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ANOTACE 

Předmětem této diplomové práce je průzkum kaustobiolitických příměsí v těţeném 

materiálu na lokalitě štěrkovny Grygov. Práce si klade za cíl zdokumentovat polohu a 

mocnost organického materiálu pomocí vyhodnocení průzkumných vrtů. Dalším cílem 

diplomové práce je dostupnými metodami zjistit stáří a původ organického materiálu na 

loţisku. 

 

Klíčová slova: kaustobiolity, rašelina, štěrkovna, Hornomoravský úval 

 

SUMMARY 

The subject of this thesis is the research of the kaustobiological adulterants in the mined 

material on the locality of gravel-pit in Grygov. The objective of this thesis is to document 

the position and the thickness of the organical material by interpretation of the outcomes 

from the test holes in the area. 

The another objective of this thesis is to investigate the age and the origin of the organic 

material in the deposit by using attainable methods. 

 

The key worlds: Kaustobiolits, turf, gravel-pit, Hornomoravský úval 
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1. Úvod 

Výskyt rašelinných proplástků v dobývaných štěrkopískových sedimentech na lokalitě 

Grygov (obr.1.1) je zajímavým, i kdyţ v regionu ne zcela ojedinělým fenoménem. 

Porozumění procesu vzniku těchto drobných kaustobiolitických loţisek můţe pomoci 

vysvětlit geologickou, i klimatologickou minulost nejen nejbliţšího okolí zájmové lokality. 

Loţisko Grygov vyuţívá štěrkopískovou akumulaci údolní terasy ve střední části 

Hornomoravského úvalu. Zde těţeným materiálem jsou valouny o velikosti mezi 3 – 5 cm, 

vyjímečně i větší. Aby bylo moţné dobře pochopit místní geologické podmínky lokality 

Grygov, je nutné se nejprve zabývat širším okolím zájmové oblasti, a to konkrétně 

Hornomoravským úvalem. Informace o geologické minulosti Hornomoravského úvalu jsou 

poměrně dobře popsány v dostupné literatuře. Dále je moţno přistoupit k podrobnějšímu 

rozboru podloţí lokality lomu, kde informace z jednotlivých průzkumných vrtů umoţňují 

sestavit reprezentativní geologický řez zájmovou oblastí. Detailní prozkoumání vzorků 

vyzvednutých kaustobiolitů pak jiţ umoţní udělat si celistvý obrázek o stáří a původu 

organických usazenin a zároveň snad pomůţe odborníkům v systematickém předpovídání 

výskytu těchto loţisek, která jsou pro těţbu štěrkopísku nemalou komplikací.   

 

 

Obr. 1.1 Organická hmota na ložisku Grygov uvolněná těžbou ( Ing. Juzik 2009). 
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2. Geologická stavba studované lokality 

2.1 Vymezení sledované lokality 

Sledovaná lokalita se nachází ve vnitrokarpatské sníţenině Hornomoravského 

úvalu, protaţené ve směru SSZ-JJV.  Na severu zasahuje úval aţ do okolí Zábřehu mezi 

Zábřeţskou a Úsovskou vrchovinu, na jihu se stýká Napajedelskou bránou 

s Dolnomoravským úvalem. Na západní straně je omezen Drahanskou vrchovinou, 

Vyškovským úvalem, Litenčickými vrchy a Chřiby, na východní straně Nízkým 

Jeseníkem, Moravskou bránou, Kelčskou pahorkatinou, Hostýnskými vrchy a zčásti i 

Vizovickou vrchovinou. Sledovaná oblast Grygova (obr.1.2) se nachází na území 

Olomouckého kraje, v okrese Olomouc, mezi obcí Koţušany – Táţaly na východě a Velký 

Týnec na západě. Zkoumané území je zobrazeno na Státní mapě 

Obr. 1. Zájmové území slouţí jako dobývací prostor kvalitního štěrkopísku. V JZ části se 

nachází mokřina o rozloze asi 0,4 ha., která se táhne severojiţním směrem aţ po Přírodní 

rezervaci Království. Odvodňovací osou celé oblasti je řeka Morava s říčkou Morávkou, 

která protéká loţiskem v západní části. Nadmořská výška terénu se pohybuje v rozmezí 

204 – 207 m n. m. Klimaticky se dá tato oblast zařadit mezi teplé oblasti s průměrnou roční 

teplotou 8°C a průměrnými ročními sráţky 550 – 600m mezi mírně suché kraje. 

 

 

Obr. 1.2 Lokalizace štěrkovny u Grygova (www.mapy.cz, upraveno Marie Křížová) 
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2.2 Geologický vývoj Hornomoravského úvalu 

2.2.1 Proterozoikum a paleozoikum 

Nejstarší horniny z předdevonského krystalinika byly zjištěny vrty v Olomouci a 

sv. od Drţovic u Prostějova. Jde o granitoidový masív, který se ve střední části úvalu 

označuje jako olomoucký masív. Jeho sloţení se pohybuje od pegmatitické ţuly ke 

granodioritu a  plášt´ tvořený převáţně fylity nebo jinými epizonálně metamorfovanými 

horninami mladoproterozoického stáří (Barth a kol. 1971). V poruchovém  pásmu Hané je 

patrná intenzivní mylonitizace. V oblasti Hornomoravského úvalu byla nejprve vyvrásněna 

mladoproterozoická geosynklinála. Potom následoval mohutný postorogenní granitoidní 

plutonismus a ve starších prvohorách se úval stal součástí rozlehlé suchozemské elevace a 

byl vystaven neustálému zvětrávání a denudaci. Moravskoslezská oblast se během devonu 

stala součástí evropských variscid a byla zaplavena mořem. Kra Hornomoravského úvalu 

byla vyzdviţena a vytvořila krystalinický práh, který odděloval jesenickou a drahanskou 

pánev. V Hornomoravském úvalu vrstevní sled prahové facie devonu odpovídá v podstatě 

faciálnímu vývoji Moravského krasu. Souvrství lze většinou přiřadit k jednotkám lokální 

stratigrafické stupnice. Bazální devonská klastika jsou tvořena dobře vytříděným 

materiálem (křemence nebo křemenné slepence) a v jejich nadloţí leţí souvrství tmavě 

šedých dolomitických vápenců. V nadloţí tohoto souvrství jsou vyvinuty málo mocné, ale 

paleontologicky velmi bohaté „červené vrstvy korálové―(Grygov, Přerov, Čelechovice na 

Hané) a na ně následující světlejší lavicovité, laminované vápence, dále pak velkou faciální 

rozmanitost tvoří deskovité vápence s tenkými vloţkami břidlic nebo výše i rohovců. U 

Čelechovic, Grygova, a u Mladeče je vrstevni sled zakončen břidlicemi s radiolarity. 

Vulkanicko-pelitická facie se nachází v sousední oblasti hlubšího devonského moře. 

S devonským vulkanickým komplexem jsou geneticky spjata loţiska ţelezných rud. 

Sedimenty a vulkanity jesenického devonu vystupují na povrch v obalu desenské klenby 

Hrubého Jeseníku a šternbersko-hornobenešovském pruhu Nízkého Jeseníku. Vývoj 

sedimentace v jesenické a drahanské pánvi ovlivnily synsedimentárně vznikající vrásové 

deformace a podmořský vulkanismus. Kulmská sedimentace začala na přelomu tournai a 

vise (Barth a kol.1971). Kulmská sedimentace se v moravskoslezské oblasti projevovala 

hlavně v Nízkém Jeseníku, na Drahanské vrchovině, v podloţí vnějších Západních Karpat 

a karpatské předhlubně.   Sedimentace andělskohorského souvrství v Nízkém Jeseníku je 
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tvořena rytmicky zvrstvenými drobami a prachovci s polohami slepenců. Andělskohorské 

souvrství bylo potlačeno hornobenešovským komplexem, které je tvořeno převáţně 

drobami a představuje ekvivalent protivanovského souvrství. Na hornobenešovské 

souvrství usedá moravické souvrství, tvořené prachovci a břidlicemi. Hradecko–kyjovické 

souvrství reprezentuje droby s polohami pískovců, které do nadloţí přecházejí do 

prachovito – jílovitých rytmitů (Adamcová 2008). V oblasti Drahanské vrchoviny 

docházelo k ukládání zelenavých a pestře zbarvených březinských břidlic s polohami 

prachovců.  Na ně nasedají velenovské břidlice, brodecké droby a slepence  

protivanovského souvrství. Nad tímto souvrstvím leţí jemně rytmický flyš. Svrchní část 

rytmického sledu reprezentuje myslejovické souvrství tvořené hrubými račicko–lulečskými 

slepenci, přecházejícími do jemnozrnnějších facií drob a břidlic (Chlupáč a kol. 2002). 

Sedimentace byla ovlivněna variskými horotvornými pochody (Barth a kol. 1971).  

 

 2.2.2 Mezozoikum 

      Ve svrchním karbonu, v permu a  triasu byla moravskoslezská oblast souší. Tvořila 

součást tzv. vindelické pevniny, která oddělovala v Evropě germánskou a alpínskou facii 

triasu. JV okraj Českého masívu byl zaplavován mořem z Tethydy. Hornomoravský úval je 

spjat s vývojem Západních Karpat.  V moravskoslezské oblasti pod terciérními 

uloţeninami karpatské předhlubně se nacházejí jurské sedimenty dvojího typu. Jednak jsou 

to mělkovodní uloţeniny dolomitických vápenců aţ dolomitů a dále jsou to jílovito – 

karbonátové uloţeniny hlubokovodního prostředí (Chlupáč a kol. 2002). Na přechodu jury 

a křídy došlo k ústupu moře, které způsobilo zvětrávání a krasovění uloţených jurských 

sedimentů. Při následné transgresi ve svrchní křídě došlo k propojení tethydní a boreální 

oblastí, která zasáhla moravskoslezské oblasti (Adamcová, 2008). Transgrese probíhala 

v několika fázích, coţ dokládají střídající se mořské a sladkovodní uloţeniny (Chlupáč a 

kol. 2002). 
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2.2.3 Terciér 

V době paleogénu se stal Český masiv opět souší a za intenzivního zvětrávání a 

zarovnávání povrchu získal laterický ráz. Na povrchu Drahanské vrchoviny a při okraji 

Nízkého Jeseníku se vyskytují křemence tzv. „sluňáky―, které vznikly silicifikací 

svrchnokřídových sedimentů. Mořská sedimentace probíhala při v. a jv. okraji Českého 

masívu v sedimentačních prostorech západokarpatského reţimu (Barth a kol. 1971), který 

byl postiţen zlomovou tektonikou. Oţivlými pohyby a následnou povrchovou erozí 

vznikla široká údolí, označována jako vranovická a nesvačilská deprese. Sedimenty ve 

spodní části deprese tvoří tmavé jílovce a laminované prachovce s vloţkami pískovců a se 

sideritovými konkrecemi a v nesvačilské depresi pak navíc písky a hrubozrnné slepence. 

Vyšší část deprese tvoří hnědošedé, většinou vápnité jílovce s proměnlivou písčitou a 

organickou příměsí (Chlupáč a kol. 2002).  Ke konci eocénu došlo k postupnému výzdvihu 

celé oblasti a ukončení sedimentace. Potom následovala regrese, která signalizovala blíţící  

se orogenetické  pochody  z přelomu paleogén – neogén  a  ze začátku neogénu. 

