1. ÚVOD
Využívání hornin pro stavební účely je velmi starého data (Prentice 1990, Fookes 1991, McNally
1998, Hill a kol. 2001). Celosvětová těžba stavebních surovin převyšuje z hlediska objemu všechny
ostatní typy nerostných surovin (tedy rudní, energetické a ostatní průmyslové nerosty a horniny),
z hlediska vyprodukované hodnoty je hned na 2. místě za energetickými surovinami (Přikryl 2012,
pers. comm.). V současném stavitelství převažuje spotřeba drceného kamene a přírodního těženého
kameniva (často se souhrnně klasifikují jako kamenivo) nad blokovým kamenem (McNally 1998,
Bobrowsky 1998, Primel a Tourenq 2000, van Loon 2002). Světová produkce kameniva dosahuje
~ 25 mld. tun (Anonym 2009), což je ~ 50 % všech vydobytých nerostných surovin (Přikryl 2012,
pers. comm.). Hodnota této těžby přesáhla 150 miliard US$ (Anonym 2009). Největší růst spotřeby je
dosahován v nově se rozvíjejících ekonomikách (Indie, Čína, Brazílie ad.), tedy v zemích, které se
snaží co nejrychleji dobudovat chybějící infrastrukturu. Pomalejší nárůst spotřeby, spíše však stagnaci
vykazuje vyspělá část světa – západní Evropa, USA a Japonsko, mimo jiné též v důsledku současného
ekonomického oslabení.
V České republice se v současné době těží ~ 29 mil. m3 (tedy ~ 65 mil. t) kameniva (Starý a kol.
2010). I přes pokles těžby kameniva v posledních dvou letech se očekává růst domácí spotřeby kvůli
dostavbě dálniční sítě, pokračující rekonstrukci hlavních železničních tratí, ale též kvůli opravám
silnic a další stavební činnosti. Skladba produkovaného kameniva v České republice odráží její pestrou
geologickou stavbu (Chlupáč a kol. 2002). Drcený kámen se přednostně vyrábí z určitých typů hornin,
mezi nimiž převládají magmatické horniny (45 % z celkové výroby) a některé metamorfované horniny
(25 % z celkové výroby). Ze sedimentárních hornin jsou nejvíce využívány zpevněné klastické
sedimentární horniny (27 % z celkové výroby), výrazně menší je podíl chemogenních a organogenních
hornin typu vápenců a křemenců (3 % z celkové výroby) (Starý a kol. 2010).
U zmiňovaných sedimentárních klastických hornin, které se na produkci drceného kamene podílejí
více jak ¼, jsou téměř bezezbytku zastoupeny pouze droby, vyskytující se v oblasti severní a střední
Moravy. Využití těchto hornin v silničním stavitelství byla sice v minulosti věnována značná
pozornost (Kučera 1948), avšak po prohledání dostupných databází odborných geologických a
technologických časopisů a geologické knihovny PřF UK se zdá, že výzkum vlivu mineralogického
složení a dalších petrografických charakteristik na technologické vlastnosti drceného kameniva z drob
dosud nebyl proveden. Jediná novější dostupná výzkumná publikace je od Holuba a kol. (2009), kde
autoři popisují mechanické a fyzikální vlastnosti droby z lokality Jakubčovice. Z řady petrografických
studií (Dott 1964, Dickinson 1970) je přitom zřejmé, že droby nelze pokládat za úzce vymezenou
skupinu hornin, ale naopak tvoří velmi heterogenní soubor hornin lišící se jak konkrétním prostředím
uložení, složením, ale i podmínkami diageneze (Galloway 1974, Dickonson 1985). Pracovní hypotéza
této diplomové práce proto vychází z předpokladu, že právě tyto parametry mohou mít významný vliv
na technologické vlastnosti, podobně jako mají vliv na mechanické vlastnosti různých hornin (Přikryl
2001 a citace zde uvedené). Při ověřování této hypotézy byly využity vybrané droby z moravského
kulmu. Lokality, ze kterých byly hornin odebrány, byly vybrány tak, aby reprezentovaly
nejperspektivnější souvrství oblasti kulmu, kde se nacházejí současné činné kamenolomy. U těchto
hornin byly podrobně studovány a kvantifikovány vybrané petrografické parametry (modální složení,
prvky mikrostavby) a ty byly srovnávány se dříve získanými výsledky technologických vlastností.
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2. REŠERŠE
2.1. Kamenivo
Kamenivo je přírodní nebo umělý anorganický sypký materiál, který je používán především ve
stavebnictví (Prentice 1990, McNally 1998, Bobrowsky 1998, Primel a Tourenq 2000). Kamenivo je
nezbytné pro výstavbu silnic, plnivo do betonů a malt, plnivo do asfaltového povrchu silnic, podklad
železničních tratí, hráze, násypy a pro mnohé další využití.
Za přírodní kamenivo je možné považovat písek, štěrk a drcené kamenivo, tedy materiály získané
těžbou a drcením přírodních hornin (Prentice 1990). Umělé kamenivo je materiál, který prošel
průmyslovou úpravou, například teplotní a chemickou (termická expandace, struska získaná při tavbě
kovů) (Smith a Collis 2001). Recyklované kamenivo je vytvořeno již z jednou použitého stavebního
materiálu (demoliční odpad) (Svoboda a kol. 2007).
Základní typy kameniva se vymezují buď podle původu nebo podle fyzikálních či technologických
vlastností. Svoboda a kol. (2007) kamenivo rozdělují podle původu na přírodní, umělé a recyklované.
Podle objemové hmotnosti se kamenivo rozděluje na pórovité s objemovou hmotností do 2000 kg/m3,
hutné kamenivo s objemovou hmotností v rozmezí 2000 - 3000 kg/m3 a kamenivo těžké s objemovou
hmotností větší než 3000 kg/m3. Dále podle vzniku zrn na těžené, drcené a těžené předdrcené. Collis a
Fox (1985) kamenivo rozdělují podle dvou základních pohledů. První možnost klasifikace je zařazení
kameniva podle geologického vzniku, který je založen na kvalitní petrologické analýze. Druhá
možnost zařazení kameniva je podle jejich technologických, fyzikálních a mechanických vlastností.

2.2. Drcené kamenivo
Drcené kamenivo je přírodní forma kameniva, které je získáno především povrchovou těžbou
vhodných hornin a následně je drceno a tříděno do požadované zrnitostní frakce. Pro drcené kamenivo
jsou charakteristická nepravidelná zrna s ostrými hranami. Obecně lze postup získání drceného
kameniva rozdělit do následujících fází: 1. trhací práce, 2. drcení, 3. třídění (McNally 1998).
Při trhacích prácích dochází k uvolnění různě velkých balvanů ze skalního masivu. Nejčastějším
typem odstřelu v povrchovém lomu s etážemi je clonový odstřel, kdy se na hlavě stěny odvrtá linie
vrtů, které jsou přibližně 3 metry od hrany etáže. Vzdálenost mezi vrty je přibližně 3 - 4 m (McNally
1998). Někdy jsou vrty navrtány i při patě etáže. Po naplnění trhavinou a rozbuškou dojde k odpálení.
Velké balvany horniny, které svým rozměrem neodpovídají vstupní frakci primárního drcení, jsou
rozbíjeny nejčastěji pomocí hydraulických kladiv. Někdy je však nutné provést dodatečný odstřel
velkého balvanu (Collis a Fox 1985).
Cílem drcení je získat konkrétní zrnitostní frakci s minimálním množstvím jemného propadového
materiálu. Samozřejmě výsledné tvarové a velikostní charakteristiky drceného kameniva se mohou
lišit podle použitého typu a nastavení drtiče. Nicméně pro daný typ drtiče a typ horniny je možné
odhadnout výsledné charakteristiky a zrnitostní frakce drceného kameniva (Collis a Fox 1985). Podle
McNallyho (1998) existují čtyři hlavní mechanismy drcení horniny: drcení tlakem, narážením
jednotlivých částic o sebe a o drtící přístroj, vzájemným otěrem a smykem. V praxi se popisují dvě až
tři hlavní fáze drcení hornin: primární, sekundární a terciérní. Maximální vstupní velikost
zpracovávaných kusů hornin při primární drcení je přibližně 80 cm, u sekundárního drcení se
pohybuje okolo 20 cm v závislosti na dané hornině a zvoleném postupu drcení (McNally 1998). Pro
primární drcení jsou vyžívány nejčastěji čelisťové drtiče. V tomto zařízení jsou dvě čelisti. Horninový
materiál je drcen v době, kdy se pohyblivá čelist přiblíží k pevné čelisti. V momentě, kdy se čelisti od
sebe vzdalují, tak nadrcený materiál vypadává ven. Poměr maximální redukce velikosti je při
primárním drcení udáván okolo 8:1, spíše se ale pohybuje okolo 4:1 (McNally 1998). Další typ
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primárního drtiče je kuželové drtič, kde je materiál zdrobňován mezi otáčejícím se drtícím kuželem a
vlastním kovovým pláštěm přístroje. Tento typ je výkonnější a lehčí než čelisťový drtič. Poměr
redukce velikosti je přibližně stejný, avšak je vhodný jen pro tvrdší horniny. Odrazové primární drtiče
pracují tak, že kusy hornin jsou metány na plášť drtiče. Tento typ se však může použít pouze pro méně
pevné horniny s pevností v prostém tlaku < 100 MPa (Collis a Fox 1985). Schematické nákresy
primárních drtičů jsou znázorněny na obr. 1. Před Primárními drtiči bývají osazené třídiče a
odhliňovače, tak aby se menší částice horniny přepravily rovnou k sekundárnímu drtiči a hliněná
složka je rovnou vyřazena z drtícího procesu. V sekundární fázi drcení se nejčastěji používají menší
kuželové drtiče, popřípadě kladivové a odrazové drtiče, u nichž je materiál drcen údery kladiv a lišt.
Při tomto postupu se zrna drtí snáze podle jejich případné vrstevnatosti, či podle ploch nespojitosti.
Terciérní drtiče se používají v případě, kdy je nutné zmenšit velikost částic pro koncovou frakci a
hlavně pomáhají snížit podíl tvarově nevhodných částic. Obecně pracují na stejném principu jako
sekundární drtiče. Redukční poměr je však menší, dosahuje maximálně poměru 2:1 (McNally 1998).

Obr. 1. Schematické nákresy primárních drtičů. Upraveno podle McNallyho (1998): A – čelisťový, B –
kuželový, C – odrazový.

2.2.1. Měření drtitelnosti hornin
Za standardní ukazatele, které popisují vhodnost horniny k drcení, jsou považovány pevnostní
charakteristiky, poměr modulu přetvoření a pevnosti v prostém tlaku, houževnatost, Bondova pracovní
energie BWI a abrazivita hornin (Deere a Miller 1966, McNally 1998).
Pevnostní charakteristiky hornin se standardně udávají v hodnotě pevnosti v prostém tlaku (MPa), i
když mechanismus drcení hornin převážně odpovídá pevnosti v nepřímém tahu (MPa). Tato hodnota
v průměru odpovídá 7 % hodnoty pevnosti v prostém tlaku (McNally 1998). Užitečnější hodnota,
která popisuje drtitelnost hornin, je Bondova pracovní energie. Tato jednotka udává hodnotu vykonané
práce na jednu tunu drceného materiálu (kWh/t). Houževnatost horninového materiálu je přímo
úměrná pevnosti v prostém tlaku a nepřímo úměrná modulu přetvoření. Hodnota je tedy dána vztahem
σ12/2E. Houževnatostí se rozumí odolnost horniny vůči drcení, respektive opak houževnatosti je
křehkost. Houževnaté horniny mají vyšší energetické nároky na jejich drcení, ale vyšší hodnoty
houževnatosti jsou požadovány pro užití drceného kameniva do povrchu vozovek, vysokopevnostních
betonů a železničních podkladů (McNally 1998). Abrazivita hornin souvisí především s jejich
mineralogickým složením. Vyšší abrazivitu ovlivňuje především obsah křemenných zrn v hornině.
Mezi další sledované parametry, které ovlivňují drtitelnost hornin, patří například odhad maximální
velikosti částic, která je ovlivněna diskontinuitami v horninovém masívu. Dále přítomnost jílového
materiálu, obsah vody a přítomnost různých inkluzí.
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2.2.2. Proces třídění drceného kameniva
Tento proces má za cíl z nadrceného kameniva připravit konečný obchodovatelný produkt. Již během
procesu drcení se kamenivo třídí podle velikostí, což usnadní a zefektivní vlastní drcení. Dále se před
primárním drcením a mezi jednotlivými stádii drcení od kameniva odděluje hlinitý materiál, který je
pak z procesu drcení vyřazen jako škodlivina. Na konci procesu dochází k roztřídění kameniva do
obchodovatelných frakcí. Obecně ke třídění dochází na sérii vibračních sít. Nejpoužívanější stroje jsou
založeny na sadě mírně ukloněných nebo horizontálních sít, které vibrují a tím dochází k třídění
kameniva podle zvolených velikostí sít (Collis a Fox 1985). Samotné třídění pak může probíhat
suchou nebo mokrou cestou. Třídění za sucha se projevuje značnou prašností, ale je ekonomicky
výhodnější, protože při třídění mokrou cestou je nutné následné odvodnění a dodržovat omezení
vyplývající z vodního a odpadového hospodářství.
Každé kamenivo musí být označeno frakcí d/D, přičemž velikost dolního síta je značena d a horní síto
je značeno D. Například pro frakci 8/16 to znamená, že tato frakce obsahuje kamenivo se spodní
velikostí 8 mm a horní velikostí zrna 16 mm. Toto označení připouští částečnou přítomnost částic
z nadsíta a podsíta, přípustné množství těchto částic je upraveno příslušnými normami. Hodnoty d a D
musí odpovídat základním sadám sít (Tab. 1). Frakce kameniva nesmí mít poměr d/D menší než 1,4
(Svoboda a kol. 2007). Podle zrnitosti je kamenivo rozděleno na hrubé a drobné. Hranice pro hrubé
kamenivo je přibližně D > 4 mm a d > 2 mm. Kamenivo, které je menší něž 0,063 mm se označuje
jako jemné částice.

