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Šídová Kateřina 

Mineralogický a petrografický výzkum opuk z různých stavebních fází kostela Stětí sv. Jana 

Křtitele v Dolních Chabrech 
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Příloha I 

Vzorek DCh 1 

 

Obr. 1p. Vzorek DCh 1. 

Matrix (73 obj. %): světlá šedo-hnědá (IIN), tvořeno křemitou základní hmotou s obsahem jílových 

minerálů a mikritu 

Textura: slabá laminace 

Křemen (5 obj. %): středně zaoblený, nízká sféricita, průměrná velikost 40 m, s občasnými 

inkluzemi (zrna pravděpodobně vulkanického původu), ojediněle undulózní zhášení, monokrystaly 

Bioklasty (3 obj. %): převládají úlomky schránek, občas zachovány větší celky. Větší bioklasty bývají 

vyplněny sparitem, převažují dírkonošci, ojedinělé nálezy lasturnatek, méně časté jsou kalcifikované 

karbonátové jehlice hub.  

Kalcit/sparit (15 obj. %): jako výplň schránek i jako rekrystalizované schránky 

Glaukonit (1 obj. %): akcesorie, převážně izometrický tvar 

Muskovit (1 obj. %): akcesorie, tenké lupenité krystaly, často částečně či zcela alterovány, průměrná 

velikost 160 m 

Živec (<<1 obj. %): akcesoricky, průměrná velikost 80 m 

Další minerály: oxihydroxidy železa (1 obj. %), rutil 
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Příloha I 

Vzorek DCh 2 

 

Obr. 2p. Vzorek DCh 2. 

Matrix (72 obj. %): světlá šedo-hnědá matrix (IIN), tvořeno křemitou základní hmotou s obsahem 

jílových minerálů a mikritu 

Textura: občasné tenké pruhy tmavší hmoty; bez výraznější textury 

Křemen (8 obj. %): středně zaoblený, nízká sféricita, průměrná vel.: 40-80m 

Bioklasty (4 obj. %): zachované schránky, často též rekrystalizované úlomky schránek, jehlice hub 

(karbonátové) a peloidy, větší schránky se nezachovaly 

Kalcit/sparit (10 obj. %): jako výplň schránek i jako rekrystalizované schránky, sparitové hnízdo 

(hexagonální krystaly vzniklé pseudomorfózou po autigenním křemeni) 

Glaukonit (1 obj. %): výskyt v akcesorickém množství, izometrický tvar  

Muskovit (1 obj. %): akcesorie, velmi drobná málo hojná zrna lupenitého tvaru (průměrná vel.: 120 – 

160 m) 

Živec (<<1 obj. %): ojedinělý výskyt 

Další minerály: oxihydroxidy železa (4 obj. %), biotit, rutil 
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Příloha I 

Vzorek DCh 3a 

 

Obr. 3p. Vzorek DCh 3a. 

Matrix (90 obj. %): tmavě šedo-hnědá matrix, tvořeno pseudosparitem-sparitem, ojediněle výskyt 

mikritu (1 obj. %). Volný prostor mezi sparitem vyplňuje křemitá hmota (3 obj. %). 

Textura: neomorfní mozaika 

Křemen (2 obj. %): středně zaoblený, monokrystaly, normální zhášení, průměrná vel.: 80 m 

Bioklasty (1 obj. %): ojediněle zachovalá větší schránka – převažují dírkonošci (max. velikost: 1,5 

mm)  

Kalcit/sparit: jako základní hmota i jako výplň větších bioklastů  

Glaukonit (1 obj. %): akcesorie 

Muskovit (<1 obj. %): akcerosie, lupenitý tvar, často alterovaný 

Živec: X 

Další minerály: oxihydroxidy železa (převažují jako výplň pórů) (1 obj. %), biotit  
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Příloha I 

Vzorek DCh 3b 

 

Obr. 4p. Vzorek DCh 3b. 

Matrix (85 obj. %): tmavá šedo-hnědá barva (IIN), tvořeno pseudosparitem - sparitem 

Textura: neomorfní mozaika; tmavěji zbarvené mázdry bohatší na Fe-oxidy, předností orientace 

klastů a zrn 

Křemen (4 obj. %): středně zaoblený, monokrystaly 

Bioklasty (2 obj. %): zachované schránky, často též rekrystalizované úlomky schránek, převažují 

dírkonošci a jehlice hub (karbonátové) 

Kalcit/sparit: jako základní hmota i jako výplň bioklastů 

Glaukonit (1 obj. %): akcesorie 

Muskovit (1 obj. %): akcesorie, tenká protáhlá lupenitá zrna, často alterovány 

Živec: X 

Další minerály: oxihydroxidy železa (převažují jako výplň pórů) (3 obj. %), biotit 
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Příloha I 

Vzorek DCh 4 

 

Obr. 5p. Vzorek DCh 4. 