V miocénu proniklo od JZ do vzniklé deprese v karpatu moře a vznikla tak předhlubeň 

Západních Karpat. Karpatská předhlubeň zaujímá větší části moravských úvalů, 

Vyškovské a Moravské brány, Ostravsko, Opavsko a na jihu pokračuje do molasové zóny 

Rakouska a na severu do karpatské předhlubně Polska (Adamcová 2008). Sedimenty 

předhlubně jsou místy zvrásněny. V karpatské předhlubni  dochází k ukládání 

proluviálních pestrých písků, štěrků a nevápnitých jílů. První doloţená mořská transgrese, 

která v eggenburgu zasáhla karpatskou předhlubeň je spojena s násunem vnějších 

Západních Karpat na Český masiv. Bazální klastické uloţeniny mořského původu jsou 

tvořeny hrubozrnnými i jemnozrnnými štěrky a často kaolinickými písky a pískovci. Na ně 

nasedaly prachové sedimenty, písčité jíly a vápnité i nevápnité jíly s vloţkami písků a 

uhelných jílů. V badenu se sedimentace v karpatské předhlubni posouvá dále k SZ 

v důsledku dosouvání flyšových příkrovů na jiţní Moravě. Mořské sedimenty, které se 

uloţily ve spodnobadenské předhlubni se označují jako lazendorfská série. V následující 

fázi spodnobadenské transgrese se uloţily různé typy písků a štěrků a zejména vápnité jíly 

– tzv. tégly. V opavské pánvi se v nadloţí bazálních klastik uloţily nejprve pestře zbarvené 

písky a písčité jíly s vloţkami lignitu a uhelných jílů. Pobadenská tektonika, zastoupená 

západním okrajovým zlomem předhlubně, oddělila vyzdviţené oblasti Nízkého Jeseníku, 

Drahanské vrchoviny a západomoravského krystalinika. Podél zlomů směru SZ - JV zde 
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vznikla sladkovodní pánev, která byla vyplněna jezerními, říčními a místy i svahovými a 

přívalovými sedimenty převáţně pliocenního stáří, které jsou na severu snášeny ze svahů 

Českého masivu a na jihu z flyšových jednotek Západních Karpat (obr. 2.1). V niţší části 

se jedná o rudě a rezavě zbarvené sedimenty a výše převaţují monotónní šedé, zelenavé aţ 

černohnědé jíly a písky s četnými polohami uhelných jílů 

a lignitu (Chlupáč a kol. 2002). 

 

 

Obr. 2.1 Schematický geologický profil styčným územím mezi Českým masívem a 

Západními Karpaty, upraveno podle geol. mapy 1:200 000 M-33-XXX Gotwaldov 

Český masív: PK - předdevonské krystalinikum, D - devon, K - kulm. 

Neogenní předhlubeň: k - karpat, b- baden (lanzedorfská série). 

Vnější Karpaty: ž - ždánická jednotka, zd - zdounecká jednotka, 

rač - račanská jednotka magurského flyše, mag. n. - plocha magurského nasunutí (Barth a 

kol. 1971). 
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2.2.4 Kvartér  

Sedimentace a další geologické pochody byly v kvartéru ovlivňovány, jak probíhajícími 

pohyby hlavních i dílčích ker, tak klimatickými faktory (Barth a kol. 1971). Po regresi 

bádenského moře se zde tvořila četná jezera, jejichţ sedimentace pokračuje aţ do konce 

pliocénu (Musil 1993). V průběhu spodního pleistocénu dochází na více místech 

k diferencovaným synsedimentárním poklesům za současného vyklenování okolní 

vrchoviny. V průběhu pleistocénu vzniká terasový systém (obr. 2.3), který byl ovlivněn 

tektonickými pohyby. Neotektonické pohyby porušují pliocenní pestrou sérii, pleistocenní 

spraše a fosilní půdy, fluviolakustrinní a proluviální sedimenty a travertiny. Po celém 

Hornomoravském úvalu se nacházejí pod fluviálními štěrkopísky jílovitopísčité lakustrinní 

sedimenty pestrého litologického sloţení a pestrého zbarvení (Musil 1993). Opakující se 

tektonické pohyby a klimatické výkyvy zapříčinily střídání akumulace a eroze. Akumulace 

převládala v chladných obdobích a eroze a tvorba fosilních půd v teplých obdobích (Barth 

a kol. 1971). Lakustrinní sedimenty nasedají na nerovné miocénní podloţí. Při okrajích 

úvalu vznikaly mohutné náplavové kuţely při vyústění říček a potoků tekoucích ze 

sousedních vrchovin. V oblasti Prostějovska na pliocenní pestré sérii diskordantně 

spočívají staropleistoceni fluviolakustrinní sedimenty. Z petrografického sloţení i 

z uhelných sedimentů, které vytvořily lignitové sloje lze usuzovat na přítomnost mělkého 

sladkovodního jezera pliocenního stáří (Zeman 1969). Jezero bylo zarostlé a z velké části 

se jednalo o baţiny (Musil 1993). Dále se za staropleistocenní sedimenty povaţují 

kokorské slepence a relikty ivanovické terasy ve Vyškovském úvalu (Barth a kol. 1971). 

Jezerní sedimenty byly někdy nesprávně povaţovány za součást pestré série, jelikoţ jejich 

hranice s podloţím je obtíţně zjistitelná. Ve střední a jiţní části úvalu vyplňují tektonické 

deprese mindelské fluviolakustrinní sedimenty, které byly dříve povaţovány za pliocenní. 

Štěrky lukavské terasy jsou popisovány z oblasti mezi Brodkem a Kokory. Za prokázané 

stratigrafické zařazení se pokládá říční akumulace brodecké terasy ze svrchního mindelu. 

Plošně nejrozsáhlejší terasou je kralická (hlavní) terasa sloţená ze dvou akumulací, místy 

oddělených fosilní půdou (Barth a kol. 1971). Akumulace této terasy trvala od chladného 

výkyvu holsteinského interglaciálu aţ do spodního rissu. Na terasu kralickou navazuje 

radslavická terasa na Bečvě a na ní nasedají v Porubské bráně sedimenty sálského 

zalednění (Musil 1993). V mladším rissu vznikl další terasový stupeň nenakonická terasa. 
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V období würmu proběhla akumulace štěrkopísku na údolní terase, která vyplňuje údolní 

nivu Moravy a její přítoky. 

  

 

 

Obr. 2.2 Schematický příčný geologický profil střední části Hornomoravského úvalu. 10x 

převýšeno (Barth. a kol. 1971). 

Vysvětlivky: 1 - kvartér a pliocén, 2 - miocén, 3 - kulm, 4 - devon, prachové facie, 

5 - metamorfovaný plášť olomouckého masivu, 6 - granitoidy olomouckého masivu; a - 

kojetínský zlom, b - konický zlom, c - žerůvský zlom 

 

 

 Akumulace štěrkopísku této terasy se soustřeďuje u Olomouce, Tovačova, Brodku u 

Přerova (Musil 1993), Mohelnice, Chomoutova (Barth a kol. 1971). Při vyústění všech 

toků z oblasti Nízkého a Hrubého Jeseníku můţeme pozorovat proluviální sedimenty se 

značnou mocností aţ 57m. Často jsou pokryty svahovými sedimenty s pohřbenými 

fosilními půdami, nebo se v nadloţí nacházejí spraše nebo sprašové hlíny. Na svazích 

Nízkého Jeseníku se vytvářeli deluviální sedimenty. Deluvia se nacházejí i při úpatí 
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Drahanské vrchoviny (obr. 2.2), kde dosahují poměrně velkých mocností. Střídáni poloh 

sutí s polohami čistých hlín bez úlomkú hornin můţeme sledovat u Šternberka, Samotíţek 

a Olomouce. Téměř po celém území se nacházejí různě mocné spraše s fosilními půdními 

komplexy. Stáří sprašových sedimentů je doloţené ze staršího rissu, mladšího rissu a z tří 

stadiálů würmu.  Na povrchu sprašových pokryvů se nacházejí fosilní půdy, vzniklé 

v teplých obdobích. V údolních nivách se vyskytují v menším mnoţství i váté písky (Musil 

1993) ve tvaru nízkých přesypových valů vzniklé během posledního würmského stadiálu 

nebo holocénu (Barth a kol. 1971). V oblasti úvalu se nacházejí povodňové hlíny s různou 

mocností. Jejich tvorba byla závislá na stupni zalesnění krajiny. Na začátku holocénu se 

jednalo o přirozený proces eroze při velkých dešťových sráţkách na nezalesněném 

povrchu, později ale byla vyvolána hlavně odlesňováním člověkem. Akumulace 

povodňových hlín byla přerušována erozními fázemi nebo obdobími klidu, kdy docházelo 

ke tvorbě subfosilních půd.  V nejspodnějších polohách povodňových hlín se velmi často 

objevují rašeliny (Čerlinka, Doubrava, Stavenice, Kvasice, Hrdibořice u Prostějova...). SV 

od Kvasic se nacházely v rašelině rostlinné zbytky dokumentující lesní porosty-doubravy. 

Severně od Olomouce (Černovirský les, Hlušovice) nebo u Blaty (Kadonice, Svárov, 

Štětovice) se nachází rašelina preboreálního stáří, moţná i starší (Musil 1993).  Zvláštní 

postavení zaujímají četné travertinové kupy v jiţní části úvalu zaloţené na starých 

tektonických líniích (Kokory, Předmostí, Přerov, Tučín, Ţelatovice, Radslavice). 

Travertiny jsou spjaty s hlubokými zlomy, kde dochází k vývěru kyselek. V jejich podloţí 

se nacházejí většinou devonské vápence. V pleistocénu byly významným činitelem 

periglaciální pochody, které jsou patrné v sypkých kvartérních sedimentech nebo ve 

starších uloţeninách (Barth a kol. 1971).  
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Obr. 2.3 Přehled štěrkopískových říčních teras ve střední a jižní části Hornomoravského 

úvalu, upraveno podle Macouna, Růžičky 1967 a Zemana 1971). 
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2.3 Geologie – Grygov a okolí 

Na zkoumaném území Grygova se nachází sedimenty paleozoika a to devon vyvinutý 

v prahové facii a spodní karbon (obr. 2.4). Vápencové souvrství patřící k nejvyšším členům 

grygovského karbonátového komplexu je zvrásněno do šikmých vrás. Směr vrstev je 

zhruba  Z-V aţ SZ-JV. Ve stratigraficky niţších polohách souvrství se nacházejí 

modrošedé lavicovité vápence s čočkami rohovců. V nadloţí souvrství vystupují vápence 

s krinoidovou drtí a s vloţkami intraformační brekcie, vrstevní sled ukončují světle šedé 

deskovité vápence. V této lokalitě se vyskytují nepravidelné agregáty medově zbarveného 

kalcitu. V jámovém lomu označovaném „Strejčkův lom― se nacházejí givetské černošedé 

lavicovité dolomity, které směrem do nadloţí přecházejí do celistvých aţ jemnozrnných 

vápenců. Tmavé jemnozrnné vápence s proplástky červenošedých aţ hnědofialových 

slínovců tvoří litologický a faunistický ekvivalent givetských červených čelechovických 

vrstev. Tyto uloţeniny odpovídají mělkovodním sedimentačním podmínkám. Podloţí 

devonských uloţenin tvoří v oblasti pahorku Větrník pegmatitová facie ţuly a normální 

hrubozrnná muskovitická ţula. Plášť granitoidového tělesa tvoří muskoviticko-chloritické 

břidlice, které se v kontaktu s ţulou mění na dvojslídné kontaktní rohovce. Transgresivně 

na podloţním krystaliniku spočívají bazální devonské uloţeniny svrchnoeifelského stáří, 

které ukazují, ţe devonská sedimentace následovala po dlouhodobé denudaci a 

peneplenizaci krystalinického území. V nadloţí bazálních křemenců spočívají karbonátové 

vrstvy givetského stáří (obr. 2.5).  V úseku kopce Chlum probíhá olomoucko-přerovský 

zlom. Toto území jiţ náleţí k rozsáhlé oblasti spodnokarbonských sedimentů Nízkého 

Jeseníku a Oderských vrchů. Nástup kulmské sedimentace signalizuje zvýšený přínos 

klastického materiálu a vymizení karbonátů. Šedozelené jílovité břidlice se střídají ve 

vyšších polohách s prachovci a v ještě vyšších polohách s droby, místy je patrné gradační 

zvrstvení. Jedná se o nejmladší zachované souvrství v grygovském paleozoiku, které se 

řadí  k moravickým vrtsvám nízkojesenického kulmu. V nadloţí jílovitích břidlic se 

nacházejí diskordantně uloţené sedimentární brekcie, které jsou dokladem toho, ţe v době 

sedimentace moravických vrstev došlo k částečnému vynoření a rozrušení starších 

uloţenin grygovského paleozoika. V písčito-jílovité hmotě brekcie jsou uloţeny útrţky 

vápenců, úlomky pískovců, prachovců a valounky křemene (Barth a kol. 1971). Během 

alpinského vrásnění vznikl na starých tektonických liniích prolom, rozdělující horstvo 

Nízkého Jeseníku a Drahanské vysočiny. Tento prolom byl zaplněn  mořskými sedimenty 
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svrchního helvetu, spodního tortonu, svrchního tortonu a pliocénu, přičemţ právě 

sedimenty spodního tortonu jsou ověřeny vrty loţiska. 

