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Anotace 

Bakalářská práce pojednává o těšínitové asociaci ve slezské jednotce vnějších 

Západních Karpat v období spodní křídy. Asociace je složena z těšínitů, polštářových láv a 

tufitů. Základem práce je specifikování geologického vývoje slezské jednotky, hlavně 

hradišťského souvrství. Následně byla provedena dokumentace a odběr vzorků na 

vyhodnocení vybraného profilu s výskytem těšínitové asociace nacházejícím se na levém 

břehu řeky Ostravice u obce Baška. Před vyhodnocením vzorků byla popsána metodika 

přípravy výbrusu a RTG difrakční analýza. Konečné vyhodnocení vzorků pak bylo 

uskutečněno na základě makroskopického popisu vzorků a u vybraných vzorků i 

mikroskopického popisu vzorků nebo pomocí RTG difrakční analýzy.  

Klíčová slova: vnější Západní Karpaty, slezská jednotka, hradišťské souvrství, 

těšínitová asociace, spodní křída 

Summary 

Bachelor thesis deals with teschenite association in the Silesian Unit of the Outer 

Western Carpathians during Lower Cretaceous. The Association is composed of teschenite, 

pillow lavas and tuffites. The basis of this work is specifying the geological development 

of the Silesian Unit, mainly Hradišťě Formation. Subsequently documentation and 

sampling of the selected profile with the occurrence of the teschenite association located 

on the left bank of the river Ostravice was made near the village Baška. Before evaluating 

of the samples the methodology of preparation of thin section and X-ray diffraction 

analysis was described. The final evaluation of the samples was then carried out on the 

basis of the macroscopic description of samples and in selected samples also by 

microscopic description or by X-ray diffraction analysis. 

Key words:  Outer Western Carpathians, Silesian Unit, Hradišťě Formation, 

teschenite association, Lower Cretaceous 
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1 Úvod 

Cílem bakalářské práce je zdokumentovat vulkanity těšínitové asociace u obce 

Baška. Jedná se o asociaci hornin pojmenovaných jako alkalické lamprofyry. Někteří 

autoři však tenhle název neuznávají, protože nezahrnuje celou asociaci (těšínity, polštářové 

lávy a tufity), ale jenom žilnou variantu těšínitů.   

Vulkanity spadají do oblasti vnějších Západních Karpat, konkrétně do období 

křídy slezské jednotky vnější skupiny příkrovů. Nacházejí se v hradišťském souvrství, 

které sedimentovalo během spodní křídy.   

V druhé kapitole je popsána geologická stavba slezské jednotky, hlavně 

v godulském litofaciálním vývoji. Konkrétněji je pak popsáno hradišťské souvrství 

s těšínitovou asociací. Dále je zde rozebrána geografie místa odběru vzorků. 

Obsah třetí kapitoly je zaměřen na samotné dokumentování vybraného profilu 

s výskytem těšínitové asociace. Nachází se v ní popis a nákres profilu s výslednou 

fotodokumentací z terénu. Dokumentovaný profil má mocnost přibližně 3,5 m. 

Ve čtvrté kapitole s názvem vyhodnocení je zpracována metodika přípravy 

výbrusů vzorků a RTG difrakční analýzy. Následuje vyhodnocení odebraných vzorků 

makroskopicky a u vybraných vzorků také mikroskopicky nebo pomocí RTG difrakční 

analýzy. 
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2 Geologie a geografie  

V této kapitole je popsána geologie a geografie zájmové oblasti. Z geologického 

hlediska se jedná o slezskou jednotku krosněnské skupiny příkrovů vnějších Západních 

Karpat, konkrétně hradišťské souvrství, na které je výskyt vulkanitů vázán.  Stáří hornin 

slezské jednotky se pohybuje v rozmezí oxford – oligocén (Hruban 2013). Geograficky 

leží ZO jihozápadně od obce Baška. Výchoz se nachází na levém břehu řeky Ostravice. 

2.1 Geologie Západních Karpat 

Západní Karpaty patří s Východními a Jižními Karpatami k severní větvi alpského 

orogénu od Pyrenejí přes Alpy a další pohoří až k Himalájím. Dělí se na internidy  

a externidy, kde k internidám patří centrální ZK a vnitřní ZK a k externidám patří vnější 

ZK. Na území České republiky zasahují jenom vnější ZK v podobě čelní předhlubně  

a flyšového pásma, které se dělí na magurskou a krosněnskou jednotku (Grygar 2008). 

Krosněnská jednotka představující vnější skupinu příkrovů se podle Chlupáče  

et al. (2002) skládá z následujících dílčích jednotek. Předmagurská j. tvoří útržky před 

čelem magurského příkrovu, slezská j., ve které se nachází vulkanity těšínitové asociace, 

zdounecká j., která ve Chřibech tvoří útržky v magurském příkrovu. Podslezská j., jenž se 

v Podbeskydské pahorkatině nasunula na karpatskou předhlubeň, ždánická j., ve které se 

nachází útržky jurských sedimentů se svrchní křídou v Pavlovských vrších a pouzdřanská 

j., jenž je nejvíce vysunuta k severozápadu a také má nejvíce tektonicky přetvořenou 

strukturu před čelem ždánického příkrovu. Polohu jednotlivých jednotek je možné vidět na 

obrázku 1.  
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Obrázek 1: Regionální geologické dělení Západních Karpat na našem území (podle usnesení České 

stratigrafické komise 1994, 1995). 1 - Český masiv; 2 - spodní miocén karpatské předhlubně  

(eggenburg-karpat); 3 - střední miocén (baden); 4 - svrchní miocén (sarmat-pannon); 5 - pliocén;  

6 - pouzdřanská jednotka; 7 - ždánická a podslezská j.; 8 - zdounecká j.; 9 - slezská j.; 10 - předmagurská 

j.; 11 - račanská j. magurské skupiny příkrovů; 12 - bystrická j. magurské skupiny příkrovů;  

13 - bělokarpatská j. magurské skupiny příkrovů; 14 - příkrovy a přesmyky; 15 - zlomy; 16 - okraj 

transgrese; 17 - linie geologických řezů; 18 - vrty (Chlupáč et al., 2002). 

