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POPIS LOKALIT 

Krásné Loučky – Kobylí 

Ložisko se nachází přibližně 5 km severozápadně od města Krnov (Moravskoslezský kraj). Ložisko 
patří firmě KAMENOLOMY ČR s.r.o. 

Lokalita z pohledu stratigrafického zařazení patří do spodního karbonu, tedy kulmu Nízkého Jeseníku, 
hornobenešovské souvrství (Janča a Onderka 1959). 

V samotném ložisku se vyskytují dvě stratigrafické jednotky a to kulmské horniny a kvartérní pokryv. 
Z kulmských hornin zde převažují zelenošedé jemnozrnné droby a nesouvislé vrstvy převážně 
grafitických břidlic. V místech, kde jsou vrstvy břidlic častější, se hornina nazývá jako drobovitá 
břidlice a je považována za škodlivinu. 

První geologický průzkum byl realizován v roce 1959 (Janča a Onderka 1959). Dobývací prostor byl 
stanoven v roce 1989, číslo dobývacího prostoru je 0386 (http://www.cbusbs.cz/dobyvaci-
prostory.aspx).  

 

Horní Žleb – Chabičov 

Ložisko se nachází přibližně 1 kilometr východně od obce Chabičov a 3 km severně od města 
Šternberk (Olomoucký kraj). Ložisko patří firmě KAMENOLOMY ČR s.r.o. 

Lokalita z pohledu stratigrafického zařazení patří do spodního karbonu Nízkého Jeseníku, 
hornobenešovské souvrství (Bradáč a kol. 1971). 

V samotném ložisku se převážně vyskytují hrubě lavicovité droby s podřadným výskytem břidlic. 
V jihozápadní a západní části ložiska jsou vyvinuty modrošedé andělsko-horské břidlice, které 
směrem do polohy drob vykliňují. V této části ložiska se nejspíše jedné o styk andělsko-horských a 
hornobenešovských vrstev. Droby jsou špatně vytříděné, přítomny jsou jemně i středně zrnité (Bradáč 
a kol. 1971). Dobývací prostor byl stanoven v roce 1973, číslo dobývacího prostoru je 0742 
(http://www.cbusbs.cz/dobyvaci-prostory.aspx).  

 

Nová Ves u Litovle 

Výhradní ložisko Haňovice leží přibližně 700 metrů jižně od obce Nová Ves u Litovle a 5 km 
jihozápadně od Litovle (Olomoucký kraj). Ložisko patří firmě Českomoravský štěrk a.s., se sídlem 
v Mokré.  

Lokalita z pohledu stratigrafického zařazení patří do spodního karbonu Drahanské vrchoviny, 
protivanovské souvrství (Vocilka a kol. 1961). 

Samotné ložisko je tvořeno střídajícími se polohami drob, polymiktních slepenců, drobových a 
jílovito-písčitých břidlic. V lomové stěně vystupují převážně zelenošedé jemně až středně zrnité 
droby, které jsou proloženy několika vrstvami slepenců. Směrem do podloží se objevují vložky 
jílovitých břidlic.  

První geologický průzkum byl realizován v roce 1961 (Vocilka a kol. 1961). V současnosti je ložisko 
rozfáráno tříetážovým lomem, který je otevřen na západním svahu kopce Baterie. Dobývací prostor 
(DP 0865) byl stanoven v roce 1976. (http://www.cbusbs.cz/dobyvaci-prostory.aspx).  
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Bělkovice - Jívová 

Ložisko se nachází mezi obcemi Jívová a Domašov u Šternberka, přibližně 12 km severovýchodně od 
Olomouce (Olomoucký kraj). Ložisko patří firmě Českomoravský štěrk a.s. 

Lokalita z pohledu stratigrafického zařazení patří do spodního karbonu Nízkého Jeseníku 
hornobenešovské vrstvy (Dáler a Jaroušek 1958).     

Droby jsou zde vyvinuty ve formě tmavošedých jemnozrnných lavic, které jsou vzácně proloženy 
břidlicemi. Mocnost drobových lavic se pohybuje od prvních decimetrů až po 5 metrů. V současnosti 
je ložisko rozfáráno v pěti etážích (Dáler a Jaroušek 1958).     

Dobývací prostor (DP0917) byl stanoven v roce 1979 (http://www.cbusbs.cz/dobyvaci-prostory.aspx). 

 

Loštice  

Lokalita Loštice I – Kozí vrch se nachází na pravém břehu říčky Třebůvky přibližně 1 km jihozápadně 
od obce Loštice (Olomoucký kraj). Ložisko patří firmě KAMENOLOMY ČR s.r.o. 

Lokalita z pohledu stratigrafického zařazení patří do spodního karbonu Drahanské vrchoviny, 
protivanovské souvrství (Onderka a Sobotka 1965). 

V ložisku převažují droby s malými čočkami slepenců. Tyto čočky dosahují mocností maximálně 10 
cm. Uprostřed ložiska se táhne pruh tvořený kulmskými břidlicemi, který v severní části vykliňuje. 
Tento pruh rozděluje ložisko na severní a jižní část (Onderka a Sobotka 1965). 

Dobývací prostor (DP0499) byl stanoven v roce 1969 (http://www.cbusbs.cz/dobyvaci-prostory.aspx).   

 

Valšov: vzorek č. 8 

Ložisko Valšov I. se nachází přibližně 0.5 km jižně od stejnojmenné obce a na pravé straně od státní 
silnice č. 45. (Moravskoslezský kraj). V lokalitě Valšov je ještě jeden novější lom Valšov II., který se 
nachází na levé straně od státní silnice č. 45. Ložiska patří firmě KAMENOLOMY ČR s.r.o. 

Stratigraficky patří lokalita do spodního karbonu Nízkého Jeseníku, konkrétně do nejvýchodnější části 
andělskohorských vrstev (Janča a Onderka 1958). 

Ložisko je tvořeno modrošedou středně zrnitou drobou s různým stupněm navětrání. Tyto droby tvoří 
pruhy S – J směru. Někde jsou proplástky černých jílovitých a drobovitých břidlic (Janča a Onderka 
1958). 

Dobývací prostor (DP 821) byl stanoven v roce 1975 (http://www.cbusbs.cz/dobyvaci-prostory.aspx).  
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II. MIKROSKOPICKÝ POPIS STUDOVANÝCH VZORKŮ A JEJICH MIKROSTRUKTURNÍ 
PARAMETRY 

Krásné loučky – Kobylí 

Ve výbrusu převažují ostrohranné a anizometrické klasty křemene, nejčastěji ve velikosti 30-40 µm 
(Obr. 1p a 2p). Téměř na všech klastech se projevuje undulózní zhášení. Zastoupení 
monokrystalických a polykrystalických klastů je přibližně stejné. Relativně hodně křemenných klastů 
se dotýká a na některých kontaktech je patrné i zubovité prorůstání.  

Ze živců se zde vyskytují sodné plagioklasy a draselné živce, většina je tabulkovitého tvaru a jejich 
velikost je stejná jako u křemenných klastů. Nadpoloviční část plagioklasů je čerstvá a některé jsou 
téměř nealterované. Některé živce jsou však přeměněny, jedná se nejspíše o seritizaci a možná i 
kaolinizaci. Tyto přeměněné klasty živců přecházejí do základní hmoty a lze těžko určit, zda se jedná 
o živcový klast nebo již novotvořenou základní hmotu. 