Matrix (74 obj. %): rezavě šedo-hnědá barva (IIN), tvořeno křemitou základní hmotou s obsahem 

jílových minerálů a mikritu 

Textura: tmavé mázdřičky s odlišným charakterem materiálu – téměř bez klastů 

Křemen (5 obj. %): středně zaoblený, monokrystaly (99 %), ojediněle undulózní zhášení, průměrná 

vel.: 80 - 120 m 

Bioklasty (5 obj. %): dírkonošci, úlomky schránek, peloidy 

Kalcit/sparit (10 obj. %): jako výplň větších bioklastů i jako rekrystalizované schránky 

Glaukonit (1 obj. %): akcesorie, izometrická zrna 

Muskovit (1 obj. %): akcesorie, lupenitý tvar, často alterované 

Živec: X 

Další minerály: oxihydroxidy železa (4 obj. %), apatit, argilitizovaný biotit 
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Příloha I 

Vzorek DCh 6 

 

Obr. 6p. Vzorek DCh 6. 

Matrix (72 obj. %): světle šedo-hnědá matrix, tvořeno křemitou základní hmotou s obsahem jílových 

minerálů a mikritu 

Textura: orientované jemnozrnnější mázdričky, světlejší barvy a bohatší na bioklasty 

(rekrystalizované schránky, kalcifikované jehlice hub) 

Křemen (5 obj. %): středně zaoblený, nízká sféricita, monokrystaly (99%), normální zhášení, 

průměrná vel.: 80 m 

Bioklasty (2 obj. %): dírkonošci, úlomky schránek, kalcifikované jehlice hub 

Kalcit/sparit (15 obj. %): jako výplň větších bioklastů i jako rekrystalizované schránky 

Glaukonit (1 obj. %): izometrická zrna 

Muskovit (2 obj. %): akcesorie, lupenitý tvar, často alterované 

Živec: X 

Další minerály: oxihydroxidy železa (3 obj. %) – rozpoznán limonit (Lm)., biotit, zirkon 
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Příloha I 

Vzorek DCh 8 

 

Obr. 7p. Vzorek DCh 8. 

Matrix (60 obj. %): světle šedo-hnědá matrix, tvořeno křemitou základní hmotou s obsahem jílových 

minerálů a mikritu 

Textura: orientované jemnozrnější mázdřičky tmavší barvy téměř bez klastů 

Křemen (4 obj. %): středně zaoblený, nízká sféricita, monokrystaly (99 %), převažuje normální 

zhášení, průměrná vel.: 40 - 60 m, přerůstání křemene kalcitem 

Bioklasty (5 obj. %): zachované schránky, často též rekrystalizované úlomky schránek, kalcifikované 

jehlice hub (průměrná vel.: 40m, max. vel.: 100 µm) 

Kalcit/sparit (25 obj. %): jako výplň větších bioklastů i jako rekrystalizované schránky 

Glaukonit (1 obj. %): akcesorie 

Muskovit (1 obj. %): akcesorie, lupenitý tvar, často alterované 

Živec: X 

Další minerály: oxihydroxidy železa (3 obj. %), biotit 

Jiné: poloha zvýšené akumulace křemenných zrn 
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Příloha I 

Vzorek DCh 9 

 

Obr. 8p. Vzorek DCh 9. 

Matrix (60 obj. %): světle šedo-hnědá matrix, tvořeno křemitou základní hmotou s obsahem jílových 

minerálů a mikritu 

Textura: přednostní orientace klastů 

Křemen (4 obj. %): středně zaoblený, nízká sféricita, monokrystaly (99 %), normální zhášení, 

průměrná vel.: 40 - 80 m, korozivní okraje 

Bioklasty (5 obj. %): zachované schránky, často též rekrystalizované úlomky schránek – přednostní 

orientace, jehlice hub (karbonátové) 

Kalcit/sparit (25 obj. %): jako výplň větších bioklastů i jako rekrystalizované schránky 

Glaukonit (1 obj. %): akcesorie, izometrická zrna 

Muskovit (1 obj. %): akcerosie, lupenitý tvar, průměrná vel.: 120 m 

Živec: X 

Další minerály: oxihydroxidy železa (3 obj. %) 
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Příloha I 

Vzorek DCh 10 

 

Obr. 9p. Vzorek DCh 10. 