 

Obr. 2.4 Přehledná odkrytá geologická mapka grygovského paleozoika (upraveno podle 

Dvořáka,  Freyera, 1968). 

Vysvětlivky: 1 - neogén, 2 - moravické vrstvy(visé), 3 - sedimentální brekcie v moravických 

vrstvách, 

4 - pískovce a břidlice s radiolarity (spodní visé), 

5 - lavicovité a deskovité, většinou šedé vápence s vložkami břidlic, pískovců a rohovců 

(famen-tournai) 

6 - světle šedé lavicovité vápence (v. vilémovické- svrchní givet-frasn), 

7 - tmavošedé dololomitické vápence, dolomity a vápence (v. lažánecké-nejvyšší eifel-

spodní givet), 

8 - bazální devonské křemence (eifel?), 9 - předdevonské krystalinikum. 
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Loţisko štěrkopísku Grygov (obr. 2.4)leţí v levobřeţní části údolní nivy řeky Moravy. 

U některých vrtů byly nalezeny staropleistocenní fluviální sedimenty (o mocnosti 1 – 2 m) 

v depresích.  Sled a vývoj kvarterních sedimentů je charakterizován dle vrtných výsledků 

následovně: holocén zastupují fluviální hlíny humozní, fluviální různě písčité hlíny a jíly 

fluviální hlinité písky, würmské sedimenty reprezentují fluviální drobné a střední štěrky a 

písky se štěrkem barvy růţové, šedé, hnědošedé a namodralošedé, obsahující převáţně 

křemen, méně vyvřeliny a kulmské pískovce, pro mindel jsou zaznamenány fluviální 

hrubozrnné a středně zrnné písky se štěrkem, valounový materiál tvořen podstatně 

křemenem. 

 

Obr. 2.5 Ložisko Grygov ( Ing. Juzik 2009). 

 Podloţí loţiska Grygov tvoří miocénní spodno- tortonské zelenošedé, hnědošedé a 

modrošedé vápnité jíly. Štěrkopískové souvrství je na loţisku Grygov tvořeno štěrkopísky 

údolní terasy a staropleistocennímí sedimenty v depresích. Štěrkopísky údolní terasy jsou 

drobné a střední (max. velikost valonů 5 – 10 cm). Ve svrchní části terasy dochází 

k částečnému zjemňování valounového materiálu. Štěrkopísky mají namodralou, 

narůţovělešedou a ve svrchní části nahnědlešedou barvu. Plynule přecházejí do písku, 

které vytváří různě mocné čočky a polohy. Z petrografického hlediska valounového 

materiálu štěrků je patrné největší zastoupení křemene, dále pak kulmských hornin 

(drobové pískovce, siltovce- jílovce, slepence) a v podřadném mnoţství metamorfitů (ruly, 

amfibolity, kvarcity), vyvřeliny a akcesoricky křídové pískovce, křemence a silicity. 

Staropleistocenní sedimenty v depresích se vyskytují jen u některých vrtů o mocnosti 1 – 2 

m. Sedimenty jsou tvořeny písky, světlešedými a  křemitými s obsahem valounů.  
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V jemnozrnných frakcích písků byly zpozorovány limonitové konkrece a pyritové 

agregáty. V nadloţí loţiska se nachází holocenní sedimenty. Jsou to různě písčité a jílovité 

hlíny aţ jíly překryté humozní vrstvou o mocnosti 30 aţ 40 cm. Místy se vyskytují polohy 

hlinitých písků a jílovitých štěrkopísků. Z technologického hlediska se tyto sedimenty řadí 

ke skrývce pro vysoký obsah odplavitelných částic.  Celková mocnost polohy štěrkopísku 

se pohybuje od neloţiskové- nebilanční mocnosti do max. mocnosti 9,00 m ( Vavrda, 

1997). 

 

Obr. 2.6 Stratigrafické schéma grygovského paleozoika, upraveno podle Dvořáka, Freyera 

, 1968). 

Vysvětlivky: 1 - předdevonské krystalinikum, 2 - bazální devonské křemence, 

3 - tmavošedé dolomitické vápence a dolomity ve vyšší části čisté vápence, 

4 - tmavě šedé vápence s bohatou faunou čelechovického typu, 

5 - světle šedé lavicovité vápence, 6 - laminované vápence, výše s vložkami břidlic 

7 - tmavošedé vápence s vložkami břidlic a křemenných pískovců, v nejvyšších partiích s 

vložkami rohovců 

8 - břidlice s radiorality a křemenné pískovc 

9 - břidlice s vložkami prachovců, jemnozrnných drob a s polohou sedimentární brekcie. 
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3. Kaustobiolity 

Kaustobiolity jsou hořlavé organogenní sedimenty s významným obsahem organického 

uhlíku. Vznik těchto sedimentů je sloţitým procesem přeměny na povrchu nahromaděných 

rostlinných a v měnší míře i ţivočišných zbytků tkání.  

Výsledek procesu přeměny je závislý na míře přístupu kyslíku, fyzikálních podmínkách 

(teplota, tlak nadloţí). Dále pak na vzájemné relaci rychlosti poklesu materiálu a rychlosti 

vegetačního bujení (tedy přísunu nového materiálu). V neposlední řadě má velký vliv stáří 

a druh přeměňovaného materiálu (paleozoické rostliny nevylučovaly vosky a pryskyřice-

Petránek, 1963). Přeměněný materiál se vyskytuje v následujících podobách (tab. 3.1). 

 

Tabulka 3.1 Základní rozdělení kaustobiolitů (Petránek, 1963) 

Řada Skupina Příklady 

uhelná řada humity rašelina, uhlí (hnědé, černé) 

liptobiolity pyropissit, tasmanit 

ţivičná řada sapropelity kenel, boghed 

bitumeny ropa, asfalt 

 

3.1 Ţivičná řada 

Ţivičná řada se také někdy nazývá bituminosní. Náleţí sem sapropelity, asfalt, ozokerit, 

ropa a průvodní plyny a také hybridní horniny (bitumosní břidlice, vápence...). Všechny 

konečné produkty v ţivičné řadě kaustobiolitů vycházejí z procesu tvorby sapropelu. 

3.1.1 Sapropel 

Vzniká z nahromaděných zbytků fytoplanktonu a zooplanktonu, které klesají na dno 

stojatých, nebo mírně tekoucích vod s neutrálním PH. Protoţe vstupní materiál, tedy těla 

odumřelých organismů, obsahuje určité mnoţství tuků a bílkovin, je moţný rozklad hnitím, 

nebo kvašením i za úplné nepřítomnosti vzdušného kyslíku. Výsledkem těchto procesů 

jsou různé fáze uhlovodíků, po tzv. bituminaci mohou vznikat aţ loţiska ropy, nebo 

zemního plynu.  
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Produkty přeměn vycházející ze sapropelu bývají často ohraničeny materiálem 

původem z rašeliny. Je to způsobeno narůstáním rašeliny při okrajích vodní plochy a 

přikrytím rašelinou v okamţiku, kdy mocnost sapropelu dostoupí blízko k vodní hladině, a 

začne na něm narůstat vegetace (viz. obr 3.1). 

 

Obr. 3.1  Schéma zarůstání jezer a jejich vyplňování sapropelem. Při okrajích vzniká 

rašelina, uprostřed sapropel postupně též přikrytý rašelinou ( Petránek, 1963). 

 

3.2 Uhelná řada.  

Uhelná řada kaustobiolitů se nazývá také humolitická. Náleţí sem zejména humus, 

hnědé a černé uhlí, plyny, provázející uhelná loţiska, liptobiolity a některé hybridní 

horniny (uhelné břidlice). Všechny  konečné produkty v uhelné řady kaustobiolitů 

vycházejí z procesu tvorby humusu, nebo rašeliny. 

3.2.1 Humus 

Humus je tvořen v půdách nahromaděnými především rostlinnými zbytky. Přeměna 

v tomto případě probíhá obvykle „trouchnivěním―, tedy intenzivním rozkladem ve vlhku 

za částečného přístupu kyslíku. Humus se významně nepodílí na horninotvorných 

procesech. Svým vlivem na migraci ţeleza a ochranu anorganických solí před vysráţením 

však významě podporuje prospívání flory.  
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3.2.2 Rašelina 

Vznik rašeliny je podmíněný včasným zabráněním přístupu kyslíku do procesu přeměny 

materiálu. Děje se tak v baţinatém prostředí s kyselými vodami, kde rychlý růst nové 

vegetace na rozkládaných zbytcích zastaví přístup kyslíku a přeměna se změní z 

trouchnivění na rašelinění. Kyselá reakce rašelinných vod dále zabraňuje širší účasti 

mikroorganismů v procesu. Rozlišujeme dva hlavní druhy rašelinišť, které se liší vegetací a 

polohou v reliéfu. 

Slatiny, které vznikají v depresích, jsou zavlaţovány na ţivné látky bohatou spodní vodou. 

Vstupním materiálem přeměny je tedy pestrá rostlinná skladba. Obsah organických látek 

kolísá mezi 50 – 95 % (85 – 95 % u slatin čistých, 50 - 85 % u slatin zemitých). 

Naprotitomu vrchoviště jsou zásobována pouze sráţkovou vodou, která se hromadí 

stékáním pod svahy, nebo na plochých proláklinách na hřebenech. V důsledku nedostatku 

ţivin je vegetace méně pestrá (vzniklá rašelina tak má nízký obsah popelovin kolem 3%), 

nejintenzivněji narůstá v nejvlhčí části. Rašeliniště tak postupně nabývá vyklenutého tvaru.  

 

3.3 Fyzikální a chemické vlastnosti rašeliny a uhlí 

Vlivem poklesu vrstvy rašeliny je její materiál vystaven za omezené přítomnosti kyslíku 

působení zvýšeného tlaku nadloţí a s rostoucí hloubkou, nebo vlivem plutonických účinků 

také zvýšení teploty. Tyto fyzikální podmínky jsou zásadní pro průběh procesu 

prouhelnění rašeliny, na jehoţ konci stojí různě kvalitní uhlí. V extrémech a za příhodných 

podmínek (např. kontaktem s magmatem) můţe vzniknout dokonce  přírodní koks, nebo 

grafit.   

Při procesu prouhelnění dochází v materiálu ke zvyšování obsahu uhlíku za současného 

sniţování obsahu kyslíku, vodíku a tzv. prchavých látek (tzv. povrchová hořlavina, 

separovatelná ohřevem (tab. 3.2). Při prouhelnění dochází k rozkladu ligninu a 

huminových kyselin a solí ve prospěch vzniku huminů. Na chemické sloţení budoucího 

uhlí má největší vliv teplota při procesu prouhelnění.  

Fyzikální vlastnosti, jako tvrdost, soudrţnost a poréznost jsou ovlivněny hlavně tlakem 

nadloţí (méně tektonikou). Dá se říci, ţe nejkvalitnější, tedy více prouhelněné uhlí 

najdeme v nejspodnější části loţiska, kde panují nejvyšší teploty a tlaky. 
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 Tab. 3.2 Základní vlastnosti kaustobiolitů uhelné řady (Hubáček a kol. 1962, Diessel 1992 

a ČSN 44 1390). Cdaf - obsah uhlíku v hořlavině - i dále (%), Hdaf - obsah vodíku (%), 

Odaf - obsah kyslíku (%), Ndaf - obsah dusíku (%), Vdaf - obsah prchavé hořlaviny (%), 

Wt
r
 - obsah veškeré vody původního vzorku (%), Qi

r
 - výhřevnost původního 

vzorku (MJ/kg), R0 - střední odraznost vitrinitu (%), 

(http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/vyuziti_uhli.html). 