Ve slezské j. se rozlišují tři litofaciální vývoje, a to godulský, bašský a kelčský. 

Godulský vývoj je zastoupen hlavně v jv. části Kelčské pahorkatiny, v Rožnovské brázdě  

a v Moravskoslezských Beskydech. Mocnost všech souvrství je až 8 500 m se stářím od 

jury po paleogén. Nejstarší je vendryňské souvrství (dříve spodní těšínské vrstvy) tvořené 

vápnitými jílovci, na které pak sedimentovaly těšínské vápence, střídající se bioklastické  

a mikritové vápence.  Dále pak následuje převážně pelitické hradišťské souvrství, které 

bude popsáno níže. Za ním v aptu sedimentovalo veřovické souvrství skládající se 

z prokřemenělých na pyrit bohatých jílovců. V albu až cenomanu sedimentovalo lhotecké 

souvrství složené ze začátku tmavými jílovci, které se pak mění na vápnité jílovce 

s vložkami glaukonitických pískovců. Mazácké souvrství cenomanského stáří se 
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vyznačuje střídáním šedozeleně a cihlově červeně zbarvených jílovců s vložkami 

jemnozrnných křemitých pískovců. V turonu nastupuje typická drobně rytmická flyšová 

sedimentace v podobě godulského souvrství, které se pak dělí na spodní, střední a svrchní 

godulské vrstvy. Spodní vrstvy se skládají z nevápnitých glaukonitických pískovců 

střídajících se s jílovci, střední vrstvy jsou tvořené těšínskými pískovci s vápnito-jílovitým 

tmelem a svrchní vrstvy mají obdobný charakter jako spodní vrstvy. Od maastrichtu po dan 

sedimentovalo istebňanské souvrství reprezentující hrubě rytmický flyš v podobě 

arkózových, drobových nebo křemenných pískovců se slepenci na jejich bázi. Flyš se 

střídá s polohami nevápnitých jílovců. Následuje pak rožnovské souvrství, v rozmezí 

sedimentace od paleocénu po svrchní eocén, které tvoří hlavně různobarevné vrstvy jílovců 

s čočkami pískovců, ciężkowické pískovce, a vápnitých bioklastických vápenců, šešorské 

slíny. Menilitové souvrství, na hranici  eocénu až oligocénu, je statigraficky podobné se 

souvrstvím ve ždánické j. a je tvořené drobně rytmickým flyšem s převahou vápnitých 

jílovců s pískovcovými a rohovcovými polohami. Jako poslední se usazovalo krosněnské 

souvrství, které je tvořené flyšovými vrstvami převážně pískovců s pásmy s převahou 

vápnitých jílovců (Hruban 2013). ZO náleží godulskému vývoji.   

Bašský vývoj se nachází na menší ploše než godulský vývoj, konkrétně na 

Štramberské vrchovině. V bašském vývoji se také nachází hradišťské souvrství, které má 

na rozdíl od godulského vývoje větší rozsah, a to od berriasu po cenoman. Podle Eliáše 

(1970) se sedimentace v okolí Štramberka vyvíjela ve dvou faciích. První je kotoučská 

facie pozůstávající z vápnitých jílovců vázaných na svah karbonátové plošiny a druhá je 

chlebovická facie s tmavými jílovci, které jsou lemovány slepenci a pískovci. Nacházejí se 

zde akumulace bloků kopřivnických (červenohnědé, zelenavé nebo šedé barvy podobné 

slepencům) a štramberských vápenců (šedý mikritový vápenec). Ve vápencích se hojně 

vyskytují fosilie brachiopodů, mlžů, krinoidů aj. Následuje plaňavské souvrství tvořené 

černošedými jílovci s amonity. Bašské souvrství, tvořící nadloží hradišťského souvrství, je 

středně až hrubě rytmický flyš, ve kterém se alteruje zelenošedý vápnitý jílovec, gradačně 

zvrstvený vápenec, spongiový rohovec a vápnitý pískovec (Chlupáč et al. 2002). 

V Hrubanovi (2013) je pak ještě popsané pálkovické souvrství, které sedimentovalo 

nejpozději.  Složením je podobné istebňanskému souvrství. 

Na vnější okraj slezské jednotky je vázán kelčský vývoj, který s bašským 

vývojem sdílí hradišťské souvrství. V nadloží sedimentují jasenické a němetické 
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souvrství albského až cenomanského stáří podobné lhoteckému, bašskému a mazáckému 

souvrství (Chlupáč et al. 2002). Hruban (2013) popisuje také dubské souvrství, které se 

vyznačuje neobvyklým vývojem pro slezskou jednotku, protože převažují tmavošedé 

vápnité jílovce nad pískovci, a milotické souvrství s převahou šedých a zelenošedých 

vápnitých jílovců s četnými tělesy skluzových slepenců s valouny štramberských  

a kopřivnických vápenců a s písčitě-prachovou příměsí. 

2.1.1 Hradišťské souvrství 

Stáří hradišťského souvrství je od valanginu po apt. Skládá se ze třech různých 

litologií. První je ve spodní části tvořená turbiditními pískovci, pelosiderity, vápenci  

a vápenatými jílovci. Hohenegger (1861) in Golonka a Pícha (2006) je nazývají svrchní 

těšínské vrstvy. Dále následuje hradišťský pískovec v podobě lavic hrubozrnných 

turbiditních pískovců a slepenců s vložkami tenkých vrstev jílovců ve střední části. 

Pískovec je složen převážně z úlomků štramberského vápence a křemenných zrn. Třetí 

litologie sestává z vápenatých a nevápenatých jílovců a prachovců s častými konkrecemi 

pelosideritů ve svrchní části  (Golonka a  Pícha 2006). 

Golonka a Pícha (2006) ve své práci také uvádějí nejcharakterističtější znak 

hradišťského souvrství, a to přítomnost lávových proudů, polštářové lávy, pyroklastických 

hornin a žilných hornin těšínitového bazického, vápnitě-alkalického podmořského 

vulkanizmu. Nejvyšší aktivita vulkanizmu byla mezi berriasem a hauterivem.  

Na obrázku 2 je možné vidět pás vulkanitů těšínitové asociace ve Slezsku a na 

Moravě. 