Matrix (66 obj. %): tmavá šedo-hnědá až okrová barva (zbarveno Fe-oxidy), tvořeno křemitou 

základní hmotou s obsahem jílových minerálů a mikritu 

Textura: orientované mázdřičky tmavší barvy téměř bez klastů; slabá laminace 

Křemen (8 obj. %): středně zaoblený, nízká sféricita, monokrystaly (99 %), normální zhášení, 

průměrná vel.: 80 m, inkluze 

Bioklasty (5 obj. %): rekrystalizované úlomky schránek, ojediněle zachovaná celá schránka 

Kalcit/sparit (15 obj. %): jako výplň větších bioklastů i jako rekrystalizované schránky 

Glaukonit (1 obj. %): akcesorie, izometrický tvar zrn 

Muskovit (1 obj. %): akcesorie, lupenitý tvar, často alterované 

Živec: X 

Další minerály:oxihydroxidy železa (4 obj. %), biotit 
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Příloha I 

Vzorek DCh 11 

 

Obr. 10p. Vzorek DCh 11. 

Matrix (76 obj. %): světle šedo-hnědá matrix, tvořeno křemitou základní hmotou s obsahem jílových 

minerálů a mikritu 

Textura: X 

Křemen (5 obj. %): středně zaoblený, nízká sféricita, monokrystaly (99 %), inkluze, převažuje 

normální zhášení, průměrná vel.: 40 - 60 m 

Bioklasty (2 obj. %): rekrystalizované úlomky schránek (max. vel.: 0,7 mm) 

Kalcit/sparit (10 obj. %): jako výplň větších bioklastů i jako rekrystalizované schránky 

Glaukonit (3 obj. %): akcesorie, převážně izometrický tvar – spíše ojediněle nepravidelný 

Muskovit (<1 obj. %): akcesorie, lupenitý tvar, často alterované 

Živec: X 

Další minerály: oxihydroxidy železa (3 obj. %), biotit 
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Příloha I 

Vzorek DCh 12 

 

Obr. 11p. Vzorek DCh 12. 

Matrix (65 obj. %): světle šedo-hnědá matrix, tvořeno křemitou základní hmotou s obsahem jílových 

minerálů a mikritu 

Textura: orientované mázdričky tmavší barvy; kolem mázder nahloučený kalcit/sparit a bioklasty 

(rekrystalizované schránky, kalcifikované jehlice hub aj.) 

Křemen (5 obj. %): středně zaoblený, nízká sféricita, monokrystaly (99 %), normální zhášení, 

průměrná vel.: 80 m 

Bioklasty (3 obj. %): úlomky schránek, kalcifikované jehlice hub 

Kalcit/sparit (20 obj. %): jako výplň větších bioklastů i jako rekrystalizované schránky 

Glaukonit (1 obj. %): akcesorie 

Muskovit (1 obj. %): akcesorie, lupenitý tvar, často alterované  

Živec: X 

Další minerály: oxihydroxidy železa (5 obj. %), biotit, apatit 
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Příloha I 

Vzorek DCh 14 

 

Obr. 12p. Vzorek DCh 14. 

Matrix (74 obj. %): světle šedo-hnědá matrix, tvořeno křemitou základní hmotou s obsahem jílových 

minerálů a mikritu 

Textura: X 

Křemen: (5 obj. %) středně zaoblený, nízká sféricita, monokrystaly (99 %), normální zhášení, 

průměrná vel.: 80 m 

Bioklasty (5 obj. %): úlomky i větší zachovalé schránky, dírkonošci, jehlice hub (karbonátové) 

Kalcit/sparit (10 obj. %): jako výplň větších bioklastů i jako rekrystalizované schránky 

Glaukonit (1 obj. %): akcesorie 

Muskovit (1 obj. %): akcesorie, lupenitý tvar (max. vel.: 40 m), často alterované 

Živec: X 

Další minerály: oxihydroxidy železa (4 obj. %), turmalín 
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Příloha I 

Vzorek DCh 15 

 

Obr. 13p. Vzorek DCh 15. 

Matrix (79 obj. %): světle šedo-hnědá matrix, tvořeno křemitou základní hmotou s obsahem jílových 

minerálů a mikritu 

Textura: tmavší jemnozrnné laminy (pravděpodobně bohatší na jílové minerály; méně klastů) 

Křemen (6 obj. %): středně zaoblený, nízká sféricita, monokrystaly (99 %), normální zhášení, 

průměrná vel.: 80 m 

Bioklasty (2 obj. %): úlomky schránek, jehlice hub (karbonátové) 

Kalcit/sparit (8 obj. %): jako výplň větších bioklastů i jako rekrystalizované schránky 

Glaukonit (1 obj. %): akcesorie 

Muskovit (<1 obj. %): akcesorie, lupenitý tvar, často alterované  

Živec: X 

Další minerály: oxihydroxidy železa (2 obj. %) 
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Příloha II. 

