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Anotace práce: 

V předložené bakalářské práci je zpracován petrografický popis hornin z lomu 

Kobeřice u Přerova. V první části zmiňuji postupný geologický vývoj Moravskoslezské 

oblasti, především se zaměřuji na paleozoikum Moravskoslezské oblasti a paleozoikum 

Drahanské vrchoviny. Dále v práci popisuji lom Kobeřice, jeho lokalizaci, charakteristiku 

a ostatní přírodní poměry dané lokality. V další části charakterizuji přípravu výbrusu ze 

vzorku horniny pro mikroskopický popis. Nejpodstatnější část této práce prezentuje 

petrografické zpracování hornin zastoupených v lomu Kobeřice. V této části je obsažen 

vlastní petrografický výzkum provedený na odebraných vzorcích. Zhodnocení vlastních 

výsledků a jejich prezentace je věnován závěr této práce. 

Klíčová slova:  

Lom Kobeřice, petrografická analýza, sedimentární horniny, zrnitost, psamity, droba       

 

 

Abstrakt: 

This bachelor thesis deals with the petrographic description of chosen rocks from 

Kobeřice quarry near Přerov. The first part is focused on sequential geological evolution of 

Moravian – Silesian area, mainly on paleozoicum of Moravian – Silesian area and on 

paleozoicum of Drahan highlands. The second part describes Kobeřice quarry, its location, 

characteristic and other natural conditions of this area. The third part describes the 

preparation of the cut from the rock sample for the microscopic description. The main part 

of the thesis deals with the petrographic treatment of the rocks from Kobeřice quarry. In 

this part you can find the petrographic research, which was done on the taken samples. The 

end of the thesis includes the evaluation of the outcomes and their presentation. 

Keywords:  

Kobeřice quarry, petrographic analysis, sedimentary rocks, grain size, greywacke, 

psammite 
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1. Úvod 

Bakalářská práce na téma: Petrografické zhodnocení hornin z lomu Kobeřice u 

Přerova je věnována činnému lomu, který se nachází v  Moravskoslezské oblasti. 

Hlavním cílem této bakalářské práce je nastínit petrografické složení hornin z lomu 

v Kobeřicích. Cílem petrografického rozboru je stanovit systematické zařazení horniny a 

předložit kvalitativní popis vlastností pro její charakteristiku. Náplní samostatného 

petrografického rozboru je makroskopický a mikroskopický popis horninových vzorků ze 

zkoumané lokality.  

Pro mou práci bude nezbytné navštívit studovanou lokalitu, zdokumentovat ji a 

odebrat vzorky v co největším rozsahu tak, aby zachytily celou geologickou situaci. Ze 

vzorků hornin bude následně nutné vytvořit výbrusy pro bližší analýzu a stanovení obsahu 

zastoupení jednotlivými klasty. Na základě tohoto studia vzorků a planimetrické analýzy 

výbrusů bude provedena jejich přesná klasifikace. Výsledky budou mezi sebou porovnány. 

Práce by měla posloužit jako stručné zhodnocení petrografických hornin těžených v lomu 

v Kobeřicích.   
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2. Přehled geologie zájmové oblasti 

Naše území patří z regionálního hlediska ke dvěma velkým celkům s velice 

odlišnou geologickou minulostí. Čechy a větší část Moravy a Slezska jsou součástí 

Českého masivu. Do vnější části Západních Karpat patří východní část Moravy a Slezska. 

Stavba Českého masivu i Karpat je velmi složitá. Na našem území zabírají tyto celky jen 

malou část a většina geologické stavby pokračuje na území okolních států (Chlupáč et al. 

2002). 

2.1 Český masiv 

Český masiv je pozůstatkem rozsáhlého variského nebo také hercynského horstva, 

které bylo tvořeno při variském vrásnění v časovém intervalu mezi 380-300 miliony let 

před přítomností, tedy v době od středního devonu do svrchního karbonu. Příčinou vzniku 

horstva byla podle teorie deskové tektoniky kolize desek zemské kůry a to staré pevniny 

Gondwany na jihu a Laurussie na severu. 

Již při svém vzniku byla původně souvislá pásma variského horstva porušována 

zlomy v zemské kůře a účinky eroze snižována, proto dnes na povrch vystupují jen jejich 

vzájemně izolované zbytky, které jsou oddělovány pokryvy mladších uloženin. Zbytky 

variského horstva můžeme dnes sledovat z Pyrenejského poloostrova a od jižní Anglie přes 

Francii až do střední Evropy, kde je nejrozsáhlejším zbytkem povrchových variscid právě 

Český masiv. Z našeho území zasahují jeho okrajové části do Rakouska, Německa a 

Polska. Na stavbě masivu se podílejí horniny především paleozoického a prekambrického 

stáří. Jejich velké celky, před variským vrásněním spolu patrně přímo nesouvisely a 

následně až procesy variského vrásnění je spojily v pevný celek. Na něj se následně 

ukládaly mladší uloženiny. 

Tyto horninové celky, které vznikly v době variského vrásnění nebo před jeho 

působením, dělíme do pěti hlavních oblastí Českého masivu: oblast moldanubická 

(moldanubikum), středočeská (tepelsko-barrandienská), sasko-durynská 

(saxothuringikum),  západosudetská (lužická) a oblast moravskoslezská (moravosilezikum) 

(Obr. 1)(Chlupáč et al. 2002). 
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Obr. 1 Regionálně-geologické dělení Českého masivu (Chlupáč et al. 2002). 

2.2 Moravskoslezská oblast 

Moravskoslezská oblast se nachází v nejvýchodnější části Českého masivu. 

Charakterizuje ji celá řada znaků. Tyto znaky jsou tak specifické, že ji odlišují od jednotek, 

které byly součástí hercynské skupiny mikrokontinentů. Z hlediska polohy evropských 

variscid náleží rhenohercynské zóně. Brunovistulikum je označováno jako východní část 

této oblasti a je předpolím dvou orogénů – variského na západě a alpinského orogénu 

Západních Karpat na východě. 

Moravskoslezská oblast byla prvotně celistvým blokem, ten byl součástí orogénu 

avalonsko-kadomského, rozkládajícího se na gondwanské pevnině při jejím severním 

okraji. Západní část moravosilezika byla silně varisky přepracována (následně rozlámána, 

deformována a metamorfována) z důvodu kolize této jednotky s lugodanubikem. Dnes 

můžeme pozorovat tyto segmenty v moraviku a sileziku. Dopadem intenzivního 

tektometamorfního přetvoření v rámci variské orogeneze získaly odlišné znaky. Východní 

brunovistulická část nebyla žádnou další orogenezí výrazněji postižena a to od konce 
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kadomské orogeneze a je tedy epikadomskou platformní jednotkou, která byla poté během 

variské a alpínské orogeneze přetvořena víceméně jen drobně. 

Západní část moravosilezika je ohraničena komplikovaným systémem násunů 

(moravsko-slezské zlomové pásmo), které konvergují k domnělé sutuře mezi 

brunovistulikem a lugodanubikem. Rozdílné denudační řezy a kosý průběh násunových 

linií však způsobuje, že se s moravikem stýkají rozdílné horninové celky (kulm, dyjský a 

brněnský masiv) a to ve směru od severu k jihu. Částečně je spoj obou jednotek pokryt 

mladšími sedimenty permokarbonu boskovické brázdy (Grygar, 2006). 

2.3 Paleozoikum moravskoslezské oblasti 

Paleozoické (variské strukturní patro) tvoří oddělený variský vývojový cyklus na 

jednak stabilní, ale zároveň také na mobilizované západní zóně brunovistulika. Od staršího 

kadomského cyklu, během něhož vzniknul fundament brunovistulika, je odděleno 

charakteristickými úhlovými diskordancemi. Na našem území tvoří pokryv kadomského 

fundamentu brunovistulika podle současných znalostí kambrium, silur a především plošně 

rozsáhlé komplexy devonu, spodního až svrchního karbonu.  

Jako jeden z dalších dokladů, že jednotky moravika, silezika a brunovistulika byly 

součástí původně jednotného mikrokontinentu, svědčí i faciální souvislosti především 

devonského pokryvu. V devonu se začala západní část tohoto mikrokontinentu 

diferencovat do systému úzkých riftových pánví. Během spodnokarbonské kolize 

lugodanubika s brunovistulikem se staly tyto termálně změkčené domény místy největšího 

zkrácení a nasouvání variských příkrovů silezika na brunovistulické předpolí. 