 

Obrázek 2: Těšínity ve Slezsku a na Moravě (pl.wikipedia.org, upraveno) 

  ZO  
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Menčík et al. (1983) popisuje tři formy výskytu těšínitových vulkanitů. První 

forma je v podobě pyroklastických hornin, které jsou většinou přeměněné a jsou rozděleny 

na dva druhy. První je vitrický, jemnější lapily až sopečný prach, a druhý je litický, hrubší 

lapily až bombičky, tufolávy, lapilové tufy. Vitrická pyroklastika si zachovávají reliktní 

struktury a jsou rozložena ve směsi montmorillonitu a chloritu a tvoří příměs tufitických 

pískovců a jílovců nebo samostatné vrstvičky. Dalším typem je forma výlevných hornin, 

která náleží podmořským příkrovům. Považují se za ni horniny s texturou poštářových láv, 

mandlovců, aglomerátových láv, granulovaných láv nebo polohy celistvých hornin 

střídajících se s pyroklastiky. Obsahují xenolity z okolních sedimentů, hlavně jílovců  

a vápenců. Třetí formou jsou hypoabysální ložní žíly, které jsou nejčastější formou výskytu 

vulkanitů. Mocnost žil je od několika decimetrů do deseti metrů. Jejich podloží i nadloží je 

kontaktně metamorfováno, na jílovcích vyvolává koncentraci uhelného pigmentu  

a dekarbonatizaci v podobě kontaktních rohovců silných několik decimetrů.  Směrem od 

kontaktu se vyskytují nejprve proužkované porcelanity, nevápnité kontaktní rohovce  

a nevápnité rohovce. Zrnitost vyvřelin se liší podle mocnosti. Na styku s okolím jsou 

mikrokrystalické až kryptokrystalické a zrnitost se zvětšuje směrem do středu. U 

mocnějších žil se vyskytuje vnitřní magmatická diferenciace do několika horninových 

typů, které tvoří neostře nebo ostře ohraničené polohy, nepravidelné šmouhy nebo skvrny. 

Pokud krystalizace proběhla v pneumatolytickém prostředí, hornina je hrubozrnná 

s prizmaty amfibolu a pyroxenu s délkou několika centimetrů.  Jedním typem horniny jsou 

tvořeny hlavně drobná žilná tělesa.  

Šmíd (1978) in Menčík et al. (1983) vymezuje tři základní genetické skupiny 

hornin těšínitové asociace podle minerálního složení a jejich struktur. Podrobné dělení je 

vidět na obrázku 3.  

Nejrozšířenější jsou vulkanity z monchiquitové skupiny, vyskytují se hlavně ve 

vyšších částech hradišťského souvrství. Po nich následuje skupina pikritická (pikrity 

z monchiquitové řady a porfyrické pikrity) a diabasová, která se nejhojněji vyskytuje ve 

starších částech souvrství. Nejméně je zastoupena skupina těšínitů. Od západu k východu 

je možno pozorovat ubývání pyroklastik a podmořské výlevy (Menčík et al. 1983). 
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Obrázek 3: Petrografická klasifikace těšínitové formace (Menčík et al. 1983, upraveno) 

Dostál a Owen (1998) ve svém článku popisují těšínitovou asociaci jako alkalické 

lamprofyry ve formě pravých a nepravých žil ve flyšových horninách. Horniny jsou 

převážně středně až hrubozrnné s ofitickou, mikroporfyrickou, porfyrickou nebo 

panidiomorfickou strukturou. Tschermak v roku 1866 rozdělil horniny do dvou skupin 

podle obsahu olivínu na mafické pikrity (s olivínem) a středně kyselé těšínity (bez olivínu). 

Mafické, relativně melanokratní, horniny jsou více časté jako středně kyselé, mesokratické 

varianty. Vyrostlice mafických lamprofyrů jsou složeny z amfibolů, klinopyroxenů, 
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olivínů, biotitů, Fe-Ti oxidů a apatitů v jemnozrnné základní hmotě skládající se ze 

stejných minerálů. Středně kyselé, mesokratní horniny jsou složeny z amfibolů, pyroxenů, 

biotitů a živců. Leukokratní horniny obsahují K-živce. Základní hmota je proměnlivá 

většinou chloritizována, sausseritizována nebo zeolitizována. Někdy se v nich vyskytují 

sekundárně karbonáty nebo analcim. Autoři přirovnávají mafické horniny k alkalickým 

bazaltům, nefelinitům a bazanitům. 

2.2 Geografie zájmové oblasti 

Zájmová oblast je situována jihozápadně od obce Baška a jihovýchodně od obce 

Kunčičky u Bašky. Obě obce jsou součástí Moravskoslezského kraje v okrese  

Frýdek-Místek. Vzdálenost výchozu od mostu spojujícího obce Baška a Kunčičky u Bašky 

je přibližně 350 m proti proudu řeky a jeho přesnou polohu je možné vidět na obrázku 4. 

Jak je již zmíněno výše, výchoz je na levém břehu řeky Ostravice, bráno ve směru toku 

řeky.  

 

Obrázek 4: Satelitní snímek zájmové oblasti (Google Earth 2015) 
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2.2.1 Geomorfologie 

Zájmová oblast se dle morfologického členění ČÚZK zařazuje do  

Alpsko-himalájského systému. Jako provincie se uvádí Západní Karpaty, přesněji Vnější 

Západní Karpaty (subprovincie). Dále pak ZO patří do oblasti Západobeskydského podhůří 

a spadá do celku Podbeskydské pahorkatiny s podcelkem Třinecká brázda. Kód okrsku je  

IXD –1F – a, náležícímu Frýdecké pahorkatině. 

Okrsek ZO, Frýdecká pahorkatina, je podle Demka a Balatky (1987) popsán jako 

plochá pahorkatina v západní části Třinecké brázdy tvořená jíly, flyšovými jílovci  

a pískovci ždánicko-podslezského a slezského příkrovu. Reliéf je akumulační, vytvořen  

z náplavových kuželů Morávky, Ostravice a jejich přítoků.  

Třinecká brázda je mělká sníženina mezi Těšínskou a Lysohorskou pahorkatinou. 