Tab. 1. Velikost sít pro specifikaci frakcí kameniva (ČSN EN 12620).
základní řada (mm)
0
1
2
4

základní řada + 1 (mm)
0
1
2
4
5,6

8

8

základní řada + 2 (mm)
0
1
2
4
6,3
8
10

11,2

16

16

31,3

22,4
33,5

63

45
63

12,5
14
16
20
33,5
40
63

2.3. Vlastnosti drceného kameniva a jejich zkoušení
Vlastnosti kameniva a jejich zkoušení jsou standardizovány platnými českými normami. V posledních
letech byly české normy doplněny tak, aby vyhovovaly evropským normám (Tab. 2) a vznikly tzv.
EUROKÓDY. V anglicky psané odborné literatuře jsou zkušební postupy často standardizované podle
standardů ASTM (American Society for Testing Materials) a ISRM (International Society of Rock
Mechanic).
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Tab. 2. Přehled vybraných norem, které se týkají kameniva.
označení normy
ČSN EN 12620

název normy
kamenivo do betonů

účinnost
1.9.2003

ČSN EN 13043

kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy
pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních
ploch

1.6.2003

ČSN EN 13055-1
ČSN EN 13139

pórovité kamenivo - část 1
kamenivo pro malty

1.3.2003
1.3.2003

ČSN EN 13242

kamenivo nestmelené a stmelené hydraulickým
pojivem pro inženýrské stavby a vozovky

1.9.2003

ČSN EN 13450

kamenivo pro kolejové lože

1.9.2003

2.3.1. Indexové vlastnosti
Zdánlivá hustota (objemová hmotnost) udává hmotnost jednotkového objemu materiálu i
s uzavřenými póry. Mineralogická hustota (měrná hmotnost) je vyjádřena jako poměr hmotnosti pevné
nerostné složky horniny k jejímu objemu. Tyto hodnoty se udávají v jednotkách (kg/m3; g/cm3).
Hustotní charakteristiky hornin dobře indikují jejich vhodnost k použití pro výrobu drceného
kameniva. Vyšší hodnoty hustot ukazují na vyšší kvalitu drceného kameniva. Při využití drceného
kameniva jako plniva do betonů jsou hodnoty hustoty velmi důležité pro výpočet předpokládané
hmotnosti betonového konstrukce.
Pórovitost je definována jako poměr objemu pórů Vp k celkovému objemu horniny Vt a udává se
v objemových procentech (Goodman 1986). Takto definovaná pórovitost zahrnuje všechny póry
v hornině bez ohledu na to, zda jsou vyplněny vodou, vzduchem a zda jsou propojené či nikoliv. Proto
se označuje jako pórovitost celková. Strukturou pórů se rozumí především jejich velikost, tvar a
prostorové uspořádání. Důležité je, zda jsou pórové prostory propojeny a dochází v nich k migraci
fluid nebo zda jsou izolovány. Pórovitost, která je počítána pouze z propojených pórů se nazývá
otevřená pórovitost. Způsobů určení pórovitosti je několik. Nejjednodušší je prosté odečtení objemové
hmotnosti od měrné hmotnosti. Dále se používá optický mikroskop s fluorescenční lampou a výbrusy
hornin, do kterých byla pod tlakem přidána fluorescenční látka. Snímky získané při pozorování
v mikroskopu jsou pak zpracovány obrazovou analýzou, která poskytne data o objemovém zastoupení
pórů a trhlin a především o jejich strukturních charakteristikách (Lindquist a Ǻkesson 2001). Přesnou
metodou je rtuťová porosimetrie, kdy je do vzorku pod tlakem vtláčena nesmáčivá kapalina (rtuť) a
z množství rtuti, vtlačené při určitém tlaku, lze vypočíst velikost pórů (Geische 2006). Pórovitost
ovlivňuje především pevnostní a přetvárné charakteristiky kameniva. Horniny, které mají objemové
zastoupení pórů menší než 2 %, většinou produkují vhodné kamenivo. Naopak horniny s vyšší
otevřenou pórovitostí nejsou žádoucí pro většinu koncového využití kameniva, protože dochází
k vyšší nasákavosti a příjmu rozpuštěných solí a alkálií, což vede ke snížení odolnosti a životnosti
kameniva (Collis a Fox 1985). Při použití drceného kameniva s vyšší pórovitostí v asfaltových
směsích dochází k větší spotřebě pojiva a tím se zvyšuje cena.

2.3.2. Zrnitost
Zrnitost poskytuje informaci o poměrné skladbě zrn kameniva. Nejčastější metodou určení zrnitosti je
sítový rozbor. Tato metoda spočívá v postupném určení propadů, tedy zrn menších než je daná
velikost ok použitých sít. Další metodou vhodnou k určení zrnitosti je automatická analýza obrazu.
Tato metoda je rychlejší, ale je méně přesná, protože automatické snímání a vyhodnocení obrazu
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nedokáže vždy přesně rozlišit jednotlivá zrna (McNally 1998). Výsledky zkoušek na zrnitost jsou
nejčastěji vyneseny graficky pomocí čáry zrnitosti. Čára zrnitosti je spojnicový diagram, kde na
vodorovné ose je velikost jednotlivých frakcí a na svislé ose jsou vyneseny příslušné propady na
jednotlivých sítech. Podle stupně vytřídění jsou rozlišeny 3 typy čar zrnitosti (Svoboda a kol. 2007).
Dobře vytříděný materiál je charakteristický tím, že se zde vyskytují všechny frakce přibližně ve
stejném zastoupení. Materiál s touto zrnitostí se dobře hutní a je využíván především jako podklady
vozovek a do asfaltových směsí. Beton vzniklý použitím tohoto kameniva se vyznačuje zvýšenými
pevnostními charakteristikami (McNally 1998). V diagramu otevřené zrnitosti převažují hrubě zrnité
frakce. Tento materiál se hůře hutní. Výhodou však je, že vzhledem k absenci jemné frakce nedochází
ke kapilární vzlínavosti a materiál je dobře propustný. Největší využití tohoto materiálu je pro podloží
kolejí. V zející zrnitosti je ve velmi malém množství zastoupena střední frakce kameniva. Toto
kamenivo je velmi málo propustné. Používá se do kvalitních asfaltových povrchů.

2.3.3. Tvar zrn
Tvar zrn u hrubého kameniva má zásadní význam. Ideálně by jednotlivé částice měly mít kubický tvar
s ostrohranným povrchem (McNally 1998). Tvar zrn závisí především na použité hornině a způsobu
drcení. Tvarově nevhodné částice vznikají častěji, když je použit drtič s větším redukčním poměrem
než 4:1 (McNally 1998). Dále horniny s foliací, vrstevnatostí či jiným typem anizotropní vnitřní
stavby produkují při stejném postupu drcení větší množství tvarově nevhodných zrn než horniny
s nahodilou vnitřní stavbou. Z tohoto pohledu jsou vhodnější magmatické horniny, než horniny
metamorfované a sedimentární. Pro charakterizaci tvaru zrn se používají hodnoty plochosti a
protažení. Plochá zrna jsou ta, která mají velikost nejmenší strany menší než 0,6 násobek střední
hodnoty velikosti stran. Protažená zrna jsou ta, která mají velikost nejdelší strany větší než 1,8
násobek průměrné velikosti stran (Collis a Fox 1985). Problémem při určení těchto parametrů je to,
aby byl použit reprezentativní vzorek kameniva, protože plochá nebo protažená zrna se nejčastěji
vyskytují pouze v určité frakci (McNally 1998). Lees (1964) popisuje tvar zrn podle poměrů jejich
hlavních ortogonálních os (X,Y,Z). Plochost je vyjádřena poměrem nejkratší osy ke střední ose, p =
Z/Y. Protažení je dáno poměrem střední osy k nejdelší ose, q = Y/X. Tyto hodnoty jsou pak vyneseny
do grafu, podle kterého jsou částice klasifikovány na kubické, protažené, ploché, ploché a protažené.
V praxi vede použití kameniva se zvýšením podílem tvarově nevhodných zrn ke zhoršení
zpracovatelnosti čerstvé betonové směsi a snížení pevnostních charakteristik ve ztuhlém betonu.
V asfaltové směsi jsou tyto částice rovněž nevhodné. Ploché částice ve svrchní části vozovky jsou
mnohem snadněji vytrhnuty. Protažené částice kameniva jsou zase náchylnější na rozlomení (McNally
1998).

2.3.4. Charakter povrchu zrn
Povrch zrn je charakterizován především těmito parametry: Ostrohranost, kruhovitost a struktura
povrchu. Tyto faktory především ovlivňují kvalitu spojení částic kameniva s daným pojivem.
Popis a charakteristika povrchu částic kameniva je popsána vizuálně podle srovnávacích tabulek, které
vycházejí ze sedimentologické praxe, respektive z popsání opracovanosti zrn. Za ostrohranný tvar se
považuje takový, který je velmi nerovný a hrubý. Opakem je zaoblený povrch zrn, který je typický
například pro fluviální štěrk. Tento popis je však subjektivní. Exaktnější metodou je například určení
mezerovitost zhutněného kameniva, které je ovlivněno tvarem povrchu kameniva (Collis a Fox 1985).

6

Kruhovitost je vyjádření toho, jak se tvar částic přibližuje tvaru koule. Pro zjednodušení je počítána ze
vztahu
ψ = dp/D,
kde dp je promítnutý průměr zrna a D je průměr nejmenší opsané kružnice zrna.
Struktura povrchu je vyjádřena pomocí popisu mikrofotografií jednotlivých částic kameniva a je
rozdělena do šesti stupňů: skelný, jemný, zrnitý, drsný, krystalický, voštinovitý a pórovitý (Collis a
Fox 1985). Struktura povrchu je ovlivněna především vlastním minerálním složením kameniva.
Obecně vlastnosti týkající se povrchu zrn kameniva ovlivňují tření mezi částicemi v nezpevněném
kamenivu a přilnavost k asfaltovému nebo k cementovému pojivu. Drcené kamenivo s drsným
povrchem se lépe spojuje s cementovým tmelem, proto betony vyrobené z tohoto kameniva mají vyšší
pevnost, ale směs je méně pohyblivá a vyžaduje větší hutnění (Svoboda a kol 2007).

2.3.5. Odolnost vůči drcení
Hodnoty odolnosti vůči drcení patří v praxi mezi nejdůležitější technologické charakteristiky drceného
kameniva. Nejčastější metodou k určení těchto hodnot je zkouška otlukovosti kameniva podle metody
Los Angeles (LA). Při této zkoušce se kamenivo o určité frakci a hmotnosti vsadí do ocelového bubnu
a přidá se tam 11 ocelových koulí. Poté je buben roztočen podle stanovených otáček za minutu, a tím
uvnitř dochází k vzájemnému silovému působení kameniva s ocelovými koulemi. Po skončení rotace
bubnu se zjistí hmotností úbytek určité frakce, z pravidla menší než 1,6 mm a tento hmotnostní úbytek
se vyjádří v procentech. Fernlund (2005) navrhuje, aby zkouška Los Angeles byla doplněna 3D
obrazovou analýzou, která by poskytla detailní informace o změně tvarových parametrů kameniva,
protože je teoreticky možné, že kamenivo se stejnou hodnotou LA bude mít velmi rozdílné tvarové
parametry. Takto doplněná zkouška LA by mohla nahradit granulometrickou analýzu a tvarové
zkoušky.
Další metodou, která je založena na podobném principu je odolnost kameniva proti otěru podle
metody micro-Deval. V této metodě se kamenivo také vsadí do ocelového bubnu, ale oproti metodě
Los Angeles se zde přidá i určité množství vody. Hmotnost a velikost ocelových koulí je proměnlivá a
závisí na zrnitostní frakci kameniva, obecně jsou ocelové koule v metodě micro-Deval menší než
v metodě Los Angeles. Při metodě micro-Deval jsou i rychlejší otáčky bubnu a celkově je zkouška
mnohem delší (Rogers a kol. 2003). Třetí metodou, která je založena na podobném principu jako
předchozí, je stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty – Nordická zkouška. Základní
údaje o výše uvedených zkušebních postupech jsou uvedeny v tab. 3.
Alternativou k výše uvedeným zkouškám jsou zkoušky drtitelnost rázem. McNally (1998) popisuje tři
typy těchto zkoušek: odolnost vůči drcení, impaktová hodnota drtitelnosti a hodnota desetiprocentního
propadu. Obecně jsou tyto metody založeny na tom, že kamenivo o určité frakci je vloženo do
ocelového válce a zatěžováno kompresní silou. U metody odolnost vůči drcení ACV (aggragate
crushing value) je kamenivo zatíženo vzrůstající silou, která dosahuje maximálně 400 kN a pod tímto
zatížením je ponecháno 10 min. Poté je změřen hmotnostní podíl propadu kameniva ve frakci menší
než 2,4 mm a následně je vyjádřen v procentech. U impaktové hodnoty drtitelnosti dopadá na
kamenivo závaží vážící přibližně 14 kg a u metody desetiprocentního propadu se počítá síla v N, která
je zapotřebí ke vzniku desetiprocentní hmotnostnímu úbytku kameniva (Collis a Fox 1985).
(Erichsen a kol. 2011) popisují rozdíly v mechanismech degradace kameniva při různých zkouškách
odolnosti vůči drcení, konkrétně zkoušky Los Angeles, micro-Deval a Nordickou zkoušku. Na
souborech několika petrologicky rozlišných vzorků kameniva tito autoři popsali tvar zrnitostní křivky
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kameniva, které prošlo výše uvedenými zkouškami. A podle tvaru zrnitostní křivky určili převládající
mechanismus rozpadu kameniva. Dobře vytříděná zrnitost charakterizuje degradaci mechanismem
fragmentace. Tento mechanismus je patrný na kamenivu ve standardní frakci 10/14 z testu Los
Angeles. Špatně vytříděné zrnitostní křivky odpovídají fragmentaci mechanismem broušení a otěrem.
Tuto charakteristiku vykazuje kamenivo po testu micro-Deval, Nordické zkoušky a částečně zkoušky
Los Angeles pro frakci 31,5/50.

Tab. 3. Charakteristika zkušebního postupu a popis zkušebního zařízení pro zkoušky Los Angeles, micro –
Deval a Nordickou zkoušku (Erichsen a kol. 2011).
zkušební postup
Los Angeles
micro-Deval
Nordická zkouška
standardní testovaná
frakce kameniva
rozdělení frakce
váha testovaného
kameniva
počet koulí
váha koulí
voda
rychlost válce
otáčky
počet opakování
velikost síta k určení
propadové hmotnosti
kameniva
zařízení
vnitřní obvod bubnu
vnitřní délka bubnu
tloušťka pláště
obvod koulí
váha každé koule

10 - 14 mm

10 - 14 mm

11,2 - 16 mm

60 - 70 % < 12,5 mm

60 - 70 % < 12,5 mm

35 +- 1 % < 14 mm,
nebo 65 +- 1 % > 14
mm

5000 g ± 5 g

500 ± 1 g

1000 g

11
4690 ± 4860 g
ne
32 ± 1 o/min
500 (15 min)
1

5000 ± 5 g
2,5 ± 0,05 l
100 ± 5 o/min
12 000 ± 10 (120 min)
2

7000 g ± 10 g
2,0 ± 0,01 l
90 ± 3 o/min
5 400 ± 10 (60 min)
2

1,6 mm

1,6 mm

2 mm

711 ± 5 mm
508 ± 5 mm
12 ± 1 mm
45 - 49 mm
400 - 445 g

200 ± 1 mm
154 ± 1 mm
3 mm
10 ± 0,5 mm

206,5 ± 2 mm
335 ± 1 mm
6 mm
15 mm

V poslední době se diskutuje, která z výše uvedených zkoušek odolnosti vůči drcení je nejvhodnější. I
když je princip zkoušení podobný, výsledky mohou být odlišné. Za referenční zkoušku je považována
zkouška Los Angeles. Některé země však do svých norem prosazují alternativní zkušební metody,
například Nordickou zkoušku prosazují skandinávské země a Velká Británie. Test micro-Deval
prosazuje Francie a Kanada. Ale teprve porovnáváním tvarových parametrů kameniva, které bylo
používáno po desítky let ve vozovkách s parametry zjištěnými v laboratorních podmínkách, je možné
ověřit, jak přesné jsou jednotlivé zkušební postupy.