Šídová Kateřina 

Mineralogický a petrografický výzkum opuk z různých stavebních fází kostela Stětí sv. Jana 

Křtitele v Dolních Chabrech 

 

Skenovací elektronová mikroskopie 
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Příloha II 

 

Obr. 14p. Porovnání oblasti pro tvorbu prvkové mapy vzorků DCh 1, 3a, 4, 9, 10 a 12. Výsledky z BSE.
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Příloha II 

Obr. 15p. Vzorek DCh 1. Dírkonošec přiřazený rodu 

Hedbergella ? se sparitovou výplní v pórovité základní 

křemité hmotě. V základní hmotě je též přítomen 

karbonát a jílové minerály. V okolí se nachází úlomky 

schránek dírkonošců (nelze určit) a kalcitová zrna 

(Cal). Terigenní materiál představují subangulární zrna 

křemene (Qz) a z části alterovaná slída 

muskovitického složení (pravý dolní roh) 

s kaolinitickým lemem. 

Obr. 16p. Vzorek DCh 1. Ve vzorku se vyskytuje slída 

muskovitického složení (Ms) z části přeměněná na 

kaolinit (tmavší pruhy) (Kln). Hojně je zastoupen 

alochtonní klastický materiál (křemen (Qz), draselný 

živec (Kfs)). Draselný živec jeví silné známky 

alterace. Častý je také výskyt zrn kalcitu (Cal). V dolní 

části fotografie výskyt dvou zrn glaukonitu (Glt) 

(mírně rozdílné barvy odpovídají odlišnému obsahu 

železa). Na některých zrnech křemene je patrné 

přerůstání kalcitem. Základní hmotu tvoří pórovitá 

křemitá hmota s obsahem karbonátu a jílových 

minerálů. 
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Obr. 17p. Vzorek DCh 1. Shluk mikrokystalů pyritu 

(Py) v základní křemité hmotě s obsahem karbonátu 

(Cal) a jílových minerálů. 

Obr. 18p. Vzorek DCh 3a. Pseudosparitová - sparitová 

základní hmota se suboválnými zrny křemene (Qz) a 

silně alterovanou slídou (Ms) s kaolinitickým lemem. 

(Kln) Pórový prostor vyplňuje pórovitá křemitá hmota. 

V základní hmotě se občasně vyskytují Fe-oxihydroxidy  

(bílé oblasti). Dobře patrná jsou místa obohacená oxidy 

Mn a Fe, která se projevují nepravidelně 

distribuovanými skvrnami světlejší barvy. 
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Příloha II 

Obr. 19p. Vzorek DCh 4. Ve vzorku je hojné 

zastoupení bioklastů a křemenných suboválných zrn 

(Qz) v křemité základní hmotě s občasným výskytem 

draselného živce (Kfs) a slídy - muskovit. Slídy jsou 

částečně alterovány s výskytem tenkých lemů 

kaolinitu (Kln). U některých křemenných zrn dochází 

k jejich zatlačování karbonátem (Cal). Schránky jsou 

vyplněny porézní křemitou hmotou, občas se jako 

výplň bioklastů vyskytují Fe-oxihydroxidy. Na 

snímku jsou zachyceny pravděpodobně schránky rodu 

Hedbergella a fragment schránky ježovky. 

Obr. 20p. Vzorek DCh 4. Snímek zachycuje suboválná 

zrna křemene (Qz) spolu s draselným živcem (Kfs), 

kalcitovými zrny (Cal) a alterovanou slídou (Ms), u 

které dochází k částečné přeměně na kaolinit (Kln). 

Tenká lamela kaolinitu se vyskytuje i u biotitu (Bt). 

Poměrně hojné je zastoupení úlomků schránek. 

V základní křemité hmotě jsou občasně patrné Fe-

oxihydroxidy. Ústřední oblast představuje pozůstatky 

po odlouženém karbonátu. 



xxii/p 

 

Příloha II 

Obr. 21p. Vzorek DCh 10. Pravou polovinu snímku, 

tvoří základní křemitá hmota s nižší pórovitostí než je 

tomu u okolní hmoty. Méně pórovitá oblast je bohatší 

na karbonátovou hmotu (mikrit, mikrosparit), zároveň 

vykazuje absenci bioklastů. Přesto jsou bioklasty ve 

vzorku hojné, zastoupené dominantně dírkonošci. U 

křemenných zrn (Qz) občasně dochází k zatlačování 

kalcitem (Cal). Slídy jsou silně alterovány za vzniku 

výrazného kaolinitického lemu (Kln). Jako občasná 

výplň pórů se vyskytují Fe-oxihydroxidy. 