Hojně zastoupeny jsou úlomky hornin. Z horninových úlomků se zde vyskytují kvarcity, metakvarcity 
a silicity, z méně stabilních horninových úlomků to jsou především fylity (Obr. 3p a 4p) a jílovité a 
prachovité břidlice až prachovce. Úlomky slíd jsou tvořeny především muskovitem, který je ve formě 
větších prodloužených tabulkovitých zrn. 

Základní hmota se skládá ze směsi sericitu, jílových minerálů, částečně krystalizovaného illitu a velmi 
jemnozrnných klastů křemene. Na několika místech je karbonátový tmel a někde je patrný i chlorit, 
který se vyskytuje v množství < 1 obj %. Je zde relativně málo protažených (délka > 1mm) a plasticky 
deformovaných pásků tvořených základní hmotou, popřípadě silně přeměněnými nestabilními klasty.  

Naprostá většina pórů je vázána uvnitř živcových klastů. Protáhlé póry sledují štěpné plochy 
v živcových klastech (Obr. 6p) a v přeměněných částech klastů se vyskytují shluky mikropórů, které 
jsou na místě novotvořených minerálů (Obr. 5p). Ojediněle jsou zde protažené póry, které sledují 
hranice jednotlivých klastů a vzácně jimi procházejí. Četnější póry jsou v místech, kde se v uvnitř 
živcových klastů nachází karbonátový tmel. Místy se nacházejí shluky mikropóru, které jsou vázány 
na horninové klasty a na primární základní hmotu. 

Stupeň vytříděnosti je určen na 2,1. Velikostní distribuce klastů je tedy velmi špatně vytříděná. 
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Obr. 1p. Mikrofotografie droby ve zkřížených nikolech 
(lokalita Kobylí). 

Obr. 2p Mikrofotografie droby (lokalita Kobylí). 

Obr. 3p. Přeměna nestabilních klastů (Kobylí).  Obr. 4p. Přeměna nestabilních klastů (Kobylí). 

Obr. 5p. Mikrofotografie pórových prostor pod UV 
světlem (Kobylí). 

Obr. 6p. Mikrotrhliny uvnitř a po obvodu klastu 
(Kobylí). 
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Tab.1p. Kvantifikované průměrné hodnoty mikrostrukturních parametrů (lokalita Kobylí). 

minerál počet zrn

obj. 

zastoupení 

(%)

průměr. 

velikost 

klastů 

(mm)

délka hl. 

osy (mm)

úhel hl. 

osy

délka ved. 

osy (mm)

úhel ved. 

osy

poměr 

stran

obvod 

(mm)
tvar kompakce

křemen mono 125 17,44 0,134 0,180 -0,761 0,101 0,400 1,895 0,519 0,572 23,227

křemen poly 58 18,86 0,190 0,027 -0,854 0,017 0,850 1,770 0,086 0,536 26,289

živec 40 10,58 0,180 0,261 -0,018 0,152 0,529 1,786 0,794 0,547 24,343

stab. Lit 12 6,17 0,244 0,356 0,277 0,195 0,865 1,859 1,064 0,547 24,097

nestab. Lit. 10 5,32 0,236 0,346 -0,555 0,181 -0,724 1,872 1,069 0,553 24,303

kalcit 0,00

chlorit 4 0,35 0,213 0,248 -0,287 0,136 0,380 1,822 0,753 0,546 24,758

slídy 7 0,73 0,112 0,235 -0,737 0,070 0,705 3,497 0,654 0,341 41,603

průměr 0,164 0,176 -0,603 0,097 0,507 1,901 0,519 0,551 24,699

základ. hmota 40,54  

 

Obr. 7p. Histogram rozdělení velikostí všech 
analyzovaných klastů. 

Obr. 8p. Histogram rozdělení velikostí křemenných 
klastů. 

 

Tab. 2p. Přehled základního statistického rozdělení hodnot vybraných mikrostrukturních parametrů u vybraných 
minerálů. P25 je percentil 25 %. P75 je percentil 75 %. 

Statistika
pr. velikost  

(mm)

obvod 

(mm)
poměr stran tvar

pr. velikost  

(mm)

obvod 

(mm)
poměr stran tvar

pr. velikost  

(mm)

obvod 

(mm)
tvar poměr stran

min 0,053 0,127 1,229 0,246 0,055 0,0195 1,140 0,156 0,066 0,255 0,282 1,023

max 0,434 1,937 3,752 0,810 0,523 0,2761 3,493 0,793 0,393 2,288 0,787 2,968

P 25 0,090 0,313 1,449 0,483 0,125 0,0589 1,310 0,441 0,136 0,586 0,481 1,419

P 75 0,157 0,638 2,242 0,665 0,217 0,1085 2,026 0,657 0,208 0,850 0,629 2,079

medián 0,103 0,445 1,786 0,580 0,178 0,0717 1,608 0,555 0,167 0,703 0,563 1,705

průměr 0,134 0,519 1,915 0,572 0,190 0,0863 1,770 0,536 0,180 0,794 0,547 1,786

poly. Křemen živcemono. křemen

 

 



 

6p 
 

 

Horní Žleb - Chabičov 

Ve výbrusu převažují ostrohranné klasty křemene, které mají zpravidla anizotropní tvar. Většina 
křemenných klastů jsou monokrystalické a většina z nich zháší přímo. V menším zastoupení jsou zde 
křemenné polykrystalické  klasty, z nichž většina zháší undulózně. Celkově jsou křemenné klasty 
středně vytříděné a většina klastů se navzájem nedotýká, plavou v základní hmotě, která též obsahuje 
silně přeměněné nestabilní klasty (Obr. 9p a 10p) 

Živce se zde vyskytují v menší míře. Jedná se především o plagioklasy a jejich relikty a v menším 
zastoupení i draselný živec (Obr. 11p a 12p) Většina živcových klastů má tabulkovitý tvar v průměrné 
velikosti delší strany 15 µm. Jsou zde sodné plagioklasy i draselné živce. Čerstvých klastů je zde 
málo, u draselných živců není skoro žádný. Téměř všechny živcové klasty jsou přeměněny a 
přecházejí do okolní základní hmoty. Detritické úlomky slíd, pravděpodobně muskovitu, se zde 
vyskytují ve 0,5 obj. %. Zastoupení chloritů je 0,7 obj. %. Vyskytují se zde i ve formě shlukových 
agregátů.  

Horninové úlomky jsou celkem hojně zastoupeny, převládají nestabilní jílové břidlice, silně 
přeměněné fylity (mají podobnou charakteristiku jako základní hmota). V menším množství jsou zde 
horninové úlomky prachovců, které jsou někde tmelené křemitým tmelem. Dále jsou zde kvarcity, 
metakvarcity (Obr. 9p a 10p) a silicitů. Ojediněle jsou zde i chloritické břidlice, ale může jít i o 
diagenetický projev. 

Základní hmota je celkem hojně zastoupená. Je však někde hůře rozeznatelná a zaměnitelná 
s detritickými klasty jílovitých břidlic a silně přeměněných plagioklasů. Základní hmota je tvořena 
směsí detritickým mikrokřemenů, sericitů a jílových minerálů. Relativně hojně jsou zde zastoupeny 
nově vykrystalizované krystaly illitu, který vytváří větší shluky. Je zde také patrný železitý tmel. Je 
zde velmi málo protáhlých plasticky deformovaných struktur, které jsou tvořené nejspíše základní 
hmotou. 