 Paleozoický pokryv má značný plošný rozsah na moravskoslezské oblasti. Zde 

devonské a spodnokarbonské komplexy v dnešním erozním řezu vystupují na hodně 

rozsáhlých oblastech v Hrubém Jeseníku, Nízkém Jeseníku a na Drahanské vrchovině. 

Mimo hlavní výskyty na Drahanské vrchovině jsou plošně méně rozsáhlé devonské a 

spodnokarbonské výskyty rozptýleny kolem boskovické brázdy a to podél jejího 

východního okrajového zlomu (od Miroslavské hrásti až po Boskovice) a ve vyzvednutých 

krách v Hornomoravském úvalu. Pod sedimenty karpatské předhlubně a příkrovy vnějších 

flyšových Karpat jsou skryty rozsáhlé plochy hornin devonských a karbonských (Grygar, 

2006). 
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Devonské horniny jsou v moravskoslezské oblasti velice rozsáhlé. Na Drahanské 

vrchovině a v Hrubém i Nízkém Jeseníků vystupují v početných povrchových výchozech, 

avšak značně rozlehlejší oblast zaujímají v podloží mladších uloženin a to zejména 

v terciérních a karbonských. Faciálně složitější devonské sledy můžeme ve zjednodušené 

formě rozčlenit do čtyř základních faciálních vývojů: okrajového tišnovského, přechodního 

ludmírovského vývoje, hlubokovodního pánevního drahanského vývoje a platformního 

vývoje moravského krasu. Devonské uloženiny mají všeobecně transgresivní charakter a 

leží diskordantně na starším podkladu zejména brunovistulika (Obr.2) (Chlupáč et al. 

2002). 

 

Obr. 2 Plošné rozšíření hlavních vývojů moravskoslezského devonu (Chlupáč et al. 2002). 

Spodní karbon moravskoslezské oblasti je rozšířen do hlavních oblastí v Nízkém 

Jeseníku, Drahanské a Zábřežské vrchovině. V podloží horninových komplexů čítaných 

k Vnějším Západním Karpatům je výskyt doložen otevřenými hlubinnými vrty. Ve své 

spodní části jsou spodnokarbonské sedimenty zpravidla vyvinuty v břidličných nebo 

vápencových faciích. Ukládání těchto facií pokračuje ze svrchního devonu. Nástupem 
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kulmského vývoje dochází k pronikavé změně, kdy tento vývoj odráží výrazné projevy 

variské orogeneze. O rychlém snosu klastického materiálu ze zvedaných pásem variského 

horstva svědčí i střídání břidlic a drob v cyklech různých řádu a to od centimetrových 

hodnot až do několika set metrových (Obr. 3)  (Chlupáč et al. 2002). 

 

Obr.3 Stratigrafické schéma karbonu moravskoslezské oblasti (sestaveno s použitím výzkumu O. Kumpery a 

J. Dvořáka). s.- souvrství, m.b.- moravskoberounské slepence, slep.- slepence, břidl.- břidlice (Chlupáč et al. 

2002) 

2.4 Paleozoikum Drahanské vrchoviny 

Z tektonického hlediska tvoří paleozoikum Drahanské vrchoviny šest příčných ker 

stanovených ve smyslu J. Dvořáka (1973) od JZ k SV jako: kra měnínská, nesvačilská, 

šlapanická, kra Moravského krasu, drahanská a kra Hornomoravského úvalu.  

Již v siluru začíná sedimentace v místě nejhlubším a rozsahem největší drahanské 

kry. Jediný paleontologicky ověřený výskyt v moravskoslezské oblasti pochází z oblasti 
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jihozápadně od Stínavy na Prostějovsku. V rozsahu silurských vrstev, zastižených zkušební 

štolou, která měla sloužit pro dobývání železné rudy, byly zjištěny anchimetamorfované, 

graptolitové břidlice tmavě šedé barvy, jejichž dolní polohy byly silně grafitické a bohaté 

na pyrit. Tyto graptolitové břidlice pomalu přecházejí do vápnitých břidlic. Faciální rozvoj 

stínavského siluru zapadá dobře do siluru trendu evropského. Ten se vyznačuje začátkem 

typicky anoxického prostředí, které je pozvolně nahrazováno vhodnějším prostředím 

karbonátové sedimentace. 

Spodnokarbonský flyšový komplex (visé) v drahanské oblasti se podle současného 

modelu vzniku a vývoje moravskoslezské variské flyšové pánve ukládal v rámci dvou 

typických útvarů, aktuálně určovaných jako východokulmská a západokulmská 

sedimentační pánev. 

Součásti jednotlivých souvrství západokulmské pánve nejsou naprosto zachované. 

Sedimenty východnějšího rozstáňského a západnějšího protivanovského souvrství (Obr. 4) 

prvotně překrývaly krystalinikum brněnského masivu i karbonáty Moravského krasu. 

Tento předpoklad potvrzuje např. struktura valounového materiálu rokytenských slepenců 

tvořících část sedimentární výplně boskovické brázdy a obsahujících místy více než 90% 

valounů kulmských drob nebo denudační pozůstatky tektonické šupiny kulmských hornin 

při kontaktu Boskovické brázdy a brněnského masivu (Štelcl, 1960). 

2.4.1 Protivanovské souvrství 

Protivanovské souvrství (tournai až báze svrchního visé) je dáno čtyřúhelníkem 

rozprostírajícím se mezi Nivou a Holštejnem na východě a Němčicemi a Sloupem na 

západě. Stáří 2500 m mocného souvrství bylo stanoveno jen nepřímo a to na základě 

výskytu karbonátových valounů s viséskou faunou. Nejzápadnější a pravděpodobně 

nejstarší jednotkou protivanovského souvrství jsou velenovské břidlice. Tato jednotka je 

litologicky reprezentována typickými flyšovými rytmity tvořenými střídáním prachovců, 

břidlic a jemnozrnných drob. V rámci celého kulmského komplexu jsou břidlice zasaženy 

velmi slabou přeměnou, která je ale zároveň nejintenzivnější. 

Směrem k východu vychází v nadloží velenovských břidlic jižní úsek 7-14 km 

širokého pruhu brodeckých drob. Tyto modrošedé droby jsou nejčastěji středně až hrubě 

zrnité, hrubě lavicovité a masivní, zřídka obsahují vložky rytmitů, eventuálně 
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petromiktních slepenců. Podle dřívějších předpokladů, které byly nově potvrzeny 

provedenými výzkumy asociací těžkých minerálů, lze tyto droby pokládat za ekvivalent 

hornobenešovských drob souvrství Nízkého Jeseníku. 

2.4.2 Rozstáňské souvrství 

Rozstáňské souvrství (spodní visé až spodní část svrchního visé) bylo původně 

chápáno jako vyšší část protivanovského souvrství. Tato jednotka představuje 5 km široký 

pruh lemující na východním okraji Moravský kras a postupující k severu jako pásmo 

situované mezi myslejovickým a protivanovským souvrstvím (Obr. 4). Stratigrafická 

pozice obou jednotek je podle novějších poznatků sporná, neboť paleontologické doklady 

většinou chybějí a jejich vzájemná superpozice není úplně jistá. Možné zastoupení 

s nadložím myslejovického souvrství nevylučují ani současné nálezy mikrofauny stupně 

visé. 

Litologicky rozstáňské souvrství prezentuje střídání vedlejších drob s převažujícími 

břidlicemi a prachovci. Základním horninovým typem jsou jílovité břidlice, popřípadě 

flyšové rytmity. Petrograficky na rozhraní mezi brodeckými drobami protivanovského 

souvrství a drobami myslejovického souvrství se nachází drobnozrnné až střednozrnné 

droby rozstáňského souvrství. V komplexu rozstáňského souvrství doložily nedávné 

výzkumy taktéž dva horizonty střednozrnných petromiktních slepenců čočkovitého 

charakteru s větším podílem rulových valounů o maximální velikosti do 10 cm. Slepence 

zde vystupují na základě drobových pruhů a tvoří s největší pravděpodobností mezičlánek 

mezi račickými slepenci souvrství myslejovického a kořeneckým slepencem protivínského 

souvrství. Rozstáňské souvrství je od souvrství myslejovického odděleno flexurou 

hlubokou přes 1 km, za níž se směrem k východu, postupně rozkládá facie studnických 

břidlic (Obr. 4). 