2.3.6. Ohladitelnost
Hodnota ohladitelnosti (PSV – polished stone value) vyjadřuje odolnost kameniva vůči otěru a ohlazu
v podmínkách podobných těm, které se vyskytují na povrchu vozovky. Tato hodnota je tedy důležitá
především pro kamenivo, které je použito do svrchních vrstev vozovek. Zkušební metoda, která určí
hodnoty PSV se jmenuje zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva a skládá se ze dvou fází. V první
fázi je kamenivo obrušováno a ve druhé fázi je zjišťován stav ohlazení zkoušeného vzorku. Míra
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ohlazení se stanovuje kyvadlem, které měří smykový odpor. Vyšší hodnoty PSV značí vyšší odolnost
k ohlazení a jsou tedy příznivější. Nejkvalitnější horniny mají hodnoty PSV nad 65 (Collis a Fox
1985). Hodnoty PSV ovlivňuje především mineralogické složení zkoušeného kameniva. Nejpříznivější
hodnoty mají horniny, které se skládají z více minerálů o rozdílné tvrdosti. Přítomnost matrix také
zlepšuje hodnoty ohladitelnosti, protože matrix v kamenivu, které je použito do svrchní vozovky,
rychleji degraduje a tím se obnažují krystaly tvrdších minerálů, které pak mají vyšší smykový odpor
vůči pneumatikám. Relativně novým ekvivalente zkoušky PSV je německá zkouška Wehner Shulze
Při této zkoušce se používají vetší ploché vzorky, které jsou získány z asfaltového povrchu silnice
nebo se může použít samotné kamenivo (Dunford 2008).

2.3.7. Trvanlivost kameniva
Pod tímto pojmem se rozumí soubor vlastností kameniva, které popisují jeho tendenci k degradaci
způsobené běžným užíváním. Jedná se například o odolnost vůči teplotě a zvětrávání, nasákavost,
odolnost vůči zmrazování a rozmrazování.
Nasákavost vyjadřuje množství vody, které kamenivo pojme při úplném ponoření ve vodě. Podle
způsobu měření se hodnoty nasákavosti dělí na nasákavost objemovou a hmotnostní. Z těchto hodnot
je možné usuzovat odolnost vůči zmrazení. Kamenivo s vyšší hodnotou nasákavosti bude i méně
odolné vůči zmrazovacím cyklům.
Další rozšířenou zkouškou je odolnost kameniva vůči teplotě a zvětrávání. Tato zkouška je prováděna
v 10 cyklech, kdy je kamenivo ochlazováno na -17,5°C a následně ponořeno do vodní lázně o teplotě
+20°C. Po těchto cyklech se počítá hmotnostní úbytek na spodním sítu dané frakce.
Urychlená zkouška síranem hořečnatým se provádí zpravidla v pěti cyklech, kde se kamenivo ve
frakci 10/14 ponoří do roztoku síranu hořečnatého a poté je vysušeno. Krystalizací a dehydratací
síranů se rozruší a degraduje struktura kameniva a tím dochází k rozpadu. Hodnota je pak opět
vyjádřena hmotnostním úbytkem, respektive hmotností podsítné frakce (Collis a Fox 1985).
Obecně u zkoušek trvanlivosti platí to, že vyšší podíl podsítné frakce po provedených zkouškách
reprezentuje méně odolné kamenivo. Vzhledem ke klimatickým podmínkám v ČR výsledky těchto
zkoušek výrazně ovlivňují možnosti využití daného kameniva.

2.3.8. Chemické charakteristiky kameniva
Chemické složení kameniva ovlivňuje především jeho možnosti technologického využití. Největší
pozornost je věnována obsahu různým reaktivních prvků a skupin, například sloučeniny síry a
chloridy.
Elektrochemické vlastnosti kameniva ovlivňují především přilnavost kameniva k asfaltovému pojivu.
Asfaltové pojivo má obecně negativní náboj a pojí se tedy lépe s kamenivem, které má pozitivní náboj
(bazické horniny). Pro lepší přilnavost k asfaltovému pojivu u hornin, které mají negativní náboj, se do
asfaltu přidávají kationty. Existuje zkouška přilnavosti asfaltového pojiva ke kamenivu, kde se počítá,
kolik procent povrchu kameniva je po určité době obaleno asfaltovým pojivem. Čím je tato hodnota
vyšší, tím je kamenivo vhodnější k použití do asfaltových směsí.
Při zkoušení kameniva na přítomnost sloučenin síry se zjišťuje zvláště sírany a sulfidy. Všeobecně
sloučeniny síry mají špatný vliv na tuhnutí betonové směsi a způsobují korozi ocelové výztuže. Ke
zkoušení se používá kyselina chlorovodíková. Nadměrná přítomnost síranů v kamenivu použitého do
betonu, který je exponován ve vlhkém prostředí, může vést ke snížené životnosti betonu, respektive
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k jeho rozpadu. Agresivita síranů závisí na jejich rozpustnosti, proto jsou hořečnaté a sodné sírany
agresivnější než méně rozpustné vápnité sírany (Collis a Fox 1985).
Přítomnost chloridů v kamenivu, které je použito do betonu, může způsobit zvýšené riziko koroze
ocelové konstrukce v betonu. Referenční zkouškou na zjištění rozpustných chloridů je Volhardova
metoda (Collis a Fox 1985). Většina kameniva z tuzemských zdrojů má velmi malý obsah vodou
rozpustných chloridů (Svoboda a kol. 2007).
Při použití kameniva v betonových směsích je důležité zjistit potenciál alkalické reakce daného
kameniva. Dle druhu použitého kameniva lze rozlišit dva základní druhy alkalické reakce.
Rozšířenější formou je alkalicko-křemičitá reakce. Podstatou tohoto procesu jsou chemické reakce
mezi alkáliemi v pórovém prostoru betonu a reaktivními minerály v kamenivu, respektive reaktivní
formy oxidu křemičitého (opál, chalcedon, kryptokrystalický křemen, trydimit, krystobalit, vulkanické
sklo a tlakově postižený makrokrystalický křemen. Výsledkem této reakce je tvorba alkalickokřemičitého gelu, který je hydrofilní a tedy přijímá okolní vlhkost. Dochází tedy k nabobtnání a
následnému rozpínání, což vede k degradaci betonu (Swamy 1992). Tato degradace se projevuje
nejdříve uvnitř kameniva, kde se vytváří trhliny, které postupují okolní maltou až k povrchu betonové
konstrukce. Při rozpínání alkalicko-křemičitého gelu dochází v betonu také ke snížení pevnosti v
tlaku, výrazně však klesá i modul přetvárnosti a pevnost v tahu (Fojtík a Beckertová 2004). Aby však
alkalicko-křemičitá reakce proběhla, musí být splněny všechny tyto podmínky: přítomnost reaktivní
formy oxidu křemičitého v kamenivu, vyšší podíl obsahu alkálií v betonu a vysoká vlhkost betonu.
Méně častou formou je alkalicko-karbonátová reakce, kde dochází k interakci mezi dolomitovými
horninami s příměsí jílů a alkáliemi.
Problematika alkalické reakce kameniva v betonových konstrukcích je známa v USA od 40. let 20.
stol. V ČR se této problematice začala věnovat pozornost až po roce 1998, kdy se objevily praskliny
v cementobetonovém povrchu na dálnici D11 (Fojtík a Beckertová 2004). Základem pro určení
potenciální alkalické reakce je petrografický rozbor kameniva s ohledem na charakteristiku reaktivních
forem oxidu křemičitého. Další zkoušky jsou například stanovení reaktivnosti chemickou zkouškou a
dilatometrické zkoušky rozpínání cementové malty. Z hlediska obsahu reaktivních forem oxidu
křemičitého lze kamenivo rozdělit do těchto tříd (Fojtík a Beckertová 2004):
I.

Třída: pravděpodobně nereaktivní

II. Třída: potencionálně reaktivní
III. Třída: pravděpodobně reaktivní

Kamenivo musí splňovat také hygienické požadavky. Asi nejdůležitějším kritériem je přípustná
radioaktivita. K výrobě kameniva se nesmí používat takový materiál, který uvolňuje radioaktivní
záření. Přípustná je hodnota 300 Bq/kg pro použití v obytných zónách a 1000 Bq/kg pro použití mimo
obytné zóny (Svoboda a kol. 2007).
Existuje ještě řada zkoušených vlastností kameniva. Většinou se však jedná o specifické zkoušky pro
určité použití kameniva.
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3. DROBY A JEJICH VYUŽITÍ
3.1. Droby jako součást siliciklastických sedimentů
Siliciklastické sedimenty tvoří rozmanitou skupinu hornin, která patří mezi klastické sedimentární
horniny. Tyto sedimenty obsahují klasty (úlomky hornin a zrna minerálů), které pocházejí ze starších
magmatických, metamorfovaných anebo sedimentárních hornin. Nejčastějším typem klastů
v siliciklastických sedimentárních horninách jsou křemenné klasty, podle nichž dostala tato skupina
sedimentárních hornin své jméno. Uvolňování jednotlivých klastů z matečních hornin je ovlivněno
mechanickými a chemickými zvětrávacími procesy a následně může docházet k jejich transportu a
uložení a případnému zpevnění (Tucker 2001). Siliciklastické sedimenty se podrobují členění podle
typu klastů a podle početného zastoupení klastů vůči základní hmotě nebo tmelu (Obr. 2). V technické
praxi se siliciklastické sedimenty zpravidla označují jako pískovce (bez podrobnějšího rozlišení) a
droby.

Obr. 2. Klasifikace pískovců podle Petránka a kol. (1961). Jednotlivé vrcholy jsou vyjádřeny takto: J (matrix-jíl
prach a mikrokrystalické slídy); K+S (křemenné klasty + úlomky stabilních hornin); Ž+N (živce a úlomky
nestabilních hornin).

Termín droba není v literatuře jednoznačně vymezen a v minulosti se vedla diskuse o jejím vzniku,
klasifikaci a vlastním zařazení např. (Cummins 1962, Dott 1964, Dickinson 1970). Všeobecně se dá
popsat jako samostatná skupina siliciklastických hornin, jejíž členové obsahují kromě špatně
zrnitostně vytříděných ostrohranných křemených klastů četné úlomky živců a různých hornin. Tyto
klasty pojí základní hmota, jejíž podíl přesahuje nejméně 15 % (Pettijohn a kol. 1972). Makroskopicky
jsou droby šedavé, kompaktní horniny, které se vyznačují větší tvrdostí a houževnatostí než mají
klasické pískovce.
Jemnozrnná základní hmota se u drob skládá především ze sericitu, chloritu a křemenných a
živcových zrn aleuropelitické velikosti. Z psamitických klastů převládají křemenné klasty nad
živcovými klasty a úlomky hornin. Křemenné klasty jsou převážně špatně vytříděné a ostrohranné.
Původ křemenných klastů je různý, mohou být jak monokrystalické, tak i polykrystalické a většinou se
projevují undulózním zhášením. Živce jsou nejčastěji zastoupeny plagioklasy s charakteristickým
lamelováním. Převažují sodné plagioklasy nad vápnitými. Draselné živce jsou spíše v minoritním
množství, ale nemusí to platit vždy. Živce mohou být čerstvé nebo alterované, dochází u nich
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především k seritizaci. Stav živců je ovlivňován různým diagenetickým postižením droby (Pettijohn a
kol. 1972). Horninové úlomky mohou mít různý petrografický charakter, většinou se jedná o
jemnozrnné prachovce, břidlice a různé metasedimenty. Ze stabilnějších horninových úlomků to jsou
především rohovce a kvarcity. V menší míře se v drobách vyskytují klasty výlevných hornin, které
jsou velmi jemnozrnné a mají v sobě drobná zrna živců. Dále je častá přítomnost detritických úlomků
slíd, především muskovitu a chloritizovaného biotitu. Z minoritních součástí mohou být v drobách
karbonáty, většinou se jedná o autigenní minerály. Dále se mohou vyskytovat sulfidy a velmi odolné
akcesorické minerály např. zirkon nebo apatit (Pettijohn a kol. 1972).
Všeobecně je geneze drob spojována s hlubokomořskými turbidity, jiné mají povahu mělkomořských
sedimentů a další jsou popisovány i jako fluviální sedimenty. V recentních systémech
hlubokomořských turbiditních formací a i v experimentálních systémech však sedimenty pískovitého
psamitického charakteru neobsahují bahnitou příměs, protože se během transportu turbiditními proudy
od bahnité příměsi separují. Tento předpoklad hovoří proti možnosti primárního uložení základní
hmoty v takové podobě a množství, jaké jsou v drobách popisovány. Je tedy zřejmé, že vyšší podíl
základní hmoty, která je v drobách zastoupena minimálně 15 %, nemůže být vysvětlen primárním
uložením. První autor, který publikoval názor o sekundárním vzniku základní hmoty v drobách, byl
Cummins (1962). Dickinson (1970) také připouští, že základní hmota může mít různý původ a
rozděluje ji na protomatrix, ortomatrix, epimatrix a pseudomatrix. Všeobecně je vznik sekundární
základní hmoty vysvětlován tím, že nestabilní horninotvorné úlomky a živce přecházejí zjílovatěním
do základní hmoty. Tato základní hmota může být tlakem vmáčknuta mezi odolnější stabilnější části
např. klasty křemene. Tyto klasty jsou také modifikovány tlakovým rozpouštěním a rozpadem na
menší klasty. Detritické úlomky slíd se často plasticky deformují (Dickinson 1970). Tento proces
nabývá na intenzitě v podmínkách anchimetamorfózy (Kukal 1986). Tyto názory byly podpořeny
několika experimentálními pracemi (Whetten a Hawkins 1972), kdy v laboratorních podmínkách
dochází za zvýšeného tlaku a teploty k rozkladu horninových úlomků a živců na základní hmotu. Toto
je podpořeno i zjištěním, že u pískovců o stejné velikosti klastů roste procento základní hmoty
s klesajícím množstvím nestabilních horninových klastů, které jsou nejspíše zdrojem pro nově
vzniklou základní hmotu (Kukal 1986). Převážná část základní hmoty v drobách je diageneticky
postižena, ale část základní hmoty je ve formě původních detritických klastů. Tyto poměry se však
mohou lokálně lišit. Například droby v kulmských komplexech mají podle Kukala (1980) podstatnou
část sekundární základní hmoty.
Celá skupina drob má relativně jednotvárné chemické složení. Droby se vyznačují vysokými obsahy
Al2O3 a celkového obsahu FeO a MgO a Na2O. Vysoký obsah FeO a MgO reflektuje přítomnost
chloritu v matrix a Na2O poukazuje na zastoupení albitických plagioklasů. Od arkóz se droby
v chemickém složení liší v tom, že mají vyšší obsah MgO nad CaO a Na2O nad K2O (Tucker 2001).
Droby je možné rozdělit do několika skupin. Jako litické droby se označují ty, u nichž převládají
horninové úlomky nad živci, za živcové droby se považují ty, které mají převahu živců nad
horninovými úlomky. Některé droby velmi chudé na křemen se označují jako vulkanické droby
(Pettijohn a kol. 1972). Kukal (1980) rozdělil kulmské droby Nízkého Jeseníku podle strukturních
kritérií na 6 stupňů anchimetamorfózy:
1. Stupeň: Klasty písčité frakce jsou většinou beze změny. Jílovité polohy jsou deformovány.
Nejsou vyvinuty kluzné plochy kolem klastických zrn. Jílovitá mezerní hmota začíná
rekrystalizovat. Bez křemenných klastů v prachovcovité frakci jsou jílovité minerály
usměrněny paralelně s vrstevnatostí.
2. Stupeň: Je zde patrná silnější rekrystalizace základní hmoty. Přednostní orientace jílových
minerálů je velmi zřetelná. Začátek projevu deformace povrchu pískovcových klastů. Občasné
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vytvoření „vousatých“ křemenných klastů (křemen s chvostem rekrystalizované slídy).
3. Stupeň: Značné změny povrchu nestabilních klastů, jejich povrch je zaoblen. Povrch
křemenných zrn ještě neovlivněn, ale je obklopen kluznými plochami a muskovitem. Více
vousatých zrn. Základní hmota je silně rekrystalizována.
4. Stupeň: Nestabilní zrna jsou kataklazována. Začíná deformace křemenných klastů. U
vousatých zrn krystalizuje místo muskovitu autigenní křemen. Křemenné zrna mají často
poměr délka/ výška větší než 2. Podél kluzných ploch je velká krystalizace muskovitu.
5. Stupeň: Předchozí kluzné plochy tvoří kliváže. Křemenná zrna jsou lámána a deformována.
V jílové základní hmotě vzniká vráskování. Tato hornina již bývá nazývána jako fylitická
droba.
6. Stupeň: Jsou to drobové fylity. Není možné rozpoznat původní hranice klastů. Silně
silifikováno.