Nachází se v severovýchodní části Podbeskydské pahorkatiny, jsou zde vyvřeliny těšínitů  

a kvartérní pokryvy. Vznikla v méně odolných horninách. Na dně se vyskytuje akumulační 

reliéf náplavových kuželů mladopleistocenního stáří, dále říční terasy s pokryvem 

sprašových hlín. Při okrajích přechází do denudačního reliéfu se zbytky zarovnaných 

povrchů. 

Podbeskydská pahorkatina je členitá pahorkatina budovaná převážně 

paleogenními a křídovými horninami. Je tvořená vrchovinami, pahorkatinami a brázdami 

severovýchodního až jihozápadního směru. Reliéf je hlavně denudační, s výskytem 

příkrovových trosek, s průlomovými údolími, pozůstatky zarovnaných povrchů a tvarů 

vzniklými po kontinentálním zalednění. Ve sníženinách se nachází velké náplavové kužele. 

Západobeskydské podhůří tvoří pruh nižšího terénu svahu Západních Beskyd, 

dále pokračuje do Polska a na území České republiky se nazývá Podbeskydská 

pahorkatina. Horninové složení je pestré. Pokryv se skládá z neogenních a kvartérních 

sedimentů a vyvřelin, usazených na kulmských a devonských horninách, bradel jurských 

vápenců a flyšových horninách. Reliéf je pahorkatinný až vrchovinný. V pleistocénu byla 

část zaledněná. Vrchovinné části jsou zalesněné převážně smrky a v nižších polohách 

duby, v pahorkatinách se vyskytují louky a pole. 
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2.2.2 Hydrologie 

Řeka Ostravice je tokem druhého řádu a patří do povodí Odry, která se vlévá do 

Baltského moře. Řeka se rozkládá na území 827 km2 a má délku 64 km. Vzniká soutokem 

Bílé a Černé Ostravice (Němec et al. 2009). 

2.2.3 Klimatologie 

V Atlase podnebí Česka jsou popsány Tolaszem et al. (2007) tři klasifikace 

klimatu. V České republice se asi nejvíc používá klasifikace podle Quitta. ZO se nachází 

v oblasti MW10, což značí mírně teplou oblast, ve které se počet letních dní pohybuje 

v rozmezí 40 až 50 a počet mrazových dní je od 110 do 130.  Průměrnou teplotu 10 °C  

a vyšší má 140 až 160 dní v roce. Průměrný roční úhrn srážek je mezi 200 až 450 mm.  
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3 Dokumentace 

Tato kapitola popisuje dokumentaci profilu, ze kterého byly odebrány vzorky na 

další analýzu. Podrobně byla dokumentována část odkryvu na levém břehu řeky (viz 

obrázky 5, 6). S profilováním se začalo od okraje řeky a pokračovalo se směrem k lesu. 

Podloží tvoří masivní vulkanická hornina, která je popsána níže (A). Dále je zde vidět další 

magmatická hornina s výraznou mandlovcovitou texturou (B). Následuje kontaktní zóna, 

která přechází do prachovcovitých jílovců měnících se směrem do nadloží na jílovce. Za 

nadloží je možno považovat vrstvu vápenců, na kterých je pak uložena polštářová láva. Je 

možné, že vrstevní sled je převrácený. Vrstevnatost litologického rozhraní je 302/50. 

Následuje popis jednotlivých horninových těles: 

A - nachází se nejblíže břehu řeky, je to masivní vulkanická hornina o mocnosti 

50 cm. Barva horniny je tmavě zelenošedá. Pravděpodobně se jedná o pyroxenit se zeolity. 

Místy má hornina mandlovcovitou texturu. Z daného horizontu byl odebrán vzorek č. 1.  

B – je tvořen zelenošedou horninou s výraznou mandlovcovitou texturou. 

Mocnost horizontu je 65 cm. V hornině jsou časté žilky kalcitu. Číslo odebraného vzorku 

je 2. 

C - má mocnost 6 cm a reprezentuje kontaktní zónu s vulkanitem. Má tmavošedou 

až zelenošedou barvu.  Hornina je podobná kontaktnímu rohovci. V daném horizontu byl 

odebrán vzorek s č. 3. Na kontaktu byla naměřena vrstevnatost 298/55. 

D - má rezavou barvu. Jedná se o hlíznatý útvar s mocností 10 cm. Struktura je 

jemnozrnná. Rezavá barva je způsobena zvětráváním pyritu. V tomto horizontu byly 

odebrány dva vzorky horniny s č. 4a a 4b. Daný horizont je vidět ve spodní části  

obrázku 7. Směrem k vrchní části fotografie je pak horizont E a F. 

E -  je jílovec, který nemá znaky metamorfózy. Ve spodní části se nachází 2 cm 

mocná vrstva jemnozrnného vápence. Můžeme tu také vidět kostky a rombododekaedry 

pyritu. Na povrchu jsou jílovce pokryty bílým povlakem představující sírany. Odebrán byl 

vzorek s č. 5. Mocnost celého horizontu je 10 cm.  
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F - je 60 cm mocná vrstva tufitu. Má zelenočernou barvu a drolí se. Nacházejí se 

tady 20 cm velké „útržky“ vulkanitu (vzorek č. 6) složené z drobných kuliček. Hornina má 

mandlovcovitou texturu a původně to pravděpodobně byla proplyněná hmota. Vyskytují se 

tu taky útržky jílovců, vzorek č. 7, a vápenatých konkrecí, vzorek č. 8.  

G - dosahuje mocnosti až 160 cm. Jedná se o pelitický sediment nepravidelné 

mocnosti. Do této části zasahují polštářové lávy. První metr je černý břidličnatě rozpadavý 

prachovcovitý jílovec, vzorek č. 11, který postupně přechází do jemnozrnného střípkovitě 

se rozpadajícího jílovce, vzorek č. 12, s mocností 60 cm. V nejvyšší vrstvě se nachází 

konkrecím podobné vápence, vzorek č. 13. V horizontu jsou také místy viditelné žilky 

kalcitu, které vyplnily tektonické poruchy. Běžně se v jílovcích vyskytují pyritové 

konkrece. Některé konkrece pyritu se sekundárně změnily na sádrovec v podobě lesklých 

bílých šupinek, vzorek č. 9. Taky se zde místy nachází uhelná hmota, vzorek č. 10. 