  Cdaf Odaf Hdaf Ndaf Vdaf Wt
r Qi

r R0 

 rašelina 50-60 33-40 4,5-6 0,9-3,5 > 60 75-95 < 14,7 < 0,20 

 lignit < 65 19-33 < 6 < 1 52-40 > 30 14,7-17,0 > 0,20 

 hnědé uhlí 65-69 10-19 < 6 < 1 52-40 > 30  17,0-24,4 0,40-0,60 

 černé uhlí 69-92 10-2 < 5 < 1 40-8 > 5 24,4-32,6 0,60-2,65 

 antracit 86-98 < 2 < 3 < 1 8-2 > 2 > 32,6 > 2,65 

  

  

  Chemické sloţení uhlí je velmi proměnlivé a závisí na druhu uhlí. Typické je přibliţné 

sloţení: 

rašelina - C50H60O20  

hnědé uhlí - C60H60O12 

černé uhlí - C70H50O7 

antracit - C78H30O27 

Některé kaustobiolity uhelné řady mohou obsahovat kromě uhlíku, kyslíku, vodíku a 

dusíku, také zvýšený obsah dalších prvků ( síra, arsen), které mohou surovinu buďto 

znehodnocovat pro další vyuţití nebo můţou být ekonomicky zajímavé ( germanium, 

gallium, uran aj), které je moţné při vyšších koncentracích získávat z popelů po spálení 

uhlí.  

  Po chemické stránce je uhlí makromolekulární polyaromatická látka. Z rostlinných 

zbytků obsahuje celulózu, hemicelulózy, pektinové látky, lignin aj. V méně prouhělněných 

uhlích je velké zastoupení huminových kyselin a jejich solí, huminu a bitumenu  

(http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/vyuziti_uhli.html). 

 

 

 

http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/vyuziti_uhli.html
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4. Metodika a materiál 

4.1 Rašeliny na Olomoucku 

Olomoucká pánev byla po všech stránkách vhodným územím pro vznik slatinišť. Pánev 

byla zaplavována původem horskou vodou a osídlena slatinnou vegetací. Uloţené 

organické vrstvy byly často zanášeny novými nánosy jílů a písků v důsledku krátkodobě 

zvýšeného přítoku vod. Na naplavených vrstvách zakrátko opět bujela nová vegetace. 

Tento stav zůstával na Olomoucku neměnný aţ do 19 st., kdy došlo vlivem regulace řeky 

Moravy, melioračních prací a vlivem zvýšené spotřeby vody k vysušení a zániku většiny 

baţin a slatinišť. Do dnešní doby se dochovaly rašeliniště Plané loučky, Horka nad 

Moravou a zejména údolní rašeliniště Černovír, v jehoţ podloţí se nacházejí pleistocenní 

štěrkopísky, původem z řeky Moravy a jěště hlouběji tercierní jíly. V současnosti je však i 

tato lokalita víceméně kultivována.  

Průřez vrstvou organických sedimentů ukazuje, ţe nejhlouběji leţí pozůstatky 

ostřicomechové slatiny s příměsí rašeliny a suchopýru, nad ní se nachází rákosová slatina 

s příměsí ostřic (Carex), mechů, dřeva vrby (Salix) a břízy (Betula). Nejvýše leţí vrstva 

slatiny s významnou příměsí jemnozrnného písku a dřeva listnatých stromů. Minerální 

povrchový překryv má mocnost 0,2 – 0,5 m a pH rašeliny osciluje mezi 3,7 – 7,8.  

Palynologické analýzy ukazují, ţe vývoj olomouckých slatin byl narozdíl od blatenských 

slatin přerušován záplavami, pro které jsou v oblasti příhodné podmínky.  Z pylových 

rozborů dále vyplývá postupný klimatický vývoj v oblasti, kde je patrný přechod od vlivu 

působení severských ledovců do sféry vlivu panonské níţiny. Dokládají to starší 

pozůstatky baţinatých mechovišť s charakterem tundry a pozdější výskyt pylových zrn 

borovice (Pinus), coţ naznačuje na poměrně teplejší a suché okolí rašeliniště v pozdně 

glaciální době. Absence výskytu teplomilných listnatých dřevin ukazuje, ţe v době jejich 

nástupu uţ slatiny nebyly aktivní. 
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Obr. 4.1 Výskyt rašeliny na Olomoucku na pozadí geologické mapy 

 

4.2 Makroskopický popis získaného materiálu 

Pro účely analýzy a zhodnocení organické hmoty nacházející se pod loţiskem 

štěrkopísku štěrkovny Grygov byly odebrány 2 vzorky organické hmoty (Grygov 1, 

Grygov 2) a vzorek suroviny s obsahem org. částic. Vzorek grygov 1 pochází z hmoty 

uvolněné během těţby (viz obr. 1.1), vzorek grygov 2 pochází z průzkumného vrtu Gr101. 

Současně byly zpracovány vrty, jednak vrty nové (rok 2009) a rovněţ archivní (rok 1975). 
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4.2.1 Grygov 1 

Barva: hnědá aţ tmavě hnědá. 

Silně rozpadavý materiál bez rozlišitelných rostlinných zbytků . 

Patrné jsou drobné krystalky sádrovce velikosti aţ 1mm (viz obr 4.2), které jsou 

výsledkem oxidace sulfidů. 

 

Obr. 4.2 Grygov 1- krystaly sádrovce (Křížová 2010) 
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4.2.2 Grygov 2 

Barva: šedá, šedočerná  

Patrné jsou lupenité (obr.4.3, 4.4), viditelné lístky organické hmoty, nelze sledovat ţádné 

znaky rostlinné stavby. Organická hmota je doprovázena zrnky písku. Organický materiál 

je soudrţný a poměrně pevný. 

 

Obr. 4.3 Grygov 2 (Křížová 2010) 

 

 

Obr. 4.4 Grygov 2 
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4.3 Pylová zrna a spory 

Palynologický výzkum hornin se zaměřuje na studium pylových zrn a spor. Aby bylo 

moţné zbytky po těchto částicích prozkoumat, je nutné je ze vzorku nejprve extrahovat. 

Z pylových zrn a ze spor bývá v hornině zachován obvykle pouze vnější obal. Tento obal 

se vyznačuje vysokou mírou odolnosti vůči rozkladu chemickou i fyzickou cestou. Tuto 

odolnost obalům pylů a spor propůjčuje sloţitá struktura organických sloučenin – tzv. 

pollenin u pylů a tzv. sporonin u sporu. Zmíněná vysoká odolnost nám velmi pomáhá při 

extrakci tohoto druhu organických zbytků z horniny. Hornina se podrobí vlivu agresivních 

chemických látek za působení náročných fyzikálních podmínek (např. teplota). Po určité 

době vystavení vzorku uvedeným podmínkám se vzorek rozruší a z významné části 

rozpustí, a po vymytí z něj zbudou pouze ţádané odolné části. Konkrétní chemikálie a 

fyzikální podmínky se liší podle typu hornin. Pro náš vzorek, který byl určen jako rašelina, 

byla zvolena metoda úpravy s hydroxidem draselným (Gabrielová 1986) : 

a) asi 1cm
3
 rašeliny se očistí, zalije se 10 % roztokem hydroxidu draselného a povaří se 

b) promyje se destilovanou vodou, odstředí, slije. Tento postup se několikrát opakuje, aţ je 

vzorek zcela rozloţen (Gabrielová 1986). 

 Rozpuštěný vzorek byl pročištěn s pouţitím polyetylenových sít o velikosti ok 10µm a 

s pouţitím ultrazvukové aparatury. Nerozpustný zbytek na sítu byl mnohonásobně 

promýván destilovanou vodou. Poté byl vyhotoven biologický preparát s pouţitím 

glycerinţelatiny.  

 

4.4 Granulometrická analýza sítovou metodou 

Nejběţnějším postupem zjišťování zrnitostní skladby u nezpevněných sedimentů je 

sítová analýza, tedy postupné prosívání vzorku sypkého sedimentu sadou sít o různé 

velikosti ok. Tohoto postupu se pouţívá při určování velikosti částic písčité a zčásti i 

štěrkovité frakce (podle ČSN EN 933-1 Zkušební geometrických vlastností kameniva – 

Část 1: Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor.).  

Kvartací se vzorek rozdělil a zváţil se. Zaznamenala se i hmotnost prázdné misky a 

prázdných jednotlivých sít. Vzorek sedimentu byl prosíván sadou sít na sítovacím 

vibračním stroji. Materiál se nasypal na síta, která byla sestavena do sloupce. Sloupec 

zkušebních sít je sestaven tak, ţe síto nahoře má největší otvory a postupně dolů jsou síta 
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s menšími otvory, přičemţ na horním sítu je víko a pod dolním sítem je dno. Sloupec sít se 

umístí na prosévací přístroj, kde se pak mechanicky otřásá. Prosévání na vibračním stroji 

trvalo přibliţně 6 minut. 

Po prosévání se potom postupně odebrala jednotlivá síta. Nejdříve se odebralo síto 

s největšími otvory a ručně se na jednotlivých sítech ještě dokončilo prosévání. Všechen 

materiál, který propadl sítem, se přidal na další síto ve sloupci před pokračováním 

prosévání na tomto sítě. Potom se znovu zváţila síta se vzorkem. Podíl jednotlivých 

zrnitostních frakcí v sedimentu se vyjádřil graficky v podobě sloupcového diagramu, 

frekvenční a kumulační  

křivky. Z kumulativní křivky se odvodily významné statistické parametry (P10, Q1, Md, Q3, 

P90), které číselně charakterizují zrnitost. Z histogramu nebo frekvenční křivky se naopak 

odečetly hodnoty modu, který vyjadřuje rozměr jedné nebo i několika nejrozšířenějších 

frakcí. Ze získaných statistických parametrů, podle vzorců stanovených Traskem (1932), 

se pak vypočetly důleţité znaky klastických sedimentů (střední velikost zrna, vytřídění, 

symetrie křivky, špičatost křivky). Na závěr se sediment zařadil dle tabulky hranic 

velikostních kategorií klastických sedimentů. 

 

4.5 Příprava nábrusu 

Pro účely pozorování pod mikroskopem byl zhotoven tzv. nábrus, tedy vzorek 

s naleštěným povrchem.  

Protoţe byly oba vzorky sypké, nebo kusové konzistence, musely být pro pozorování pod 

mikroskopem nejprve upraveny. Aby bylo moţno vytvořit nábrus, bylo nutné vzorky 

zpevnit. Zpevnění bylo provedeno epoxidovou pryskyřicí, se kterou byly vzorky při 

teplotách 40 – 60°C povařeny, aby po zchlazení na běţnou teplotu získaly celistvý tvar.  Po 

ztvrdnutí se vzorky postupně vybrousily a vyleštily na leštičce, aţ bylo docíleno hladké, 

rovné plochy bez reliéfu a rýh.   

 

4.6 Pozorování pod mikroskopem 

Vzorky byly podrobeny zkoumání pod optickým mikroskopem Olympus BX51 , BX60 

za přisvětlování bílým světlem a poté byl pouţit i osvit fluorescenčním světlem. 

Pozorování bylo zaznamenáno na digitálních fotografiích za pouţití připojeného PC se 

specielním software. 
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Dále byly vzorky sledovány mikroskopem NU2 ZEISS ZARLZEIS JENA za pouţití 

olejové inverze za indexu lomu 1,15 a foceny fotoaparátem Olympus C5050 

 

4.7 Práce v surferu    . 

Pomocí provozní mapy DP a geologické dokumentace vrtů se vytvořena tabulka hodnot 

v excelu vrty.xls  s údaji o názvu, souřadnic, reliéfu a mocností organické hmoty a písku. 