3.2. Těžba drob v České republice
V technologické praxi se kulmské droby z oblasti Nízkého Jeseníku a Drahanské vrchoviny označují
souhrnně jako moravské droby a jsou hlavním zdrojem kvalitního drceného kameniva na Moravě a
Slezsku. První ucelenou zmínku o moravských drobách a jejich možnostech pro technologické využití
publikoval Kučera (1948). Ve své práci uvádí přehled těžených ložisek moravské droby na území
Moravy a Slezska s jejich stručnou technologickou charakteristikou. Kučera (1948) uvádí, že dlažební
kostky jsou nejlepší z oblasti Drahanské plošiny a silniční štěrk je nejkvalitnější z oblasti z Drahanské
vysočiny.
Mnoho lomů, které jsou dodnes činné, vzniklo v 60. a 70. letech 20. stol. Z této doby jsou publikované
informace ze zpráv o vyhodnocení ložisek. Tyto zprávy jsou nyní uloženy v archivu ČGS - Geofondu.
K roku 2011 je v ČR evidováno 67 ložisek stavebního kamene, tvořených kulmskými drobami - z toho
je 40 ložisek výhradních a 27 nevýhradních. Využíváno je 23 výhradních ložisek a 2 nevýhradní
ložiska (J. Novák 2012 ústní sdělení). Přehledný stav zásob a roční těžba kulmských drob v roce 2010
je uvedena v tab. 3. Při porovnání se statistickými údaji o roční těžbě stavebního kamene z výhradních
ložisek na území ČR za rok 2010 (Starý a kol. 2011) je podíl kulmských drob přibližně 26 %.

Tab. 4. Stav zásob stavebního kamene tvořeného kulmskými drobami a těžba v roce 2010. Uvedené hodnoty
jsou v tis. m3. (Novák 2012 ústní sdělení).
kategorie
ložiska výhradní ložiska nevýhradní
zásoby bilanční
prozkoumané volné

204 670

zásoby bilanční
prozkoumané
vázané

720

zásoby bilanční
vyhledané vázané

5 693

zásoby bilanční
vyhledané volné

190 738

264 690

zásoby nebilanční

35 384

17 087

těžba v roce 2010

3 189

105
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Ve všech souvrstvích kulmu Nízkého Jeseníku představují droby vhodnou surovinou pro výrobu
drceného kameniva. K nejperspektivnějším polohám patří komplex hornobenešovského souvrství
(Kobylí, Chabičov, Bělkovice) a andělskohorské souvrství (Valšov). Z kulmu Drahanské vrchoviny je
nejperspektivnější protivanovské souvrství (Nová Ves, Loštice).
Obecně se jako nevhodné jeví výskyt břidlic a jejich střídání s prachovci. Zvýšený podíl těchto typů
hornin v drobách vede ke zhoršení technologických vlastností pro výrobu drceného kameniva. Dále
jsou jako škodliviny hodnoceny porušené a zvětralé droby.
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4. GEOLOGICKÉ POMĚRY NÍZKÉHO JESENÍKU A DRAHANSKÉ VRCHOVINY
4.1. Stručná geologie
Lokality, ze kterých byly odebrány studované klastické sedimentární horniny, se nacházejí v části
moravskoslezského paleozoika, který společně s brunovistulikem, moravikem, silesikem a žulovským
masívem tvoří moravskoslezskou oblast představující východní část Českého masívu (Chlupáč a kol.
2002). Vzorky byly odebrány z lokalit, které náleží do tzv. kulmské facie. Tyto kulmské facie jsou
tvořeny klastickými sedimenty, které byly ukládané v mořském prostředí v období spodního karbonu.
Hlavními oblastmi rozšíření spodnokarbonských hornin v moravskoslezské oblasti jsou Nízký Jeseník,
Drahanská a Zábřežská vrchovina (Chlupáč a kol. 2002). Ve své spodní části jsou sedimenty ve
vápencových a břidlicových facií, které pokračovaly ze svrchního devonu. V důsledku začínajících
variských horotvorných procesů se v této oblasti mění charakter sedimentace a akomodační prostor je
ve formě synorogenní předhlubně, do které byl velmi rychle usazován klastický materiál ze zvedaných
pásem variského horstva. Kukal (1985) uvádí, že během spodního karbonu dochází k velmi
výraznému zrychlení průměrné sedimentace. Tato rychlost dosahuje průměrně 27,5 cm/1000 let. Pro
příklad rychlost devonské sedimentace byla 3 cm/1000let. Sedimenty byly ukládány především
různými typy turbiditních proudů, bahnotoků a úlomkotoků. V západních oblastech nastupuje kulmská
facie dříve než ve východních částech (Chlupáč a kol. 2002). Dnes se rozlišuje drahanský a
nízkojesenický vývoj kulmu (Obr. 3). Tyto dva dílčí sedimentační prostory oddělují zlomy labské
linie. Geograficky dnes kulmské horniny vystupují v jakémsi trojúhelníku mezi Brnem, Ostravou a
Krnovem.

Obr. 3. Stratigrafické schéma karbonu moravskoslezské oblasti (Chlupáč a kol 2002).

15

4.2. Kulm Nízkého Jeseníku
V oblasti Nízkého Jeseníku dosahují polohy kulmských hornin vyšších mocností a vývoj je
hlubokovodnější než drahanský vývoj. V současné době se v něm vymezují čtyři hlavní souvrství,
konkrétně andělskohorské, hornobenešovské, moravické a hradeckokyjovské (Obr. 4a) (Chlupáč a kol.
2002).
Andělskohorské souvrství je nejstarší litostratigrafickou jednotkou spodního karbonu
v moravskoslezské oblasti, konkrétně v západní části Nízkého Jeseníku. Spodní hranice souvrství není
přesně definována a někteří autoři (J. Dvořák) počátek sedimentace kladou do svrchního devonu.
Charakteristickým znakem celého souvrství je rychlé střídání jemno až hrubozrnných poloh drob
s mocností od jednotek metrů až do prvních stovek metrů. Dále se zde vyskytují slepence, jílovité a
prachovité břidlice a laminity (Kukal 1980). Slepence a droby andělskohorského souvrství obsahují
především klasty fylitů, břidlic a granitoidů. To spolu s asociací těžkých minerálů svědčí o tom, že
zdrojová oblast byla v oblasti desenské klenby (Dvořák 1994). Andělskohorské droby jsou spíše
litické (Kukal 1985a). Celkovou mocnost souvrství je možné odhadnout přes 1000 m (Dvořák 1994).
Z genetického hlediska převládají polohy distálních turbiditů, zbytek byl tvořen pomocí trakčních
proudů. Několik poloh skluzových slepenců, které jsou pro andělskohorské souvrství typické, svědčí o
zvýšené mobilitě tehdejšího dna sedimentační pánve (Chlupáč a kol. 2002).
Hornobenešovské souvrství nasedá v západní části svého výskytu ostře na andělskohorské souvrství a
na východě spočívá konkordantně na ponikevském souvrství. Celková mocnost souvrství se odhaduje
do 2000 m (Chlupáč a kol. 2002). Horniny jsou zde podobné jako v andělskohorském souvrství.
Převládají nezřetelně zvrstvené tmavošedé droby, místy s polohami drobnozrnných slepenců. Droby
hornobenešovského souvrství lze charakterizovat jako křemenné a živcové a jsou lépe vytříděné než
andělskohorské droby (Kukal 1980). Zdrojová oblast klastického materiálu je tvořena hlubinnými a
žilnými magmatity, mesozonální metamorfity a nemetamorfovanými sedimentárními horninami, které
jsou častější než v andělskohorském souvrství (Dvořák 1994). Sedimentární textury ukazují na
převahu mělkovodní sedimentace s proměnlivým proudovým režimem (Dvořák 1994).
Moravické souvrství leží v nadloží hornobenešovského souvrství a je tvořeno především tmavě šedými
prachovitými břidlicemi a prachovci. Droby v tomto souvrství tvoří tělesa o stametrové mocnosti
(Chlupáč a kol. 2002). Za bázi souvrství jsou považovány bělské slepence (Dvořák 1994). Ve svrchní
části moravického souvrství jsou polohy drob hojnější než ve spodní části (Dvořák 1994). Celkově
převažují živcové droby (Kukal 1985).
Hradecko-kyjovské souvrství se skládá z hradeckých drob na západě a v nižší části souvrství. Ve vyšší
poloze a více na východě jsou kyjovské břidlice. Obě facie se zastupují, ale na míru zastupování drob
a břidlic není jednotný názor (Chlupáč a kol. 2002). Slepence hradeckých vrstev se liší od starších
slepenců větším množstvím valounů křemene a kvarcitů a úbytkem kulmských hornin (Chlupáč a kol.
2002).

4.3. Kulm Drahanské vrchoviny
Drahanský kulm se vyvíjel postupně na svrchnodevonských souvrstvích (Obr. 4b). Odlišnost
drahanského vývoje kulmu od nízkojesenického se projevila samostatným litostratigrafickým
členěním (Obr. 3). Samotný nástup kulmu je předznamenán polohou březinských břidlic (Chlupáč a
kol. 2002). Nižší část sledu kulmské facie na Drahanské vrchovině označil Dvořák (1966) jako
protivanovské souvrství, které ještě rozdělil na velenovské břidlice, brodecké droby a roztáňské
břidlice. Velenovské břidlice jsou charakterizovány jemnými flyšovými rytmity, kde se střídají
jemnozrnné droby, prachovce a prachovité břidlice. Rytmy jsou mocné nejčastěji 5 - 15 cm a směrem
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do nadloží se rytmy zvětšují a přibývá podílu drob (Dvořák 1987). Brodecké droby zaujímají největší
část protivanovského souvrství. Jsou vyvinuté jako hrubě lavicovité středně zrnité, místy až
hrubozrnné droby.
Obsahují vložky gradačně zvrstvených rytmitů s různým podílem drob, prachovců a břidlic.
Sedimentární záznamy ukazují, že docházelo ke gravitačnímu hrnutí materiálu od západu k východu
(Dvořák 1987). Celková mocnost brodských drob je odhadována na 800 – 1000 m a Dvořák (1987) se
domnívá, že se brodecké droby ukládaly velmi rychle po dobu 2-3 miliónů let. Roztáňské břidlice
vystupují v Drahanské vrchovině v nadloží brodských drob a jsou vyvinuté jako černošedé slídnaté
břidlice s hojnými laminami prachovců a jemnozrnných drob (Dvořák 1987).
Svrchní část sledu spodního karbonu reprezentuje myslejovické souvrství. Dvořák (1987) toto
souvrství vyčlenil jako molasovou etapu vývoje drahanské vrchoviny. Někdy bývá toto souvrství
označována jako východokulmská pánev. Podle tohoto názvu je jasné, že se myslejovické souvrství
vyskytuje na východní části drahanské vrchoviny. Toto dnešní postavení je dáno paleografickými
změnami tehdejšího akomodačního prostoru, kdy se zóna maximální subsidence posouvala více na
východ (Dvořák 1987). Charakteristickým znakem myslejovického souvrství je proměnlivý faciální
vývoj, který v sobě zahrnuje polymiktní slepence až jemnozrnné droby a břidlice na severu. (Chlupáč
a kol. 2002). Petrologicky se nechají rozlišit středně zrnité račické slepence a hrubozrnné až balvanité
lulečské slepence (Dvořák 1987).