Východokulmská  pánev je zastoupena sedimenty myslejovického souvrství, které 

jsou charakteristické kompletnějším sledem facií. V jižní části pánve, která je situována ve 

východním a severovýchodním okolí Brna, vyčnívají slepence tzv. vnitřního výnosového 

kužele, který naznačuje vyústění největšího přínosu hrubě klastického materiálu do 

sedimentační pánve. Horniny jsou prvkem hrubozrnného deltového systému, který je 

ukládán na poměrně strmém svahu dostatečně hlubokého bazénu. Podle současných 
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předpokladů ve směru JJZ – SSV od pozic vstupu do pánve ležící na jihu probíhal 

transport doprovázený postupným zjemňováním materiálu. Srovnatelný konglomerátový 

komplex byl s největší pravděpodobností i v pánvi západokulmské, nicméně jeho relikty 

dosud nebyly nalezeny (Štelcl et al. 2006). 

2.4.3 Myslejovické souvrství 

Myslejovické souvrství prezentuje velmi komplikovaný flyšový komplex drob, 

slepenců, prachovců a břidlic zastupující variskou molasu a vytvářející východní část 

Drahanské vrchoviny. Souvrství je mocné snad až přes 2000 m. Proměnlivý faciální vývoj, 

postihující prstencovitými přechody od hrubozrnných slepenců do jemnozrnnějších facií 

drob a břidlic, je typickým rysem myslejovického souvrství. Hlavně v severozápadní části 

pánve vystupují jílové břidlice, které mají charakter rytmitů a laminitů. Lokálně se však 

vyskytují i v rozsahu vývoje slepencovo-drobového. V těchto uvedených horninách byla 

v jihovýchodní části Drahanské vrchoviny prokázána stratigraficky významná goniatitová 

fauna. Směrem k severovýchodu narůstají v rámci myslejovického souvrství polohy 

šedých, hrubozrnných a nevytříděných drob, kde se vyskytují na základě myslejovického 

souvrství nebo tvoří matrix slepenců. 

Petromiktní slepence řadíme k charakteristickým horninám myslejovického 

souvrství. Výskyt těchto sedimentů převažuje zejména na jihu, postupně směrem k severu 

dochází ke zmenšování jejich mocnosti. Sedimentace klastického materiálu slepenců 

nebyla podle dosavadních názorů souvislá a jejich vznik se uskutečnil ve dvou etapách od 

sebe časově nepříliš vzdálených. Petrologicky tak můžeme rozlišovat mladší slepence 

lulečské a starší slepence račické. Lulečské slepence tvoří východní úsek jižní části 

Drahanské vrchoviny, zatímco račické vystupují především v západním úseku jižní části 

Drahanské vrchoviny.  

Račické slepence prezentují nedokonale vytříděné střednozrnné až hrubozrnné 

sedimenty se značně pestrým složením valounového materiálu a se základní drobovou 

hmotou, které se častokrát mění s lavicemi drob a s ojedinělými vložkami prachovců a 

břidlic. Lulečské slepence jsou ve srovnání s račickými slepenci hrubozrnné až balvanité, 

vyznačují se částečně světlejším zbarvením a rozdílným složením valounů. Typický je pro 

ně pokles sedimentů (pískovců, drob, karbonátů). Výchozí hmota lulečských slepenců je 
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drobového charakteru. Od račických slepenců se popisované horniny morfologií valounů 

výrazně neliší, obsahují však značnější část valounů diskovitých a sférických tvarů, které 

jsou zároveň lépe opracovány. Lulečské slepence v současnosti pokládáme za výsledek 

hlubokovodní sedimentace. K okraji pánve přinášely říční toky materiál ze zvedajících se 

bloků krystalinika, odkud byl do pánve v rámci tzv. kuželové delty resedimentován. 

Gravitační proudy, které probíhaly na svazích pod mořskou hladinou, jsou spojovány 

s depozicí a transportem slepenců (Štelcl et al. 2006). 

Ve valounovém materiálu račicko-lulečských slepenců je hojný výskyt 

krystalinických hornin moldanubika, zejména granulity, ruly a kvarcity. Přítomnost těchto 

hornin dokazuje, že prostor moravskoslezské oblasti byl již v době sedimentace slepenců 

variskými procesy přičleněn k moldanubickému jádru Českého masivu a že oblast 

moldanubika byla vystavena hluboké erozi. Ta odkryla i silně metamorfované komplexy, 

které původně vznikly ve velkých hloubkách. Předpokládá se tak, že moldanubikum 

muselo před obnažením prodělat zdvihové pohyby o celkové hodnotě přes 20 km, to je za 

rok téměř 5mm. Mimo materiálu moldanubika se ve valounech slepenců nalézají i horniny 

moravika a různé sedimenty z drahanského vývoje devonu a z facie uhelného vápence. 

Hlavní přínos od západu nebo jihozápadu vyplývá ze složení valounů, lze se však 

domnívat i kombinace jiných směrů od jihu k severu (Chlupáč et al. 2002). 
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Obr. 4 Schématická geologická mapa Drahanské vrchoviny (Chlupáč et al. 2002) 

 

 

 



Tomáš Vrba: Petrografické zhodnocení hornin z lomu Kobeřice u Přerova 

 

 

2014                                                                                                                             12 

 

3. Lom Kobeřice 

Širší geologie zájmové oblasti je tvořena mladšími pokryvnými horninami Českého 

masivu  (Obr. 5).  Největší plochu zde zabírají horniny neogéního až pleistocéního stáří. 

Jde převážně o spraše a sprašové hlíny. V některých místech vystupují horniny karpatské 

předhlubně, které jsou zastoupeny vápnitým jílem místy s polohami písků. Velký podíl na 

geologické stavbě okolí mají i sedimenty karbonátového stáři moravskoslezské oblasti. 

 

Obr.5  Přehledná geologická mapa širšího okolí zájmové oblasti (převzato z www.geology.cz). 

Legenda: 

 

Obr. 6 Legenda ke geologické mapě, viz obr. 5 (převzato a upraveno z www.geology.cz). 

http://www.geology.cz/
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Zájmová oblast lomu je zahloubena přes tyto pokryvné sedimenty. V lomu se vyskytují 

sedimenty moravskoslezské oblasti. Jde o paleozoické horniny myslejovického souvrství, 

které bylo popisováno v předešlé kapitole. 

3.1 Lokalizace lomu a obce Kobeřice 

Lom Kobeřice se nachází v Olomouckém kraji, okrese Prostějov, na západním okraji 

obce Hradčany – Kobeřice (Obr. 7).  Tato obec vznikla spojením dvou dříve oddělených 

obcí. Nachází se asi 25 km jihozápadně od města Přerov a 11 km jižně od města Prostějov. 

Obec leží v nadmořské výšce 225 m. n. m na říčce Brodečce v zemědělské oblasti Hané. 

První písemná zpráva o Kobeřicích pochází už z roku 1399. Severně od obce se nachází 

kopec Předina, jihozápadně je kopec Hůrka. Na rozmezí obou obcí se nachází někdejší již 

zatopený kamenolom. 

 

Obr. 7 Poloha lomu a obce Hradčany – Kobeřice (převzato a upraveno z www. 

sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz). 
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3.2 Charakteristika lomu 

Lom v Kobeřicích vlastní společnost Kámen Brno, spol. s.r.o. Celková rozloha lomu 

je přibližně 450 x 1000 m. Plocha, na které dochází k těžbě, je v současné době 250 x 

450m. Na ložisku drob bylo vypočteno 5 819 tis. m
3
 geologických zásob surovin vhodných 

k výrobě drceného kameniva. V činném lomu se těží ve třech etážích (Obr. 9) o přibližné 

výšce 10m každé z etáží (Obr. 10). Těžba je směřována jižním směrem v šířce 150 m (Obr. 

8). Směr těžby je omezen na východu hranicí obce a na západě postupným vytrácením 

ložiska. Těžba je prováděna pomocí odstřelů, následné drcení kameniva na danou frakci je 

zpracováváno na moderním čtyřstupňovém drtícím technologickém zařízení firmy Metso 

Minerals.  

 

 

Obr. 8 Pohled z druhé etáže do již vytěženého prostoru lomu ( foto Vrba, 2014). 
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Obr. 9 Levá strana lomu, foceno z první etáže (foto Vrba, 2014). 

 

Obr. 10 Pravá strana třetí etáže ( foto Vrba, 2014). 
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3.3 Ostatní přírodní poměry 

Hydrologie: Hlavním tokem celého území je říčka Brodečka (Obr. 7). Tato říčka 

pramení v lesích Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce 595 m.n.m.  Zde je také 

označována jako Drahanský potok. Říčka se táhne jihovýchodním směrem a poblíž obce 

Mořice se vlévá jako levobřežní přítok do řeky Hané. Délka toku Brodečky je 33,2 km. 

