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Anotace 
 

Tato práce je zaměřená na ložisko sádrovce situované severozápadně od obce 

Kobeřice. Rešeršní část má podat všeobecné informace o rozloze, vzniku a stáří 

jednotlivých vrstevních poloh. V polohách jílů v sádrovcovém horizontu byly hledány 

těžké minerály a analyzovány jílové minerály. Obsah těžkých minerálů byl však 

minimální, jako akcesorické minerály byly potvrzeny chlorit, muskovit, montmorillonit, 

albit a křemen. 

 

Klí čová slova: těžké minerály, sádrovec, jíly, baden, Kobeřice, opavská pánev 

 

Summary  
 

Bachelor's thesis is concerned with deposits of gypsum in the area west of Koberice 

village. A research was undertaken in order to determine general characteristics of the area 

such as the size, origins and age of particular geological layers. Furthermore, the amount of 

heavy minerals in the clay layers was examined and the clay minerals analysed. The levels 

of heavy minerals were found to be insignificant and chlorite, muscovite, montmorillonite, 

albite and quartz were identified as accessory minerals. 
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1 Úvod 

  K tomuto tématu bakalářské práce jsem se dostal oklikou. Měl jsem zájem 

věnovat se oblasti nerudních surovin. Původně jsem tedy jako rodák ze Znojma chtěl 

zpracovávat téma související s ložisky kaolínu a jiných jílů ve zdejší oblasti, ale z důvodu 

problematické dostupnosti vstupních dat nakonec nebylo možné původní záměr realizovat.  

   Protože jsem u jílových surovin chtěl tematicky zůstat, po dohodě se školitelem 

jsme se rozhodli věnovat se mineralogické analýze jílových proplástků na sádrovcovém 

ložisku Kobeřice u Opavy. Tento problém se jevil výhodný z několika důvodů: 

1) Ačkoliv jde dlouhodobě o jediné těžené ložisko sádrovce na našem území, jeho 

mineralogií se moderními metodami prakticky nikdo nezaobíral a na ložisku je kromě 

sádrovce popsáno jen velmi malé množství doprovodných minerálů, navíc většinou bez 

analytických dat. Díky tomu mohou být jakékoli nové poznatky snadno publikovatelné. 

2) Ložisko Kobeřice se nachází nedaleko Ostravy. 

3) Díky vstřícnosti vedení společnosti Gypsternd s.r.o. zde není problém se 

vstupem do těžebního areálu ani s odběrem vzorků. 

4) Na Institutu geologického inženýrství máme přístrojové vybavení i know-how 

pro zpracování daného tématu. 

   Cíli této bakalářské práce tedy bylo zpracovat rešerši dosud publikovaných 

geologických a mineralogických údajů o ložisku a jeho blízkém okolí, odebrat vzorky 

plastických jílů z odkrytých poloh sádrovcového horizontu a pokusit se odseparovat  

a analyzovat jak jíly samotné, tak zejména jejich těžké minerály. Pracovní hypotézou totiž 

bylo, že by se v nich mohly (analogicky jako v terciérních jílech sokolovské a severočeské 

pánve – Jansa et al., 1998; Novák et al., 1990) vyskytovat sulfidy železa jako pyrit FeS2, 

markazit FeS2 a greigit Fe2+Fe2
3+S4. V případě nálezu greigitu by tak šlo o první nález 

tohoto minerálu ve Slezsku a zároveň v české části Karpat (Szakáll et al., 2002).  
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2 Geologická situace 

Tato kapitola byla kvůli přehlednosti rozdělena do dílčích podkapitol s názvy 

historie a současnost těžby sádrovce, geologické poměry, geneze, tektonika, hydrogeologie 

a mineralogie ložiska. 

2.1 Historie a sou časnost t ěžby sádrovce  

Povrchový lom Kobeřice je situován přibližně jeden kilometr severozápadním 

směrem od stejnojmenné obce. Zájmovou nerudní surovinou tohoto ložiska je sádrovec, 

který je zde těžen od roku 1964. Představuje jediné těžené ložisko tohoto minerálu v České 

republice. 