Obr. 4a. Schématická mapa karbonu Nízkého Jeseníku s přibližně vyznačenými místy odběru vzorků: 1 –
Kobylí; 2 – Chabičov; 3 – Bělkovice; - 4 – Valšov. Popis vysvětlivek: 1 – devon v drahanském vývoji; 2 – devon
ve vývoji Moravského krasu; 3 – andělskohorské souvrství; 4 – hornobenešovské souvrství; 5 – moravické
souvrství; 6 – hradecké vrstvy; 7 - kyjovské vrstvy; 8 – ostravské souvrství Upraveno podle Dvořáka (1968)
uvedená v Chlupáčovi a kol. (2002).
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Obr. 4b. Schématická geologická mapa Drahanské vrchoviny s přibližně vyznačenými místy odběru vzorků: 1 –
Loštice; 4 – Nová Ves. Upraveno podle Dvořáka (1968) uvedená v Chlupáčovi a kol. (2002).
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5. METODIKA A ZPRACOVÁNÍ VZORKŮ
5.1. Odběr vzorků
Studované vzorky drob byly odebrány v činných lomech v roce 2008 (odebíral Mgr. M. Dobrý, doc.
R. Přikryl) v rámci prací na řešení projektu „Vytvoření databáze pro oceňování vlastností hornin
používaných pro výrobu drceného kamene“ (Přikryl 2011). Odebrané vzorky měly charakter bloků a
drcených frakcí. Autor DP provedl dodatečný odběr vzorků na lokalitách Nová Ves a Bělkovice v roce
2012. Základní přehled studovaných lokalit je uveden v Tab. 5 a na Obr. 4a a 4b. Podrobnější údaje
k jednotlivým lokalitám jsou uvedeny v Příloze I.
Tab. 5. Základní údaje o lokalitách, ze kterých byly odebrány vzorky.
lokalita

stratigrafické zařazení

těžař

Kobylí

hornobenešovské souvrství

KAMENOLOMY ČR s.r.o

Chabičov

hornobenešovské souvrství

KAMENOLOMY ČR s.r.o

Nová Ves

protivanovské souvrství

Českomoravský štěrk a.s

Bělkovice

hornobenešovské souvrství

Českomoravský štěrk a.s

Loštice

protivanovské souvrství

KAMENOLOMY ČR s.r.o

Valšov

andělskohorské souvrství

KAMENOLOMY ČR s.r.o

5.2. Základní principy a popis jednotlivých metod
5.2.1. Petrografické zkoumání hornin
Z odebraných vzorků drob byly vyhotoveny standardní petrografické zakryté a nezakryté výbrusy
v brusírně České geologické služby (pí. Bláhová). Nezakryté výbrusy byly připraveny ze vzorků,
jejichž pórový prostor byl nejprve napuštěn směsí epoxidové pryskyřice s fluorescenčním barvivem
(podrobnosti viz Nishiayama a Kusuda 1994), které umožnilo přímé pozorování pórového prostoru
v UV světle. Mikroskopické zkoumání hornin bylo provedeno na binokulárním optickém mikroskopu
Leica DMLP v laboratoři optické mikroskopie ÚGMNZ PřF UK.
Při základním mikroskopickém pozorování byly pozorovány především tyto petrologické a
mineralogické charakteristiky: složení, popis hlavních horninotvorných minerálů a klastů, odhad jejich
kvantitativního zastoupení, popis jejich základních strukturních parametrů, např. tvar klastů,
opracování, stupeň vytřídění a případná přednostní orientace. Zvýšený zájem byl věnován
charakteristice a popisu základní hmoty. Dále byly sledovány vzájemné strukturní vztahy jednotlivých
klastů a chemické a fyzikální diagenetické fenomény. Jednotlivé pozorované fenomény byly
porovnávány s obrazovou přílohou v atlasu sedimentárních hornin pod mikroskopem (Adams 1984).
Při popisu křemenných klastů byla věnována pozornost, zda jsou tvořeny monokrystaly nebo několika
krystaly rozdílné orientace (polykrystaly). Dále bylo pozorováno, zda zháší přímo nebo postupně
(undulózní zhášení), zda obsahují inkluze a jaký mají stupeň opracování a vytřídění. Byla sledována
míra fyzikálních a chemických diagenetických procesů. Za křemenné klasty byly považovány všechny
monokrystalické klasty. Rozdělení a rozlišení polykrystalických a úlomků stabilních hornin je
subjektivní. Pro potřeby této práce byly za polykrystalické křemenné klasty považovány ty, které mají
viditelné omezení jednotlivých krystalů. Polykrystalické klasty křemene, které mají více různě
velkých a špatně omezených, až kryptokrystalických zrn, byly řazeny k úlomkům stabilních hornin.
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K těmto klastům byly dále řazeny klasty s přednostně uspořádanými krystaly, výskytem amorfního
křemene či křemitého tmelu a klasty obsahující muskovit.
V případě živcových klastů byly rozlišovány draselné živce a plagioklasy a byl určen jejich vzájemný
poměr. Zvýšená pozornost byla věnována přeměnám živců, diagenetickým přeměnám a přítomnosti
sekundárních minerálů. Dále byl popisován tvar klastů. U slíd bylo stanoveno jejich obj. zastoupení a
bylo určeno o jakou slídu se jedná.
U horninových úlomků byla provedena jejich identifikace a rozdělení na úlomky stabilních a
nestabilních hornin. Za úlomky stabilních hornin byly považovány klasty s převahou křemene (viz
výše). Za úlomky nestabilních hornin byly považovány různé typy břidlic, fylitických břidlic, fylitů,
drob nebo vulkanických hornin. U všech typů horninových úlomků byla věnována pozornost různým
typům diagenetických přeměn a alterací.
Základní hmota byla pro potřeby této práce definována jako materiál, který vyplňuje prostory mezi
určenými a identifikovanými klasty psamitické velikosti tvořící studovanou horninu. V takto
definované základní hmotě bylo popsáno její mineralogické složení a strukturní vztahy především vůči
klastům. Dále bylo odhadnuto, zda se jedná o primární základní hmotu nebo sekundární základní
hmotu, označovanou též jako pseudomatrix (Cummins 1962). V případě silně alterovaných klastů
živců a úlomků nestabilních hornin, kde nebylo již možné rozeznat původní okraj klastu, byl tento
prostor přiřazen k základní hmotě.

5.2.2. Analýza obrazu
Obrazová analýza se v posledním desetiletí stala nedílnou součástí základního petrografického
výzkumu (Lindquist a Ǻkesson 2001). Při studiu horninových výbrusů se využívá především pro
přesné určení modálního složení, zrnitosti a pro analýzu mikrostrukturních prvků studovaného vzorku
(Přikryl 2001, 2006). V této diplomové práci byl pro obrazovou analýzu použit software
SIGMASCAN Pro 5 (Jandel Scientific, USA).
Celý proces získání dat z obrazu se skládá z několika na sebe navazujících logických kroků (Obr. 5).
Prvním krokem je snímání obrazu. Obrazové záznamy ze studovaných výbrusů byly pořízeny pomocí
digitálního fotoaparátu Olympus C5050Z, který snímal obraz ze standardního polarizačního
mikroskopu Leica DMLP. Snímaná oblast by měla představovat reprezentativní vzorek. Určující
faktor pro počet nasnímaných mikrosnímků, respektive počet jednotlivých zrn je průměrná velikost
zrn. Vzhledem k předpokládané zrnitosti studované horniny je nasnímáno a posléze analyzováno
přibližně 250 zrn z jednoho výbrusu.
Zpracování obrazu: Z vytištěných mikrofotografií se získá ručně kreslená „mapa“ jednotlivých zrn.
Tento krok v sobě zahrnuje identifikaci jednotlivých minerálů, rozlišení jednotlivých hranic
minerálních zrn. Poté je tato ručně kreslená „mapa“ minerálu pečlivě porovnávána s původním
výbrusem zkoumaným pod polarizačním mikroskopem. V této fázi jsou vytvořeny dvě „mapy“
minerálů. První „mapa“ slouží pouze k určení hranic jednotlivých zrn, které jsou vytvořeny černou
linií. Do druhé „mapy“ jsou doprostřed zrn ručně vepsány znaky pro jejich identifikaci. Ukázka
podkladů pro obrazovou analýzu je uvedena v příloze III.
Digitalizace obrazu: Smyslem digitalizace obrazu je převod ručně-malovaných „map“ minerálů do
binární podoby. Pro tento krok je použito digitálního scanneru Canon MP 210. Obrazy jsou
naskenovány v rozlišení 300 dpi a posléze uloženy v 8bitové stupnici ve formátu *.tiff. Poté je dobré
obraz upravit v některém z editorů na úpravu fotek. Pro tento proces byl použit program GIMP 2.6.
Především je vhodné upravit různě porušené hranice zrn, tak aby všechna zrna byla uzavřená tmavou
konturou.
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Měření obrazu: Před samostatným měřením v programu SIGMASCAN Pro 5 je nutné nejdříve
kalibrovat digitalizovaný obraz na reálné hodnoty. V naskenované mapě se pomocí funkce
„image/calibrate/distance and area/2 point rescaling“ vybere úsečka a té se přiřadí známý rozměr
v mm. Poté je nutné nastavit kalibraci pro intenzitu stupně šedi, tak aby program rozpoznal hranice
zrn. Tato hodnota je zvolena manuálně na hodnotu 128, což je střední hodnota stupně šedi. Dále je
zaškrtnut výběr, že se měří objekty světlejší, než je tato hodnota. Pro samostatné měření je použita
první „mapa“ viz výše. Program SIGMASCAN nabízí funkci specifické měření. Během tohoto
procesu je každé jednotlivé zrno měřeno nezávisle. Při analýze je každé zrno vyplněno určitou barvou,
taky aby nedocházelo k vícenásobnému měření. Pro rozpoznání jednotlivých zrn při specifickém
měření je použita druhá „mapa“ s indexy jednotlivých minerálu viz odstavec zpracování obrazu.
Získání a úprava dat: Před analýzou obrazu v programu SIGMASCAN je zapotřebí vybrat měřené
parametry. Pro potřeby této práce jsou vybrány tyto: Plocha, kompakce, feretův obvod, délka hlavní
osy, sklon hlavní osy, délka vedlejší osy, sklon vedlejší osy, obvod, tvarový faktor a poměr stran. Tyto
parametry jsou měřeny na vybraných o označených klastických zrnech. Podíl zastoupení základní
hmoty je pak získán odečtením plochy všech klastických zrn od celkové měřené plochy. Popisy
jednotlivých měřených parametrů jsou uvedeny v tab. 5.

Obr. 5. Schematické znázornění principu obrazové analýzy (Přikryl 2001).
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Získaná data jsou exportována do programu Microsoft Excel, kde jsou následně zpracována. Mimo
mikrostrukturní parametry uvedené v tabulce 6 byl spočten stupeň zrnitostního vytřídění podle vzorce
(Tucker 2001):

So =

P 75
P 25

(1),

kde P75 je percentil 75 % a P25 je percentil 25 % hodnot velikostí klastů. Pro statistickou analýzu byl
použit program NCSS 6.0. Pro každý porovnávaný vztah byl určen koeficient korelace.

Tab. 6. Přehled a popis základních mikrostrukturních parametrů. Upraveno podle Přikryla (2006).
parametr

symbol

plocha

Ai

kompakce

C

obvod

Lp

feretův obvod

Dequiv

hlavní délka
osy
vedlejší délka
osy

Dmax
Dmin

sklon os

MajAS

tvarový faktor

SF

poměr stran

AR

výpočet
počet pixelů v objektu
Lp
Ai

význam
modální zastoupení

2

tvar průřezu zrn

délka všech pixelů na hraně
popisující objekt
4 Ai

délka hranic zrn
velikost zrn

π

vzdálenost mezi dvěma pixely
délka zrna
definující konce hlavní osy
vzdálenost mezi dvěma pixely
šířka zrna
definující konce vedlejší osy
úhel mezi osy objektu a
přednostní orientace
horizontální referenční linií
cirkularita objektu: 1 = kruh,
4 π Ai
0 = linie
Lp 2
Dmax
Dmin

protažení zrna
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6. VÝSLEDKY
6.1. Petrografie zkoumaných hornin
6.1.1. Makroskopický popis
Makroskopický popis byl proveden na částicích drceného kameniva. Hornina má tmavošedou barvu.
Místy se jeví s modrým a zeleným odstínem. Jedná se o drobnozrnný polymiktní psamit, kde lze okem
rozeznat klastická zrnka křemene. V menší míře jsou zde i tmavší klasty tvořené nejspíše litickými
klasty. Dále jsou místy vidět i úlomky slíd a na kamenivu z lokality Loštice 2. etáž jsou patrné
kalcitové žilky. Celkově se všechny vzorky hornin jeví jako masivní a při pozorování kameniva nejsou
pozorované známky zvrstvení.

6.1.2. Mikroskopický popis
Při mikroskopickém studiu byly ve všech studovaných vzorcích hornin popsány základní komponenty
a jejich strukturní a diagenetické znaky. Ve všech vzorcích převládá základní hmota, která je složena
z menší části primární matrix a z větší části sekundární matrix, tmely a klastickými částicemi
v aleuropelitické velikosti. Z klastických komponent psamitické velikosti převládají klasty křemene. U
jednotlivých vzorků se mění poměr v zastoupení mezi polykrystalickými a monokrystalickými klasty.
Celkově je však podíl křemenných klastů ve všech studovaných vzorcích téměř konstantní. Další
významnou klastickou složkou jsou draselné a sodnovápenaté živce. Zastoupení a poměr mezi
stabilními a nestabilními litickými klasty je pro různé vzorky rozdílný. Ve většině vzorků však
převažují stabilní litické klasty. Z dalších komponent jsou přítomny především detritické slídy,
z kterých je dominantní muskovit. V podružném množství se ve vzorcích nachází agregáty chloritu a
pozorován byl i pozdně diagenetické žilky kalcitu. Za zmínku stojí ojedinělé výskyty hematitu. Další
akcesorické minerály nebyly pro potřeby této práce studovány.
Základní hmota je u všech pozorovaných vzorků tvořena směsí sericitu, chloritu, částečně
krystalizovaného illitu a detritickými úlomky v aleuropelitické velikosti, které jsou tvořené převážně
křemenem. V menším množství a pouze na několika místech je tvořena pouze původními blíže
neurčenými jílovými minerály a detritickými úlomky křemene. Tuto základní hmotu považuji za
primární matrix a vyskytuje se v menší míře u všech vzorků. Nejhojnější je u vzorků Loštice 3. etáž,
Loštice 3. etáž a u vzorku Valšov. Ale i u těchto vzorků dosahuje odhadem maximálně 20 % ze
základní hmoty. Rozmístění primární matrix je velmi nerovnoměrné. Na kontaktech s klastickými zrny
do nich neproniká a nejsou zde pozorovány žádné diagenetické fenomény. Základní hmotu, kde
převládá sericit a chlorit, považuji za sekundární matrix vzniklou rozpadem živců a nestabilních
litických klastů. Tato základní hmota převládá u všech pozorovaných vzorků. Na kontaktech se živci a
nestabilními horninovými úlomky dochází k vzájemné alteraci (Obr. 6a a 6b). V základní hmotě se
také vyskytují různé tmely. Křemité tmely se vykytují v menší míře ve všech vzorcích. Nejčastěji byl
pozorován převážně okolo tlakově postižených klastů křemene. Ve vzorku z lokality Bělkovice je
křemitý tmel v jednom místě výrazně hojnější a prorůstá do okolních klastů. Karbonátové tmely se
nejvýrazněji vyskytují uvnitř alterovaných plagioklasů. Nejčastější výskyt karbonátových tmelů byl ve
vzorku Nová Ves, Loštice 3. etáž a vzorku Loštice 2. Třetím typem pozorovaného tmelu je železitý
tmel tvořen oxidy a hydroxidy železa. Ve vzorku z Bělkovic je častý výskyt izometrických agregátu
výrazně tmavočerveného hematitu. V několika vzorcích jsou patrné prasklinky, které jsou vyhojeny
železitým tmelem, pravděpodobně limonitem. Nejčastěji jsou pozorovány ve vzorcích Nová Ves,
Bělkovice a Loštice 3. etáž.
Křemenné klasty jsou ve všech vzorcích nejčastější klastickou složkou. Převažujícím tvarem jsou
poloostrohranné a anizometricé klasty. Vytřídění křemenných klastů je špatné. Ve výbrusech se
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vyskytují křemenná zrnka prachovcové frakce až po klasty v průměru ~ 0,5 mm. Celkový podíl
křemenných klastů se zdá být u všech vzorků stejný, ale mění se poměry monokrystalický a
polykrystalických zrn a podíl undolózně zhášejících zrn. Monokrystalické zrna křemene převažují ve
vzorcích Chabičov, Nová Ves a Loštice 3. a 2 etáž. Ve zbylých vzorcích je rozdíl v poměru menší.
Mnoho křemenných klastů má vzájemné kontakty ve formě švů, což svědčí o tlakovém rozpouštění.
Okolo některých je nárůst křemitého tmelu. Ne zcela zřídka jsou pozorována „vousatá“ křemenná
zrna. Tento jev je pozorován na kontaktu klastu a základní hmoty. Tento jev byl nejčastěji pozorován
ve vzorku Loštice 3. etáž. (Obr. 6c 6d).