(www.foto.mapy.cz)  

Klimatologie: Průměrná roční teplota vzduchu v Olomouckém kraji byla 8,1 °C, což 

v roce 2013 znamenalo o sedm desetin více, než byl krajový teplotní normál. Rok byl 

hodnocen jako teplotně nadprůměrný. Nejteplejším měsícem v roke s průměrnou teplotou 

vzduchu 19,6 °C byl v kraji měsíc červenec. Naopak nejchladnějším byl leden s průměrnou 

teplotou -2,7 °C.  

Průměrný roční úhrn srážek byl v kraji 705 mm, což je 96% ročního srážkového 

normálu. Rok 2013 byl charakterizován jako průměrný rok v úhrnu srážek. Podle 

hodnocení byly měsíce červen a září posuzovány jako vlhké s průměrným úhrnem srážek 

131mm. Prosinec a duben jako suché a červenec s úhrnem srážek 21,7mm jako velmi 

suchý. Ostatní měsíce roku byly hodnoceny jako srážkově normální. V roce 2013 

v Olomouckém kraji napadlo průměrně 168cm nového sněhu (Lipina, 2014).  
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4. Metodika terénních a laboratorních prací 

Celá práce byla rozdělena do dvou etap. První etapou byly terénní práce, které 

spočívaly v navštívení studované lokality. Druhá byla založena na zhotovení výbrusu a 

jejich následném zkoumání. 

4.1 Terénní práce 

Terénní práce spočívaly v navštívení studované oblasti. Za doprovodu pověřené 

osoby byla postupně zdokumentována celá oblast lomu. Zde bylo odebráno celkem 8 

horninových vzorků (Obr. 13).  tak, aby zachytily v co největší rozsahu celou geologickou 

oblast lomu. Z každé etáže byly odebrány celkem tři vzorky, výjimkou je pravá strana třetí 

etáže, kde nebylo vzorek z bezpečnostních důvodů možno odebrat. Všechna místa odběrů 

byla zaznačena do mapy lomu a fotograficky zdokumentována. 

4.2 Laboratorní práce 

V laboratorní části byly ze všech horninových vzorků v brusírně VŠB – TUO za 

pomocí paní Bc. Jany Stejskalové zhotoveny výbrusy. Na základě zkoumání zhotovených 

výbrusů a odebraných vzorků z jednotlivých míst etáží byla popsána základní 

petrografická charakteristika sedimentů dané oblasti lomu. Samotná studie výbrusových 

preparátů a jejich popisu byla prováděna v mikroskopovně katedry HGF na budově VŠB –

TUO. K popisu zde byl k dispozici polarizační mikroskop Olympus BX 41, který byl 

doplněný fotozařízením Nikon. K vyhodnocování výbrusu byl využit program pro 

obrazové analýzy Lucia 5. Na tomto mikroskopu byla provedena planimetrická analýza pro 

bližší klasifikaci. Pomocí planimetrické mřížky, která je zobrazena v programu Lucia 5 na 

obrazovce počítače, byla následně klasifikována velikost zrn. Důvodem planimetrické 

analýzy bylo stanovit obsah zrn jemnozrnné frakce menší jak 0,063 mm a stanovit 

procentuální zastoupení zrn křemene + úlomků stabilních hornin a zrn živců + úlomků 

nestabilních částic. Měřeno bylo na každém výbruse přibližně 500 zrn. Na jednom zorném 

poli bylo 100 bodů planimetrické mřížky, kde se určovalo, o jaké zrno jde. Pokud v daném 

místě bylo zrno menší jak 0,063 mm, neřešilo se dále, o jaký typ zrna jde, toto kritérium 

bylo určováno pouze u zrn psamitické frakce. Po dokončení měření bylo vypočteno 

procentuální zastoupení jednotlivých zrn ve výbrusu. Psamitické sedimenty byly 



Tomáš Vrba: Petrografické zhodnocení hornin z lomu Kobeřice u Přerova 

 

 

2014                                                                                                                             18 

 

pojmenovány s využitím návodu k pojmenování a klasifikaci sedimentů podle (Kukal, 

1985). 

Příprava výbrusu: 

Výbrus je nutné připravit ze vzorku pro mikroskopický popis horniny v polarizačním 

mikroskopu. Názvem „výbrus“ myslíme preparát určený pro pozorování v procházejícím 

světle. Zjednodušeně ho můžeme popsat jako „velmi slabý plátek horniny uzavřený mezi 

dvěma sklíčky“. Tento preparát je obvykle 0,3 mm silný. Doba, kterou potřebujeme ke 

zpracování výbrusu je zhruba tři dny. V závislosti na tvrdosti zpracovávané horniny se 

pohybuje čistý čas přípravy výbrusu, jen okolo 1 až 3 hodin, přesto jsou mezi některými 

fázemi nutné časové přestávky. Obecně můžeme při přípravě výbrusu vyčlenit několik 

fází: řezání, broušení, lepení, odřezávání, odbroušení a přikrytí. K přípravě přípravě 

výbrusu potřebujeme speciální laboratorní zařízení. Prvním přístrojem je univerzální stroj, 

který kombinuje diamantovou řeznou pilu a brusku. Laboratoř VŠB – TUO používá stroj 

značky Discoplan TS od firmy Struers (Obr. 11). Druhým přístrojem je bruska a leštička 

chlazená vodou. Zde se docílí dokonale hladkého povrchu chystaného preparátu. 

 

Obr. 11 Discoplan TS od firmy Struers (foto Vrba, 2014) 
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V první fázi nejprve zmenšíme vzorek horniny, ze kterého budeme připravovat 

výbrus na potřebnou velikost. Tuto velikost vybíráme podle typu použitého podložního 

skla. Zpravidla se používá typizované podložní sklo s velikostí 42 x 27 mm. Ze vzorku 

horniny uřízneme destičku diamantovou pilou. Řezací kotouč pily je po obvodu opatřen 

měděným páskem, ve kterém jsou zalisovány umělé diamanty. Při celém procesu řezání je 

vodou neustále smáčen kotouč pily a to kvůli ochlazování a zamezení vzniku prachu. 

Zamýšlené využití preparátu, tj. jaké informace o hornině chceme z výbrusu získat, je 

důležité při řezání respektovat vzhledem k charakterem zpracovávané horniny. Např. u 

vyvřelých hornin s všesměrnou stavbou nám půjde zvláště o komplexní složení horniny, tj. 

řez budeme výbrusem volit tak, aby toto složení postihl. Naopak u horniny 

metamorfovaných s foliací nebo hornin sedimentárních s patrnou vrstevnatostí zpravidla 

vybíráme řez kolmo na foliaci nebo vrstevnatost. Na paměti ale musíme mít, že plocha 

výbrusu je velice malá a pro co nejpřesnější popis charakteru horniny a vyvarování se 

chybných závěrů, musíme výbrusů zhotovit více. 

Ve fázi broušení se musí řezaná strana zpracovaného horninového vzorku vyrovnat 

broušením tak, aby byl povrch co nejrovnější a nejlépe přilnul při následném lepení ke 

sklu. Laboratoř VŠB – TUO je vybavena bruskou LaboPol-21 fy Struers (Obr. 12). 

Broušení se provádí na zrnitostně odlišných brusných papírech a to postupně od 

nejhrubšího po nejjemnější. Většinou se používá zrnitostní pořadí 200, 400, 600 a 1000. 

Celý proces broušení se provádí opět pod vodou. Jednak kvůli nepřetržitému odplavování 

odbrušovaných zbytků horniny a jednak kvůli snížení prašnosti.  

Ve třetí fázi se před přilepením horniny na sklo nechá vzorek vyschnout. Během této 

doby se zároveň vyrovnají teploty skla a horniny. Před samotným lepením zdrsníme 

podložní sklo lehkým zbroušením a tím zlepšíme jeho přilnavost. Podle účelu použití 

preparátů se k lepení používá kanadský balzám nebo dvousložková epoxidová pryskyřice. 