Historie těžby sádrovce na Opavsku se začala psát počátkem první poloviny  

19. století (Kolenati, 1854; Roemer, 1870). Na jeho objevení byla roku 1817 vypsána 

odměna. Jako první v roce 1848 upozornil na výskyt sádrovce ve Slezsku J. Jülke (Kruťa, 

1973). Byl otevřen sádrovcový důl v Opavě, a to přímo v městském parku na pravém 

břehu řeky Opavy. V návaznosti na provedené otvírkové práce byl založen další důl 

v Kateřinkách u Opavy. Zde bylo ložisko těženo několika šachtami, z nich se nejdéle těžilo 

na dole Bezruč, Depa a Barbora (Pauliš, 2001). 

Z důvodu velké spotřeby sádrovce byla mezi lety 1928-1933 prozkoumána celá 

Opavská pánev devíti hlubokými vrty, které měly mimo sádrovce potvrdit teoretický 

výskyt ložisek soli. Sůl se nenašla, ale získané informace o horizontech sádrovce byly 

podkladem pro otvírku povrchového dolu Kateřinky, který začal s těžbou v roce 1956. 

Důlní, hlubinná těžba byla z ekonomických důvodů neúnosná (obrovské objemy čerpaných 

důlních vod) a ukončena roku 1963, povrchový důl Pavel byl kompletně zničen přívalem 

vody o dva roky později. Protože poptávka po sádrovci stále narůstala a umožňovala tak  

i těžbu méně kvalitní suroviny, byly ještě téhož roku započaty otvírkové práce na 

povrchovém dolu Kobeřice (Pauliš, 2001; Fajkus, Mátl, 1976). 

V tehdejší době byla odhadovaná těžba 650 000 tun ročně a předpovídala se na 

milion tun k roku 2000 (Fajkus, Mátl, 1976). S postupem času se však situace velmi 
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změnila, na trh se dostal levnější energosádrovec a chemosádrovec, těžba se kolísavě 

snižovala. Pro rok 2006 činila 16 000 tun, v roce 2007 66 000 tun (Starý et al., 2008). 

Kobeřické ložisko je těženo organizací GYPSTREND s.r.o., která však musela 

z ekonomických důvodů omezit těžbu jen na jeden pracovní den. Je těžen jen méně 

kvalitní sádrovec, který je kolovou dopravou přemisťován do nedaleké úpravny  

a zpracován na výrobu sádry, sádrokartonových desek a hnojiv. 

Výhledově se uvažuje o ukončení těžby a sanaci lomu zavodněním. Z našeho 

jediného sádrovcového lomu bude rekreační oblast s jezerem o upravené hloubce vodního 

sloupce na 5 m. 

2.2 Geologické pom ěry 

Tato kapitola sestává ze dvou částí: Karpatská předhlubeň a opavská pánev. 

2.2.1 Karpatská p ředhlube ň 

Kobeřické ložisko se nachází v opavské pánvi, která spadá do tzv. severní části 

karpatské předhlubně, která na Moravě tvoří část periferních alpsko-karpatských pánví 

předpolí flyšových jednotek. Procesy, které zapříčinily její vznik, úzce souvisí s alpínskou 

orogenezí. Ta započala ve svrchní křídě a trvala celý terciér. Hlavním faktorem byl pohyb 

a následná kolize litosférických desek - jižnější africká deska s varisky konsolidovanou 

severnější deskou Evropy. Horstvo vzniklé touto srážkou nebylo už nijak výrazněji 

tvarováno, vyjma eroze, a proto ho můžeme sledovat od Pyrenejského poloostrova přes 

Alpy, Karpaty až do Himalájí. Během neogénu se toto pohoří stále formovalo, jeho 

příkrovy se přesouvaly na Český masiv a současně vyznívala mořská sedimentace ve 

flyšových pánvích Karpat. Posun příkrovů vytvářel tektonické deprese v oblasti akrečního 

klínu, kde vnikaly nové pánve (vídeňská), jakožto i před čelem těchto příkrovů (v oblasti 

vnější předhlubně). Sedimentární výplň takto nově vzniklých pánví se výrazně liší od 

klasické flyšové sedimentace. Ukládaly se zde tzv. molasové sedimenty - brakické, mořské 