Struktura jemně psamitická a všesměrná. Stupeň vytřídění je určen na 2,1. Velikostní distribuce klastů 
je tedy velmi špatně vytříděná Diagenetické znaky: pozdně diagenetické žilky, více illitu a alterované 
živce.  

Vyskytuje se zde velmi mnoho mikropórů (intenzivní v UV světle). Tyto mikropóry se vyskytují 
v primární základní hmotě, nejčastější jsou však na místech, kde se nachází hematit (Obr. 13p a 14p) 
V menší míře se zde vyskytují protáhlé mikropóry uvnitř živcových klastů. Není zde žádný pór, který 
by byl průběžný přes více klastů a základní hmotu. Několik křemenných klastů je ohraničeno 
protáhlými póry.  
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Obr. 9p Mikrofotografie droby ve zkřížených nikolech 
(lokalita Chabičov). 

Obr. 10p Mikrofotografie droby (lokalita Chabičov). 

  
Obr. 11p Mikrofotografie droby ve zkřížených 
nikolech (lokalita Chabičov). 

Obr. 12p Mikrofotografie droby ve zkřížených 
nikolech (lokalita Chabičov). 

 
Obr. 13p Mikrofotografie droby (lokalita Chabičov). Obr. 14p Mikrofotografie pórových prostor pod UV 

světlem (lokalita Chabičov). 
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Tab. 3p. Kvantifikované průměrné hodnoty mikrostrukturních parametrů (lokalita Chabičov). 

minerál počet zrn

obj. 

zastoupení 

(%)

průměr. 

velikost 

klastů 

(mm)

délka hl. 

osy (mm)

úhel hl. 

osy

délka ved. 

osy (mm)

úhel ved. 

osy

poměr 

stran

obvod 

(mm)
tvar kompakce

křemen mono 125 19,93 0,165 0,216 0,210 0,126 0,445 1,852 0,621 0,606 22,135

křemen poly 39 11,01 0,209 0,312 0,847 0,176 -0,562 1,797 0,931 0,560 24,165

živec 30 7,53 0,202 0,297 -0,318 0,157 -3,575 1,988 0,849 0,575 22,632

stab. Lit 9 4,67 0,287 0,474 -0,268 0,212 0,589 2,164 1,339 0,515 26,415

nestab. Lit. 17 7,13 0,202 0,324 0,118 0,168 -0,776 1,950 0,935 0,564 23,837

kalcit 0 0,00

chlorit 7 0,68 0,130 0,198 -1,031 0,106 -0,655 1,971 0,597 0,521 27,089

slídy 6 0,51 0,114 0,222 2,311 0,075 0,082 3,125 0,561 0,429 31,457

průměr 0,174 0,265 0,241 0,148 -0,294 1,910 0,767 0,582 23,050

základ. hmota 48,55  

 

Obr. 15p. Histogram rozdělení velikostí všech 
analyzovaných klastů (Chabičov). 

Obr. 16p. Histogram rozdělení velikostí křemenných 
klastů (Chabičov). 

 

Tab. 4p. Přehled základního statistického rozdělení hodnot vybraných mikrostrukturních parametrů u vybraných 
minerálů. P25 je percentil 25 %. P75 je percentil 75 % (Chabičov). 

Statistika
velikost 

klastů 

(mm)

obvod 

(mm)
poměr stran tvar

 velikost  

klastů 

(mm)

obvod 

(mm)
poměr stran tvar

 velikost 

klastů  

(mm)

obvod 

(mm)
poměr stran tvar

min 0,024 0,089 1,057 0,224 0,098 0,3840 1,032 0,273 0,093 0,378 1,085 0,372

max 0,411 1,932 6,281 0,862 0,461 2,5627 4,299 0,807 0,328 1,535 3,428 0,784

P 25 0,085 0,358 1,355 0,533 0,143 0,5868 1,273 0,466 0,156 0,630 1,541 0,506

P 75 0,192 0,836 2,064 0,702 0,243 1,0287 2,194 0,667 0,238 1,044 2,416 0,633

medián 0,130 0,545 1,710 0,632 0,184 0,7633 1,583 0,579 0,182 0,766 1,865 0,590

průměr 0,149 0,621 1,852 0,606 0,209 0,9306 1,797 0,560 0,202 0,849 1,988 0,575

mono. křemen poly. křemen živce
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Nová Ves u Litovele 

Klasty křemene ve výbrusu převažují (30 obj. %). Vetší klasty jsou poloostrohranné a u menších jsou 
spíše ostrohranné. Převážná část křemenných klastů je tlakově postižena, je zde patrné undulózní 
zhášení. Vyskytují se zde klasty monokrystaliské, tak i polykrystalické. Polykrystalické klasty mírně 
převažují. U monokrystalických klastů převažují ty, které mají undulózní zhášení cca 70 %. Většina 
klastů se nijak nedotýká, plavou v základní hmotě (Obr. 17p a 18p). 

Plagioklasy a draselné živce jsou převážně silně přeměněné a proniká do nich okolní základní hmota. 
Menší zrna plagioklasů jsou méně přeměněná a je dobře rozeznatelné lamelování, ale ne tak dobře, 
aby se dala přesněji určit bazicita. Je možné, že menší klasty plagioklasů, které jsou méně přeměněné a 
mají jinou bazicitu, než větší klasty plagioklasů a draselných živců, obecně se ale jedná o sodné 
plagioklasy. Větší zrna plagioklasu jsou téměř všechna přeměněná. Na několika místech je pozorována 
pseudomorfóza, kdy tmel se základní hmotou má tvar původního plagioklasového klastu, po kterém 
jsou uvnitř patrné relikty (Obr. 19p a 20p)  

Úlomky slíd jsou zastoupeny ve větším množství 1,3 obj. %. Jedná se většinou o plasticky 
deformované sloupcovité klasty. Jedná se nejspíše o muskovit nebo již sericit. 

Horninové úlomky mají podobné velikosti jako klasty živců a křemenů. Pravděpodobně se jedná 
z části o křemenné prachovce, kvarcity nebo rohovce. Dále se vždy vyskytují úlomky, které vypadají 
na první pohled jako okolní základní hmota a tmel. Jedná se nejspíše o jílovité břidlice a fylity.  

Základní hmota je pravděpodobně původně tvořena jílovými minerály. Ve výbruse je společně 
s křemenem dominantní. Nyní je základní hmota převážně v podobě směsi novotvořených minerálů, 
která se skládá z jílových minerálů (nejspíše illitu), dále sericitů a místy byl pozorován i karbonátový 
tmel. Možný je i výskyt křemenných tmelů a chloritů. Je zde velmi mnoho protažených a plasticky 
deformovaných struktur a všechny mají stejný směr protažení. Jedná se nejspíše o diageneticky jev. 
Dále je zde hojně mikroprasklinek, které jsou vyplněny oxidy a hydroxidy železa 

Nejsou pozorovány žádné deformační znaky na klastech křemene a živců.  Klasty muskovitu jsou 
trochu plasticky zdeformované. Dobře je patrná chemická- přeměna Deformace zrn není patrná proto, 
že byla chráněna okolní základní hmotou. Struktura je středně psamitická a textura je všesměrná. 
Stupeň vytřídění je určen na 1,9. Velikostní distribuce klastů je tedy špatně vytříděná  

Ve výbrusu převažují mikropóry, které se vyskytují v základní hmotě, především v pseudomatrix. 
V místech, kde se vyskytuje hematit, jsou póry trochu větší a výraznější a mají izometrický tvar. 
V menším množství se v. přeměněné živcových klastech vyskytují protáhlé mikropóry (Obr 21p), 
které jsou málo výrazné. Ojediněle se mikropóry vyskytují uvnitř klastů křemene. Více se mikropóry 
vyskytují v horninových úlomcích silicitů, především v amorfní fázi (Obr 22p). Dále je zde minoritní 
množství menších vlásečnicových protáhlých pórů, které jsou v základní hmotě a sledují hranice 
různých klastů. 