Po přilepení horniny na sklíčko následuje 24 hodinová pauza, která umožní dokonalé 

zaschnutí. 
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Obr. 12 Bruska LaboPol-21 fy Struers (foto Vrba, 2014) 

 

Čtvrtá fáze odřezání a pátá fáze odbroušení se provádí na již zmíněné diamantové 

pile Discoplan-TS fy Struers, která má kromě řezacího kotouče v druhé polovině stroje 

kotouč brusný. Nejprve se přilepený vzorek odřízne diamantovou pilou. Poté se preparát 

upevnění pomocí vodní vývěvy do držáku a odřízne se na tloušťku cca 1 mm. Při broušení 

je brusný kotouč statický a postupně se k němu přitahuje upevněný výbrus v držáku, tím se 

odbrušuje a neustále ztenčuje. Finální dobroušení do požadované tloušťky 0,03 mm se už 

musí provést ručně na skle. Jako nevázané brusivo používáme Silicon Carbide o zrnitosti 

800, které na tabulce skla spolu s vodou vytvoří brusnou pastu a výbrus se dokončí 

broušením vzorku po skle. Neustále kontrolujeme tloušťku výbrusu pod mikroskopem 

podle interferenčních barev některého z minerálů. 

Poslední šestou fází je přikrytí hotového výbrusu krycím sklíčkem o velikosti 24 x 32 

mm. K lepení se používá zahřátý kanadský balzám, který se za tepla rozprostře po celé 

ploše vzorku. Poté se na něj položí krycí sklíčko a přitlačením se opatrně vytěsní 

vzduchové bubliny. Přebývající balzám se pomocí lihu očistí a výbrus je hotov. 
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5. Výsledky vlastního výzkumu 

V rámci této bakalářské práce byl proveden odběr (jak už bylo zmíněno v kapitole 

4.1 Terénní práce) 8 kusů horninových vzorků (Obr. 13). Z těchto vzorků byly poté 

provedeny výbrusy. 

Pro makroskopický popis horniny byly všechny odebrané vzorky rozděleny do dvou 

tříd. Z toho důvodu, že 7 vzorků je svým makroskopickým vzhledem totožných. První 

třídu tedy tvoří horniny psamitové frakce 1P, 1S, 2P, 2S, 2L, 3S a 3L. Druhou třídu tvoří 

vzorek psamitové frakce s větším podílem psefitických zrn, který byl odebrán z první etáže 

levé strany (označován jako 1L). Tato hornina vykazuje zcela odlišné makroskopické 

složení oproti předešlým vzorkům.  

V dané kapitole uvádím makroskopický a mikroskopický popis vzorků podle normy 

ČSN EN 12407: Zkušební metody přírodního kamene – Petrografický rozbor. Kapitola je 

doplněná o fotografickou dokumentaci. 

 

Obr. 13 Lokalizace odebraných vzorků v jednotlivých etážích (www.mapy.cz) 

 Místa odběrů vzorků psamitické frakce 

 Místa odběrů vzorku psamitické frakce s větším podílem psefitických zrn 
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Pro lepší pojmenování jednotlivých minerálů využiji knihu: Mikroskopie 

horninových a technických minerálu (Gregerová, 2002). K porovnávání struktur a textur 

užiji petrografických tabulek (Dudek, 1957). 

5.1 Petrografická charakteristika sedimentů psamitické frakce 

Makroskopický popis bude prováděn na odebraném horninovém vzorku 2P, který byl 

odebrán z druhé etáže pravé strany. Mikropopis už bude prováděn na všech odebraných 

horninových vzorcích. V tomto popisu bude detailněji popsáno složení klastů horniny. 

5.1.1 Makropopis odebraných vzorků: 

Horninový vzorek je zhruba kvádrovitého tvaru o rozměrech 90x90x110 mm (Obr. 

14). Hornina má šedou až modrošedou barvu. Zrnitostně odpovídá jemně až 

střednězrnnému psaminu. Makroskopicky můžeme pozorovat především hedvábně lesklé 

šupinky muskovitu s dokonalou štěpností. Méně se vyskytuje také biotit. Poněkud méně 

nápadné jsou úlomky hornin. Charakter lomných ploch je nerovný drsný, lomné hrany jsou 

ostré. Makroskopicky působí hornina velmi čerstvým, kompaktním dojmem. Hornina není 

nijak porušena, nedrolí se. Odlučnost je kvádrovitá. 

 

Obr. 14 Vzorek P2 (foto Vrba, 2014) 
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5.1.2 Mikropopis odebraných vzorků: 

Podle planimetrické analýzy a klasifikace dle (Kukal,1985) jsou vzorky rozděleny do 

dvou zrnitostních tříd na jemnozrnné a střednozrnné. První třídu tvoří výbrusy hornin 1S a 

2S. Druhou potom výbrusy 1P, 2L, 2P, 3L a 3S. 

Jemnozrnná skupina hornin: 

Horninové vzorky 1S a 2S jsou tvořeny klasty křemene, živců, slíd, úlomků hornin, 

těžkými minerály a mezerní hmotou (Obr. 16 a 17). 

1. Charakteristika klastů v hornině: 

a) Stabilní úlomky (klasty): jsou reprezentovány hlavně klasty křemen a v malé míře 

kvarcitem. 

Křemen je ve vzorcích zastoupen ve formě subangulárně až angulárně omezených 

izometrických až mírně protažených zrn. Mimořádně se vyskytují klasty křemene 

s typickou zubovitou strukturou odpovídající kvarcitu. Klasty křemene jsou postiženy 

tlakovým vlivem, který má za následek undulózní zhášení. 

Tabulka 1. Průměrné a maximální velikosti zrn křemene ve vzorcích S1 a S2 

 Průměrná velikost zrn Md (mm) Maximální velikost Mmax (mm) 

1S 0,13 0,23 

2S 0,21 0,29 

 

b) Nestabilní úlomky (klasty): jsou ve větší míře zastoupeny úlomky živců, v menší míře 

potom šupinami slíd a úlomky sedimentárních hornin. 

Zrna kyselých plagioklasů převládají ve větší míře nad živci draselnými. Zrna živců 

jsou postižena přeměnou – kaolinizací a sericitizací. Z důvodu zakalení je bližší určení 

optickou cestou obtížné. Zrna jsou angulárního až subangulárního charakteru, 

izometrického a v některých případech i protáhlého tvaru. 
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Tabulka 2. Průměrné a maximální velikosti zrn živců ve vzorcích S1 a S2 

 Průměrná velikost zrn Md (mm) Maximální velikost Mmax (mm) 

1S 0,14 0,27 

2S 0,22 0,43 

 

Úlomky hornin nejsou v mikroskopickém obraze nápadné, jejich zastoupení je malé, 

ale důležité. Ve vzorku 1S byl počet 18 zrn, ve vzorku 2S 41. 

 

Tabulka 3. Průměrné a maximální velikosti zrn úlomků hornin ve vzorcích S1 a S2 

 Průměrná velikost zrn Md (mm) Maximální velikost Mmax (mm) 

1S 0,15 0,21 

2S 0,24 0,44 

 

Fylosilikáty jsou reprezentovány šupinami biotitu a muskovitu. Převažující je biotit, 

který vykazuje slabý pleochroismus od barvy světle hnědé až po mírně tmavou. Šupiny 

jsou deformovány a roztřepeny. 

2. Charakteristika základní hmoty (matrix) 

 Mezerní hmota je tvořena převážně jílovými minerály, které jsou optickou cestou 

blíže těžko identifikovatelné. 

3. Akcesorické minerály 

Z průhledných minerálů jsou zastoupeny minerály ze skupiny granátů. Ve vzorku 1S 

bylo napočítáno 31 zrn, ve vzorku 2S to bylo 21. U opakních součástek jde zřejmě o 

organickou hmotu a oxidy železa. 

Tabulka 4. Průměrné a maximální velikosti zrn těžkých minerálů ve vzorcích S1 a S2 

 Průměrná velikost zrn Md (mm) Maximální velikost Mmax (mm) 

1S 0,08 0,12 

2S 0,14 0,35 
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S použitím klasifikace zpevněných sedimentů (Kukal, 1985) a běžné planimetrické analýzy 

byly psamity S1 a S2 odebrané ze stěn etáží lomu v Kobeřicích popsány a klasifikovány 

jako „jemnozrnná živcová droba“ (Obr. 15). 

 

Obr. 15 Klasifikace zpevněných psamitů v trojúhelníkovém diagramu s vrcholy J (= objem jílových a 

prachových částic + drobných úlomků slíd), K+S (= objem křemene + úlomků stabilních hornin) a Ž+N (= 

objem živců a úlomků nestabilních hornin) (převzato a upraveno od Kukal 1985) 

 

Obr. 16 Vzorek 1S, jemnozrnná droba, XPL ( foto Vrba, 2014) 
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Obr. 17 Vzorek 1S, jemnozrnná droba, PPL (foto Vrba, 2014) 

 

Střednozrnná skupina hornin: 

Horninové vzorky jsou tvořeny klasty křemene, živců, šupinami slíd, úlomky hornin, 

těžkými minerály a mezerní hmotou. 