Obr. 6a. Částečná alterace plagioklasu (vzorek
Bělkovice).

Obr. 6b. Celková alterace klastu s relikty původního
plagioklasu (vzorek Nová Ves).

Obr. 6c. Alterace křemenného zrna s „vousatým
okrajem“ Pod ním je silně alterovaný klast, který je
považován již za základní hmotu. (vzorek Chabičov).

Obr. 6d. Alterace křemenného klastu (vzorek Loštice
2. etáž).

Ve studovaných vzorcích se vyskytují draselné i sodnovápenaté živce. Zdá se, že sodnovápenaté živce
převládají, ale to může být způsobeno tím, že se lépe identifikují. Většina živců má tabulkovitý tvar.
Draselné živce jsou v průměru o trochu větší něž sodnovápenaté plagioklasy. Obecně jsou draselné
živce při pozorování v jednom nikolu světle hnědé a více zakalené než křemenné klasty. U čerstvých
plagioklasů je patrné polysyntetické lamelování. Toto lamelování je patrnější u menších klastů. Podle
odhadnuté bazicity je většina plagioklasů albitického charakteru. Většina větších klastů plagioklasů je
alterována a přechází do okolní základní hmoty. Často byla pozorována u živců pseudomorfóza, kdy
kalcitový tmel společně se základní hmotou má tvar původního živcového zrna (Obr. 6c a 7a).
Množství alterovaných živců se liší. Nejvyšší podíl alterovaných živců je ve vzorcích Nová Ves, a
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Valšov, naopak nejmenší podíl se jeví ve vzorku Kobylí. Ojediněle byl pozorován i mikroklin
(Bělkovice).
Horninové úlomky jsou opět přítomny ve všech pozorovaných vzorcích. Jejich celkové objemové
zastoupení je podobné živcům. Z horninových nestabilních úlomků převažují detrity fylitů, jílovitých
břidlic, prachovců a metaprachovců. Méně časté jsou chlorotické břidlice a břidlice s grafitickou
příměsí. Ve vzorcích z Bělkovic a Loštic 2. etáž byly pozorovány i úlomky kyselých vulkanických
hornin, kde byla patrná porfyrická mikrostruktura. Velká část nestabilních horninových úlomků,
především fylitů a prachovců, je středně až silně přeměněna a tím se velmi špatně rozeznávají od
základní hmoty (Obr. 7a). Je proto velmi pravděpodobné, že dochází k podhodnocení zastoupení
nestabilních horninových úlomků a živců vůči základní hmotě. Stabilní horninové úlomky se
nacházely opět ve všech studovaných vzorcích. Nejčastěji se jednalo o kvarcity, silicity a silně
deformované polykrystaly křemene. Obecně klasty stabilních horninových úlomků mají větší průměr.
Nejčastěji se vyskytovaly ve vzorku Valšov.

Obr. 7a. Alterace nestabilního litického klastu (fylit),
který má patrnou původní vrstevnatost. V pravém
dolním rohu je plagioklas s kalcitovým tmelem.
(vzorek Kobylí).

Obr. 7b. Kalcitová žilka procházející skrz klasty a
základní hmotu (vzorek Loštice 3. etáž).

Obr 7c. Částečně
Bělkovice).

Obr. 7d. Středně psamitická struktura s všesměrnou
texturou. Špatně vytříděná (vzorek Chabičov).

usměrněná

textura

(vzorek

Slídy se ve vzorcích vyskytovaly ve formě jemně šupinkatého sericitu v základní hmotě a
v alterovaných klastech. V detritické formě se vyskytovaly jako protažené, často plasticky
deformované, klasty. Mineralogicky převažoval muskovit nad biotitem. Nejčastější výskyt slíd je ve
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vzorku Bělkovice. V tomto vzorku mají také detrity muskovitu vyšší interferenční barvy než u
ostatních vzorků. Cholrit byl pozorován jako novotvořený minerál v základní hmotě. Často však byl
přítomen ve formě agregátů a detritických zrn.
Z diagenetických znaků je nejvýraznější různé přeměny nestabilních horninových úlomků a živců,
která je popsána výše. Dále jsou to různé druhy tmelů. Nejvíce přeměněných klastů je ve vzorku Nová
Ves. Ve vzorku Loštice 3. etáž se vyskytuje systém žilek, které jsou tvořeny kalcitem (Obr. 7b).
Nejširší žilka má přes 100 mikrometrů. Tato žilka protíná všechny ostatní menší žilky. Ve vzorku
Valšov se vyskytují kalcitové žilky pouze v klastech křemene a nezasahují do okolní základní hmoty.
Jedná se tedy o předdepositní diagenetický jev. Vzhledem k jemnozrnnému charakteru horniny nebyly
pozorovány žádné nově tvořené metamorfní minerály, které by indikovaly některou metamorfní
izográdu.
U většiny pozorovaných vzorků se nechá struktura označit za jemně až středně psamitickou
s všesměrnou texturou (Obr. 7c). Ve vzorku Bělkovice a v menší míře ve vzorku Nová Ves je textura
částečně usměrněná (Obr.7d). Toto částečné usměrnění se jeví díky zvýšenému výskytu protáhlých
plasticky deformovaných alterovaných litických klastů či již základní hmotě. Tyto struktury mají na
délku odhadem více než 60 mikrometrů a poměr delší ku kratší straně mají více něž 4. Tyto struktury
mají v rámci jednoho výbrusu stejné usměrnění. Paralelně s tímto směrem se vykytují i
mikropraskliny, které jsou často vyplněny železitým tmelem.
Pórovitost byla pozorována na leštěných výbrusech pod UV světlem. Celkově je ve studovaných
vzorcích velmi malé objemové zastoupení pórových prostor. Odhadem nepřesahuje 0.5 %. Jejich
struktura a charakteristika je však v jednotlivých vzorcích výrazně rozdílná. Byly pozorovány 4 typy
pórových prostor. Shluky mikropórů, sférické mesopóry, protáhlé pórové prostory a praskliny.
Nejmenší zastoupení pórů je ve vzorku Nová Ves. Pórové prostory jsou zde ve formě mikropórů, které
jsou nejčastěji v klastech silicitů a v základní hmotě, výjmečně sledují obvod klastů (Obr. 8a) Dále
málo výrazné pórové prostory jsou ve vzorku Valšov, kde se vyskytují ve formě mikropórů v základní
hmotě a protáhlých pórů uvnitř živcových klastů a prasklinek sledující kalcitový tmel v křemenných
klastech. Nejvíce pórových prostor je ve vzorku Loštice 3. etáž a ve vzorku Loštice 2. etáž. V těchto
vzorcích převažují praskliny (Obr. 8b), především ve vzorku Loštice 3. etáž jsou intenzivní praskliny
sledující systém kalcitových žilek (Obr. 8c). Obecně jsou póry pod UV světlem intenzivnější na
místech karbonatizace plagioklasů (Obr. 8d) a amorfní fázi silicitů a nejintenzivnější póry jsou na
místech výskytu hematitu (Obr.8f). Na obrázku 8e jsou protáhlé pórové prostory v živcovém klastu.
Tento obrázek je pro skupinu studovaných hornin nejtypičtější.
Podrobný mikroskopický popis jednotlivých vzorků je uveden v příloze II.
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Obr. 8a. Protáhlé póry sledující obvod klastů (vzorek
Nová Ves).

Obr. 8b. Praskliny v živcovém klastu (vzorek Loštice
2. etáž).

Obr. 8c. Pórový prostor ve formě prasklinek (vzorek 6
Loštice 3. etáž).

Obr. 8d. Intenzivní pórový prostor
kalcitového tmelu (vzorek Nová Ves).

Obr. 8f. Intenzivní izometrické mesopóry, které jsou
na místě hematitových agregátů (vzorek Chabičov).

Obr. 8e. Protáhlé pórové prostory uvnitř živcového
klastu (vzorek Valšov).
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6.2. Petrografické výsledky získané obrazovou analýzou
Pomocí obrazové analýzy byla získána kvantitativní petrologická data. Konkrétně se jednalo o přesné
procentuální zastoupení hlavních komponent a strukturní data, viz metodika obrazové analýzy.
Pro pojmenování a zařazení studovaných vzorků hornin byla použita klasifikace zavedená Petránkem
a kol. (1961) uvedená v Kukalovi (1985b). Tato klasifikace je založena na trojúhelníkovém diagramu
s vrcholy označenými podle jednotlivých základních složek siliciklastických hornin, kde vrchol J
vyjadřuje zastoupení základní hmoty, vrchol Ž + N reprezentuje podíl živců a nestabilních litických
klastů a vrchol K + S je podíl křemenných klastů a stabilních litických klastů. Do tohoto diagramu
jsou graficky prezentovány výsledky získané z obrazové analýzy studovaných výbrusů (Obr. 9). Podle
tohoto diagramu je zřejmé, že všechny studované vzorky spadají do oblasti drob. Detailnější
klasifikace drob nebyla pro potřeby této práce provedena.

Obr. 9. Klasifikační diagram studovaných hornin. Upravené podle Petránka a kol. (1961) uvedeného v Kukalovi

Kompletní zpracované výsledky z obrazové analýzy výbrusů jsou uvedeny v příloze II. Z těchto dat je
možné vyjádřit přesné modální složení studovaných hornin (Obr. 10). Z těchto dat vyplývá, že ve
všech vzorcích převládá základní hmota, která je tvořena matrix, tmely a zrny v aleuropelitické
velikosti. Konkrétně nejvyšší zastoupení základní hmoty je ve vzorku Nová Ves a to 49 obj. % a
nejmenší podíl je ve vzorku Valšov a to 37 obj. %. Z klastů mají majoritní zastoupení křemenné
klasty. Podíl křemenných klastů je ve všech vzorcích velmi podobný a to od 30 obj. % (Nová Ves) až
po 36 obj. % (Kobylí). Podíl stabilních, nestabilních horninových úlomků je velmi variabilní. Ve
vzorcích z lokality Loštice převažují živce nad horninovými úlomky. Podíl detritických klastů slíd je
okolo 1 obj. %. Kalcitový tmel či žilky byly v rámci měřených oblastí zastiženy ve vzorcích Nová Ves
a Loštice 2. etáž.
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Obr. 10. Modální složení studovaných hornin.

6.3. Kvantifikovné mikrostukturní parametry
Strukturní data poskytují informace o tvarové a prostorové charakteristice jednotlivých měřených zrn.
Průměrné výsledky tvarových parametrů z jednotlivých lokalit jsou uvedeny v tab. 7.
Tab. 7. Průměrné výsledky tvarových parametrů získaných obrazovou analýzou.
délka
délka hl.
zrnitost
stupeň
vedlejší
poměr
lokalita
osy
(mm)
vytřídění
osy
stran
(mm)
(mm)
Kobylí
0,164
2,05
0,176
0,097
1,901
Chabičov
0,174
2,06
0,265
0,148
1,910
Nová Ves
0,152
1,92
0,218
0,117
2,037
Bělkovice
0,162
1,86
0,244
0,124
2,142
Loštice 3. et.
0,188
2,55
0,245
0,135
2,086
Loštice 2. et.
0,191
2,31
0,262
0,143
2,041
Valšov
0,207
2,57
0,322
0,190
1,811

obvod
(mm)

kompakce

tvar

0,519
0,767
0,626
0,666
0,714
0,745
0,930

24,699
23,050
24,052
21,799
25,282
22,675
21,499

0,551
0,582
0,557
0,607
0,550
0,598
0,610

Průměrná velikost klastů je vyjádřena feretovým průměrem, do kterého se zahrnují pouze klasty
psamitické velikosti a nezahrnují se průměrné velikosti slíd, chloritů a kalcitů. Průměrná velikost
klastů ze všech studovaných hornin je 0,18 mm, což podle Tuckera (2001) odpovídá jemnozrnným
pískovcům. Nejmenší zrnitost je zjištěna u vzorku Nová Ves a to 0,15 mm a „nejhrubější“ studovaný
vzorek je z lokality Valšov a to 0,21 mm. Celkový rozsah zrnitosti u jednotlivých vzorků je znázorněn
na obr. 11. Z jednotlivých klastů mají obecně největší průměr stabilní litické klasty a to v průměru 2,6
mm. Naopak nejmenší průměr zrn mají u všech vzorků monokrystalické klasty křemene a to
v průměru 0,14 mm.
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Obr. 11. Rozsah zrnitosti u studovaných lokalit.

Průměrná délka obvodu klastů u studovaných hornin je 0,71 mm. Nejmenší průměrný obvod klastů je
zjištěn na vzorku z lokality Kobylí 0,52 mm a největší obvod je zjištěn na vzorku z lokality Valšov
0,93 mm.
Podle stupně vytřídění jsou studované droby šatně až velmi špatně vytříděné. Nejnižší hodnota stupně
vytřídění byla zjištěna u vzorku z lokality Bělkovice. Nejvyšší hodnota vytřídění a tedy nejhůře
zrnitostně vytříděná droba je z lokality Valšov.
Další strukturní parametry (tvarový faktor, kompakce a hodnoty poměru hlavní osy a vedlejší osy)
vykazují pouze úzký rozptyl hodnot.
Technologické hodnoty, které charakterizují vlastnosti drceného kameniva, byly získány z práce
Přikryla (2011). Průměrné hodnoty jsou uvedeny v tab. 8. Konkrétní technologické hodnoty jsou
uvedeny v příloze IV.
Tab. 8. Technologické hodnoty charakterizující vlastnosti studovaných drob (Přikryl 2011).
Obj.
Los
Nasákavost Tvar zrn bi >
Plochost
Lokalita
hmotnost
PSV
Angeles
hm. %
hm %
Z/Y
3
kg/m
Kobylí
21
2,636
0,6
22
66
0,40
Chabičov
20
2,631
0,65
21
0,42
Nová Ves
16
2,671
0,4
13,2
60
0,46
Bělkovice
18,5
2,652
0,45
9
62
0,49
Loštice 3. et.
25
2,637
0,7
21,8
61
0,43
Loštice 2. et.
Valšov
21
2,685
0,5
22,5
58
0,44
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Protažení
Y/X
0,67
0,67
0,71
0,72
0,68
0,69