Zajímavé je, že zuhelnatělé pozůstatky velikosti až 10 cm jsou lemovány krustou tvořenou 

pyritem. Vrstevnatost jílovců je 254/28. Změna zrnitosti je viditelná na obrázku 8. 

H - je tvořen polštářovou lávou. Jeden polštář má velkost až 80 cm. Barva je 

zelenošedá. Vyskytují se tady minimálně tři polštáře. Odebraný vzorek má č. 14. Obrázek 

9 reprezentuje daný horizont. 

 

Obrázek 5: Nákres profilu z terénu. 1 – tok řeky; 2 – vulkanické horniny; 3 – kontaktní 

zóna; 4 – jílovce; 5 – tufit s útržky jílovců a vápenatými konkrecemi (Cviková 2014) 
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Obrázek 6: Dokumentovaný profil (Skupien 2014) 

 

Obrázek 7: Horizonty D, E, F (od spodní strany fotografie směrem nahoru) (Cviková 2014) 
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Obrázek 8:  Horizont G, měnící se prachovcovitý jílovec na jemnozrnný jílovec;  

(směrem od spodní k vrchní části fotografie) (Cviková 2014) 

 

Obrázek 9: Polštářová láva v nejvyšší části dokumentovaného profilu (Skupien 2014) 
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4 Vyhodnocení 

V této kapitole je rozebraná metodika přípravy vzorků na pozorování pod mikroskopem  

a na provedení RTG difrakční analýzy. Následně je pak popsáno vyhodnocení vzorků. Na 

makroskopický popis bylo vybráno 15 vzorků, ze kterých se pak vybralo 5 vzorků na 

mikroskopický popis (1, 2, 3, 9 a 13) a 8 vzorků (1, 2, 3, 4, 8, 9, 11 a 13) na difrakční analýzu. 

4.1 Metodika příprav na vyhodnocení vzorků 

4.1.1 Příprava výbrusu 

Příprava výbrusu se skládá z několika fází, konkrétně z řezání, hrubého zbroušení, 

tmelení na podložní sklo, broušení a následného dobroušení na skle, po kterém pak 

následuje překrytí krycím sklem s tmelem v podobě kanadského balzámu. 

Nejdříve se musí z daného vzorku horniny odřezat menší kus, který se pak po 

hrubém zbroušení nalepí na podložní sklo. Vzorky byly řezané pomocí diamantové pily 

pod vodou, aby se zmenšilo tření mezi horninou a pilou a zabránilo se prášení.  

Hrubé zbroušení se provádí na stroji Struers LaboPol – 21, kde se plocha, ze které 

se stane následně výbrus, vyleští na třech brusných kotoučích s různou velikostí zrnitosti 

na palec, konkrétně 220, 600 a 1200. Tímto způsobem se odstraňují nerovnosti, které 

vznikly při řezání, a tím pádem se zvětšuje plocha, která se přilepí k podložnímu sklu. 

Brousí se za přítomnosti vody.  

Fáze tmelení se vyznačuje přilepením daného vzorku na podložní sklo, které je  

z jedné strany matné od předchozího broušení na pomocném skle. Na zbroušení 

podložního skla se používá brusný prášek se zrnitostí 800. Podložní sklo se brousí kvůli 

lepší přilnavosti horniny při lepení.  

Když lepidlo zaschne, přechází se na další fázi, kterou je broušení. Podložní sklo 

se přisaje na podložku stroje Discoplan – TS a potom se pomocí diamantové frézy pod 

tekoucí vodou zbrousí na tloušťku několika desetin milimetru.  
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Další fáze je dobroušení na skle. Po broušení by měl být vzorek průsvitný  

a v této fázi by se měl používat mikroskop na kontrolu tloušťky. Na dobroušení se 

používají brusné prášky nejprve s větší zrnitostí, většinou se jedná o zrnitost 400, a pak 

jemnější se zrnitostí 800. Když je dosaženo požadované tloušťky, vzorek se potře 

kanadským balzámem a překryje krycím sklem. Po zaschnutí se sklo očistí od 

přebytečného balzámu a výbrus je hotový. 

4.1.2 Příprava na RTG difrakční analýzu 

Nejprve se vybrané vzorky podrtí v čelisťovém drtiči, aby se následně rozmělnili 

na jemný prášek v achátové misce. Další zpracování vzorku je prováděno Ing. Daliborem 

Matýskem, Ph.D. z Institutu geologického inženýrství na VŠB – TUO.  

K dalšímu postupu patří příprava orientovaných preparátů, které koncentrují jílové 

minerály se zrnitostní frakcí menší než 1 µm. Na rozdispergování vzorků se použilo cca  

50 mg/l dispergátoru v podobě pyrosulfátu sodného a k dispergaci došlo v ultrazvukové 

lázni v demineralizované vodě. Po uplynutí přibližně 33 hodin se měřily sedimentované 

vzorky menší než 1 µm a celkové pomleté vzorky. 

Měření bylo provedeno na plně automatizovaném a modernizovaném 

difraktometru URD – 6 (Rich. Seifert – FPM, SRN) za následujících podmínek: záření 

CoKα/Ni filtr, proud 35 mA, napětí 40 kV, krokový režim s krokem 0.05o 2Θ s časem na 

kroku 3 s a s digitálním zpracováním výsledných dat. Pro vyhodnocování a měření byl 

použit firemní program RayfleX (RayfleX Analyze, RayfleX ScanX , verze 2.289). 

Stanovení kvalitativního složení se provádělo na základě databáze difrakčních dat 

PDF – 2, verze 2001 (International Centre for Diffraction Data, Pennsylvania, USA).  

U některých vzorků byla prováděna také semikvalitativní analýza. Ke stanovení 

kvantitativního složení se použila Rietveldova metoda (program Autoquan). Protože 

nastávají problémy s modelováním difrakčních záznamů smíšených struktur typu  

illit – smektit, nebyla provedena semikvantitativní analýza jílových frakcí menších než  

1 µm. 
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4.2 Makroskopický popis vzorků 

Jak již bylo zmíněno výše, na místě bylo odebráno 15 vzorků, z toho dva vzorky 

byly z jedné horniny. Každý vzorek má před svým číslem také pojmenování BAŠ, které 

značí místo odběru vzorku. 