Dále pak v surferu byl vytvořen grid mocnosti metodou ID1 – inverse distance to a power, 

s implicitním nastavením parametrů a vykreslením izolinií mocnosti organické hmoty a 

písku a izolinií reliéfu. Byla vykreslena Post mapa vrtů s názvy vrtů. Pro zpracování se 

pouţilo měřítko 1 : 5000 a mapa byla doplněna vhodnou legendou.  
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5. Výsledky a diskuze 

5.1 Elementární analýza organické hmoty 

Odebrané vzorky byly analyzovány na IGI VŠB – TUO Ostrava na přístroji EURO EA 

3000. Elementární analýza určila poměr obsahu C a O u organického materiálu (tab. 5.1) 

 

Tab. 5.1 Chemické složení vzorků z lokality Grygov 

Číslo 

vzorku 

% N % C %H %S %O 

Grygov 1 0,891 27,729 4,521 0 30,009 

Grygov 2 1,341 48,311 7,282 0 28,506 

 

Vzorky pocházejí z hloubky pouhých 7,5-8m. Prouhelnění vlivem zvýšené teploty a 

tlaku je zde tedy vyloučeno a obsah uhlíku ve vzorcích tomu odpovídá. Charakter obsahu 

C a O odpovídá lignitu (viz. tab. 3.2 str. 21). Pozoruhodně malý je ale obsah kyslíku a 

vodíku a naprostá absence síry.  

 

5.2 Pozorování v nábrusu 

Sledovaný vzorek se pod mikroskopem jevil jako nízko prouhelněné uhlí lignit, ovšem 

jistotu bychom měli, kdybychom provedli odrazové zkoušky. Ve vzorcích (Grygov 1, 

Grygov 2) se vyskytují úlomky textinitu, který přechází z textoulminitu aţ do ulminitu. 

Dále můţeme pozorovat drobné sloučeniny attrinitu (narozdíl od denzinitu nezgelovatělé 

tenké buněčné struktury - obr. 5.2). Světlejší barvy poukazují na výskyt funginitu 

v drobných úlomcích. Ve vzorku Grygov 1 převaţuje základní jílovitá hmota s úlomky 

attrinitu nebo denzinitu. V obou vzorcích jsou velmi hojné framboidy pyritu (obr. 5.1), 

který se vyskytuje samostatně, anebo vytvářejí shluky. 

 

Poznámky: 

V průběhu prouhelňovacího procesu se z různých zbytků organického původu vytvořily  

mikroskopicky rozlišitelné součásti uhelné hmoty tzv. macerály. Pro rozlišení macerálů je 

směrodatný tvar, barva (šedý odstín) a u hnědého uhlí stupeň gelifikace. Macerály, 

nalezené ve vzorcích patří do skupiny huminitu. Huminit je macerálová skupina hnědého 
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uhlí, převáţně tvořena humusovými látkami, původem převáţně z celulózy a 

ligninu.Rozdělení huminitu viz. tab. 5.2. 

 

Tab. 5.2 Macerálová skupina huminitu (Dvořák 1990) 

Macerálová skupina Macerálová poskupina Macerál Submacerál Macerálová varieta 

huminit humotelinit textinit 

ulminit 

textoulminit 

euulminit 

A 

B 

 humodetrinit atrinit 

denzinit 

  

humokolinit gelinit porigelinit 

levigelinit 

 

korpohuminit flobafinit 

pseudoflobafinit 

  

Textinit je tvořen negeligfikovanou substancí buněčných stěn. Jeho rozlišitelnost je 

závislá na stupni prouhelnění. Všeobecným znakem textinitu je větší nebo menší 

zachovalost rostlinné struktury (rostlinných pletiv) se znaky primárních struktur (výskyt 

mezibuněčných prostor). Protoţe textinit je pozůstatkem různých rostlinných pletiv 

pouţívá se v některých případech ke stanovení stáří hnědého uhlí. 

Ulminit je tvořen více nebo méně zgelovatělými rostlinnými zbytky. Narozdíl od 

textinitu, který vznikl ze stejného pletiva, jsou buněčné stěny ulminitu následkem bobtnání 

tlustší. Ulminit vznikl při rašelinění a diagenezi z rostlinných pletiv, humifikací ligninu a 

celulózy jako hydrogel. 

Textoulminit má částečně uzavřené buněčné prostory, jěště se slabě zřetelnou strukturou 

stěn a dobře rozlišitelnými pletivy. 

Atrinit je tvořen jemnými částicemi, které budují negelifikovanou základní hmotu 

hnědého uhlí, úlomky stěn rostlinných pletiv a huminitovou hmotou pěnovitého 

charakteru. Charakteristický je houbovitý habitus směsi, která tvoří základní hmotu 

převáţně u měkkého hnědého uhlí (tj. uhlí níţšího stupně prouhelnění). Atrinit se vytvářel 

v relativně aerobních faciích. V průběhu prouhelňování a s přibývající gelifikací, dochází 

k jeho homogenizaci a přechází postupně do denzinitu aţ do vitrinitu. 

Denzinit vznikl dalším rozkladem a gelifikací málo odolných rostlin v relativně aerobních 

faciích. Tvoří základní hmotu, která tmelí macerály liptinitové a inertinitové skupiny. 

 



Marie Kříţová: Organický materiál ve fluviálních sedimentech na loţisku Grygov 

2010 28 

 

Obr. 5.1 Grygov 1, framboidální pyrit, textinit, textoulminit až ulminit  (Ing. Ovčaří Ph.D., 

Křížová 2010) 

 

Obr. 5.2 Grygov 2, zachovalé, nezgelovatělé velké buněčné struktury textinitu (Ing. Ovčaří 

Ph.D., Křížová 2010) 
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5.3 Granulometrická analýza  

Byla provedena granulometrická analýza vzorku, jednotlivé frakce byly prohlíţeny 

binakulární lupou, aby bylo moţné zjistit zastoupení organické hmoty. 

 

Materiál: písčitý sediment 

Metoda sítování: mechanická - za sucha  

Doba sítování: 6 minut 

Velikost a tvar síta:  ø 200 mm, kruhová 

Materiál vlastního síta: drátěná tkanina 

 

Hmotnost naváţky :     205,04    g 

Tab. 5.3 naměřené hodnoty pro granulometrickou analýzu 

Velikost oka 

(otvorů) síta (mm) 

od - do 

Hmotnost 

prázdného 

síta (g) 

Hmotnost 

síta po 

sítování (g) 

Hmotnost 

příslušné 

frakce (g) 

Podíl 

příslušné 

frakce 

(váh.%) 

Velikost ok 

(otvorů) síta 

(mm) 

Kumulativní 

četnost – 

součet (%) 

spodní miska 424,97 425,14 0,17 0,083 0,000 0,000 

< 0,063 393,79 394,26 0,47 0,229 0,063 0,083 

0,063 – 0,125 407,55 413,18 5,63 2,751 0,125 0,313 

0,125 – 0,250 411,12 449,16 38,04 18,588 0,250 3,064 

0,250 – 0,500 427  484,36 57,36 28,029 0,500 21,653 

0,500 – 1,000 460,35 509,06 48,71 23,802 1,000 49,682 

1,000 – 2,000 495,99 550,25 54,26 26,514 2,000 73,485 

> 2,000     4,000 100,00 

Celkem   204,64 100 %   

Naváţka   205,04 -   

Ztráta   0,4       %   
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5.3.1 Podíly jednotlivých základních zrnitostních tříd klastických sedimentů v 

procentech 

Tab. 5.4 Podíly jednotlivých základních zrnitostních tříd klastických sedimentů v %. 

PSEFITY  2 mm 26,514 % 

PSAMITY 2 - 0,063 mm 73,399 % 

ALEUROPELITY  0,063 mm 0,083 % 
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Obr. 5.3 Kumulativní křivka v logaritmických souřadnicích 

 

 

Obr. 5.4 Kumulativní křivka s odečtem statistických parametrů 
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Tab. 5.5 Souhrn odečtených hodnot z kumulativní křivky 

Percentily Kvartily 

P10 = 0,17 Q1 = 0,28 

P90 = 1,6   Md = 0,5 

 Q3 = 1,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.5 Histogram podílu jednotlivých zrnitostních frakcí v sedimentu 
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Obr. 5.6  Frekvenční křivka podílu jednotlivých zrnitostních frakcí v sedimentu 
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5.3.2 Výpočet základních statistických charakteristik sedimentu  

  

- střední velikost zrna  M = (Q1+ Q3)/2 

                                     M = 0,665 

- koeficient vytřídění S0 =
Q3

Q1

 

                                   S0 = 1,936 

- koeficient symetrie Sk =  Q1Q3/(Md)
2 

                                  Sk = 1,176 

- koeficient špičatosti K = (Q3 - Q1)/2(P90 - P10) 

                                   K = 0,269 

 

 

5.3.3 Označení sedimentu :  

 

Tab. 5.6  Hranice velikostních kategorií klastických sedimentů  

 250 mm     blokový (balvanový) štěrk 

250 - 63 mm     valounový (kamenový) štěrk 

63 - 2 mm      kamínkový (oblázkový) štěrk 

2 - 0,5 mm     hrubozrnný písek 

0,5 - 0,25 mm    střednozrnný písek 

0,25 - 0,063 mm    jemnozrnný písek 

0,063 - 0,016 mm    hrubozrnný prach 

0,016 - 0,004 mm    jemnozrnný prach 

 0,004 mm    ultramikrozrnitý  (pelitický) sediment 

 

Jednotlivé frakce (obr. 5.7 – 5.12) získané rozsítováním suroviny byly pozorovány 

binokulární lupou, aby bylo moţno zjistit přítomnost organické hmoty. Z pozorování 

vyplývá, ţe organická hmota se vyskytuje pouze ve frakci 1-2mm, kde vytváří zaoblené 

útvary.  
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Obr. 5.7 Frakce 1-2 mm, křemenné valounky, „valoun“ organické hmoty (Křížová 2010) 

 

 

 

 

Obr. 5.8 Frakce 0,5-1 mm, valounky křemene, ortoruly a kvarcitu (Křížová 2010) 
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Obr. 5.9 Frakce 0,250-0,500mm, valounky křemene, ortoruly a kvarcitu (Křížová 2010) 

 

 

 

 

Obr. 5.10 Frakce 0,125-0,250mm, valounky křemene, ortoruly a kvarcitu (Křížová 2010) 
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Obr. 5.11 Frakce 0,063-0,125mm, valounky křemene, ortoruly (Křížová 2010)  

 

 

 

 

Obr.5.12 Frakce <0.063mm, valounky křemene, ortoruly  (Křížová 2010) 
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5.4 Geologická dokumentace vrtů 

Původ vzorků z loţiska Grygov můţe být buďto autochtonní, nebo mohl být materiál 

přinesen z jiného místa, v tomto případě vodním tokem. 

Další nápovědou k původu kaustobiolitických sedimentů v Grygově můţe být rozbor vrtů a 

příslušných geologických řezů, které jsou k dispozici, nebo byly vytvořeny pro tyto účely. 

Pokud se pod zkoumanými sedimenty nachází vrstva tzv. kořenové půdy, je velmi 

pravděpodobné, ţe vegetace, ve které má řešený vzorek původ vyrostla právě na místě 

současného úloţiště. Důvodem k přiklonění se na stranu „transportní― varianty by naopak 

mohl být zjištěný obsah minerálních příměsí a promíchání vrstvy s jinými druhy hornin. 

Dalším důvodem pro podezření na transport materiálu je nepravidelný čočkovitý vývoj. 