Celkově je zde méně pórů něž v ostatních studovaných výbrusech a mikropóry v přeměněných částech 
živcových klastů jsou méně výrazné.  
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Obr. 17p Mikrofotografie droby ve zkřížených 
nikolech (lokalita Nová Ves). 

Obr. 18p Mikrofotografie droby (lokalita Nová Ves). 

  
Obr. 19p Mikrofotografie droby ve zkřížených 
nikolech, alterace plagioklasu (lokalita Nová Ves). 

Obr. 20p Mikrofotografie droby, alterace plagioklasu 
(lokalita Nová Ves). 

  

Obr. 21p. Mikrofotografie pórů lemujících okraje 
klastů (lokalita Nová Ves). 

Obr. 22p. Mikrofotografie pórů (lokalita Nová 
Ves). 
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Tab. 5p. Kvantifikované průměrné hodnoty mikrostrukturních parametrů (Lokalita Nová Ves). 

minerál počet zrn

obj. 

zastoupení 

(%)

průměr. 

velikost 

klastů 

(mm)

délka hl. 

osy (mm)

úhel hl. 

osy

délka ved. 

osy (mm)

úhel ved. 

osy

poměr 

stran

obvod 

(mm)
tvar kompakce

křemen mono 163 20,47 0,126 0,174 0,340 0,099 -0,509 1,975 0,504 0,574 23,168

křemen poly 29 9,11 0,195 0,312 2,211 0,155 -0,095 2,091 0,916 0,487 27,986

živec 31 7,82 0,178 0,255 2,832 0,150 -0,215 1,821 0,740 0,583 22,420

stab. Lit 10 3,23 0,195 0,333 1,740 0,140 -0,312 2,205 0,913 0,468 28,240

nestab. Lit. 26 7,91 0,183 0,265 1,202 0,140 -0,379 2,028 0,819 0,526 25,535

kalcit 3 0,22 0,098 0,185 0,098 0,061 -0,143 2,987 0,464 0,499 26,881

chlorit 4 0,42 0,116 0,164 0,387 0,095 -1,129 1,706 0,455 0,668 19,118

slídy 7 1,33 0,148 0,268 0,577 0,104 -0,873 3,085 0,707 0,453 33,969

průměr 0,152 0,218 0,990 0,117 -0,407 2,037 0,626 0,557 24,052

základ. hmota 49,51  

 

Obr. 23p. Histogram rozdělení velikostí všech 
analyzovaných klastů (Nová ves). 

Obr. 24p. Histogram rozdělení velikostí křemenných 
klastů (Nová ves). 

 

Tab. 6p. Přehled základního statistického rozdělení hodnot vybraných mikrostrukturních parametrů u vybraných 
minerálů. P25 je percentil 25 %. P75 je percentil 75 % (Nová Ves). 

Statistika
velikost 

klastů 

(mm)

obvod 

(mm)
poměr stran tvar

 velikost  

klastů (mm)

obvod 

(mm)
poměr stran tvar

 velikost 

klastů  

(mm)

obvod 

(mm)
tvar poměr stran

min 0,064 0,168 1,018 0,215 0,0812 0,365 1,089 0,242 0,085 0,352 0,279 1,041

max 0,418 1,960 4,765 0,835 0,3537 1,828 4,654 0,687 0,255 1,081 0,789 3,445

P 25 0,087 0,325 1,399 0,486 0,1359 0,591 1,562 0,370 0,138 0,550 0,535 1,445

P 75 0,147 0,605 2,356 0,662 0,2611 1,137 2,571 0,587 0,216 0,946 0,638 2,013

medián 0,110 0,452 1,793 0,590 0,1738 0,828 1,922 0,497 0,182 0,749 0,602 1,671

průměr 0,126 0,504 1,975 0,574 0,1954 0,916 2,091 0,487 0,178 0,740 0,583 1,821

mono. křemen poly. křemen živce
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Bělkovice-Jívová 

Klasty křemene ve výbruse převládají. Většina křemenných klastů je anizometrické a ostrohranná 
Celkově jsou klasty křemene špatně vytříděné, nejčastější velikost klastu je okolo 20-30 µm. Největší 
klasty mají až přes 100 µm. Naprostá většina všech křemenných klastů se projevuje undulózním 
zhášením a většina klastů jsou polykrystalická. Relativně vetší množství křemenných klastů se 
navzájem dotýká, je zde relativně menší zastoupení základní hmoty (Obr. 25p a 26p)  

Ze živců se zde vyskytují draselné živce a sodné plagioklasy. Většina je ve formě tabulkovitých zrn. 
Měřená bazicita 2V na některých plagioklasech, kde je výraznější polysyntetické lamelování, je určená 
na 18-21 stupňů. Vyskytují se zde relativně čerstvé plagioklasy a hned vedle jsou velmi silně 
přeměněné plagioklasy a draselné živce. Z některých živců jsou patrné jen relikty. Je zde i několik 
mikroklínů. Celkově se zdá, že je zde mírná převaha živců nad horninovými úlomky.  

Třetí nepočetněji zastoupenou skupinou klastických úlomků jsou horninové klasty. Ze stabilních 
klastů jsou zde kvarcity. Z nestabilních horninových klastů se zde vyskytují převážně fylity, jílovité a 
prachovité břidlice a částečně metaprachovce a prachovce. Dále je několik zřetelných klastů kyselé 
vulkanické horniny, nejspíše se jedná o ryolit.  

Úlomky slíd jsou ve formě tabulkovitých klastů, které mají trochu vyšší interferenční barvy než, 
předchozí studované vzorky. Zastoupeny jsou oproti jiným vzorkům v nadprůměrném množství. Jsou 
zde i agregáty chloritu.  

Základní hmota je tvořená směsí sericitu, původních jílových minerálů, mikrokřemennými úlomky a 
zčásti křemenným tmelem. Možný je i výskyt chloritu a illitu. V jedné části výbrusu je hojnější 
křemenný tmel, který prorůstá do různých klastů. Jsou zde opět patrné podlouhé plasticky 
deformované struktury, které jsou tvořeny matrix či silně přeměněnými nestabilními horninovými 
úlomky (Obr. 27p). Všechny tyto struktury mají stejnou orientaci.  

Struktura ve výbrusu je jemně psamitická, textura je částečně přednostně usměrněná. Stupeň vytřídění 
je určen na 1,9. Velikostní distribuce klastů je tedy špatně vytříděná Celkově je ve studovaném 
výbrusu méně základní hmoty na úkor živců (Obr. 28p). 

Ve výbrusu převažují málo výrazné protáhlé žilky, které jsou tvořeny shluky velmi malých mikropórů 
(Obr. 29p). Tyto shluky mikropórů ve formě žilek jdou skrz klasty i základní hmotu. Průběh těchto 
žilek je v některých místech na sebe kolmý. Na několika místech jsou shluky mikropórů oválného 
tvaru. 

Dále jsou zde méně výrazné protáhlé průběžné póry, které jsou v základní hmotě (především 
v pseudomatrix) a jsou paralelní s vrstevnatostí.  