1. Charakteristika klastů v hornině: 

a) Stabilní úlomky (klasty): v největší míře jsou zastoupeny zejména klasty křemene a 

v malém množství kvarcitem. 

Ve vzorku se křemen vyskytuje v podobě subangulárně až angulárně omezených 

monokrystalických, izometrických až mírně protažených zrn. Na klastech křemene se 

zpravidla výrazně projevuje tlakové ovlivnění undulózním zhášením. Výjimečně se 

vyskytují klasty křemene polyagregátního charakteru s charakteristickou zubovitou až 

dlaždicovitou strukturou odpovídající kvarcitu (Obr. 19). 
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Tabulka 5. Průměrné a maximální velikosti zrn křemene ve vzorcích 1P,2L,2P,3L,3S 

 Průměrná velikost zrn Md (mm) Maximální velikost Mmax (mm) 

1P 0,23 0,51 

2L 0,24 0,87 

2P 0,23 0,66 

3L 0,27 0,52 

3S 0,26 0,56 

 

b) Nestabilní úlomky (klasty): jsou reprezentovány úlomky živců, šupinami slíd, 

metamorfovaných a sedimentárních hornin. 

Živce jsou výrazněji zastoupeny kyselými plagioklasy a v nepatrnějším množství 

také draselnými živci. Živce jsou zasaženy velmi intenzivní přeměnou – kaolinizací a 

sericitizací, pro kterou je typické silné zakalení a z toho důvodu je podrobnější určení 

jejich složení optickou cestou dosti problematické. Vyskytují v podobě subangulárních až 

angulárních zrn. Ve většině případů je tvar zrn izometrický až mírně protažený (Obr. 20). 

Tabulka 6. Průměrné a maximální velikosti zrn živců ve vzorcích 1P,2L,2P,3L,3S 

 Průměrná velikost zrn Md (mm) Maximální velikost Mmax (mm) 

1P 0,30 0,90 

2L 0,38 1,92 

2P 0,29 0,83 

3L 0,28 0,77 

3S 0,30 0,85 

 

Úlomky hornin nejsou nikterak nápadné, ale po bližším prozkoumání jsou dobře 

rozeznatelné. Ve větší míře jde o prachovcové nebo jílovité břidlice (Obr. 21). 
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Tabulka 7. Průměrné a maximální velikosti úlomků hornin ve vzorcích 1P,2L,2P,3L,3S 

 Průměrná velikost zrn Md (mm) Maximální velikost Mmax (mm) 

1P 0,49 1,26 

2L 0,50 1,53 

2P 0,35 0,77 

3L 0,38 0,69 

3S 0,33 0,74 

 

Fylosilikáty jsou zastoupeny šupinami biotitu a muskovitu (Obr. 22). Více 

zastoupený biotit vykazuje vysoký stupeň mechanické deformace, která se projevuje 

rozštěpením a deformaci šupin. Biotit vykazuje pleochroismus od barvy světle hnědé až po 

tmavě hnědou. V nevelké míře se vyskytuje také chlorit (Obr. 23)., který je z největší 

pravděpodobností produktem chloritizace biotitu. 

2. Charakteristika základní hmoty (matrix) 

Mezerní hmota je vytvářena lutitickými úlomky živců, křemene a slíd. Jílové 

minerály jsou optickou formou v mezerní hmotě velmi těžko blíže identifikovatelné.  

3. Akcesorické minerály 

Z izotropních minerálů jsou ve velké míře zastoupeny především minerály ze 

skupiny granátů (Obr. 24). Průměrně se jejich zastoupení pohybuje okolo 40 zrn na výbrus. 

Lehce průsvitné tmavé minerály budou s největší pravděpodobností oxidy železa a 

neprůsvitné organické sloučeniny. 
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Tabulka 8. Průměrné a maximální velikosti zrn těžkých minerálů ve vzorcích 1P,2L,2P,3L,3S  

 Průměrná velikost zrn Md (mm) Maximální velikost Mmax (mm) 

1P 0,13 0,31 

2L 0,15 0,65 

2P 0,14 0,41 

3L 0,12 0,23 

3S 0,25 0,30 

 

S použitím klasifikace zpevněných sedimentů (Kukal, 1985) a běžné planimetrické 

analýzy byly psamity odebrané ze stěn etáží lomu v Kobeřicích popsány a klasifikovány 

jako „střednozrnná živcová droba“ (Obr. 18). 

 

Obr. 18 Klasifikace zpevněných psamitů v trojúhelníkovém diagramu s vrcholy J (= objem jílových a 

prachových částic + drobných úlomků slíd), K+S (= objem křemene + úlomků stabilních hornin) a Ž+N (= 

objem živců a úlomků nestabilních hornin) (převzato a upraveno od Kukal 1985) 

 



Tomáš Vrba: Petrografické zhodnocení hornin z lomu Kobeřice u Přerova 

 

 

2014                                                                                                                             30 

 

 

Obr. 19 Vzorek 1P, zrno kvarcitu, XPL (foto Vrba, 2014) 

 

 

Obr. 20 Vzorek 2L, sericitizované zrno živce, XPL (foto Vrba, 2014) 
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Obr. 21 Vzorek 3L, úlomek horniny, XPL (foto Vrba, 2014) 

 

 

Obr. 22 Vzorek 3L, střednozrnná droba, zrna muskovitu, biotitu, úlomek horniny, XPL (foto Vrba 

2014) 
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Obr. 23 Vzorek 2L, střednozrnná droba, šupina chloritu, PPL (foto Vrba, 2014) 

 

 

Obr. 24 Vzorek 2L, střednozrnná droba, zrno granátu, PPL (foto Vrba, 2014) 
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5.2  Petrografická charakteristika sedimentů psamitové frakce s větším 

podílem psefitických zrn 

Odebraný vzorek horniny 1L reprezentuje sedimenty první etáže levé strany. 

V makroskopickém popisu bude proveden jeho detailní popis. V mikroskopické části pak 

bude charakterizováno zastoupení jednotlivých minerálů. 

5.2.1 Makropopis vzorku psamitové frakce s podílem psefitických zrn: 

Horninový vzorek je nepravidelného kvádrovitého tvaru o rozměrech 80x130x130 

mm (Obr. 25). Barva horniny je tmavě šedomodrá. Zrnitostně ji můžeme klasifikovat jako 

drobnozrnný až střednozrnný psamit s podílem psefitových zrn velikost o velikosti 2 – 15 

mm. Makroskopicky nejvíce patrné jsou zaoblené úlomky hornin a zrna křemene. Dále 

můžeme také pozorovat lesklé, dokonale štěpné šupiny muskovitu. V malé míře lze také 

pozorovat biotit. Charakter povrchu lomných ploch je nerovný, zrnitý. Lomné hrany jsou 

ostré. Na povrchu horniny lze místy sledovat částečné rezavění od oxidů železa. Hornina je 

čerstvá, kompaktní, nedrolí se, v některých místech lze pozorovat uzavřené pukliny. 

Odlučnost je kvádrovitá. 

 

Obr. 25 Vzorek L1  (foto Vrba, 2014) 
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5.2.2 Mikropopis vzorku psamitové frakce s podílem psefitických zrn: 

Hornina je vytvářena úlomky hornin, klasty křemene, živců, šupinami slíd, těžkými 

minerály a mezerní hmotou. 

1. Charakteristika klastů v hornině: 

a) Stabilní úlomky (klasty): jsou ve vzorku zastoupeny klasty křemene a v nemalém 

množství také kvarcitem. 

Křemen se vyskytuje ve formě subangulárně až angulárně omezených, izometrických 

v menší míře protažených zrn. Křemen často vytváří zubovitou až mozaikovitou 

mikrostrukturu odpovídající kvarcitu (Obr. 25). Místy jsou klasty křemene postiženy 

tlakovým ovlivnění, které se projevuje undulózním zhášením. Průměrná velikost Md = 0,12 

mm, maximální velikost Mmax = 0,56 mm. 

b) Nestabilní úlomky (klasty): jsou ve výbrusu reprezentovány převážně úlomky hornin, 

živců a šupinami slíd. 