V rámci analýzy rozsahu a charakteru výskytu organické hmoty na bázi loţiska 

štěrkopísku bylo vyuţito analýzy průzkumných vrtů z roku 2009 a vrtů z roku 1974. Jejich 

rozmístění vyplývá z přílohy 1 (Provozní mapa Štěrkovny Olomouc a.s.). Na základě vrtů 

z roku 2009 byly vytvořeny 2 řezy loţiskem připraveným k těţbě. Řez v linii 1-1´  (obr 

5.13)  byl přepracován dle dokumentace poskytnuté z Štěrkovny Olomouc a.s. Kolmý řez  

v linii 2-2´ (obr. 5.14)  byl vytvořen čistě z geologické dokumentace vrtů. Z řezů je patrný 

tvar tělesa organické hmoty a nadloţního písku.  Těleso organické hmoty nabývá mocnosti 

směrem k severu směrem k Holickým loukám. Lze pozorovat, ţe těleso kopíruje reliéf 

podloţních jílu karpatské předhlubně a vyplňuje depresi v těchto jílech. Organický materiál 

je překryt tělesem písku, které je protaţeno směrem V-Z. Ve směru S-J má těleso písku 

čočkovitý průřez. 

V následujícím textu je popis vrtů v zájmovém území. 
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Gr 101 

Akce: Grygov – Holice louky                                         Souřadnice ústí vrtu – JTSK Bpv 

Doba vrtání: 14. – 15.4.2009                                           X:   1129 008,80 

Hloubka: 8,0 m                                                                Y:      544 696,15 

Prováděcí závod: Stavod Lutín a.s.                                  Z:              204,81 

 

 

Kvartér 

 

 

0,00 – 0,30   hlína humózní, šedohnědá 

0,30 – 0,90   jíl písčitý, rezivě šedý 

0,90 – 1,15   písek jílovitý jemnozrnný, šedý, rezivě (limonit) skvrnitý 

1,15 – 1,40   písek silně jílovitý středně zrnitý, šedý, s valounky do 5 mm 

1,40 – 2,00   štěrkopísek jílovitý, šedý s valounky (křemen, droba) do 3 – 5 cm 

2,00 – 6,40   štěrkopísek šedý s obsahem hrubé frakce přes 50 %. Ve valounech nad 6 cm 

                     převládají droby a křemen. Max. délka vřeten drob je 15 cm (2ks), velikost 

                     zakulacených valounů křemene většinou do 10, max. 15 cm (1ks). V menších      

                    valounech (1 – 6 cm) vedle převládajících drob a křemene jsou dále  

                     přítomny červené ţuly, ruly, kvarcit, amfibolická rula, zvětralý pegmatit. 

6,40 – 6,50   jíl plastický, zelenošedý, s valounky drob a útrţky černé organické hmoty 

6,50 – 8,00   organická hmota (rašelina), černá, drobtovitého rozpadu 

 

 

 

Hladina podzemní vody naraţená: 1,0 m pod terénem (203,81 m n. m.) 

Hmotná dokumentace: dokladový vzorek z metráţe 0,0 – 8,0 m (1 bedna) 

                                      : technologický vzorek z metráţe 1,4 – 6,4 m (80 kg) 
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Gr 102 

Akce: Grygov – Holice louky                                         Souřadnice ústí vrtu – JTSK Bpv 

Doba vrtání: 16. – 17.4.2009                                           X:   1129 212,04 

Hloubka: 7,5 m                                                                Y:      544 636,47 

Prováděcí závod: Stavod Lutín a.s.                                  Z:              204,85 

 

 

Kvartér 

 

0,00 – 0,30   hlína humózní, hnědošedá, drobovitá, ojediněle se závalky černého  

                     jílu 

0,30 – 1,05   hlína jílovito-písčitá šedohnědá aţ rezivě hnědá, občas se závalky písčitého               

                      jílu rezivé barvy 

1,05 – 1,4     jíl písčitý šedý aţ rezivě šedý 

1,40 – 1,50   písek jílovito-štěrkovitý(valouny do 20cm), šedý, místy rezivě skvrnitý 

1,50 – 5,50   štěrkopísek jílovitý, šedý s valounky (křemen, droba) do 3 – 5 cm 

2,00 – 6,40   štěrkopísek šedý, s obsahem hrubé frakce nad 60 %. Ve štěrkové frakci          

                     převládají valouny 1 -  6 cm velké, max. velikost je15 cm. Obsah valounů  

                     nad 6 cm je cca do 10%. Vedle převládajících drob a křemene je ve valounech     

                     výrazný podíl červených rul a migmatitů. Zhruba v 5,0 m zaznamenán  

                    závalek zeleného jílu. 

 5,50 – 6,80   písek šedý, štěrkovitý, obsahující (odhadem 10%) valouny velikosti 1 – 6 cm 

6,80 – 7,50   organická hmota, jílovitá, černá, zelenkavě skvrnitá, lístkovitě rozpadavá 

 

 

Hladina podzemní vody naraţená: 1,5 m pod terénem (203,35 m n. m.) 

Hmotná dokumentace: dokladový vzorek z metráţe 0,0 – 7,5 m (1 bedna) 

                                      : technologický vzorek z metráţe 1,5 – 6,8 m (80 kg) 
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Gr 103 

Akce: Grygov – Holice louky                                         Souřadnice ústí vrtu – JTSK Bpv 

Doba vrtání: 20. – 21.4.2009                                           X:   1129 406,03 

Hloubka: 8,5 m                                                                Y:      544 582,29 

Prováděcí závod: Stavod Lutín a.s.                                  Z:              204,86 

 

Kvartér 

 

0,00 – 0,50   hlína humózní, šedohnědá aţ světle hnědá, drobovité struktury 

0,50 – 0,80   hlína písčito-jílovitá (místy aţ písčitý jíl), šedohnědá, rezivě a černě skvrnitá                       

0,80 – 1,35    hlína písčito-jílovitá, hnědošedá, s hojnými závalky jílu a písčito-jílovitými  

                      rezivými závalky, které obsahují valounky (do cm) zvětralých sericitických  

                      břidlic, slabě kaolinizovaných ţul a ţlutého křemene 

1,35 – 1,60   štěrk jílovito-písčitý s valouny křemene a drob do 3cm 

1,60 – 7,50   štěrkopísek šedý aţ namodrale šedý, s obsahem hrubé štěrkové frakce 

                      kolem 50 - 60 %. Ve svrchní a spodní části profilu (do 4m) převládají  

                      valouny velikosti 1 – 6 cm, ve střední části (4 – 6 cm) je výrazně větší podíl  

                      valounů velikosti 6 – 10 cm. Maximální velikost valounů v celém profilu  

                      nepřesahuje 15 cm, jejich celkové mnoţství je do 10%. Vedle převládajících   

                      drob a křemene (bílý, šedý, ţlutý, fialový) jsou přítomny občas i červené  

                      migmatity, bílošedé leukokrátní ruly, zelenkavý kvarcit, spíše vyjímečně  

                      štěrčíkové (drobové) slepence, ojediněle prachovec.V metráţi 6,0 – 6,2  

                      závalek hnědozeleného jílu s valounky křemene. 

7,50 – 7,70   organická hmota, jílovitá, černá, lístkovitě se rozpadající, se zachovalými  

                      listy stromů 

Terciér 

7,70 – 8,50   jíl šedozelený, tuhý 

 

 

Hladina podzemní vody naraţená: 1,4 m pod terénem (203,46 m n. m.) 

Hmotná dokumentace: dokladový vzorek z metráţe 0,0 – 8,5 m (1 bedna) 

                                      : technologický vzorek z metráţe 1,6 – 7,5 m (80 kg) 
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Gr 104 

Akce: Grygov – Holice louky                                         Souřadnice ústí vrtu – JTSK Bpv 

Doba vrtání: 27.4.2009                                                    X:   1128 933,84 

Hloubka: 8,0 m                                                                Y:      544 442,10 

Prováděcí závod: Stavod Lutín a.s.                                  Z:              204,87 

 

 

Kvartér 

 

0,00 – 0,40   hlína humózní, šedohnědá, s drobnými kamenitými lupínky 

0,40 – 1,20   hlína písčito-jílovitá, zelenošedá, rezivě skvrnitá                       

1,20 – 1,9    štěrk jílovito-písčitý se závalky (aţ 5 cm) rezivě hnědého jílu                       

1,9 – 7,10   štěrkopísek šedý s obsahem hrubé štěrkové frakce kolem  60 % (valouny 1 – 6      

                   cm=40%,přes 6 cm 20%)                       

                    Ve valounech převládá křemen nad drobou (1x valoun vel.15 cm), většina     

                    valounů do 8cm. V úvodu metráţe jsou dále přítomny štěrčíkové (drobové)  

        slepence, ve střední části ţlutohnědý kvarcit, ke konci metráţe červené ruly.   

        Ve frakci do 4 cm je vedle křemene (červený, fialový, růţový, šedý) a drob 

        v celé  metráţi výrazný podíl červených rul. 

7,10 – 7,20   organická hmota, tmavě šedá aţ černá, lístkovitě rozpadavá 

 

Terciér 

7,20 – 8,00   jíl tmavě šedý, písčitý 

 

 

Hladina podzemní vody naraţená: 1,2 m pod terénem (203,67 m n. m.) 

Hmotná dokumentace: dokladový vzorek z metráţe 0,0 – 8,0 m (1 bedna                          

                                      : technologický vzorek z metráţe 1,9– 7,1 m (80 kg) 
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Gr 105 

 

Akce: Grygov – Holice louky                                         Souřadnice ústí vrtu – JTSK Bpv 

Doba vrtání: 23. – 24.4.2009                                           X:   1129 150,08 

Hloubka: 7,0 m                                                                Y:      544 387,42 

Prováděcí závod: Stavod Lutín a.s.                                  Z:              204,80 

 

Kvartér 

0,00 – 0,45   hlína humózní, tmavě hnědá 

 

0,45 – 0,90   hlína silně jílovitá, šedohnědá, rezivě skvrnitá    

                    

0,90 – 1,45   jíl písčitý, zelenošedý se závalky hnědošedé aţ černé barvy (Mn, limonit),  

                     některé z nich mají strukturu kůry dřeva           

             

1,45 – 2,20   štěrk písčito-jílovitý, s valouny středně zrnitých drob aţ drobových pískovců 

 

2,20 – 5,50  štěrkopísek šedý s obsahem hrubé štěrkové frakce kolem  60 % (valouny 1 – 6      

                   cm = 40%, přes 6 cm 20%). Do zhruba 4,6 m ve valounech převládá droba nad          

                   křemenem, ve zbývající metráţi dominuje křemen. Podstatně jsou v celé  

metráţi zastoupeny červené migmatity, růţové ortoruly. V úvodu metráţe      

zaznamenána (ojediněle) prachovitá břidlice, ve střední části štěrčíkový 

drobový slepenec, ke konci metráţe kvarcit a 1 ks 25 cm velkého valounu 

štěrčíkového slepence                     

5,50 – 6,10  písek štěrkovitý, šedý, s valouny křemene a drob (max. do 10 – 15 %) 

                     

6,10 – 7,00   organická hmota (rašelina), na povrchu černá, po odlomu uvnitř rezivě hnědá,  

                      přecházející do lístkovitě rozpadavé 

 

Hladina podzemní vody naraţená: 1,45 m pod terénem (203,35 m n. m.) 

Hmotná dokumentace: dokladový vzorek z metráţe 0,0 – 7,0 m (1 bedna)                          

                                      : technologický vzorek z metráţe 2,2– 6,1 m (80 kg) 
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Gr 106 

 

Akce: Grygov – Holice louky                                         Souřadnice ústí vrtu – JTSK Bpv 

Doba vrtání: 22.4.2009                                                    X:   1129 356, 81 

Hloubka: 7,5 m                                                                Y:      544 305,25 

Prováděcí závod: Stavod Lutín a.s.                                  Z:              204,86 

 

 

Kvartér 

 

0,00 – 0, 50   hlína humózní, hnědá 

0, 50 – 0,70   hlína rezivě hnědá s valounky (aţ 2 cm) kvarcitu, navětralé droby    

 0,70 – 1,00   písek štěrkovito-jílovitý hnědé aţ rezivé barvy, s valouny aţ 3 cm velikosti.             