V menší míře jsou zde protáhlé póry v klastech živců (Obr 30p). Některé póry sledují štěpné plochy 
živcových klastů.  Na několika místech se vyskytují protáhlé póry ve formě trhlin kolem některých 
křemenných klastů. Ojediněle jsou v základní hmotě i izometrické póry.  
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Obr. 25p Mikrofotografie droby ve zkřížených 
nikolech (Bělkovice). 

Obr. 26p Mikrofotografie droby (Bělkovice). 

  
Obr. 27p. Mikrofotografie droby ve zkřížených 
nikolech (Bělkovice). 

Obr. 28p. Mikrofotografie droby ve zkřížených 
nikolech (Bělkovice). 

  
Obr. 29p. Mikrofotografie pórů (Bělkovice). Obr. 30p. Mikrofotografie pórů (Bělkovice). 
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Tab. 7p. Kvantifikované průměrné hodnoty mikrostrukturních parametrů (lokalita Bělkovice). 

minerál počet zrn

obj. 

zastoupení 

(%)

průměr. 

velikost 

klastů 

(mm)

délka hl. 

osy (mm)

úhel hl. 

osy

délka ved. 

osy (mm)

úhel ved. 

osy

poměr 

stran

obvod 

(mm)
tvar kompakce

křemen mono 138 15,14 0,131 0,189 1,652 0,096 -0,725 2,108 0,509 0,635 20,628

křemen poly 61 16,87 0,200 0,319 2,985 0,154 -0,526 2,284 0,864 0,552 23,910

živec 40 8,33 0,176 0,256 1,214 0,147 -0,466 1,864 0,731 0,636 21,269

stab. Lit 15 7,53 0,264 0,375 -1,524 0,220 -4,660 1,802 1,058 0,622 20,546

nestab. Lit. 16 3,95 0,175 0,270 0,152 0,130 -0,455 2,183 0,750 0,560 23,422

kalcit 0 0,00

chlorit 5 0,76 0,164 0,263 -0,477 0,110 0,031 2,383 0,674 0,618 21,330

slídy 8 1,07 0,142 0,268 1,607 0,081 -0,417 3,578 0,654 0,476 27,693

průměr 0,162 0,244 1,626 0,124 -0,832 2,142 0,666 0,607 21,799

základ. hmota 46,37  

 

Obr. 31p. Histogram rozdělení velikostí všech klastů 
(Bělkovice). 

Obr. 32p. Histogram rozdělení velikostí křemenných 
klastů (Bělkovice). 

 

Tab. 8p. Přehled základního statistického rozdělení hodnot vybraných mikrostrukturních parametrů u vybraných 
minerálů. P25 je percentil 25 %. P75 je percentil 75 % (Bělkovice). 

Statistika
velikost 

klastů 

(mm)

obvod 

(mm)

poměr 

stran
tvar

 velikost  

klastů 

(mm)

obvod 

(mm)

poměr 

stran
tvar

 velikost 

klastů  

(mm)

obvod 

(mm)

poměr 

stran
tvar

min 0,068 0,137 1,044 0,310 0,086 0,348 1,088 0,280 0,085 0,340 1,021 0,214

max 0,301 1,234 5,233 0,877 0,414 2,029 5,004 0,803 0,395 2,687 4,551 0,808

P 25 0,089 0,351 1,604 0,578 0,143 0,583 1,567 0,461 0,143 0,522 1,330 0,556

P 75 0,153 0,621 2,426 0,712 0,239 0,995 2,805 0,650 0,208 0,857 2,265 0,749

medián 0,116 0,449 1,926 0,651 0,188 0,845 2,042 0,545 0,165 0,685 1,859 0,636

průměr 0,126 0,509 2,108 0,635 0,200 0,864 2,284 0,552 0,176 0,729 1,866 0,635

živcemono. křemen poly. křemen
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 Loštice 3. etáž 

Ve výbrusu převládají poloostrohranné anizometrické křemenné klasty. Podle velikostní distribuce 
jsou špatně vytříděné. Naprostá většina křemenných klastů je monokrystalická se slabým undulózním 
zhášením. Některé klasty zhášejí i přímo, ale těch je menší množství. Většina větších protažených 
klastů křemene má přednostní orientaci (Obr 33p a 34p). Většina křemenných klastů se dotýká a někde 
tvoří i konvexně konkávní hranice, ale je možné, že se jedná o jeden původní klast, který se rozpadl na 
ostrohranné klasty brekciovitého charakteru. 

Většina živců má tabulkovitý tvar a jsou přeměněny. Zastoupení plagioklasů a draselných živců se zdá 
být vyrovnané. Plagioklasy jsou spíše čerstvější (Obr. 35p). Slíd je ve výbrusu menší množství, 0,8 
obj. %. Je zde převaha živců nad horninovými úlomky.  

Horninové úlomky jsou hojně zastoupeny a jsou relativně čerstvé. Převažují jílovité a prachovcovité 
břidlice a fylity (Obr. 36p). Dále jsou zde i kvarcity až metakvarcity V některých klastech nejsou 
žádné známky illitu či jiných sekundárních minerálů. Okraje horninových klastů jsou někdy až 
ostrohranné. Je zde detritický klast jílovité břidlice, který má na délku přes 200 µm. Dále jsou zde 
v menší míře klasty nejspíše křemitého prachovce.  

Základní hmota je zde dvojího typu. První typ se jeví jako klasická pseudomatrix se sericitem, 
mikrokřemenem, jílovími minerály a chloritem. Ale vyskytuje se zde i primární základní hmota, která 
je tvořena jen úlomky mikrokřemene a jílovými (původními) minerály. Křemenná zrna jsou 
v aleuritické velikostní frakci. V základní hmotě je několik trhlinek, které jsou vyhojeny oxidy a 
hydroxidy železa. 

Dále se v celém vzorku hojně vyskytuje krystalický karbonátový tmel, který tvoří systém žilek. 
Nejširší žilka má mocnost až 130 µm. Tyto žilky jsou produktem pozdní diageneze, protože protíná i 
malé žilky, které obsahují sericin. Částečně se karbonátový tmel vyskytuje uvnitř plagioklasů. Časté 
jsou zde i minerály oxidů železa, které tvoří sekundární krystaly, ale i příměs v žilkách. 

Struktura je středně psamitická s ojedinělými hrubě psamitickými klasty a je částečně přednostně 
orientovaná. Stupeň vytřídění je určen na 2,6. Velikostní distribuce klastů je tedy velmi špatně 
vytříděná. 

Několik ostře ohraničených průběžných trhlin, které ohraničují žilku karbonátu. Dále několik méně 
intenzivních protáhlých paralelních trhlinek. Protáhlé póry v okolí karbonátových žilek sledují hranice 
jednotlivých klastů (Obr. 37 a 38p). V místech s převahou mikrokřemenné základní hmoty či úlomky 
silicitů se tvoří shluky mikropórů. Kolmo na karbonátové žilky jsou opět protáhlé průběžné póry, které 
pravděpodobně sledují vrstevnatost. Tyto póry prochází skrze pseoudomatrix, která je tvořena směsí 
mikrokřemene a sericitů. V místě se zvýšenou přítomností železitých oxidů je intenzita pórů menší. 
Póry paralelní s karbonátovými žilkami, přetínají póry, které jsou paralelní s vrstevnatostí a jsou tedy 
starší. V místech s nejvyšší mocností karbonátové žilky se vyskytují protáhlé póry i uvnitř žilky. 
Převládající orientace protáhlých pórů je kolmo na průběh karbonátové žilky. V živcových klastech, 
které jsou poblíž průběžným protáhlým pórům, jsou rovněž protáhlé mikropóry. Tyto póry se 
vyskytují v alterovaných částích živcových klastů. 
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Obr.33p.Mikrofotografie droby ve zkřížených nikolech 
(lokalita Loštice 3. etáž). 