Obr. 22p. Vzorek DCh 10. Textularia? vyplněna 

základní křemitou hmotou s obsahem mikritu a 

jílových minerálů. Ve vzorku je hojný výskyt úlomků 

schránek jiných dírkonožců (hojně rod Hedbergella). U 

křemenných zrn (Qz) dochází k občasnému 

zatlačování kalcitem (Cal). Draselné živce (Kfs) jeví 

často známku alterace, stejně tak i slídy - muskovit, u 

nichž se vyskytují tenké kaolinitické lemy (Kln). 

Zpozorovat lze i Fe-oxihydroxidy, vyplňující často 

póry nebo prostory po vylouženém kalcitu. 
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Obr. 23p. Vzorek DCh 10. Pórovitá základní křemitá 

hmota s hojným výskytem klastického křemene (Qz) a 

draselných živců (Kfs). Výrazný podíl zde tvoří silně 

alterované slídy - muskovity s kaolinitickým lemem. 

Karbonát (kalcit) se vyskytuje ve formě schránek 

dírkonožců, kalcitových zrn (Cal) nebo sparitu. U 

některých křemenných zrn dochází k  zatlačování 

křemene kalcitem. Ojediněle se vyskytují Fe- 

oxihydroxidy. 
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Obr. 24p. Vzorek DCh 1. Srovnání vzorku s odlouženým karbonátem a celkového vzorku. 

I/S – illit-smektit, Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Qz – křemen, Cal – kalcit, Kfs – draselný živec 

 

 

 

Obr. 25p. Vzorek DCh 1. Srovnání texturně orientovaného (o) a glykolovaného (og) vzorku. 

I/S – illit-smektit, Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Qz – křemen 
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Obr. 26p. Vzorek DCh 2. Srovnání vzorku s odlouženým karbonátem a celkového vzorku. 

I/S – illit-smektit, Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Qz – křemen, Cal – kalcit, Kfs – draselný živec 

 

 

 

Obr. 27p. Vzorek DCh 2. Srovnání texturně orientovaného (o) a glykolovaného (og) vzorku. 

I/S – illit-smektit, Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Qz – křemen 
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Obr. 28p. Vzorek DCh 3a. Srovnání vzorku s odlouženým karbonátem a celkového vzorku. 

Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Fc – florencit, Qz – křemen, Cal – kalcit, Kfs – draselný živec 

 

 

 

Obr. 29p. Vzorek DCh 3a. Srovnání texturně orientovaného (o) a glykolovaného (og) vzorku. 

Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Fc – florencit, Qz – křemen 
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Obr. 30p. Vzorek DCh 3b. Srovnání vzorku s odlouženým karbonátem a celkového vzorku. 

Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Fc – florencit, Qz – křemen, Cal – kalcit, Kfs – draselný živec 

 

 

 

Obr. 31p. Vzorek DCh 3b. Srovnání texturně orientovaného (o) a glykolovaného (og) vzorku. 

Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Fc – florencit, Qz – křemen 
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Obr. 32p. Vzorek DCh 4. Srovnání vzorku s odlouženým karbonátem a celkového vzorku. 

Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Tr – tridymit, Qz – křemen, Cal – kalcit, Kfs – draselný živec 

 

 

 

Obr. 33p. Vzorek DCh 4. Srovnání texturně orientovaného (o) a glykolovaného (og) vzorku. 

Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Qz – křemen 
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Obr. 34p. Vzorek DCh 6. Srovnání vzorku s odlouženým karbonátem a celkového vzorku. 

I/S – illit-smektit, Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Qz – křemen, Cal – kalcit, Kfs – draselný živec 

 

 

 

Obr. 35p. Vzorek DCh 6. Srovnání texturně orientovaného (o) a glykolovaného (og) vzorku. 

I/S – illit-smektit, Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Qz – křemen 
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Obr. 36p. Vzorek DCh 8. Srovnání vzorku s odlouženým karbonátem a celkového vzorku. 

I/S – illit-smektit, Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Qz – křemen, Cal – kalcit, Kfs – draselný živec 

 

 

 

Obr. 37p. Vzorek DCh 8. Srovnání texturně orientovaného (o) a glykolovaného (og) vzorku. 

I/S – illit-smektit, Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Qz – křemen 
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Obr. 38p. Vzorek DCh 9. Srovnání vzorku s odlouženým karbonátem a celkového vzorku. 

I/S – illit-smektit, Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Qz – křemen, Cal – kalcit, Kfs – draselný živec 

 

 

 

Obr. 39p. Vzorek DCh 9. Srovnání texturně orientovaného (o) a glykolovaného (og) vzorku. 

