramů a puklinových diagramů 

je pozorovatelné, že orientace den skalních mís je ve většině případů shodná s orientací 

horizontálních puklin. V některých případech se orientace neshoduje. Tyto skalní mísy byly 

pravděpodobně vytvořeny až po oddělení balvanu a vychýlení z jeho původní pozice. 

Orientace den skalních mís se s orientací horizontálních puklin neshoduje zejména v oblasti 

Míchovy skály. Což je vysvětleno tvrzením, že se v lokalitě nachází více skalních bloků, 

k jejichž vývoji docházelo samostatně. V rámci šetření byly pozorovány i případy, kdy se na 

osamělém balvanu mimo skalní blok nachází skalní mísa, jejíž orientace dna je s orientací 

horizontálních puklin shodná. Tyto případy byly zaznamenány na balvanech kamenných 

moří, nacházejících se v blízkosti hlavních skalních bloků. Na těchto balvanech byla 

zárodečná prohlubeň nejpravděpodobněji vytvořena ještě před oddělením balvanu od hlavního 

skalního bloku. Teprve po vytvoření zárodečné prohlubně a následné izolaci balvanu dochází 

k pohybu po svahu směrem od hlavního skalního bloku.  

5. Závěr 

    V článku jsou publikovány výsledky měření provedeného v rámci terénního šetření 

bakalářské práce Skalní mísy Jihlavských vrchů. Šetření probíhalo ve třech zvolených 

lokalitách Jihlavských vrchů: Míchově skále, Mrhatině a Štamberku a kamenném moři. 

V bakalářské práci je šetřena řada charakteristik skalních mís, pro účely články byly vybrány 

pouze velikost a směr sklonu dna skalní mísy a měření sklonu a směru horizontálních puklin 

příslušných skalních masivů. Z nasbíraných dat byly vytvořeny streogramy znázorňující 

velikost a směr sklonu dna skalní mísy a puklinové diagramy znázorňující směr a sklon 

horizontální puklin. Na základě porovnání stereogramů a puklinových diagramů byla 

zodpovězena otázka, zda je orientace den skalních mís shodná s orientací horizontálních 

puklin. U většiny případů je ve vybraných lokalitách zaznamenána shoda. U některých 

skalních mís se orientace dna s orientací horizontálních puklin neshoduje. V takových 

případech došlo k vytvoření skalní mísy až po oddělení bloku od hlavního skalního masivu. Je 

tedy zřejmé, že texturní i strukturní prvky horniny mají výrazný vliv na vznik a vývoj 

skalních mís. 
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