Obr. 34p. Mikrofotografie droby (lokalita Loštice 3. 
etáž). 

 

Obr. 35p Mikrofotografie droby ve zkřížených 
nikolech (lokalita Loštice 3. etáž). 

Obr. 36p Mikrofotografie droby ve zkřížených 
nikolech (lokalita Loštice 3. etáž). 

Obr.37p Mikrofotografie pórových prostor (lokalita 
Loštice 3. etáž) 

Obr.38p Mikrofotografie pórových prostor (lokalita 
Loštice 3. etáž) 
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Tab. 9p. Kvantifikované průměrné hodnoty mikrostrukturních parametrů (lokalita Loštice 3. etáž). 

minerál počet zrn

obj. 

zastoupení 

(%)

průměr. 

velikost 

klastů 

(mm)

délka hl. 

osy (mm)

úhel hl. 

osy

délka ved. 

osy (mm)

úhel ved. 

osy

poměr 

stran

obvod 

(mm)
tvar kompakce

křemen mono 157 21,00 0,147 0,183 -0,432 0,097 0,447 2,133 0,533 0,550 25,850

křemen poly 22 12,18 0,267 0,385 0,017 0,228 0,764 1,832 1,103 0,573 22,332

živec 27 16,97 0,290 0,399 0,499 0,255 0,185 1,810 1,260 0,559 24,031

stab. Lit 6 2,59 0,211 0,353 0,213 0,155 -3,106 2,318 0,996 0,465 29,449

nestab. Lit. 6 5,59 0,345 0,517 -0,173 0,256 2,327 2,114 1,493 0,547 23,748

kalcit 11 1,64 0,145 0,241 -0,571 0,121 -10,375 2,450 0,724 0,429 31,560

chlorit 4 0,53 0,132 0,219 3,737 0,118 0,540 1,896 0,651 0,473 28,040

slídy 8 0,83 0,116 0,170 -0,792 0,100 0,119 2,068 0,486 0,534 24,666

průměr 0,188 0,245 -0,263 0,135 0,388 2,086 0,714 0,550 25,282

základ. hmota 38,66  

 

  
Obr. 39p. Histogram rozdělení velikostí všech klastů 
(Loštice 3. etáž). 

Obr. 40p. Histogram rozdělení velikosti křemenných 
klastů (Loštice 3. etáž). 

 

Tab. 10p. Přehled základního statistického rozdělení hodnot vybraných mikrostrukturních parametrů u 

vybraných minerálů. P25 je percentil 25 %. P75 je percentil 75 % (Loštice 3. etáž). 

Statistika

velikost 

klastů 

(mm)

obvod 

(mm)

poměr 

stran
tvar

 velikost  

klastů 

(mm)

obvod 

(mm)

poměr 

stran
tvar

 velikost 

klastů  

(mm)

obvod 

(mm)

poměr 

stran
tvar

min 0,067 0,114 1,048 0,154 0,071 0,310 1,003 0,417 0,114 0,468 1,117 0,261

max 0,501 1,999 6,311 0,858 0,689 2,583 3,674 0,702 0,504 2,717 6,199 0,778

P 25 0,059 0,252 1,438 0,433 0,153 0,615 1,317 0,519 0,195 0,817 1,284 0,467

P 75 0,148 0,682 2,453 0,663 0,356 1,578 2,143 0,642 0,401 1,556 2,080 0,647

medián 0,103 0,467 1,945 0,548 0,217 0,989 1,574 0,566 0,275 1,111 1,470 0,594

průměr 0,120 0,533 2,133 0,550 0,297 1,215 1,942 0,569 0,290 1,260 1,810 0,559

mono. křemen poly. křemen živce
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Loštice 2. etáž 

Ve výbrusu převažují poloostrohranné opracované klasty křemene (Obr. 41p a 42p). Převažují 
monokrystalické klasty. Polykrystalických křemenných klastů je odhadem maximálně 25 obj. % ze 
všech křemenných klastů.  U všech typů křemenných klastů je převážně pozorováno úndulózní 
zhášení. Velikostní distribuce křemenných klastů je špatně vytříděná. 

Živce jsou hojně zastoupeny. Převažují draselné živce s perhitickou strukturou nad plagioklasy. Tvar 
živcových zrn je tabulkovitý. Plagioklasy jsou většinou silně přeměněné a přechází do základní hmoty 
a někdy jsou patrné jen relikty. U plagioklasů je bazicita odhadnuta na albit a oligoklas.  

Horninových úlomků je ve výbrusu relativně menší množství. Ojediněle se zde vyskytuje jílovitá 
břidlice, několik klastů chloritické břidlice a je možné, že některé tmavší úlomky mají i grafitickou 
příměs. Dále jsou zde fylity. V některých klastech fylitu je patrná mikrokliváž. Jsou zde patrně i dva 
úlomky vulkanických hornin, v jejichž struktuře jsou malé tabulkovité plagioklasy ~ 2 µm na délku 
(Obr. 43p). Dále je zde menšinově zastoupeny klasty prachovce kvarcitu či metakvarcitu. Muskovit je 
zde ve formě lištovitých detritických úlomků, jeho výskyt je ale ojedinělý.  

Základní hmota je hojně zastoupena. Skládá se ze směsi mikrokřemenných klastů, sericitu a 
původních jílových minerálů. Místy je pravděpodobně hruběji krystalizovaný illit a chlorit ve formě 
menších agregátů, v jednom nikolu slabě hnědo-zelenavě pleochroické, a pravděpodobně je i 
v základní hmotě. Celkově je zde 1 obj. % chloritu ve formě úlomků a agregátů. V některých částech 
má základní hmota znaky původní matrix (mikrokřemenné klasty a tmavé jílové minerály). Dále je zde 
menší množství karbonátovéhu tmelu (2 %) ve formě žilek. Jsou zde i menší žilky tvořeny sericitem a 
akcesoricky jsou zde opaktní zrna, podle červené barvy se nejspíše jedná o hematit. Zajímavým 
úkazem je, že téměř ve všech žilkách či prasklinách je patrná pigmentace oxidy a hydroxidy železa, 
nejspíše hydroxidy limonitu, který má v jednom nikolu rezavé barvy. Jsou pozorovány i tlakově 
postižené klasty křemene (Obr 44p). Stupeň vytřídění je určen na 2,3. Velikostní distribuce klastů je 
tedy velmi špatně vytříděná. 

V  základní hmotě jsou shluky mikropórů, které jsou při pozorování v UV světle velmi výrazné. 
Častější jsou v místech, kde je patrná pigmentace železitými oxidy a hydroxidy či autigenní hematit. 
V živcových klastech jsou méně výrazné protáhlé shluky tvořené mikropóry. Jsou na místech, kde 
dochází seritizaci živcových klastů. V menší míře jsou mikropóry i křemenných klastech. V základní 
hmotě se také vyskytují protáhlé shluky mikropórů, které sledují vrstevnatost. 