                     Zastupeny : limonitizovaná droba, zvětralá páskovaná břidlice a prachovec 

1,00 –1,35   písek jílovito-štěrkovitý rezivé barvy, s valouny navětralých drob (do 1 cm), 

                    ţlutého a červeného křemene (aţ 3 cm), závalky jílu (aţ 5 cm) 

1,35 – 5,00  štěrkopísek šedý, středně zrnitý s obsahem hrubé štěrkové frakce kolem  50 %  

                    (valouny 1 – 6 cm =40%, přes 6 cm 10%). 

                     Převáţná část hrubé frakce je do 2 cm. Ve valounech dominuje křemen nad  

                     drobami. Ve frakci nad 1 cm je hojný  červený křemen a metamorfity 

                     (migmatit, ortorula, kvarcit, málo amfibolit). Maximální velikost valounů  

                    zaznamenána na  

                    konci metráţe  - 15 cm (slepenec, droba), jedná se o ojedinělý výskyt 

5,00 – 6,00  písek štěrkovitý aţ písek, šedé barvy s ojedinělými (5 – 10 %) valouny(droba 

                    šedý  křemen, rohovec  

 

Terciér 

6,00 – 7,50 jíl tmavě šedozelený 

 

Hladina podzemní vody naraţená: 1,45 m pod terénem (203,41 m n. m.) 

Hmotná dokumentace: dokladový vzorek z metráţe 0,0 – 7,5 m (1 bedna)                          

                                      : technologický vzorek z metráţe 1,5– 6,0 m (80 kg) 
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Gr 107 

 

Akce: Grygov – Holice louky                                         Souřadnice ústí vrtu – JTSK Bpv 

Doba vrtání: 29.4.2009                                                    X:   1128 871, 95 

Hloubka: 8,3 m                                                                Y:      544 233,68 

Prováděcí závod: Stavod Lutín a.s.                                  Z:              205,22 

 

 

Kvartér 

 

0,00 – 0, 40   hlína humózní světle hnědá 

 

0, 40 – 1,10   hlína jílovitá, prachovitě- písčitá, hnědošedá rezivě skvrnitá 

1,10 – 1,90   písek aţ štěrkopísek, suchý, světle (± rezivě) šedohnědý aţ hnědý.  Ve  

                   valounech přítomen křemen )aţ 5 cm) a droba ( do 2 cm) rezivě větrající  

1,90 –7,30   štěrkopísek šedý ( v matráţi 1,9 – 2,1 m hnědošedý),  s obsahem hrubé 

                    štěrkové frakce kolem  70 % (valouny 1 – 6 cm = 60%, přes 6 cm 10%). 

                     Maximální velikost valounů (droby) 20 cm (1x), většinou v rozmezí od  

                     8- 10 cm. Ve valounech převládá v úvodu metráţe droba nad křemenem, ve  

                    střední části a při bázi jsou častější (při převaze křemene a drob) červené ruly, 

                    v celé metráţi dále přítomen kvarcit. Ve střední části zaznamenán ojedinělý  

                    valoun amfibolitu (skalina) 

 

 

Terciér 

7,30 – 8,30  jíl tmavě šedý, tuhé konzistence 

                    styk s nadloţím je pozvolný (do cca 7,5 m) přes štěrkovité písky a lístkovitě  

                    rozpadavý jíl. Směrem do podloţí přibývá písčitý podíl 

 

Hladina podzemní vody naraţená: 2,0 m pod terénem (203,22 m n. m.) 

Hmotná dokumentace: dokladový vzorek z metráţe 0,0 – 8,3 m (1 bedna)                          

                                      : technologický vzorek z metráţe 1,9– 7,3 m (80 kg) 
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Gr 108 

Praha 

Akce: Grygov – Holice louky                                         Souřadnice ústí vrtu – JTSK Bpv 

Doba vrtání: 4.5.2009                                                     X:   1129 090, 18 

Hloubka: 7,5 m                                                                Y:      544 146,29 

Prováděcí závod: Stavod Lutín a.s.                                  Z:              204,93 

 

 

Kvartér 

 

0,00 – 0, 40   hlína humózní, hnědá, drobovitá, s ojedinělými valounky 

 

0, 40 – 1,40   hlína jílovito - písčitá, hnědá, se závalky jílu (aţ 10 cm), valouny rezivě  

                     zvětrávajících rul a křemene (aţ 5 cm), který převládá 

1,40 – 1,90   štěrk zahliněný jílovito-písčitý s valouny rezivě zvětrávajících drob (aţ 10-12  

                    cm) zvětralých pískovců, červených rul a převládajícího křemene (2- 3cm)  

1,90 –6,50   štěrkopísek šedý,  s valouny převáţně do 7 cm, ojediněle 12 cm (droba) aţ 15 

                    cm (křemen). Ve štěrkové frakci převládá droba nad křemenem, občas jsou  

                    přítomny drobové štěrčíkové slepence, červené ortoruly (velikost 1 – 2,  

                   ojediněle i 5 cm velké), amfibolit (1 – 2 cm), hnědý kvarcit (4 – 6 cm),  

                   červenohnědý ţelezitý křemen (1 cm) 

 

 

Terciér 

6,50 – 7,50  jíl zelenošedý, tuhé konzistence, lístkovitě rozpadavý 

Hladina podzemní vody naraţená: 2,0 m pod terénem (202,93 m n. m.) 

Hmotná dokumentace: dokladový vzorek z metráţe 0,0 – 7,5 m (1 bedna)                          

                                      : technologický vzorek z metráţe 1,9– 6,5 m (80 kg) 
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Gr 109 

 

Akce: Grygov – Holice louky                                         Souřadnice ústí vrtu – JTSK Bpv 

Doba vrtání: 5.5.2009                                                     X:   1129 315, 65 

Hloubka: 8,0 m                                                                Y:      544 087,74 

Prováděcí závod: Stavod Lutín a.s.                                  Z:              204,65 

 

 

Kvartér 

 

0,00 – 0, 40   hlína humózní, šedohnědá 

 

0, 40 – 0,90   hlína písčito-jílovitá, šedohnědá, s úlomky (2 cm) dřeva, závalky rašeliny a 

                     rezivě šedými závalky jílu (aţ 15 cm) 

0,90 – 1,35   jíl písčitý rezivý aţ silně jílovitý písek s občasnými valounky (do 2 cm) 

         kvarcitu (nezvětralý) a zvětrale prachovité břidlice 

1,35 –7,00   štěrkopísek šedý, s valouny nejčastěji max. velikosti 3 - 7 cm, zcela ojediněle 

                    (1x) 20 cm (droba). Nejvýraznější je podíl křemene a drob (zelená i šedá,  

                    jemnozrnná, čerstvá), podstatný je i podíl červených rul. Méně často se  

                    vyskytuje hnědý kvarcit, ojediněle drobový slepenec, amfibolit, vyjímečný je  

                    načervenalý ţelezitý křemen 

 

 

Terciér 

7,00 – 8,00  jíl šedozelený, tuhý 

Hladina podzemní vody naraţená: 1,35 m pod terénem (203,30 m n. m.) 

Hmotná dokumentace: dokladový vzorek z metráţe 0,0 – 8,0 m (1 bedna)                          

                                      : technologický vzorek z metráţe 1,35– 7,0m (80 kg) 
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Gr 19 

Akce: Grygov                                                         Souřadnice ústí vrtu – JTSK Bpv 

Doba vrtání: 1974                                                                         X:   1129 531 

Hloubka: 8,0 m                                                                             Y:   545 136 

Prováděcí závod: GP Ostrava                                                       Z:    204,67 

 

0,00 – 0, 30   hlína – hnědošedá, humózní – ornice 

0, 30 – 0,90   hlína - písčitá, rezavěhnědá s šedými šmouhami 

0,90 – 1,00    hlína silně písčitá hnědá 

1,00 – 2,20   písek se štěrkem – střednězrný, rezavohnědý slabě vytříděný, valouny do  

                     velikosti 2,0 cm  

2,20 – 3,60   písek se štěrkem - střednězrný, šedohnědý, valouny do 1 – 2 cm 

3,60 – 6,50   štěrk písčitý – střední, modrošedý, s valouny převáţně křemene do velikosti  

                     aţ 10 cm 

6,50 – 8,00   jíl – pevný, černošedý, velmi slabě vápnitý 

Hladina podzemní vody naraţená: 1,20 m pod terénem (203,47 m n. m.) 

Vrt ukončen v hloubce:  8,00 m                         

 

5.4.11 Gr 28 

Akce: Grygov                                                         Souřadnice ústí vrtu – JTSK Bpv 

Doba vrtání: prosinec 1974                                                            X:   1128 973,52 

Hloubka: 9,00 m                                                                             Y:   545 969,48 

Prováděcí závod: GP Ostrava                                                         Z:    205,31 

0,00 – 0, 30   hlína – tmavěhnědá, ornice 

0, 30 – 1,00   hlína - písčitá, rezavěhnědá  

1,00 – 2,70    písek se štěrkem, střednězrný, rezavěhnědý 

1,00 – 2,20   písek se štěrkem – střednězrný, rezavohnědý slabě vytříděný, valouny do  

                     velikosti 2,0 cm  

2,70 – 7,60   štěrk s příměsí písku, střední, narůţovělešedý  

7,60 – 9,00   jíl – pevný, zelenošedý, vápnitý 

Hladina podzemní vody naraţená: 2,60m pod terénem (202,71 m n. m.) 

Vrt ukončen v hloubce:  9,00 m                  
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Gr 41 

 

Akce: Grygov                                                         Souřadnice ústí vrtu – JTSK Bpv 

Doba vrtání: únor 1975                                                                  X:   1129 121,54 

Hloubka: 8,00 m                                                                             Y:   545 342,64 

Prováděcí závod: GP Ostrava                                                         Z:    206,64 

 

0,00 – 0, 30   hlína – tmavěhnědá, ornice 

0, 30 – 1,30   písek jílovitý, střednězrný, tmavěšedý  

1,30 – 2,00    písek silně jílovitý, hnědošedý, jemnozrnný 

2,00 – 3,00   štěrk písčitý, drobný,  rezavohnědý  

3,00 – 4,00   štěrk písčitý, rezavěţlutý, drobný   

4,00 – 7,00   štěrk s pískem, střední, namodralešedý 

7,00 – 8,00   jíl bělošedý, pevný, vápnitý 

Hladina podzemní vody naraţená: 3,50m pod terénem (203,14 m n. m.) 

Vrt ukončen v hloubce:  8,00 m  

 

Gr 43 

 

Akce: Grygov                                                         Souřadnice ústí vrtu – JTSK Bpv 

Doba vrtání: 1975                                                                          X:   1129 345 

Hloubka: 8,00 m                                                                             Y:   545 404 

Prováděcí závod: GP Ostrava                                                         Z:    205,25 

0,00 – 0, 30   hlína – tmavěhnědá, humózní - ornice 

0, 30 – 2,00   štěrk písčitý, drobný, hnědošedý, s valouny do velikosti 3 cm  

2,00 – 2,40   štěrk s pískem – drobný, rezavohnědý, s valouny do max. velikosti 3 – 4 cm  

2,40 – 6,40   štěrk písčitý - drobný  aţ střední, modrošedý 

6,40 – 7,50   jíl černošedý s vysokým obsahem organických látek 

7,50 – 8,00   jíl - pevný, černošedý s rostlinnými zbytky (předkvartérní podloţí) 

Hladina podzemní vody naraţená: 2,00 m pod terénem (203,25 m n. m.) 

Vrt ukončen v hloubce:  8,00 m  
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Gr 53 

 

Akce: Grygov                                                         Souřadnice ústí vrtu – JTSK Bpv 

Doba vrtání: 1975                                                                          X:   1129 332 

Hloubka: 9,00 m                                                                             Y:   545 298 

Prováděcí závod: GP Ostrava                                                         Z:    205,03 

 

0,00 – 0, 20   hlína – tmavěhnědá, humózní - ornice 

0, 20 – 0,80   hlína šedá s rezavohnědými skvrnami a s jedinkými valouny do 1 cm  

0,80 – 2,70   štěrk písčitý, drobný, hnědošedý, s valouny do 2 – 4 cm  

2,70 – 3,00   štěrk písčitý, drobný, nahnědlešedý aţ namodralešedý, s valouny do 2 – 4 cm  

3,00 – 5,00   štěrk s příměsí písku – střední, namodralešedý, s valouny křemene do 

         velikosti 5- 10 cm 

5,00 – 8,00   štěrk písčitý – drobný, narůţovělešedý aţ namodralešedý, valouny max.  

                     velikosti 3 – 4 cm 

8,00 – 9,00    jíl – tuhý, šedý od hl. 8,70 černošedý s organickými zbytky  

Hladina podzemní vody naraţená: 1,80 m pod terénem (203,23 m n. m.) 