Vzorek BAŠ 1 – diabas  

Vzorek BAŠ 1 je zvětralý. Na povrchu jsou patrné šedé měňavkovité skvrny, 

které vznikly sekundárně. Textura je amygdaloidní, mandle jsou drobné, vyplněné 

pravděpodobně kalcitem reagujícím s HCl. Základní hmota má tmavošedou barvu 

s nádechem do zelena a je drobnozrnná. Vyskytují se tady malé zrníčka kalcitu bílé  

a oranžové barvy. 

Vzorek BAŠ 2 – silně přeměněný diabas 

Barva vzorku BAŠ 2 je světlezelená. Textura je amygdaloidní, mandle jsou větší 

než ve vzorku BAŠ 1 a jsou také vyplněny kalcitem. Struktura základní hmoty je 

jemnozrnná až celistvá. Na povrchu je hornina zvětralá. Vyskytují se tu fialovomodré 

skvrny, pravděpodobně tvořené oxidy manganu nebo železa. Místy jsou také patrné rezavé 

skvrny zvětralého pyritu.  

Vzorek BAŠ 3 – kontaktní rohovec 

Kontaktní rohovec je na povrchu zvětralý a má rezavou barvu, způsobenou 

zvětráním pyritu. Nezvětralý má bílo-šedou barvu s patrnou laminovanou vrstevnatostí. 

S kyselinou chlorovodíkovou nereaguje. Textura je lepidoblastická. Struktura je na pohled 

jemnozrnná až celistvá. 

Vzorek č. 4a - tufit 

Vzorek BAŠ 4a je na povrchu zvětralý a má rezavou barvu. Nezvětralá část má 

šedozelenou barvu. Volným okem jsou viditelné zrna pyritu. Bíle zrna kalcitu reagují  

s HCl. Vzorek není vrstevnatý a má nerovný lom. Na vzorku jsou patrné praskliny, hornina 

je rozpadavá. Struktura je jemnozrnná, textura je afyrická.   
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Vzorek BAŠ 4b - tufit 

Vzorek je méně rozpadavý než vzorek BAŠ 4a. Také je méně zvětralý. Nezvětralý 

má světlešedou barvu s nádechem do zelena. Patrná je vrstva pyritu. Hornina je lomná. 

Viditelné drobné krystalky se skleným leskem pravděpodobně patří kalcitu, který reaguje 

s HCl. Textura a struktura je obdobná jako u vzorku BAŠ 4a. 

Vzorek BAŠ 5 - jílovec 

Jílovec je střípkovitě rozpadavý s břidličnatou vrstevnatostí. Má tmavošedou až 

černošedou barvu. Místy je zvětralý (zelený mechový porost). Texturu má lutitickou. 

Vzorek má nízkou tvrdost, je štípatelný.  

Vzorek BAŠ 6 - tufit 

Vzorek má zelenošedou barvu. Na povrchu je mírně zvětralý. Nachází se tady 

nepravidelné fialové skvrny pravděpodobně oxidů železa nebo manganu. Středem vzorku 

vede malá bílá žilka, podle všeho kalcit. Vzorek má nepravidelný lom. Textura je 

mandlovcovitá. Základní hmota je jemnozrnná až celistvá. 

Vzorek BAŠ 7 – útržky jílovce v tufitu 

Vzorek je velmi zvětralý, drobivý. Na povrchu jsou skvrny oxidů pravděpodobně 

manganu nebo železa. Volným okem jsou zde vidět bíle krystalky patrně kalcitu, který 

reaguje s HCl.  

Vzorek BAŠ 8 – vápenatá konkrece 

Konkrece má ve zvětralém stavu zelenou barvu, nezvětralá je šedá. Malé žilky 

pravděpodobně kalcitu reagují s HCl. Na pohled má jemnozrnnou strukturu a kompaktní 

texturu. 

Vzorek BAŠ 9 -  pyritová konkrece 

Hornina je na povrchu zvětralá a má rezavou barvu. V nezvětralé formě má 

šedozelenou barvu. Nachází se zde malé bílé šupinky sádrovce. Vyskytují se zde drobné 

zrníčka patrně pyritu. Textura je porfyrická. Vyrostlice jsou drobnozrnné. Základní hmota 

je jemnozrnná až celistvá. 
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Vzorek BAŠ 10 – uhelná hmota 

Vzorek BAŠ 10 je černé barvy s lasturnatým lomem. V kratším směru se táhnou 

napříč horninou v rozličných intervalech žilky kalcitu, které reagují s HCl. Textura  

je kompaktní a struktura je celistvá. Kontaktní hornina je pravděpodobně magmatická 

s jemnozrnnou strukturou a afyrickou texturou, která je na povrchu zvětralá. Podle všeho je 

alkalická, protože reaguje s HCl. 

Vzorek BAŠ 11 -  prachovcovitý jílovec 

Vzorek BAŠ 11 má lutitickou texturu a afyrickou strukturu. Barva horniny je 

černá. Vzorek je nezvětralý. Patrná je laminace, která je výraznější jako u vzorku BAŠ 5, 

který má výraznější vrstevnatost.  

Vzorek BAŠ 12 – jemnozrnný jílovec 

Vzorek BAŠ 12 má šedočernou barvu. Na povrchu je místy navětralý (rezavá 

barva), pravděpodobně se v hornině nachází pyrit. Dále jsou vidět stopy po proudu řeky. 

Textura je pelitická. Struktura je vrstevnatá. Oproti vzorku BAŠ 11 se hornina rozpadá na 

menší kusy, které do sebe zapadají. 

Vzorek BAŠ 13 - vápenec 

Vzorek je ve formě masivního kusu vápence. Barva nezvětralé části je modrošedá. 

Na povrchu je zvětralý a má rezavou barvu. Textura je kompaktní. Struktura je jemnozrnná 

s patrnou nepravidelnou laminací na nezvětralé části. Místy jsou vidět žluté zrníčka 

s kovovým leskem, které představují pyrit. Horninu protínají malé žilky kalcitu. 