a sladkovodní jíly, písky a štěrky (Chlupáč et al., 2002). 
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Obr. 1: Paleogeografické a tektonické schéma vývoje Západních Karpat na Moravě  
v terciéru (Stráník - Brzobohatý in Chlupáč et al. 2002). 1 - okraj Českého masivu 
vystupující na povrch, 2 - dnešní okraj přesunutých Západních Karpat, 3 - vnější okraj 
flyšových příkrovů, 4 - mořské pánve. MH - mořská hladina, PAP - prostor autochtonního 
paleogénu, B - zlomový systém Bulhar, SCH - schratenberský zlomový systém, ST - 
steinberský zlomový systém, RP - zbytkové (reziduální pánve), VP - vídeňská pánev, ZP - 
ždánický prostor, PP - pouzdřanský prostor, KP - karpatská předhlubeň, DP - dunajská 
pánev. 

A: svrch. oligocén - eger (24 Ma) - Kolize africké a severoevropské desky vyvolala zásadní 
přestavbu orogenního pásma (helvetská fáze). Sedimentární výplň magurského prostoru 
byla vrásněna a na j. Moravě vysunuta do sousedství ždánického prostoru. V něm se 
ukládaly sedimenty krosněnské facie. Typické flyšové trógy zanikají a měni se na mělčí 
reziduální pánve propojené přes pouzdřanský prostor až do oblasti autochtonního 
paleogénu. 
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B: sp. miocén - eggenburg 20 (Ma) - Helvetsky deformované sedimenty magurského 
příkrovu a sedimentární výplň ždánického prostoru byly sunuty na předpolí (sávská fáze).  
V jejich týlu vznikly tzv. nesené (piggy-back) spodnomiocénní pánve.  
V pouzdřanském prostoru pokračuje sedimentace bez přerušení. Před čely příkrovů byla 
založena karpatská předhlubeň. Její prostor byl východním směrem propojen  
s pouzdřanským prostorem a vnitrokarpatskými pánvemi. 

C: stř. miocén - baden (16 Ma) - sedimenty pouzdřanského prostoru byly vyvrásněny 
(štýrská fáze) a vytváří se pozdřanský příkrov.  Flyšové příkrovy byly jako celek sunuty na 
předpolí i přes spodnomiocénní výplň karpatské předhlubně, jižně od Moravské brány 
dosáhly již konečné pozice. Částečně vynořená čela příkrovů byla silně erodována. Moře 
předhlubně zasahovalo daleko do českého masivu a bylo průlivy propojeno přes flyšové 
příkrovy s vídeňskou pánví. 

D: svrch. miocén - pannon (10 Ma) - V závěru svrch. miocénu byly dosunuty  
i příkrovy na Ostravsku do dnešní pozice. Východní okraj Českého masivu se zvedl, moře 
 z karpatské předhlubně zcela ustoupilo. Sedimentace pokračuje v sarmatu  
a pannonu již jen ve vídeňské pánvi, která měla ráz vyslazované vnitrohorské deprese 
odvodňované do dunajské pánve. 

Oceánské mobilní pásmo Tethys, přesněji její západní část byla alpínskou 

horotvornou činností v oligocénu a miocénu rozdělena na dvě větve – jižní, tj. středozemní 

moře, a severní, kde vznikl komplex mořských pánví s molasovou sedimentací způsobenou 

malou komunikací s jižní větví. Tuto severní větev nazýváme Paratethys. Počátkem 

miocénu začaly Paratethydy komunikovat se Severním mořem a to periodicky přes 

hornorýnský přikop. Současně se vytvořilo spojení podél severního pokraje Alp se 

západním středozemím. Tyto cesty omezeného přívodu mořských vod byly postupným 

výrazným výzdvihem Alp uzavřeny, ale do sedimentačního prostoru stále proudila voda 

přes transdinárský průliv, území dnešní benátské pánve. Ve spodním badenu tj. na začátku 

středního miocénu, se toto spojení rozšiřuje a prohlubuje. V návaznosti na tyto pochody se 

otevírá nová komunikace Paratethyd s indickou oblastí. Koncem badenu byla tato oblast 

jediným zdrojem přísunu vod, protože transdinárský průliv byl uzavřen (Chlupáč et al., 

2002). 