Ve většině výbrusu je vytvořená hustá síť protáhlých pórů ve formě trhlinek, které sledují okraje 
křemenných klastů a ve svém dosahu zasahují do většiny živcových klastů (Obr 45p a 46p). Někde 
zasahují i do křemenných klastů, ale nejspíše se jedná o mechanicky rozpadlé křemenné klasty 
brekciovitého charakteru. Místa kde jsou přítomné mikropóry jsou nejčastěji vyplněna karbonátovým 
tmelem. 
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Obr. 41p Mikrofotografie droby ve zkřížených 
nikolech (lokalita Loštice 2. etáž). 

 

Obr. 42p Mikrofotografie droby (lokalita Loštice 2. 
etáž). 
 

  

Obr. 43p Mikrofotografie klastu ve zkřížených 
nikolech (lokalita Loštice 2. etáž). 

Obr. 44p Mikrofotografie alterovaného klastu 
křemene ve zkřížených nikolech (lokalita Loštice 2. 
etáž). 

  

Obr. 45p Mikrofotografie pórového prostoru pod UV 

světlem (lokalita Loštice 2. etáž). 
Obr. 46p Mikrofotografie pórového prostoru pod UV 

světlem (lokalita Loštice 2. etáž). 
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Tab. 11p. Kvantifikované průměrné hodnoty mikrostrukturních parametrů (lokalita Loštice 2. etáž). 

minerál počet zrn

obj. 

zastoupení 

(%)

průměr. 

velikost 

klastů 

(mm)

délka hl. 

osy (mm)

úhel hl. 

osy

délka ved. 

osy (mm)

úhel ved. 

osy

poměr 

stran

obvod 

(mm)
tvar kompakce

křemen mono 141 22,96 0,152 0,197 -0,784 0,112 -0,001 2,008 0,555 0,638 20,921

křemen poly 35 11,27 0,232 0,366 -1,830 0,179 0,204 2,377 1,087 0,482 28,272

živec 58 13,55 0,202 0,278 0,882 0,177 0,032 1,674 0,810 0,624 21,006

stab. Lit 13 6,33 0,288 0,477 -0,891 0,231 0,434 2,480 1,270 0,531 26,497

nestab. Lit. 20 5,28 0,219 0,350 -1,419 0,160 0,286 2,313 0,945 0,537 24,146

kalcit 0 0,00

chlorit 6 0,93 0,169 0,254 -4,017 0,131 0,941 1,987 0,736 0,557 23,330

slídy 5 0,65 0,149 0,258 -0,076 0,109 0,489 2,662 0,774 0,410 36,485

průměr 0,191 0,262 -0,602 0,143 0,083 2,041 0,745 0,598 22,675

základ. hmota 39,02  

 

  

Obr. 47p. Histogram rozdělení velikostí všech klastů 

(Loštice 2. etáž). 
Obr. 48p. Histogram rozdělení velikostí křemenných 

klastů (Loštice 2. etáž). 

 

Tab. 12p. Přehled základního statistického rozdělení hodnot vybraných mikrostrukturních parametrů u 

vybraných minerálů. P25 je percentil 25 %. P75 je percentil 75 % (Loštice 2. etáž). 

Statistika

velikost 

klastů 

(mm)

obvod 

(mm)
tvar

poměr 

stran

 velikost  

klastů 

(mm)

obvod 

(mm)
tvar

poměr 

stran

 velikost 

klastů  

(mm)

obvod 

(mm)
tvar

poměr 

stran

min 0,062 0,160 0,179 1,028 0,064 0,276 0,251 1,099 0,099 0,395 0,235 1,061

max 0,776 4,209 0,880 11,659 0,562 2,443 0,710 5,395 0,449 1,890 0,834 3,570

P 25 0,074 0,283 0,579 1,437 0,161 0,779 0,365 1,601 0,144 0,587 0,566 1,270

P 75 0,158 0,617 0,733 2,277 0,305 1,469 0,594 2,948 0,250 1,002 0,697 1,859

medián 0,111 0,444 0,654 1,795 0,218 0,935 0,486 2,312 0,188 0,744 0,630 1,512

průměr 0,137 0,555 0,638 2,008 0,232 1,087 0,482 2,377 0,202 0,810 0,624 1,674

mono. křemen poly. křemen živce
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Valšov 

Ve výbruse převažují klasty křemene. Většina klastů je ostrohranná. Více než 60 % z křemenných je 
klastů monokrystalich, ale u všech křemenných klastů převažuje undulózní zhášení. Klasty plavou 
v základní hmotě, pouze menší část se dotýká (Obr 49p a 50p). Velikostní distribuce všech klastů je 
špatně vytříděná.  

Klasty živců mají tabulkovitý tvar. Plagioklasy mají dobře patrné polysyntetické lamelování. Ale 
většina z nich je přeměněna. Někde jsou patrné jen relikty plagioklasů. Draselné živce jsou přibližně 
ve stejném zastoupení jako plagioklasy.  

Ve výbrusu převažuje zastoupení biotitu nad muskovitem, který se zde vyskytuje minimálně.  Jedná se 
o tabulkovité a plasticky deformované klasty. Někde biotit přechází do chloritu. Chlorit se zde 
vyskytuje relativně hojně i v samostatných agregátech. 

Z horninových úlomků převažuje křemenné prachovce či metaprachovce. Velikost největšího 
horninového klastu je přes 130 µm. Dále v menším množství jsou zde černé jílovité břidlice. Černá 
barva může být způsobena větším podílem organické složky nebo již grafitu. Vy výbrusu se dále 
vyskytují neidentifikovatelné detritické úlomky, které se vyznačují vysokými interferenčními barvami 
ve zkřížených nikolech. Nebyla na nich pozorována žádná štěpnost. Pravděpodobně se může jednat o 
nějaký relikt bazického minerálu. Pozorován je i klast nejspíše vulkanické horniny (Obr 51p a 52p). 
V tomto výbrusu byl pozorován největší rozsah velikostí klastů. Stupeň vytřídění je určen na 2,6. 
Velikostní distribuce klastů je tedy velmi špatně vytříděná. 

Základní hmota je tvořena směsí mikrokřemene, sericitu, částečně chloritu. Minimálně se zde 
vyskytuje karbonátový tmel okolo křemenných klastů. Základní hmota je v některých částech tvořena 
převážně jen z mikrokřemenných detritických úlomků a jílových minerálů, jedná se nejspíše o původní 
základní hmotu.  

Dále se zde vyskytují karbonátové žilky, které jsou ale jenom uvnitř křemenných klastů. Nezasahují 
do okolní základní hmoty. Jedná se tedy nejspíše o diagenetický jev  původního zdrojového materiálu. 
Struktura je středně psamitická a všesměrná. 

V základní hmotě jsou mikropóry. Protáhlé póry uvnitř klastů převážně v draselných živcích, méně 
protáhlých pórů je okolo klastů (Obr. 53p a 54p). Protáhlé póry ve formě trhlinek se nachází 
v polykrystalických klastech křemene a v klastech, kde je karbonátový tmel.  



 

22p 
 

 

 
Obr. 49p. Mikrofotografie droby ve zkřížených 
nikolech (lokalitaValšov). 

Obr. 50p. Mikrofotografie droby (lokalita Valšov).  

  
Obr. 51p. Mikrofotografie droby ve zkřížených 
nikolech (lokalitaValšov). 

Obr. 52p Mikrofotografie droby (lokalita Valšov).  

 
Obr. 53p Mikrofotografie pórového prostoru pod UV 
světlem (lokalita Valšov). 