I/S – illit-smektit, Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Qz – křemen 



xxxiii/p 

 

Příloha III 

 

Obr. 40p. Vzorek DCh 10. Srovnání vzorku s odlouženým karbonátem a celkového vzorku. 

Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Qz – křemen, Cal – kalcit, Kfs – draselný živec 

 

 

 

Obr. 41p. Vzorek DCh 10. Srovnání texturně orientovaného (o) a glykolovaného (og) vzorku. 

Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Qz – křemen 
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Obr. 42p. Vzorek DCh 11. Srovnání vzorku s odlouženým karbonátem a celkového vzorku. 

I/S – illit-smektit, Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Qz – křemen, Cal – kalcit, Kfs – draselný živec 

 

 

 

Obr. 43p. Vzorek DCh 11. Srovnání texturně orientovaného (o) a glykolovaného (og) vzorku. 

I/S – illit-smektit, Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Qz – křemen 
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Obr. 44p. Vzorek DCh 12. Srovnání vzorku s odlouženým karbonátem a celkového vzorku. 

I/S – illit-smektit, Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Qz – křemen, Cal – kalcit, Kfs – draselný živec 

 

 

 

Obr. 45p. Vzorek DCh 12. Srovnání texturně orientovaného (o) a glykolovaného (og) vzorku. 

I/S – illit-smektit, Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Qz – křemen 
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Obr. 46p. Vzorek DCh 14. Srovnání vzorku s odlouženým karbonátem a celkového vzorku. 

Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Tr – tridymit, Qz – křemen, Cal – kalcit, Kfs – draselný živec 

 

 

 

Obr. 47p. Vzorek DCh 14. Srovnání texturně orientovaného (o) a glykolovaného (og) vzorku. 

Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Qz – křemen 
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Obr. 48p. Vzorek DCh 15. Srovnání vzorku s odlouženým karbonátem a celkového vzorku. 

I/S – illit-smektit, Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Qz – křemen, Cal – kalcit, Kfs – draselný živec 

 

 

 

Obr. 49p. Vzorek DCh 15. Srovnání texturně orientovaného (o) a glykolovaného (og) vzorku. 

I/S – illit-smektit, Ms – muskovit, Kln – kaolinit, Qz – křemen 
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Tab. 1p. Přehled základních texturních parametrů a odvozených fyzikálních vlastností pórového prostoru opuk 

z Dolních Chaber za pomoci vysokotlaké rtuťové porozimetrie. 

Vc Sc ra r r Pórovitost

(mm3/g) (m2/g) (g/cm3) (g/cm3) (nm) (obj. %) (mm3/g) % (mm3/g) % (mm3/g) %

DCh 1 a 97,38 7,4 2,741 2,16 89 21,07 31,84 32,69% 64,01 65,73% 1,54 1,58%

b 93,26 7,47 2,798 2,22 60 20,7 32,43 34,77% 58,22 62,41% 2,63 2,82%

Průměr 1 95,32 7,435 2,7695 2,19 74,5 20,885 32,135 33,73% 61,115 64,07% 2,085 2,20%

DCh 2 a 85,14 6,17 2,69 2,19 60 18,64 25,03 29,40% 57,05 67,00% 3,07 3,61%

b 89,22 7,76 2,593 2,11 60 18,79 31,73 35,57% 54,65 61,26% 2,83 3,17%

Průměr 2 87,18 6,965 2,6415 2,15 60 18,715 28,38 32,48% 55,85 64,13% 2,95 3,39%

DCh 3a a 20,42 2,28 2,933 2,77 29 5,65 13,45 65,87% 5,69 27,86% 1,28 6,27%

b 22,8 2,45 2,836 2,66 28 6,07 14,55 63,73% 6,63 29,04% 1,65 7,23%

Průměr 3a 21,61 2,365 2,8845 2,715 28,5 5,86 14 64,80% 6,16 28,45% 1,465 6,75%

DCh 3b a 79,36 4,9 2,663 2,2 131 17,44 20,19 25,44% 57,05 71,89% 2,12 2,67%

b 79,85 6,63 2,605 2,16 107 17,22 27,27 34,15% 49,94 62,53% 2,65 3,32%

Průměr 3b 79,605 5,765 2,634 2,18 119 17,33 23,73 29,79% 53,495 67,21% 2,385 2,99%