Živce jsou zastoupeny kyselými plagioklasy. Jejich bližší stanovení optickou cestou 

je kvůli intenzivním přeměnám – kaolinizace a sericitizace, velmi obtížné. Některá zrna 

jsou silně porušena a přetvořena (Obr. 29). Tvar živců je izometrický, ojediněle mírně 

protažený. Průměrná velikost Md = 0,52 mm, maximální velikost Mmax = 2,09 mm. 

Úlomky hornin jsou v mikroskopickém obraze velmi dobře rozpoznatelné, jejich 

zastoupení je zde výrazné. Rozměrově některé úlomky přesahují 2 mm. Úlomky hornin 

jsou zastoupeny sedimentárními horninami, především jde o prachovcovité  jílovce a 

jílovité břidlice. Ve vzorku bylo také potvrzeno zrno karbonátů, jde o kalcit (Obr. 30). 

Tento minerál byl prokázán také na makro vzorku pomocí kyseliny. Zrna, která nebylo 

možné kvůli jejich velikosti změřit v mikroskopu, byla doměřena pomocí metru. Průměrná 

velikost Md = 1,22 mm, maximální velikost 8mm. Maximální velikost byla měřena ručně a 

nemusí být přesná. 

Fylosilikáty jsou zastoupeny šupinami biotitu a muskovitu. Převažující biotit 

vykazuje pleochroismus od barvy světle hnědé po tmavě hnědou. Šupiny jsou mechanicky 

porušeny a roztřepeny. Na některých šupinách lze pozorovat choritizaci biotitu. 
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2. Charakteristika základní hmoty (matrix):  

Mezerní hmota je tvořena lutitickými úlomky živců, slíd a křemene. Jílové minerály 

jsou blíže neidentifikovatelné.  

3. Akcesorické minerály: 

 Z průhledných minerálů jsou ve vzorku zastoupeny minerály ze skupiny granátů. 

Ve výbrusu jich bylo napočítáno a naměřeno celkem 17 s průměrnou velikostí Md = 0,13 

mm maximální velikost zrna je 0,22 mm. Ve výbrusu bylo popsáno zrno, které bylo 

narušeno okolní horninovou hmotou (Obr. 31). Opakní součástky byly označeny jako 

oxidy železa a organické součástky. 

Pro pojmenování horninové řady slepenec – pískovec, byla na makro vzorku 

provedena planimetrická analýza, která prokázala zastoupení v rozmezí 10 až 25% (Obr. 

26).  Rozhraní je pojmenováno podle (Kukal, 1985) jako slepencovitý pískovec. 

S použitím klasifikace zpevněných sedimentů (Kukal, 1985) byla psamitická frakce 

klasifikována jako droba (Obr. 27).  

Horninový vzorek byl pojmenován podle (Kukal, 1985) jako „ slepencovitá droba“. 

 

Obr. 26 Procentuální zastoupení klastů větších jak 2mm. (Vrba, 2014) 
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Obr. 27 Klasifikace zpevněných psamitů v trojúhelníkovém diagramu s vrcholy J (= objem jílových a 

prachových částic + drobných úlomků slíd), K+S (= objem křemene + úlomků stabilních hornin) a Ž+N (= 

objem živců a úlomků nestabilních hornin) (převzato a upraveno od Kukal 1985). 

 

Obr. 28 Vzorek 1L, zrno kvarcitu, XPL (foto Vrba, 2014) 
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Obr. 29 Vzorek 1L, silně přeměněné zrno živce, XPL (foto Vrba, 2014) 

 

Obr. 30 Vzorek 1L, zrno kalcitu, XPL (foto Vrba, 2014) 
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Obr. 31 Vzorek 1L, porušené zrno granátu, PPL (foto Vrba, 2014) 
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6. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo petrograficky zhodnotit sedimenty dané lokality. 

Jako použitý klastický materiál sloužily sedimenty myslejovického souvrství odkryté 

v etážích lomu Kobeřice. Cíl práce byl splněn, horniny byly popsány a klasifikovány. 

Vzorky studovaných klastik  reprezentují jen malou část myslejovického souvrství. 

Sedimenty byly makroskopicky i mikroskopicky charakterizovány a zdokumentovány. 

Výsledkem studia vzorků hornin odebraných z jednotlivých míst stěn etáží bylo 

zjištěno zastoupení jednotlivých frakcí. Ve většině případů jde o psamitické droby. Vzorky 

1S a 2S byly pojmenovány jako jemnozrnná živcová droba, vzorky 1P, 2L, 2P, 3L a 3S 

jako střednozrnná živcová droba. Jediný vzorek 1L byl psamitové frakce, která obsahovala 

větší podíl psefitických zrn a byla nazvána jako slepencovitá droba. 

Na základě těchto výsledků můžeme stanovit rozložení zrnitosti v tělese lomu. 

Centrální část je tvořena jemnozrnnými drobami, které jsou zastoupeny jak v první tak i 

druhé etáži. Tato střední část je překryta drobnozrnnějšími drobami nejen z vrchu, ale také 

po obou stranách lomu. V levé části spodní etáže je v sedimentech zjištěn větší podíl 

psefitických zrn. Zde můžeme usoudit, že střednozrnná hornina již byla vytěžena a 

v zahloubení této části dochází k postupnému nárůstu zrn psefitické frakce. 

Z petrografického složení zkoumaných psamitů byl ve všech vzorcích zastoupen 

křemen. Křemen se vyskytuje většinou v podobě subangulárně až angulárně omezených 

izometrických až mírně protažených zrn. Většinou se zřetelně projeve tlakové ovlivnění 

undulózním zhášením. Vzácně se vyskytuje křemen s typickou zubovitou až dlaždicovitou 

mikrostrukturou, která je charakteristická pro kvarcit. Ve všech vzorcích je zastoupen 

převážně kyselý plagioklas, který je ve velké míře postižen kaolinizací a sericitizací. 

Úlomky horniny byly prokázány ve všech vzorcích, v jemnozrnnějších psamitech nejsou 

příliš nápadné. Zastoupení úlomků hornin ve vzorcích je velmi podstatné. Jde především o 

prachovcové nebo jílovité břidlice. Biotit je v podobě deformovaných a roztřepených 

šupin. Méně zastoupen je také muskovit a chlorit. Z průhledných minerálů jsou zastoupeny 

minerály ze skupiny granátů. 

Z petrografického složení zkoumaného psamitu s větším podílem psefitických zrn je 

hornina z největší části zastoupena úlomky hornin a to zejména prachovcovitými 
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břidlicemi a jílovitými břidlicemi. Dále je vzorek zastoupen v podobě subangulárně až 

angulárně omezených zrn křemen. Z živců je přítomen kyselý plagioklas. Slídy jsou 

zastoupeny biotitem a muskovitem. Těžké minerály jsou zde zastoupeny ze skupiny 

granátů. 

Z mého studia vyplývá, že myslejovické souvrství je v dané lokalitě zastoupeno 

nejen drobami, ale také slepencovitými drobami. Vzhledem k novým poznatkům by bylo 

vhodné provést detailnější výzkum slepencovitých hornin k určení, o jaké slepence jde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tomáš Vrba: Petrografické zhodnocení hornin z lomu Kobeřice u Přerova 

 

 

2014                                                                                                                             41 

 

7. Seznam použité literatury 

1. DUDEK, Arnošt. 1957. Petrografické tabulky k určování horninotvorných nerostů a 

hornin. Praha: Nakladatelství československé akademie věd, 116 s. 

2. ČSN EN 12407. Zkušební metody přírodního kamene - Petrografický rozbor.      Praha:       

Český normalizační institut, 2001. 

3. LIPINA, Pavel. Rok 2013 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. 

Infomet [online]. 2014 [cit. 2014-04-24]. Dostupné na WWW: 

http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1392069273&a0=olomouc&vyrazu=1

&oznacit=ano 

4. GREGEROVÁ, Miroslava. 2002. Mikroskopie horninotvorných a technických 

minerálů. Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum, 325 s. ISBN 80-702-8195-2. 

5. GRYGAR, Radomír. Moravosilezikum. Výukové texty [online]. 2006 [cit. 2014-04-20]. 

Dostupné na WWW: http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/6_kapitola.htm 

6. CHLUPÁČ, I., BRZOBOHATÝ, R., KOVANDA, J., STÁNÍK, Z. 2002Geologická 

minulost České republiky. Vyd. 1. Praha: Academia, , 436 s. ISBN 80-200-0914-0. 

7. KUKAL, Zdeněk. 1985. Návod k pojmenování a klasifikaci sedimentů. Vyd. 1. Praha: 

Ústřední ústav geologický, 80 s. Metodické příručky Ústředního ústavu geologického, 

sv. 2. 