7. DISKUSE
7.1. Zhodnocení studovaných hornin na základě jejich petrografických vlastností
Všechny studované horniny byly na základě klasifikace zavedené Petránkem (1961) klasifikovány
jako droby, což je v souladu se všemi dosud publikovanými zprávami z této oblasti. Detailnější
klasifikace na živcové a litické droby nebyla provedena, ale Kukal (1985) uvádí, že droby
z nejstaršího andělskohorského souvrství v kulmu Nízkého Jeseníku (Valšov) jsou litického
charakteru, kdežto droby z hornobenešovského souvrství (Kobylí, Chabičov, Bělkovice) se již blíží
k živcovým drobám.
Při mikroskopickém pozorování byly identifikovány hlavní horninotvorné složky (křemen, živce,
litické klasty, slídy, chlorit a kalcit). Správné určení minerálů a určení modálního složení má
samozřejmě důležitý význam. Neméně důležité a vzhledem k charakteru této diplomové práce bylo
zásadní vymezit různé klasty z pohledu jejich možného vlivu na fyzikálně-mechanické vlastnosti.
Proto byla pozornost věnována především charakteru okrajům, vymezení klastů a interakci klastů
s okolními klasty respektive se základní hmotou.
Křemenné klasty jsou nejčastější klastickou složkou ve všech vzorcích. Tento vysoký poměr je
způsobený především významnou fyzikální a chemickou stabilitou křemenných zrn a také jeho míře
v zastoupení v uvažovaných zdrojových horninách Českého masivu. Rozdíly v celkovém množství
křemenných klastů jsou minimální. Větší rozdíly byly pozorovány v poměrech monokrystalických a
polykrystalických zrn a v množství tlakově postižených zrn, která se projevují při pozorovaní pod
mikroskopem undulózním zhášením. Obecně se dá soudit, že monokrystalická zrna mají svůj primární
původ v magmatických horninách, kdežto polykrystalická zrna pochází z metamorfovaných hornin
(Tucker 2001). Podle množství jednotlivých krystalů v polykrystalické klastu se nechá odhadnout i
petrologie primárních hornin. Ve vzorcích z lokalit Nová Ves a Loštice převládají monokrystalická
zrna. U obou lokalit je poměr monokrystalická/polykrystalická zrna přibližně 2:1. Při porovnání se
stratigrafickým zařazením těchto lokalit vyplývá, že tyto lokality patří do protivanovského souvrství
Drahanské vrchoviny. U lokalit z hornobenešovského souvrství Nízkého Jeseníku (Kobylí, Bělkovice)
je poměr vcelku vyrovnaný, pouze na lokalitě Chabičov převažují monokrystalické křemenné klasty.
Pouze na Lokalitě Valšov, která jako jediná patří do andělskohorského souvrství, je výrazná převaha
polykrystalických křemenných klastů. U undulózně zhášejících zrn nejsou rozdíly tak patrné, ale
subjektivně se dá tvrdit, že nejvíce undulózně zhášejících zrn je na lokalitách z hornobenešovského
souvrství Kobylí, Chabičov a Bělkovice. Zdá se, že mineralogická charakteristika křemenných klastů
souvisí se stratigrafickou pozicí jednotlivých lokalit. U undulózně zhášejících klastů však není možné
tvrdit, zda byly tlakově postiženy již v primární hornině nebo až po sedimentaci.
Ze strukturního hlediska se nechají klasty křemene na všech vzorcích označit jako ostrohranné
anizometrického tvaru. I když jsou křemenné klasty fyzikálně a chemicky stabilní, tak jsou
pozorovány znaky tlakového postižení. Nejvýraznějším projevem je výskyt tzv. „vousatých klastů“,
které popisuje i Kukal (1980). Vzhledem k interakci těchto klastů s okolní základní hmotou se jedná o
postsedimentární diagenetický jev, způsobený v podmínkách anchimetamorfózy. Tento jev je
výraznější na monokrystalických klastech. Charakteristika kontaktů křemenných klastů je rozdílná.
Mnoho klastů „plave“ v základní hmotě a tím mohou být chráněny tlakovému postižení, protože je
předpoklad, že základní hmota se chová více plasticky. Jinak jsou pozorovány i konvexně-konkávní
okraje dále i zubovité prorůstání. Toto prorůstání je však spíše v rámci polykrystalických klastů a je
jedná se spíše o předdepositní jev. Tyto jevy jsou v rámci studovaných vzorcích uniformní a není
možné je objektivně kvantifikovat a srovnávat.
Stanovení přítomnosti a množství živců ve studovaných drobách bylo velmi obtížné, protože většina
živcových klastů byla přeměněna na jílové minerály a sericit. Klasty tak ztrácí svojí původní strukturu
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a tvar a přecházejí do základní hmoty. Tento proces je v literatuře popisován jako vznik sekundární
matrix (Dickinson 1970). Toto konstatování podporuje i zjištění, že zastoupení základní hmoty roste
s poklesem obsahu živců a úlomků nestabilních hornin (Obr. 12). Z tohoto důvodu byly do obrazové
analýzy ve výbrusech vybrány jen takové klasty živců, které měly patrnou svoji původní strukturu a
rozeznatelné hranice jednotlivých klastů (Obr. 13). Silně přeměněné až rozpadlé klasty živců byly
zahrnuty do základní hmoty, protože se z mechanického hlediska budou chovat spíše jako základní
hmota než jako celistvé psamitické klasty (Obr. 14). Z mineralogického hlediska je tedy zastoupení
živců podhodnoceno. Zdánlivě převažují plagioklasy, což může být způsobeno tím, že se lépe
identifikují vzhledem k typickému lamelování, které je viditelné při mikroskopickém pozorování ve
zkřížených nikolech. Dále pro vyšší podíl plagioklasů svědčí i to, že draselné živce jsou typické pro
hlubinné magmatické horniny, které se ve větší míře obnažovaly ve zdrojové oblasti až v období
svrchního karbonu (Kukal 1985a). Nebyl zaznamenán žádný vztah mezi zastoupením živců a
stratigrafickým zařazením jednotlivých lokalit.

Obr. 12. Graf závislosti mezi zastoupením základní hmoty a podílem živců + nestabilních horninových úlomků.

Obr. 13. Vymezení analyzovaných klastů (Kobylí).

Obr. 14. Vymezení základní hmoty vzniklé přeměnou
nestabilních horninových úlomků (Chabičov).
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Nebylo zjištěno, do jaké míry je stupeň přeměny živců ovlivněn diagenetickými podmínkami. Ve
výbrusech jsou patrné relativně čerstvé klasty plagioklasů v blízkosti alterovaných klastů plagioklasů.
Je tedy pravděpodobné, že část živců se ukládala částečně přeměněna a tak podlehla lépe a rychleji
různým diagenetickým změnám, respektive přechodu do základní hmoty. Tento jev je pozorován u
všech zkoumaných vzorků hornin. Subjektivně lze hodnotit, že nejvíce přeměněných živců v drobě z
lokality Nová Ves a nejméně v drobě z lokality Kobylí.
Identifikace a vymezení nestabilních horninových úlomků se potýkala se stejnými problémy jako
vymezení živcových klastů. Opět se dá tvrdit, že z mineralogického hlediska je podíl nestabilních
horninotvorných úlomků podhodnocen. V některých případech bylo obtížné určit, zda se jedná ještě o
klast nebo již o základní hmotu. Při rozhodování byl velký zřetel brán na vnitřní strukturu horninových
úlomků. Jako klast bylo například vymezeno zrno, kde byla patrná např. břidličnatost, která vyznívala
na okraji klastů. Mineralogie, respektive petrografie jednotlivých horninových úlomků nebyla
potvrzena jinými metodami (mikrosonda, RTG). Podle mikroskopického popisu se nejčastěji jedná o
různé druhy břidlic (jílovitá, chlorotická, grafitická), fylitů, prachovců, metaprachovců a drob. Dále na
některých výbrusech byly pozorovány i klasty kyselých vulkanitů (ryolit) a nedají se vyloučit ani
úlomky bazických vulkanitů. Při úvahách a porovnání s jinými výsledky byl podíl nestabilních
horninových přiřazen k hodnotám zastoupení živců. (Obr. 12).
Za stabilní horninové úlomky byly považovány klasty kvarcitů a klasty tvořené kryptokrystalickým až
amorfním křemenem. Z mechanického hlediska lze předpokládat, že se budou chovat jako klasty
křemene, ale vymezení především amorfních a kryptokrystalických může nabývat na významu při
možném porovnání s jevy způsobenými alkalicko-křemičitou reakcí. U lokality Valšov
(andělskohorské souvrství) je oproti jiným lokalitám zvýšení podíl stabilních horninových úlomků.
Jinak podíl horninových nevykazuje závislost vůči stratigrafickému zařazení jednotlivých lokalit.
Zastoupení detritických slíd a chloritů je řádově do 2 obj. % a vzhledem k jejich úzkému rozpětí
v modálním složení u jednotlivých vzorků nejsou porovnány s jinými petrologicko-strukturními a
technologickými výsledky. Některé protáhlé detritické slídy jsou plasticky deformované, což může
svědčit o postsedimentárním deviatorickém tlakovém napětí (Pettijohn a kol. 1972).
Kalcit byl pozorován ve formě tmelů ve většině studovaných výbrusů. Ve vzorku z lokality Loštice 2.
etáž je kalcit zaznamenán ve formě kalcitových žilek. Toto je jeden z hlavních důvodů, proč 2. etáž na
lokalitě Loštice není využívána pro výrobu drceného kameniva.
Základní hmota představuje ve všech vzorcích hlavní složku. Je složena z velmi jemnozrnné směsi
sericitů a chloritů. Tyto minerály vznikly nejspíše rozpadem živců a úlomků nestabilních hornin. Dále
jsou do ní zahrnuty tmely, převážně křemenné a kalcitové a klastické úlomky aleuropelitické frakce.
Vzhledem k možnostem petrografické obrazové analýzy je hranice (0,063 mm) mezi aleuropelitickými
částicemi a označenými kasty psamitické velikosti striktně dodržena. Dále je možné, že se v základní
hmotě vyskytují i původní a novotvořené jílové minerály např. illiit. Toto však nebylo ověřeno.
Zastoupení základní hmoty může být z mineralogického hlediska nadhodnocené. Například Horák a
kol. (1990) popisují na vzorku z lokality Bělkovice zastoupení základní hmoty 25 obj. %. V této práci
je zastoupení základní hmoty ve vzorku z Bělkovic obj. 46 %. Tento rozdíl je způsoben nejspíše
odlišnou metodikou měření. Price (1966) uvádí, že minerální složení základní hmoty a cementačních
tmelů ovlivňuje pevnostní charakteristiky sedimentárních hornin, respektive jejich technologické
vlastnosti. Na souboru zkoumaných hornin se toto nedalo prokázat.
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7.2. Zhodnocení studovaných hornin na základě strukturních a mikrostrukturních vlastností
7.2.1. Mikroskopické zhodnocení strukturních prvků
Struktura studovaných hornin se jeví jako jemně až středně psamitická. Případné protažení
jednotlivých klastů bylo vždy paralelní s vrstevnatostí. Nejvíce usměrněných klastů bylo na vzorku
z lokality Bělkovice. Za strukturní prvek byly považovány i velmi protáhlé a silně alterované klasty
nebo protažené pásky základní hmoty (Obr. 15). Tyto prvky vzhledem k pozorované plastické
deformaci vznikly nejspíše jako důsledek kompakce a při porovnání s jinými petrologickými,
strukturními a technologickými hodnotami nemají žádný významný vztah. Tento strukturní prvek se
vyskytoval na všech vzorcích, nejčastěji však na vzorku z lokality Nová Ves. Na několika místech,
nejčastěji na vzorcích z lokality Loštice, byly pozorovány i cca 50 – 100 µm dlouhé mikrotrhliny (Obr.
16). Mohlo by se jednat například již o tektonickou kliváž, ale bez znalostí bližších souvislostí to není
možné přesně určit. Je nutné podotknout, že mikroskopické pozorování nebylo provedeno na
orientovaných výbrusech.
Do zhodnocení strukturních prvků studovaných hornin patří i popis pórového prostoru. Celkově je
objemové zastoupení pórů u všech vzorků malé, což je důsledek diagenetických procesů, respektive
kompakce, kdy jsou původní primární póry stlačeny a jejich zbytek je vyplněn novotvořenou
sekundární základní hmotou a různými tmely. Většina pórového prostoru je tedy považována za
sekundární. Pórovitost obecně velmi ovlivňuje mechanické vlastnosti hornin (Goodman 1989). V této
práci však není přesně kvantifikována. Subjektivně lze relativně porovnat jednotlivé vzorky. Nejvíce
pórů se jeví na vzorcích z lokalit Loštice a Chabičov. Naopak nejméně pórů mají vzorky z lokality
Nová Ves. Toto relativní seřazení koresponduje s hodnotami nasákavosti, kdy vzorek z Loštic a
Chabičova má průměrné nasákavosti 0,7 %, respektive 0,65 % a vzorky z Nové Vsi a Bělkovic mají
hodnoty nasákavosti 0,4 % a 0,45 %.

Obr. 15. Protažený alterovaný a plasticky deformovaný
klast fylitu (vzorek 5 Bělkovice).

Obr. 16. Mikrotrhliny paralelní s usměrněním (vzorek 5.
Bělkovice).

7.2.2. Zhodnocení mikrostrukturních vlastností získaných obrazovou analýzou
Mikrostrukturní prvky byly kvantifikované pomocí petrografické analýzy obrazu. Primárně byly
kvantifikované tyto prvky: plocha vybraných klastů, obvod, délka a sklon hlavních a vedlejších os
klastů. Tyto data pak posloužily k výpočtu velikosti klastů, stupni vytříděnosti a dalším tvarovým
charakteristikám (kompakce, tvarový faktor, poměr stran). Níže jsou diskutovány mikrostrukturní a
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petrologické charakteristiky, které mezi sebou mají významný korelační vztah. Kritická hodnota
korelačního koeficientu je pro soubor sedmi studovaných vzorků R = 0,57
(http://cit.vfu.cz/stat/FVL/Teorie/tabulky.htm). Vzhledem k úzkým rozptylům hodnot a omezenému
množství porovnávaných vzorků je věcná hranice významnosti odhadnuta na R = 0,4. Hodnoty
korelačního koeficientu R > 0,4 jsou tedy považovány pro soubor dat v této diplomové práci za
významné.
Průměrná velikost zrna je počítána jako průměr ekvivalentního kruhu, který odpovídá průřezové ploše
analyzovaného klastu ve výbrusu. Výsledky z petrografické analýzy obrazu ukazují, že průměrná
velikost klastů ve studovaných vzorcích byla v rozmezí 0,15 mm – 0,21 mm, což je dostačené rozpětí
hodnot pro korelaci s dalšími kvantifikovanými výsledky. Tyto výsledky jsou v souladu
s publikovanými údaji např. Kukal (1985) uvádí průměrnou zrnitost u andělskohorských drob 0,15
mm – 0,20 mm a u hornobenešovkých 0,10 mm – 0,15 mm.
Korelace průměrné velikosti klastů s průměrným obvodem sice vykazuje lineární závislost
s korelačním koeficientem R = 0,51 (Obr. 17), ale vzhledem k předpokladu se jedná o slabší závislost.
Je to způsobeno pravděpodobně tím, že velikost klastu je počítána z geometrie ekvivalentního kruhu a
obvod je počítán podle reálného obraz klastu, tedy i se všemi „nerovnostmi a výběžky“.

Obr. 17. Vztah mezi průměrnou velikostí a obvodem klastů.

Velmi silný je vztah mezi stupněm vytřídění a průměrnou velikostí klastů (Obr.18). U jemnozrnějších
drob je nižší, tedy lepší vytřídění. Tento vztah je ovlivněn tím, že jemnozrnější droby mají užší rozptyl
velikostí klastů.
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Obr. 18. Vztah mezi průměrnou velikostí klastů a stupněm vytřídění.