DCh 4 a 126,69 7,42 2,75 2,04 107 25,84 28,55 22,53% 96,77 76,37% 1,39 1,10%

b 129,11 7,44 2,744 2,03 106 26,16 28,14 21,80% 98,38 76,22% 2,56 1,98%

Průměr 4 127,9 7,43 2,747 2,035 106,5 26 28,345 22,17% 97,575 76,29% 1,975 1,54%

DCh 6 a 98,99 7,94 2,646 2,1 55 20,76 34,33 34,68% 62,92 63,56% 1,75 1,77%

b 98,56 7,94 2,652 2,1 56 20,72 34,07 34,57% 62,7 63,62% 1,78 1,81%

Průměr 6 98,775 7,94 2,649 2,1 55,5 20,74 34,2 34,62% 62,81 63,59% 1,765 1,79%

DCh 8 a 98,92 4,83 2,805 2,2 133 21,72 17,56 17,76% 77,19 78,05% 4,15 4,20%

b 101,98 5,01 2,784 2,17 142 22,11 17,57 17,23% 80,23 78,66% 4,19 4,11%

Průměr 8 100,45 4,92 2,7945 2,185 137,5 21,915 17,565 17,49% 78,71 78,36% 4,17 4,15%

DCh 9 a 100,59 6,2 2,619 2,07 158 20,85 25,03 24,89% 73,04 72,63% 2,5 2,49%

b 103,51 6,39 2,568 2,03 159 21 25,45 24,59% 73,81 71,32% 4,23 4,09%

Průměr 9 102,05 6,295 2,5935 2,05 158,5 20,925 25,24 24,74% 73,425 71,97% 3,365 3,29%

DCh 10 a 111,73 6,44 2,735 2,09 190 23,41 23,97 21,46% 82,15 73,55% 5,58 5,00%

b 112,75 6,81 2,719 2,08 159 23,47 27,51 24,40% 81,92 72,65% 3,33 2,95%

Průměr 10 112,24 6,625 2,727 2,085 174,5 23,44 25,74 22,93% 82,035 73,10% 4,455 3,97%

DCh 11 a 94,01 8 2,619 2,1 55 19,76 36,87 39,23% 53,52 56,95% 3,59 3,82%

b 91,99 8,65 2,62 2,11 24 19,42 41,56 45,08% 45,3 49,13% 5,34 5,79%

Průměr 11 93 8,325 2,6195 2,105 39,5 19,59 39,215 42,15% 49,41 53,04% 4,465 4,81%

DCh 12 a 102,16 6,82 2,727 2,13 101 21,79 27,3 26,72% 71,65 70,12% 3,23 3,16%

b 104,79 7,34 2,728 2,12 100 22,23 28,89 27,57% 72,21 68,92% 3,67 3,50%

Průměr 12 103,475 7,08 2,7275 2,125 100,5 22,01 28,095 27,15% 71,93 69,52% 3,45 3,33%

DCh 14 a 103,92 9,93 2,909 2,23 50 23,21 37,7 36,29% 65,53 63,08% 0,65 0,63%

b 105,78 9,33 2,808 2,16 50 22,9 39,07 36,94% 64,31 60,80% 2,4 2,27%

Průměr 14 104,85 9,63 2,8585 2,195 50 23,055 38,385 36,61% 64,92 61,94% 1,525 1,45%

DCh 15 a 109,72 8,02 2,602 2,02 107 22,21 35,16 32,04% 71,53 65,18% 3,06 2,79%

b 110,12 6,6 2,613 2,03 150 22,35 27,02 24,53% 79,94 72,58% 3,18 2,89%

Průměr 15 109,92 7,31 2,6075 2,025 128,5 22,28 31,09 28,28% 75,735 68,88% 3,12 2,84%

Vzorek Mezopóry Makropóry Hrubé póry

 

 

Vysvětlivky: 

Vc kumulativní objem pórů 

Sc kumulativní povrch pórů 

ra zdánlivá hustota  

r objemová hmotnost  

r poloměr pórů 
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Obr. 50p. Porovnání stejné oblasti vzorku DCh 1 v ultrafialovém světle (nalevo) a ve viditelném procházejícím 

světle (napravo). Tmavší oblasti na snímku pod UV světlem představují kalcitová zrna, Fe-oxihydroxidy a 

glaukonit. Tmavá barva mázdry je způsobena pravděpodobně vyšší přítomností jílových minerálů. 

 

 

Obr. 51p. Porovnání stejné oblasti vzorku DCh 2 v ultrafialovém světle (nalevo) a ve viditelném procházejícím 

světle (napravo). Tmavé a černé oblasti na snímku pod UV světlem představují místa výskytu kalcitových zrn a 

Fe-oxihydroxidů. Jasně světlé oblasti ve středu snímku jsou místa volného pórového prostoru. 
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Obr. 52p. Porovnání stejné oblasti vzorku DCh 3a v ultrafialovém světle (nalevo) a ve viditelném procházejícím 

světle (napravo). Snímek zachycuje značné množství málo pórovité sparitové základní hmoty. Zcela černá místa 

reprezentují Fe-oxihydroxidy. Z fotografie je patrná výrazná absence terigenního i biogenního klastického 

materiálu. Modře luminiskující krystaly představují pravděpodobně kaolinit a draselné živce. 