Vzorek BAŠ 14 – polštářová láva 

Textura vzorku BAŠ 14 je amygdaloidní. Mandle jsou tvořeny bílými zrny kalcitu 

reagujícím s HCl. V základní hmotě se pak také vyskytují oranžové zrna kalcitu. Základní 

hmota má zelenošedou barvu. Struktura je jemnozrnná až celistvá. Místy jsou patrné 

fialové skvrny oxidů pravděpodobně železa nebo manganu. Hornina je lomná  

a navětralá. 
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4.3 Mikroskopický popis vzorků 

Vzorek BAŠ 1 – pyroxenický diabas 

Vzorek má porfyrickou strukturu a všesměrnou texturu. Nejvíce se vyskytující 

minerál je lištovitý klinopyroxen, konkrétně augit s velikostí zrn od 150 do 580 µm 

v protáhlém směru, který pod zkříženými nikoly nabývá modrou barvu, bez polarizátoru 

má bílou barvu. Dále je vidět zrna pleochroického biotitu s hnědorezavou barvou, velikost 

zrn je okolo 80 µm. Taky se zde vyskytují černé přibližně kruhové opakní zrna pyritu 

s euhedrálním omezením zrn. Na obrázku 10 a 11 je zobrazena mandle vyplněná 

pravděpodobně křemenem, dále augit, biotit a pyrit. V matrixu je místy vidět mikroklin. 

  

Obrázek 10: (vlevo) Vzorek BAŠ 1, mandle křemene, augit, pyrit, analcim, PPL (Skupien 2015) 

Obrázek 11: (vpravo) Vzorek BAŠ 1, mandle křemene, augit, pyrit, CPL (Skupien 2015) 

   

Obrázek 12: (vlevo) Vzorek BAŠ 1, augit, pyrit, biotit, PPL (Skupien 2015) 

Obrázek 13: (vpravo) Vzorek BAŠ 1, augit, pyrit, biotit, mikroklin v matrixu, CPL (Skupien 2015) 
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Vzorek BAŠ 2 – chloritizovaný diabas 

Tvoří ho jemnozrnná hmota bez patrné struktury. Textura je mandlovcovitá. Je 

zde vidět náznaky počáteční krystalizace klinopyroxen ve formě lištiček. Nachází se tady 

opakní minerál magnetit, který tvoří automorfní euhedrální zrna s rozměry od 60 do  

90 µm. Výplň mandlí je složená z analcimu a kalcitu. Vzorek je silně chloritizován. Místy 

je vidět zrníčka biotitu.  

  

Obrázek 14: (vlevo) Vzorek BAŠ 2, mandle vyplněná kalcitem, magnetit, PPL (Cviková 2015) 

Obrázek 15: (vpravo) Vzorek BAŠ 2, mandle vyplněná kalcitem, magnetit, CPL (Cviková 2015) 

  

Obrázek 16: (vlevo) Vzorek BAŠ 2, magnetit, analcim, chloritizace, PPL (Cviková 2015) 

Obrázek 17: (vpravo) Vzorek BAŠ 2, magnetit, analcim, chloritizace, CPL (Cviková 2015) 

Vzorek BAŠ 3 – kontaktní rohovec 

V mikroskopu se vzorek jeví jako šedá jemnozrnná hmota, ve které se nedají 

poznat žádné další minerály. Vyskytují se tu ale opakní zrníčka nejspíš pyritu. 
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Vzorek BAŠ 9 – pyritová konkrece 

Vzorek BAŠ 9 má porfyrickou texturu. V odraženém světle se zobrazují žluté 

zrna pyritu, které při dopadajícím světle působí opakně. Vyskytují se tu orbikulární zrna 

ohraničené membránami organického původu vyplněné izotropním minerálem s velikostí 

od 120 do 300 µm, místy rozrušené. Matrix tvoří sádrovec.  

    

Obrázek 18: (vlevo) Vzorek BAŠ 9, pyrit, PPL (Cviková 2015) 

Obrázek 19: (vpravo) Vzorek BAŠ 9, pyrit, sádrovec, CPL (Cviková 2015) 

   

Obrázek 20: (vlevo) Vzorek BAŠ 9, pyrit,  porušená orbikulární zrna, PPL (Cviková 2015) 

Obrázek 21: (vpravo) Vzorek BAŠ 9, sádrovec,  porušená orbikulární zrna, CPL (Cviková 2015) 

Vzorek č. 13 – sparitový vápenec 

Vzorek BAŠ 13 má krystalickou texturu. Struktura je alochemická. Vzorek je tvořen 

hlavně sparitem v podobě kalcitu, který má pod normálním světlem bílou barvu, zháší 

barevně, ale hlavně v odstínech růžové barvy. Zrna jsou kulovitá a rozměry se pohybují od 

20 do 200 µm, nejčastěji však v rozmezí 40 až 50 µm. Tmavá hmota mezi zrny kalcitu je 
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pravděpodobně organický materiál. Je zde také vidět bílá zrna mikroklinu, půlkruhovitého 

tvaru, která pod zkříženými nikoly zháší šedě. 

   

Obrázek 22: (vlevo) Vzorek BAŠ 13, zrna kalcitu, PPL (Cviková 2015) 

Obrázek 23: (vpravo) Vzorek BAŠ 13, zrna kalcitu, CPL (Cviková 2015) 

  

Obrázek 24: (vlevo) zrna kalcitu, mikroklinu, pyritu, PPL (Cviková 2015) 

Obrázek 25: (vpravo) Vzorek BAŠ 13, zrna kalcitu, mikroklinu, pyritu, CPL (Cviková 2015) 

4.4 RTG difrakční analýza vzorků 

Z výsledků RTG analýzy vyplývá, že zkoumané horniny mají podobně složení, 

které se mění pouze v procentuálním zastoupení. Ve všech zkoumaných vzorcích se 

vyskytuje mikroklin, co svědčí o draselné metasomatóze. Kalcit s pyritem se vyskytuje v  

7 vzorcích. Montmorillonit se nachází v prvních třech vzorcích. Níže následují grafy 

s procentuálním zastoupením jednotlivých minerálů. Výstupy z analýzy jsou pak 

v přílohách I až VIII.  
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Vzorek BAŠ 1 – diabas 