Vrt ukončen v hloubce:  9,00 m  
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Gr 55 

Akce: Grygov                                                         Souřadnice ústí vrtu – JTSK Bpv 

Doba vrtání: 1975                                                                          X:   1129 026,55 

Hloubka: 6,00 m                                                                             Y:   545 163,55 

Prováděcí závod: GP Ostrava                                                         Z:    205,05 

 

0,00 – 0, 30   hlína – humózní, ornice 

0, 30 – 1,00   hlína hnědošedá, ve spodní části písčitá  

1,00 – 1,60   písek s hrubými zrny, střednězrnný  

1,60 – 3,40   štěrk písčitý, drobný aţ střední, hnědošedý  

3,40 – 5,50   štěrk s příměsí písku, střední, namodralešedý 

5,50 – 6,00   jíl zelenošedý pevný vápnitý 

Hladina podzemní vody naraţená: 1,80 m pod terénem (203,23 m n. m.)Vrt ukončen 

v hloubce:  9,00 m 



Marie Kříţová: Organický materiál ve fluviálních sedimentech na loţisku Grygov 

2010 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.13 Geologický řez 1 -1´ 
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Obr. 5.14 Geologický řez 2 -2´ 
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5.7  Interpretace izolinií mocnosti organické hmoty a písku  

Za účelem vyhodnocení tvaru tělesa organického materiálu a nadloţního písku byla 

pouţita dostupná sada vrtů, z nichţ byla v programu Surfer vytvořena mapa reliéfu 

podloţních jílů, které patří terciéru karpatské předhlubně. Do této mapy byla vloţena mapa 

mocnosti organické hmoty a mapa mocnosti tělesa nadloţního písku. 

Dle zhodnocených dat z vrtů a vynesených izolinií reliéfu jílů terciéru je patrný nerovný 

povrch tvořený depresemi a elevacemi. Největší prohloubení lze sledovat v severní části 

hodnoceného loţiska v oblasti vrtu Gr101. Tato deprese se pravděpodobně táhne směrem 

k severu. Z vytvořených map vyplývá (příloha 2, 3a, 3b), ţe těleso organické hmoty je ve 

východní části hodnoceného loţiska orientováno ve směru SZ-JV, kde vyplňuje depresi 

v jílech terciéru. Z příčného řezu a rovněţ dokumentace vrtů je patrné, ţe v jiţním okraji je 

organický materiál doprovázen jílovitou příměsí, a současně lze pozorovat částečně 

zachovalé rostlinné zbytky. V oblasti vrtu  Gr101 je hmota mocnější s výraznější přeměnou 

a prouhelněním (viz vzorek grygov 1). V západní části se jedná o výplň drobné deprese 

v terciéru. Vzhledem k malému rozsahu dat je obtíţné říci, zda těleso organické hmoty 

tvoří výplň deprese (?jezero) anebo se jedná o mrtvé rameno toku.  Těleso písku (viz 

příloha 4a, 4b) je ve východní části rovněţ protaţeno ve směru SZ-JV. Z hlediska 

morfologického připomíná písečný val. Můţe se jednat o agradační val na nánosové straně 

říčního meandru, který se táhne ve směru vrtů Gr106, 102, 28 a pravděpodobně Gr 41.  

V západní části se spíše jedná o čočkovitá tělesa na elevacích tvořených terciérem. Na 

tělese organické hmoty a písku nasedají štěrkopísky s obsahem hrubé štěrkové frakce a 

jílovito písčité štěrky s valouny o velikosti  5 - 10 cm ( vrty 101 aţ 109).    
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Tab. 5.7 Vstupní hodnoty pro mapu mocností organické hmoty 

X Y Název 

Z -  jíl 

(m.n.m) 
Mocnost org. hmota 

(m) 

(-y křovák) (-x JTSK)     

-544696 -1129009 Gr 101 
198,41 

1,5 

-544636 -1129212 Gr 102 
198,05 

0,7 

-544582 -1129406 Gr 103 
197,16 

0,2 

-544442 -1128934 Gr 104 
197,67 

0,1 

-544387 -1129150 Gr 105 
203,9 

0,9 

-544305 -1129357 Gr 106 
198,86 

0 

-544234 -1128872 Gr 107 
197,92 

0 

-544146 -1129090 Gr 108 
198,43 

0 

-544088 -1129316 Gr 109 
197,65 

0,5 

-544969 -1128974 Gr 28 
197,71 

0 

-545343 -1129122 Gr 41 
199,64 

0 

-545178 -1129208 Gr 54 
197,34 

0 

-545164 -1129026 Gr 55 
199,55 

0 

-545168 -1129428 Gr 60 
198,65 

0 

-545270 -1129537 Gr 52 
199,23 

0 

-545298 -1129332 Gr 53 
197,03 

0,3 

-545031 -1129424 Gr 61 
199,08 

0 

-545256 -1129684 Gr 51 
198,58 

0 

-545404 -1129345 Gr 43 
198,85 

1,6 

-545868 -1129434 Gr 25 
198,22 

0 

-545824 -1129612 Gr 26 
197,58 

0 

-545136 -1129531 Gr 19 
198,17 

0 

-545121 -1129675 Gr 20 
198,45 

0 
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Tab. 5.8 Vstupní hodnoty pro mapu mocností písku 

X Y Název 

Z -  jíl 

(m.n.m) 
Mocnost písek  

          (m) 

(-y křovák) (-x JTSK)       

-544696 -1129009 Gr 101 
198,41 

0,5 

-544636 -1129212 Gr 102 
198,05 

1,3 

-544582 -1129406 Gr 103 
197,16 

0 

-544442 -1128934 Gr 104 
197,67 

0 

-544387 -1129150 Gr 105 
203,9 

0,6 

-544305 -1129357 Gr 106 
198,86 

1 

-544234 -1128872 Gr 107 
197,92 

0,8 

-544146 -1129090 Gr 108 
198,43 

0 

-544088 -1129316 Gr 109 
197,65 

0 

-544969 -1128974 Gr 28 
197,71 

1,7 

-545343 -1129122 Gr 41 
199,64 

1,7 

-545178 -1129208 Gr 54 
197,34 

0 

-545164 -1129026 Gr 55 
199,55 

0,6 

-545168 -1129428 Gr 60 
198,65 

0 

-545270 -1129537 Gr 52 
199,23 

0 

-545298 -1129332 Gr 53 
197,03 

0 

-545031 -1129424 Gr 61 
199,08 

0 

-545256 -1129684 Gr 51 
198,58 

0 

-545404 -1129345 Gr 43 
198,85 

0 

-545868 -1129434 Gr 25 
198,22 

0 

-545824 -1129612 Gr 26 
197,58 

0 

-545136 -1129531 Gr 19 
198,17 

2,6 

-545121 -1129675 Gr 20 
198,45 

0 
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5.8 Stáří a původ kaustobiolitů na lokalitě Grygov 

Stáří vzorků lze určit z výsledků palynologického vyhodnocení vzorků porovnáním a 

přiřazením extrahovaných zbytků pylů a spor ke příslušným odpovídajícím druhům 

známého stáří. 

V palynologických preparátech získaných za pouţití KOH je patrné zastoupení 

rostlinného detritu (obr. 5.21, 5.22). Převládají pletiva rostlin, v případě vzorku grygov 2 

jsou tato pletiva dosti stejnorodá a je patrné intenzívnější prouhelnění. Ve vzorcích se 

podařilo určit pylová zrna jedle (obr. 5.15), borovice (obr. 5.16), dubu (obr. 5.17), ?břízy a 

hladká monoletní zrna kapradin čeledi Polypodiaceae (obr. 5.18, 5.21, 5.22). Zrna kapradin 

ve vzorcích převládají, dále následují pylová zrna borovice a dubu. Dle charakteristiky 

společenstva (předběţně určeno Dr. Nelou Dolákovou, PřF MU Brno) toto patří mezi 

teplomilná společenstva kvartéru. Vzhledem k pozici organické hmoty nelze vyloučit 

příslušnost k pliocénu.  

 

  

Obr. 5.15 Abies sp. – jedle, vzorek Grygov 

2. (Skupien P. , 2010.) 

Obr. 5.16 Pinus sp. – borovice, vzorek 

Grygov 2. (Skupien P. , 2010) 
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Obr. 5.17 Quercus sp. – dub, vzorek Grygov 

2. (Skupien P. , 2010) 

Obr. 5.18 Kapradina čeledi Polypodiaceae, 

vzorek Grygov 2. (Skupien P., 2010.) 

 

 

Obr. 5.20 Vzorek grygov 1. Světlé zaoblené útvary reprezentují schránky rozsivek (Dr. Ing. 

Matýsek ,  Křížová 2010) 
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Obr. 5.21 Organická facie vzorku grygov 2. Převažuje detrit rostlinných pletiv a zrna 

kapradin (Dr. Ing. Matýsek ,  Křížová 2010) 
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Obr.5.22 Organická facie vzorku grygov 1. Převažuje detrit rostlinných pletiv a zrna 

kapradin (Dr. Ing. Matýsek ,  Křížová 2010) 

 

 

Po rozpuštění vzorku Grygov 1 byly v materiálu, kromě organických zbytků nalezeny 

pozůstatky schránek rozsivek (obr. 5.20). Schránky jsou velmi drobné, částečně 

rozpuštěné. Jejich přítomnost ukazuje na sedimentaci ve stojatých vodách teplejšího 

klimatu. 
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6. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala průzkumem organického materiálu v těţených 

fluviálních sedimentech na loţisku Grygov. Pro přímé zkoumání kaustobiolitických 

příměsí byly k dispozici vzorky z geologických vrtů v zájmové oblasti. Tyto vzorky byly 

podrobeny makroskopickému a mikroskopickému pozorování a elementární chemické 

analýze. Na základě výsledků ze zkoušek a pozorování byly vzorky zařazeny na pomezí 

mezi rašelinu a nízce prouhelněný lignit. Stáří vzorků bylo určeno pomocí pozorování 

organických zbytků pylových zrn a schránek mikroorganismů, které byly ze vzorků 

separovány, s přihlédnutím k okolním vrstvám v půdním reliéfu, které jsou známé díky 

geologickým řezům a vrtům. Po zváţení uvedených okolností byly vzorky zařazeny 

s největší pravděpodobností mezi teplomilná kvartérní společenstvo, není však moţné 

vyloučit ani částečnou příslušnost k pliocénu. 

Polohu a mocnost kaustobiolitů na loţisku štěrkopísku bylo moţno zdokumentovat 

vytvořením kombinovaných map mocnosti organického materiálu, písků v nadloţí 

organického materiálu a reliéfu terciérních jílů v podloţí organického materiálu. Tyto 

mapy byly vytvořeny v programu SURFER na základě dat z poskytnutých geologických 

vrtů. Dalším prostředkem k zdokumentování situace v podloţí jsou nově vytvořené, nebo 

upravené geologické řezy, které vycházejí z interpretace zmíněných vrtů. Z map a řezů je 

patrný protáhlý čočkovitý tvar tělesa organické hmoty, jehoţ mocnost se zvětšuje směrem 

k severu. Pravděpodobně se jedná o rařeliniště vzniklé v depresi terciérních jílů. Toto 

rašeliniště bylo následně překryto pískem agradačního valu, který je orientován ve směru 

SZ-JV. Více informací by mohly přinést vrty severně od posuzované části loţiska. 
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