Obr. 54p Mikrofotografie pórového prostoru pod UV 
světlem (lokalita Valšov). 
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Tab. 13p. Kvantifikované průměrné hodnoty mikrostrukturních parametrů (lokalita Valšov). 

minerál počet zrn

obj. 

zastoupení 

(%)

průměr. 

velikost 

klastů 

(mm)

délka hl. 

osy (mm)

úhel hl. 

osy

délka ved. 

osy (mm)

úhel ved. 

osy

poměr 

stran

obvod 

(mm)
tvar kompakce

křemen mono 97 14,66 0,175 0,210 0,189 0,129 -1,472 1,770 0,600 0,630 20,689

křemen poly 34 18,44 0,319 0,455 1,071 0,274 -0,652 1,749 1,354 0,564 23,416

živec 26 10,70 0,278 0,373 0,451 0,237 -4,031 1,627 1,119 0,635 20,429

stab. Lit 19 11,21 0,340 0,489 0,950 0,266 -1,253 1,863 1,348 0,628 20,246

nestab. Lit. 10 5,93 0,322 0,498 0,954 0,264 -0,630 2,229 1,397 0,542 24,228

kalcit 0 0,00

chlorit 7 0,82 0,156 0,260 0,912 0,118 0,738 2,494 0,686 0,561 26,108

slídy 5 1,07 0,196 0,342 -1,277 0,120 -0,011 2,843 0,930 0,470 28,766

průměr 0,207 0,322 0,455 0,190 -1,529 1,811 0,930 0,610 21,499

základ. hmota 37,06  

 

  
Obr. 55p. Histogram rozdělení velikostí všech klastů 
(Valšov). 

Obr. 56p. Histogram rozdělení velikostí křemenných 
klastů (Valšov). 

 

Tab. 14p. Přehled základního statistického rozdělení hodnot vybraných mikrostrukturních parametrů u 
vybraných minerálů. P25 je percentil 25 %. P75 je percentil 75 % (Loštice 2. 
etáž).

Statistika

velikost 

klastů 

(mm)

obvod 

(mm)
tvar

poměr 

stran

 velikost  

klastů 

(mm)

obvod 

(mm)
tvar

poměr 

stran

 velikost 

klastů  

(mm)

obvod 

(mm)
tvar

poměr 

stran

min 0,028 0,109 0,349 1,013 0,089 0,422 0,318 1,061 0,154 0,657 0,339 1,238

max 0,560 2,071 0,846 3,473 0,710 2,919 0,781 3,198 0,452 2,440 0,814 2,486

P 25 0,085 0,342 0,577 1,342 0,249 1,090 0,489 1,414 0,236 0,952 0,590 1,388

P 75 0,201 0,817 0,718 2,054 0,405 1,620 0,636 1,971 0,305 1,176 0,702 1,900

medián 0,117 0,487 0,648 1,598 0,301 1,268 0,589 1,589 0,255 1,073 0,643 1,490

průměr 0,151 0,600 0,630 1,770 0,319 1,354 0,564 1,749 0,278 1,119 0,635 1,627

mono. křemen poly. křemen živce

 



 

24p 
 

 

III. PŘÍKLAD PODKLADU PRO OBRAZVOU ANALÝZU  
 

Obr. 57p. Ručně kreslená mapa analyzovaných klastů 
použitá v programu SIGMASCAN (vzorek z lokality 
Kobylí) 

Obr. 58p. Ručně kreslená mapa analyzovaných 
klastů určená pro identifikaci minerálů (Kobylí). 

 
                         Vysvětlivky 
 

……… Křemen mono ……… Nestab. hor. úlomek 
……… Křemen poly  Kalcit 
……… Živec ……… Chlorit 
………  Stab. hor. úlomek ……… Muskovit 
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IV. TECHNOLOGICKÉ VLASTNOSTI 
 
Tab. 15. Technologické vlastnosti studovaných drob (převzato z nepubl. hodnot ZKK Hořice v Podkrkonoší, 
uvedeno v Přikrylovi 2011). 

Los 
Angeles

nasákavost 
hm. %

Objemová 
hmotnost 

kg/m3

Drtitelnost 
v rázu

Tvar zrn 
bi >3      

hm. %

index 
plochosti 
hm. %

PSV
Celková 

síra      
hm. %

Síranová 
síra      

hm. %

Chloridy         
hm. %

Kobylí
11/22 17 0,6 2,654 21 0,07 0,04 0,0004
4/8 29 0,7 2,628 24
8/16 19 0,7 2,637 24
32/63 18 0,5 2,626 19

Valšov
8/11 16 0,6 2,669 21 0,05 0,03 0,0001
8/16 18 0,5 2,697 24
32/63 22 0,4 2,69

Kozí Vrch
4/8 30 0,8 2,622 28 0,16 0,05 0,0003
8/11 22,7 0,7 2,642 23
8/16 24 0,7 2,632 23
11/22 24 0,7 2,634 22
32/63 24 0,5 2,654 13

Nová Ves
4/8 16,7 0,5 2,651 16
8/16 16,7 0,5 2,659 16
11/22 16,7 0,4 2,68 16
16/32 16,7 0,3 2,684 13
32/63 12,9 0,4 2,68 11,7 5 3

Horní Žleb-Chabičov
8/16 20 1 2,631 16 0,11 0,05 0,0003
4/11 25 0,7 2,631 29
8/32 18 0,5 2,631 25
32/63 18 0,4 2,631 14

Bělkovice
11/16 20 0,5 2,646 6 62 0,13 0,04 0,005

16/32 17 0,4 2,657 12

2004

66

58

61

60

2004

2004

2004

2007

 
 
 
Tab. 16. Tvarové indexy studovaných drob (převzato z nepubl. hodnot ZKK Hořice v Podkrkonoší, uvedeno 
v Přikrylovi 2011). 

min střed max min střed max min střed max min střed max min střed max min střed max min střed max min střed max

y/x 0,24 0,65 0,96 0,26 0,66 0,98 0,29 0,69 0,96 0,31 0,69 1

z/y 0,18 0,36 0,67 0,15 0,39 0,83 0,16 0,41 0,78 0,2 0,45 0,85

y/x 0,3 0,66 0,98 0,28 0,67 0,96

z/y 0,16 0,42 0,83 0,16 0,42 0,81

y/x 0,24 0,69 1 0,43 0,73 0,97

z/y 0,18 0,44 0,95 0,2 0,47 0,81

y/x 0,41 0,73 0,97 0,36 0,71 0,96 0,36 0,73 0,98 0,42 0,71 0,99

z/y 0,2 0,48 0,76 0,26 0,49 0,87 0,27 0,52 0,83 0,24 0,48 0,78

y/x 0,35 0,68 0,98 0,3 0,68 0,98 0,37 0,69 0,98

z/y 0,13 0,41 0,78 0,13 0,41 0,78 0,19 0,47 0,88

y/x 0,33 0,69 0,98 0,34 0,66 0,95 0,38 0,72 0,99 0,27 0,68 0,980,39 0,68 0,98

z/y 0,16 0,43 0,87 0,21 0,46 0,88 0,13 0,47 0,94 0,08 0,42 0,870,14 0,44 0,86

16/63

Bělkovice

Loštice

Valšov

tvarové indexy drob 4/8 8/11

Horní Žleb -Chabičov

Kobylí

Nová Ves

8/16 11/22 16/22 16/32 32/63

 
 
 
 
 