Vzorek BAŠ 1 je z největší části tvořen klinopyroxenem augitem (41,81 %). Dále 

následují analcim (18,14 %), mikroklin (15,20 %), kalcit (7,13 %), lizardit (5,06 %), 

montmorillonit (4,78 %), biotit (2,22 %), apatit (2,12 %), pyrit (2,08 %) a anatas (1,44 %). 
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Graf 1: Vzorek BAŠ 1, vyhodnocení RTG analýzy 

Vzorek BAŠ 2 – silně přeměněný diabas 

Vzorek BAŠ 2 je na rozdíl od prvního vzorku tvořen z největší části kalcitem 

(19,92 %), za ním následuje mikroklin (16,56 %), montmorillonit (14,98 %), lizardit 

(14,70 %), albit (13,75 %), biotit (10,09 %), anatas (3,47 %), pyrit (2,14 %), analcim  

(1,64 %), apatit (1,53 %) a magnetit. 
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Graf 2: Vzorek BAŠ 2, vyhodnocení RTG analýzy 



2015  25 

Vzorek BAŠ 3 – kontaktní rohovec 

Vzorek BAŠ 3 je až z 88,6 % tvořen mikroklinem. Dále se zde nachází chlorit 

(6,02 %), montmorillonit (2,51 %), biotit (1,89 %) a markazit (0,97 %). 
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Graf 3: Vzorek BAŠ 3, vyhodnocení RTG analýzy 

Vzorek BAŠ 4 – pyritizovaný tufit 

Nejhojnější minerál daného vzorku je pyrit (42,17 %). Za ním pak následuje 

mikroklin (24,00 %), kalcit (12,13 %), chlorit (10,59 %), albit (7,87 %), sádrovec (1,71 %) 

a anatas (1,53 %). 
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Graf 4: Vzorek BAŠ 4, vyhodnocení RTG analýzy 
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Vzorek BAŠ 8 – vápenatá konkrece 

Nadpoloviční většinu vzorku BAŠ 8 tvoří kalcit s 57,27 procenty. Dále obsahuje 

mikroklín (21,97 %), křemen (9,47 %), chlorit (7,27 %), pyrit (2,90 %) a siderit (1,12 %). 
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Graf 5: Vzorek BAŠ 8, vyhodnocení RTG analýzy 

Vzorek BAŠ 9 -  pyritová konkrece 

Vzorek BAŠ 9 je zpoloviny tvořen pyritem (50,60 %). Potom obsahuje mikroklin 

(17,81 %), chlorit (7,22 %), analcim (6,29 %), sádrovec (5,32 %), kalcit (5,19 %), albit 

(4,60 %) a anatas (2,99 %), 
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Graf 6: Vzorek BAŠ 9, vyhodnocení RTG analýzy 
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Vzorek BAŠ 11 – metasomatizovaný jílovec 

Až dvě třetiny vzorku BAŠ 11 jsou tvořeny mikroklinem, přesněji 65,68  %. Dále 

se zde vyskytuje kalcit (16,32 %), albit (13,54 %), pyrit (2,28 %), chlorit (1,57 %)  

a flogopit (0,61 %). 
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Graf 7: Vzorek BAŠ 11, vyhodnocení RTG analýzy 

Vzorek BAŠ 13 – mikroklinový vápenec 

Vzorek BAŠ 13 je složen jenom ze třech minerálů. Jsou jimi kalcit (61,32 %), 

mikroklin (32,78 %) a pyrit (5,89 %). 
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Graf 8: Vzorek BAŠ 13, vyhodnocení RTG analýzy 
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5 Závěr 

Cílem práce bylo zdokumentovat vybraný profil s výskytem těšínitové asociace. 

Byly změřeny mocnosti horizontů, pak následoval jejich stručný popis a nákres jejich 

uložení a zároveň byly odebrány vzorky na další popis (makroskopický, mikroskopický 

a popis pomocí RTG difrakční analýzy) v dané lokalitě (levý břeh řeky Ostravice u obce 

Baška). 

Odebrané vzorky byly nejprve popsány makroskopicky. Většina hornin byla 

navětralá z důvodu působení vlhkosti blízké řeky. Na pohled se magmatické horniny zdály 

jemnozrnné až celistvé s amygdaloidní texturou, kdy mandle byly vyplněné kalcitem  

a analcimem. Jílovce, do kterých se magmatity vlévaly, nebyly natolik zvětralé, na pohled 

byla zjevná vrstevnatost nebo laminace. Skoro ve všech horninách byly stopy po pyritu, 

buď v podobě rezavé barvy zvětrání, nebo byla vidět přímo malá zrníčka. Přítomnost 

pyritu se pak potvrdila v pozorování mikroskopem a ve vyhodnocení RTG difrakce.  

Magmatické horniny mají porfyrickou nebo amygdaloidní texturu s jemnozrnnou 

základní hmotou. Amygdaloidní textura byla vytvořena při hydrotermální přeměně 

(metasomatóze), kdy do pórů pronikaly roztoky analcimu a kalcitu a do základní hmoty  

a do kontaktních hornin se dostal mikroklin, který ve výbrusech nebyl patrný, ale podle 

RTG difrakční analýzy se vyskytuje ve všech zkoumaných vzorcích, dokonce ve velmi 

hojném množství. Mikroklin byl sledován rovněž v okolních jílovcích. Lze tudíž 

předpokládat výraznou metasomatózu. 

Vzorky BAŠ 1, BAŠ 2 a BAŠ 3 také obsahují montmorillonit, který je znakem 

smektitizace daných hornin. Vulkanické horniny BAŠ 1 a BAŠ 2 je možno přiřadit 

k diabasům. 

Zrnitost hornin se směrem od kontaktu s okolní horninou zvětšuje, proto má 

vzorek BAŠ 1 pod mikroskopem viditelné krystaly augitu na rozdíl od vzorku BAŠ 2, 

který má jen náznaky lištovitých krystalů. Tufity mají v sobě kromě útržků okolních hornin 

pyrit a jiné minerály svědčící o jejich sekundární přeměně.  

V dokumentovaném profilu se tedy vyskytují všechny tři typy těšínitové asociace 

(diabas BAŠ 1 a BAŠ 2; tufity BAŠ 4 a BAŠ 6 a polštářová láva BAŠ 14). 
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