8. ŠTELCL, Jindřich. 1960. Petrografie kulmských slepenců jižní části Drahanské 

vysočiny. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 103 s. 

9. ŠTELCL, Jindřich, VÁVRA Václav a ZIMÁK Jiří. Spodnokarbonský flyšový komplex 

Drahanské vrchoviny. Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území 

Moravy a Slezska [online]. 2006 [cit. 2014-04-15]. Dostupné na WWW: 

http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/Sosuvka/kulm_Drahany.htm 

 

 

 

 

http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1392069273&a0=olomouc&vyrazu=1&oznacit=ano
http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1392069273&a0=olomouc&vyrazu=1&oznacit=ano
http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/6_kapitola.htm
http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/Sosuvka/kulm_Drahany.htm


Tomáš Vrba: Petrografické zhodnocení hornin z lomu Kobeřice u Přerova 

 

 

2014                                                                                                                             42 

 

Internetové zdroje: 

Geology.cz  [online]. 2002 [cit. 2014-04-29]. Dostupné z WWW: 

<http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=560204&

x=1145511&r=7500&s=1&legselect=0> 

Mapy.cz  [online]. 1996 [cit. 2014-04-29]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mapy.cz/#!x=17.106394&y=49.367212&z=14&l=15 > 

Mapy.cz  [online]. 1996 [cit. 2014-04-29]. Dostupné z WWW: 

<http://foto.mapy.cz/338454-Brodecka> 

Marushka.geostore.cz  [online]. 2001 [cit. 2014-04-29]. Dostupné z WWW: 

<http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=6D2

BCEB5&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka&MarQParam0=646717> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=560204&x=1145511&r=7500&s=1&legselect=0
http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=g50&y=560204&x=1145511&r=7500&s=1&legselect=0
http://www.mapy.cz/#!x=17.106394&y=49.367212&z=14&l=15
http://foto.mapy.cz/338454-Brodecka
http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=6D2BCEB5&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka&MarQParam0=646717
http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=6D2BCEB5&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka&MarQParam0=646717


Tomáš Vrba: Petrografické zhodnocení hornin z lomu Kobeřice u Přerova 

 

 

2014                                                                                                                             43 

 

8. Seznam obrázků 

Obr. 1 Regionálně-geologické dělení Českého masivu (Chlupáč et al. 2002) ...................... 3 

Obr. 2 Plošné rozšíření hlavních vývojů moravskoslezského devonu (Chlupáč et al. 2002) 5 

Obr.3 Stratigrafické schéma karbonu moravskoslezské oblasti (sestaveno s použitím 

výzkumu O. Kumpery a J. Dvořáka). s.- souvrství, m.b.- moravskoberounské slepence, 

slep.- slepence, břidl.- břidlice (Chlupáč et al. 2002) ........................................................... 6 

Obr. 4 Schématická geologická mapa Drahanské vrchoviny (Chlupáč et al. 2002) ........... 11 

Obr.5Přehledná geologická mapa širšího okolí zájmové oblasti (převzato 

z www.geology.cz). ............................................................................................................... 12 

Obr. 6 Legenda ke geologické mapě, viz obr. 5 (převzato a upraveno z www.geology.cz). 12 

Obr. 7 Poloha lomu a obce Hradčany – Kobeřice (převzato a upraveno z Internet X). ..... 13 

Obr. 8 Pohled z druhé etáže do již vytěženého prostoru lomu ( foto Vrba, 2014). .............. 14 

Obr. 9 Levá strana lomu, foceno z první etáže (foto Vrba, 2014). ...................................... 15 

Obr. 10 Pravá strana třetí etáže ( foto Vrba, 2014). ........................................................... 15 

Obr. 11 Discoplan TS od firmy Struers (foto Vrba, 2014) .................................................. 18 

Obr. 12 Bruska LaboPol-21 fy Struers (foto Vrba, 2014) ................................................... 20 

Obr. 13 Lokalizace odebraných vzorků v jednotlivých etážích (www.mapy.cz) .................. 21 

Obr. 14 Vzorek P2 (foto Vrba, 2014) ................................................................................... 22 

Obr. 15 Klasifikace zpevněných psamitů v trojúhelníkovém diagramu s vrcholy J (= objem 

jílových a prachových částic + drobných úlomků slíd), K+S (= objem křemene + úlomků 

stabilních hornin) a Ž+N (= objem živců a úlomků nestabilních hornin) (převzato a 

upraveno od Kukal 1985) .................................................................................................... 25 

Obr. 16 Vzorek 1S, jemnozrnná droba, XPL ( foto Vrba, 2014) ......................................... 25 

Obr. 17 Vzorek 1S, jemnozrnná droba, PPL (foto Vrba, 2014) .......................................... 26 

Obr. 18 Klasifikace zpevněných psamitů v trojúhelníkovém diagramu s vrcholy J (= objem 

jílových a prachových částic + drobných úlomků slíd), K+S (= objem křemene + úlomků 

stabilních hornin) a Ž+N (= objem živců a úlomků nestabilních hornin) (převzato a 

upraveno od Kukal 1985) .................................................................................................... 29 

Obr. 19 Vzorek 1P, zrno kvarcitu, XPL (foto Vrba, 2014) .................................................. 30 

Obr. 20 Vzorek 2L, sericitizované zrno živce, XPL (foto Vrba, 2014) ................................ 30 

Obr. 21 Vzorek 3L, úlomek horniny, XPL (foto Vrba, 2014) ............................................... 31 

Obr. 22 Vzorek 3L, střednozrnná droba, zrna muskovitu, biotitu, úlomek horniny, XPL 

(foto Vrba 2014) ................................................................................................................... 31 

Obr. 23 Vzorek 2L, střednozrnná droba, šupina chloritu, PPL (foto Vrba, 2014) .............. 32 

Obr. 24 Vzorek 2L, střednozrnná droba, zrno granátu, PPL (foto Vrba, 2014) ................. 32 

Obr. 25 Vzorek L1  (foto Vrba, 2014) .................................................................................. 33 



Tomáš Vrba: Petrografické zhodnocení hornin z lomu Kobeřice u Přerova 

 

 

2014                                                                                                                             44 

 

Obr. 26 Procentuální zastoupení klastů větších jak 2mm. (Vrba, 2014) ............................. 35 

Obr. 27 Klasifikace zpevněných psamitů v trojúhelníkovém diagramu s vrcholy J (= objem 

jílových a prachových částic + drobných úlomků slíd), K+S (= objem křemene + úlomků 

stabilních hornin) a Ž+N (= objem živců a úlomků nestabilních hornin) (převzato a 

upraveno od Kukal 1985). ................................................................................................... 36 

Obr. 28 Vzorek 1L, zrno kvarcitu, XPL (foto Vrba, 2014) .................................................. 36 

Obr. 29 Vzorek 1L, silně přeměněné zrno živce, XPL (foto Vrba, 2014) ............................ 37 

Obr. 30 Vzorek 1L, zrno kalcitu, XPL (foto Vrba, 2014) ..................................................... 37 

Obr. 31 Vzorek 1L, porušené zrno granátu, PPL (foto Vrba, 2014) ................................... 38 

 

 



Tomáš Vrba: Petrografické zhodnocení hornin z lomu Kobeřice u Přerova 

 

 

2014                                                                                                                             45 

 

9. Seznam tabulek 

Tabulka 1. Průměrné a maximální velikosti zrn křemene ve vzorcích S1 a S2 ................... 23 

Tabulka 2. Průměrné a maximální velikosti zrn živců ve vzorcích S1 a S2 ......................... 24 

Tabulka 3. Průměrné a maximální velikosti zrn úlomků hornin ve vzorcích S1 a S2 ......... 24 

Tabulka 4. Průměrné a maximální velikosti zrn těžkých minerálů ve vzorcích S1 a S2 ...... 24 

Tabulka 5. Průměrné a maximální velikosti zrn křemene ve vzorcích 1P,2L,2P,3L,3S ...... 27 

Tabulka 6. Průměrné a maximální velikosti zrn živců ve vzorcích 1P,2L,2P,3L,3S ........... 27 

Tabulka 7. Průměrné a maximální velikosti úlomků hornin ve vzorcích 1P,2L,2P,3L,3S .. 28 

Tabulka 8. Průměrné a maximální velikosti zrn těžkých minerálů ve vzorcích 

1P,2L,2P,3L,3S .................................................................................................................... 29 

 