 

 

Obr. 53p. Porovnání stejné oblasti vzorku DCh 3b v ultrafialovém světle (nalevo) a ve viditelném procházejícím 

světle (napravo). Na snímku jsou zachycena dvě odlišná prostředí. Pravý dolní roh představuje jemnozrnnější 

prostředí, pravděpodobně s vyšším obsahem jílových minerálů a s nižším obsahem kalcitových zrn. Větší část 

fotografie zachycuje hojný sparit a kalcitová zrna (tmavší oblasti) v pórovitější křemité hmotě. V případě 

sloupcovitě protaženého kalcitového krystalu v dolní části snímku se zřejmě jedná o pozůstatek kalcifikované 

jehlice houby. 
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Obr. 54p. Porovnání stejné oblasti vzorku DCh 4 v ultrafialovém světle (nalevo) a ve viditelném procházejícím 

světle (napravo). Detail dírkonošce rodu Haplophragmoides? z velké části vyplněného sparitem. 

 

 

Obr. 55p. Porovnání stejné oblasti vzorku DCh 6 v ultrafialovém světle (nalevo) a ve viditelném procházejícím 

světle (napravo). Základní pórovitá hmota s  kalcitovými zrny a nerovnoměrně distribuovanými akumulacemi 

poloh bohatších na jílové minerály. Ve středu snímku je zachyceno zrno glaukonitu. 
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Obr. 56p. Porovnání stejné oblasti vzorku DCh 8 v ultrafialovém světle (nalevo) a ve viditelném procházejícím 

světle (napravo). Mikrotrhlina vyplněna pórovitější hmotou než okolí. Tmavší barvu způsobují pravděpodobně 

jílové minerály. Černá zrna představují dobře vykrystalizovaný kalcit a drobné krystaly Fe-oxihydroxidů. 

 

 

Obr. 57p. Porovnání stejné oblasti vzorku DCh 9 v ultrafialovém světle (nalevo) a ve viditelném procházejícím 

světle (napravo). Snímek zachycuje silně pórovitou základní hmotu s dobře vykrystalizovanými kalcitovými 

zrny. Hojněji se zde vyskytují fragmenty jehlic hub (sloupcovité krystaly, kruhovité zrno s otvorem ve středu). 
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Obr. 58p. Porovnání stejné oblasti vzorku DCh 10 v ultrafialovém světle (nalevo) a ve viditelném procházejícím 

světle (napravo). Kalcitová zrna v pórovité základní hmotě s hojným výskytem drobných zrn Fe-oxihydroxidů. 

Fe-oxihydroxidy Fe jsou zastoupeny i jako krystaly s rozměry nad 50 µm. 

 

 

Obr. 59p. Porovnání stejné oblasti vzorku DCh 11 v ultrafialovém světle (nalevo) a ve viditelném procházejícím 

světle (napravo). Pórovitá základní hmota s výskytem kalcitových zrn a zrn Fe-oxihydroxidů. V levé části 

fotografie je zachycen fragment schránky vyplněné základní křemitou hmotou. 



xlvi/p 

 

Příloha V 

 

Obr. 60p. Porovnání stejné oblasti vzorku DCh 12 v ultrafialovém světle (nalevo) a ve viditelném procházejícím 

světle (napravo). Levá část snímku zachycuje oblast s vysokým podílem dobře vykrystalizovaných kalcitových 

zrn. V pravé části převládá silně pórovitá základní křemitá hmota. 

 

 

Obr. 61p. Porovnání stejné oblasti vzorku DCh 14 v ultrafialovém světle (nalevo) a ve viditelném procházejícím 

světle (napravo). Na snímku jsou zachyceny schránky dírkonošců vyplněny základní hmotou (intraklastová 

pórovitost), která je vysoce pórovitá. V levé horní části fotografie se nachází drobné zrno glaukonitu, pod UV 

světlem zcela černé. Tmavé oblasti představují zejména Fe-oxihydroxidy. Kalcitová zrna jsou hůře 

vykrystalizovaná a projevuje se u nich vyšší míra propustnosti pro fluorescenční barvivo. 
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Obr. 62p. Porovnání stejné oblasti vzorku DCh 15 v ultrafialovém světle (nalevo) a ve viditelném procházejícím 

světle (napravo). Pórovitá základní hmota s hojnějším výskytem Fe-oxihydroxidů. Kalcitová zrna nejsou příliš 

hojná. Ve středu fotografie jsou zachyceny schránky dírkonošců rodu Hedbergella? a Nodosaria? vyplněny 

základní křemitou hmotou. 

 

 