Průměrná velikost klastů má významný vztah k objemovému zastoupení základní hmoty (Obr.19).
Z této korelace vyplývá, že čím je hornina hrubozrnější, tím méně má objemové zastoupení základní
hmoty. Tento vztah uvádí i Maštěra (1975), který popisuje u hradeckých drob negativní korelaci mezi
zastoupením základní hmoty a velikostí zrn. Tento vztah je nejspíše způsobený tím, že menší klasty se
lépe rozpadají do aleuoropelitické velikosti a mají také větší afinitu k různým přeměnám. Dále jsou
hrubozrnější klasty lépe identifikovatelné a a dají se přesněji vymezit.

Obr. 19. Vztah mezi objemovým zastoupením základní hmoty a průměrné velikosti klastů.
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7.3. Korelace petrologických a strukturních dat s technologickými výsledky studovaných hornin
Korelace petrologických a strukturních dat s technologickými hodnotami studovaných hornin je
jedním z hlavních cílů této diplomové práce. Z předešlých prací vyplývá, že některé strukturní
parametry ukazují závislost s mechanickými a technologickými vlastnostmi jen na vzorcích
z rozdílných litologických typů hornin (Přikryl 2006). V této diplomové práci je studován pouze jeden
litologický typ horniny, proto je případná korelace složitější. Největším problémem je, že některé
petrologické, strukturní a technologické charakteristiky vykazují na vzorcích studovaných hornin
pouze úzký rozptyl hodnot.
Z technologických hodnot studovaných hornin má nejvyšší rozptyl součinitel hodnot LA, které
vyjadřují odolnost hornin vůči drcení. Tyto hodnoty byly získány v rámci výzkumného úkolu
„Vytvoření databáze pro oceňování vlastností hornin používaných pro výrobu drceného kamene“
(Přikryl 2011). Následně byly porovnány s dostupnými hodnotami, které jsou k dispozici v geofondu.
Z porovnání vyplývá, že hodnoty LA u jednotlivých lokalit uvedené v Geofondu jsou v průměru o 15 20 % vyšší. Tyto hodnoty jsou však přibližně 30 - 40 let staré a byly tedy získány z kameniva z jiné
části lomů.
Průměrná velikost zrn má prokazatelný vztah k pevnostním charakteristikám hornin (Přikryl 2001).
Brace (1961) tuto závislost vysvětluje Griffithovou teorií a předpokládá, že se při zvýšením napětí
začínají trhliny šířit na hranicích jednotlivých zrn, respektive klastů. I když během zkoušky LA není
zatížení, respektive zvýšení napětí jediným mechanismem vedoucí k fragmentaci kameniva, má jistě
svůj velký podíl. Například Ugur a kol. (2010) uvádějí na rozdílných litologických typech hornin
vztah mezi pevností v prostém tlaku a hodnotami LA s korelačním koeficientem R = 0.8, kdy
s rostoucí pevností v tlaku klesají hodnoty LA a hornina má tedy lepší technologické vlastnosti.
Z výsledků je zřejmé že průměrná velikost klastů ovlivňuje hodnoty LA (Obr. 20). S menší průměrnou
velikostí klastů se zmenšují i hodnoty LA a kamenivo má tak lepší odolnost vůči drcení. Obecně dobrý
korelační vztah negativně ovlivňuje vzorek z lokality Valšov, který má nižší hodnoty součinitele LA,
než je podle vztahu očekáváno. Podobný vztah popsali i Kazi a Al-Mansour (1980), kteří uvádí, že
jemnozrnnější horniny mají vyšší resistenci vůči degradaci mechanismem otěru než hrubozrnnější
horniny stejného litologického typu se stejnou pórovitostí. Tento vztah by bylo možné vysvětlit
Griffithovou teorií, kdy větší klast má delší okraje, na kterých se soustřeďuje tahové napětí a může tak
snáze dojít k porušení mikrotrhlinami. Porovnání hodnot součinitele LA s průměrným obvodem však
neukazuje žádný lineární ani nelineární vztah. Tento fakt je možné vysvětlit tak, že se v drobách
vyskytuje řada anizometrických klastů s „zubatými okraji“ a delší obvod „zubatých“ klastů může
znamenat naopak lepší vzájemné propojení. Dále v drobách je mnoho přeměněných klastů, které
přecházejí do základní hmoty a na těchto hranicích je možné že případné napětí se soustředí ve více
plastické základní hmotě. Tyto hypotézy by se však musely potvrdit důkladnějším pozorováním a
korelací s mechanickými výsledky drob, konkrétně s přetvárnými charakteristikami.
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Obr. 20. Vztah mezi průměrnou velikostí klastů a hodnotami součinitele LA

Zajímavým výsledkem je porovnání hodnot součinitele LA s objemovým zastoupením základní
hmoty. Vzájemná korelace ukazuje relativně silnou závislost (obr. 21), kdy se zvyšujícím se
objemovým zastoupením základní hmoty se zmenšují hodnoty součinitele LA a kamenivo má tak lepší
odolnost vůči drcení. Tento vztah je vysvětlen tak, že při zkoušce Los Angeles působí na kamenivo
několik degradačních mechanismů (McNally 1998) a základní hmota se pravděpodobně budu chovat
více elasticky než klastické komponenty. Tato závislost dosud nebyla v dostupné literatuře
publikována.

Obr. 21. Vztah mezi objemovým zastoupením základní hmoty a hodnotami součinitele LA.
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Další významnou korelací je vztah mezi stupněm vytřídění a hodnotami součinitele LA (Obr. 22).
Hůře vytříděné droby mají vyšší hodnoty součinitele LA a mají tedy horší odolnost vůči drcení. Tento
vztah je závislý na průměrné velikosti klastů u jednotlivých studovaných vzorků, viz diskuse výše.

Obr. 22. Vztah mezi stupněm vytřídění a hodnotami součinitele LA.

Důležitou technologickou charakteristikou u drob je hodnota odolnosti proti obrusu PSV. Obecně mají
droby nadprůměrné hodnoty PSV, protože jsou tvořeny méně tvrdou základní hmotou několika
mineralogicky odlišnými druhy klastů s rozdílnou tvrdostí. Droby tak mají příhodnou mikrotexturu,
kterou charakterizují drobné výstupky tvrdších klastů na povrchu částic kameniva. Tato vlastnost je
důležitá u kameniva používaného do svrchních částí vozovek (Collis a Fox 1985). Vyšší hodnoty PSV
obecně zlepšují protismykové vlastnosti vozovek.
Zkoumané vzorky drob mají hodnoty PSV v rozmezí od 58 do 66. Hodnota PSV z lokality Chabičov
nebyla k dispozici. Wilson a Black (2009) popisují, že hodnoty PSV u drob mohou být ovlivněny
mineralogickým složením, zrnitostí a mírou diagenetického postižení. Hodnoty PSV jsou vzhledem ke
svému relativně malému rozptylu hodnot hůře porovnatelné s petrologicko-strukturními
charakteristikami. Nejlepší závislost vykazuje porovnání hodnot PSV s objemovým zastoupením
křemenných klastů (obr. 23). Zajímavým faktem je, že při připočtení horninových úlomků ke
křemenným klastům tato závislost mizí. Toto může být způsobeno tím, že stabilní horninové úlomky
mají obecně mnohem větší průměrnou velikost. Slabší závislost s korelačním koeficientem R = 0.51
vykazuje porovnání hodnot PSV s průměrnou velikostí klastů, kdy se zvyšující se velikostí klastu
klesá hodnota PSV. Zdá se, že hodnoty PSV jsou ovlivněny především vhodným poměrem různě
tvrdých a odolných klastů a objemovým zastoupením základní hmoty
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Obr. 23. Vztah mezi hodnotami PSV a objemovým zastoupením křemenných klastů.

Tvarové charakteristiky získané obrazovou analýzou poskytují další informace, například „tvarový
faktor“, který vyjadřuje kruhovitost zrna a hodnoty „kompakce“, která vyjadřuje tvar průřezu zrna,
vykazují pouze úzký rozptyl hodnot, které navíc nevykazují při porovnání s jinými hodnotami náznak
závislosti. Hodnoty poměru hlavní a vedlejší osy, které vyjadřují protažení zrn, mají sice větší rozptyl
hodnot, ale při porovnávání s jinými petrologicko-strukturními a technologickými hodnotami
nevykazují závislost. Zdá se, že tyto strukturní parametry nemají v rámci jednoho litologického typu,
konkrétně drob, zásadní význam, který by ovlivňoval technologické charakteristiky.
Strukturní a petrologické charakteristiky studovaných hornin byly také porovnány s geometrickými
charakteristikami částic drceného kameniva. Podle klasifikace tvarových parametrů částic kameniva
dle Leese (1964) je kamenivo ze studovaných lokalit klasifikováno jako ploché. Indexy plochosti a
protažení však vykazují velmi úzký rozptyl hodnot. Nejblíže ke kubickému tvaru zrn je kamenivo
z lokality Bělkovice (p = 0,49 a q = 0,72). Nejvíce ploché částice kameniva jsou z lokality Kobylí (p =
0,41 a q = 0,67). Tyto hodnoty při porovnání s kvantifikovanými petrologicko-strukturními daty
nevykazovaly žádnou závislost. Zajímavé však je, že při mikroskopickém popisu byla struktura ze
vzorku Bělkovice označena jako částečně usměrněná. Takže byl předpoklad, že kamenivo by mělo mít
podprůměrné tvarové hodnoty.
Vzhledem k hojnému výskytu tlakově postižených a mikrokrystalických až amorfních klastů křemene
je předpoklad, že studované kamenivo z moravských drob bude reaktivní při alkalicko-křemičité
reakci. Tento předpoklad může limitovat použití tohoto kameniva do betonových konstrukcí.
Podle technologických parametrů jsou všechny vzorky drob velmi vhodné k výrobě drceného
kameniva. Nejlepší technologické hodnoty drceného kameniva vykazují vzorky z lokalit Nová Ves a
Bělkovice. Vzorky z těchto dvou lokalit vykazují u součinitele hodnot Los Angeles < 20. Zároveň
mají tyto vzorky nejnižší hodnoty nasákavosti a nejvhodnější tvarové parametry částic drceného
kameniva. Z petrografických a strukturních parametrů těmto dvěma vzorkům odpovídají nejnižší
průměrná velikost klastů nejnižší stupně vytřídění a nadprůměrné zastoupení základní hmoty. Hodnoty
odladitelnosti PSV jsou pro všechny vzorky velmi dobré.
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8. ZÁVĚR
Pro zhodnocení vztahů mezi petrologicko-strukturními charakteristikami a technologickými
hodnotami moravských drob byly vybrány vzorky hornin z lokalit, které reprezentují současnou
těžební činnost. Konkrétně byly studovány vzorky hornin z lokalit Kobylí, Chabičov a Bělkovice,
které reprezentují hornobenešovské souvrství Nízkého Jeseníku, z lokality Valšov, která zastupuje
anděskohorské souvrství a z lokalit Nová Ves a Loštice, které reprezentují protivanovské souvrství
Drahanské vrchoviny. Z lokality Loštice byly odebrány dva vzorky. Konkrétně z 2. etáže, kde se
produkuje druhořadý materiál a ze třetí etáže, kde se produkuje kvalitní kamenivo.
Všechny studované vzorky byly na základě mikroskopického studia a výsledků z obrazové analýzy
klasifikovány jako droby. Mikroskopickým studiem byly popsány a vymezeny hlavní horninotvorné
složky, které byly tvořeny klastickými částicemi psamitické velikosti. Ve všech vzorcích byla zjištěna
přítomnost klastů křemene, živců, litických klastů, slíd. Dále byly zjištěny detritický i novotvořený
chlorit. Základní hmota byla vymezena jako mezizrnový prostor, který je tvořen směsí sericitu,
chloritu, jílových minerálů, aleuropelitických klastů a tmelů. Bylo zjištěno, že mnoho živcových a
nestabilních horninových úlomků jsou přeměněny a ztrácí tak svoji primární strukturu a přechází do
základní hmoty. Tento proces je podpořen zjištěním, že se vzrůstajícím zastoupením základní hmoty
klesá objemové zastoupení živcových a úlomků nestabilních hornin.
Pro analýzu mikrostrukturních prvků byl použit software pro obrazovou analýzu SIGMASCAN PRO
5. Pro obrazovou analýzu byly použity mikrofotografie z výbrusů, na kterých byly ručně vymezeny a
určeny jednotlivé klasty. Obrazovou analýzou byly kvantifikovány tato data: plocha vybraných klastů,
obvod, délka a sklon hlavních a vedlejších os klastů. Tato data pak posloužila k výpočtu velikosti
klastů, stupni vytříděnosti a dalším tvarovým charakteristikám (kompakce, tvarový faktor, poměr
stran).
Kvantifikované mikrostrukturní údaje byly porovnány s petrologickými a technologickými
charakteristikami. Pro porovnání těchto hodnot byl určen korelační koeficient. Vzhledem ke studiu
jednoho litologického typu a častým úzkým rozptylům zjištěných hodnot byl za statisticky významný
považován vztah s korelačním koeficientem R > 0,4.
Při porovnání mikrostrukturních a petrologických dat vyplývá, že významný vztah má průměrná
velikost klastů s objemovým zastoupením základní hmoty (R = 0,74), kdy se zvětšující se velikostí
klastů klesá objemové zastoupení základní hmoty. Velikost klastů má dále vliv na stupeň vytříděnosti,
kdy hrubozrnnější horniny vykazují horší hodnoty stupně vytřídění.
Z porovnání mikrostrukturních a petrologických dat s technologickými charakteristikami studovaných
hornin vyplývá, že průměrná velikost klastů a objemové zastoupení základní hmoty jsou hlavními
faktory, které v rámci litologie drob ovlivňují hodnoty součinitele LA. Konkrétně hodnoty součinitele
LA klesají a jsou tak technologicky kvalitnější se vzrůstajícím objemovým zastoupením základní
hmoty (R = 0,61) a se zmenšující se průměrnou zrnitostí (R = 0,44). Další významnou technologickou
charakteristikou je hodnota odolnosti proti obrusu PSV. Tyto hodnoty nevykazovaly při porovnání se
získanými daty významnější závislost. Ovlivnění hodnot PSV vykazovalo pouze objemové zastoupení
klastů křemene (R = 0,60), kdy se zvýšeným objemovým zastoupením klastů křemene se hodnoty PSV
zvyšují. Další mikrostrukturní a petrologické charakteristiky nevykazují při vzájemném porovnání
významnou míru závislosti.
Pro zpřesnění výsledků je zapotřebí větší množství vzorků. Dále by bylo vhodné porovnání i s jinými
technologickými charakteristikami například tvar a charakteristika povrchu částic drceného kameniva.
Jak již bylo uvedeno, tak dobré korelační vztahy mají petrografické charakteristiky s hodnotami LA.
Bylo by přínosné petrografické charakteristiky také porovnat s jinými zkouškami, které charakterizují
odolnost vůči drcení, například nordická zkouška a zkouška micro-Deval.
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