2.2.2 Opavská pánev 

Jak již bylo řečeno, náleží karpatské čelní hlubině, její severní části. Sedimentace 

v pánvi začíná spodním badenem - moravem. První fáze spodnobadenské transgrese 

probíhala hlavně v oblasti tzv. ústřední spodnobadenské depresi, která lemuje okraje čel 

příkrovů. Byla vytvořena poklesem předpolí. Spodnobadenská transgrese sem zasáhla až 

v době jejího maxima, kdy zde vytvořila záliv a rozšířila se i přes kulmské podloží. 
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Současně s těmito pochody zde byl aktivní bazaltový vulkanismus. O čediči z Kobeřic se 

blíže zmiňuje Kruťa (1973) a Fediuk s Fediukovou (1985). Když se příkrovy dosunuly 

v ostravské oblasti do dnešní polohy, vyzdvihla se jižní část předhlubně (od Moravské 

brány k jihu) a přerušila tak souvislý sedimentační prostor. Bádenská sedimentace tak 

probíhala jen na Ostravsku a Opavsku (Chlupáč et al., 2002). 

 

 
Obr. 2 – Opavská pánev. (Fajtus, Mátl, 1976); 1- velká ložiska, těžená od roku 1963; 2-středně 
velká ložiska, opuštěná v roce 1965; 3- velká ložiska netěžená; 4- izolinie báze sádrovcového 
horizontu 200 m. n. m. v prostoru kobeřické elevace; 5- situace průzkumných vrtů, poměr hloubka 
sádrovcového horizontu/hloubka podloží; 6- osy depresí, elevací, poklesy kulmského podloží;  
7- známé části sádrovcového horizontu, těžitelné povrchově; 8- hranice Hlučín Bohumín. 

 

Sedimenty v období moravu nasedají transgresivně na horniny kulmu. Jejich 

mocnost roste východním směrem od Opavy až k Hati, kde dosahuje 287 m. Na povrch se 

dostává až za linií Hlučín-Bohumín. Sedimentace moravu začíná monotónním souvrstvím 

jílovitých písků, písčitých jílovců a pískovců. V okolí Kobeřické kulmské elevace jsou na 

jejich bázi výlevy čedičů.  

V období středního badenu - wielicienu pokračuje sedimentace bez makroskopické 

změny facie. Uloženiny spodní části wielicienu se nijak podstatně litologicky neliší od 
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sedimentů moravu (nazývané též tégly). Na tégly ostře navazuje evaporitový horizont 

s četným výskytem sádrovce, který celou tuto sedimentační etapu zakončuje. Na bázi 

sádrovcových poloh se objevují ve shlucích glaukonity, rostlinný detrit a hojné úlomky 

lastur. Mocnost celého wielicienu se pohybuje v rozmezí od 50-60 m v prostoru kulmských 

elevací, tj. prostor povrchově těžitelného sádrovce. V okolí Hatě jsou mocnosti až do 323 

m (Mátl, 1981; Kraus, Kužvart, 1987). 

 

 
Obr. 3 – Ideální profil opavské pánve se sádrovcovým horizontem v okolí Kobeřic.  

(podle Cicha, 1959). 
 

Podle Mátla (1981) a Pauliše (2001) tvoří sádrovec souvislý horizont 

s nepravidelným charakterem, mocností a jakostí. Na den vychází u Opavy, Kobeřic, Sudic 

a Třebomi. Lemuje svahy kulmu Nízkého Jeseníku a na východní linii probíhající jz.- sv. 

směrem mezi Hatí a Hlučínem vykliňuje. Takto vymezen pokračuje směrem do Polska. 

Jeho souvislost je přerušena pouze největší kulmskou elevací u Kobeřic.  
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V horizontu můžeme vymezit tři základní typy sádrovcového vývoje. První typ 

vznikal v oblastech s největším odparem vody. V nejmělčích částech - v salinách (oblast 

Kateřinek) nebo na svazích kulmských elevací (ostatní výskyty: Kobeřice, Sudice, 

Třebom). Z ložiskového hlediska je tento typ nejdůležitější (viz obr. 3). Báze je rovná 

s ostrým nástupem na wielicienské tégly. Nejspodnější poloha o proměnlivé mocnosti  

1-9 m (průměrně 3 m) je tvořena bazálním makrokrystalickým sádrovcem. Je z větší části 

bělošedý až šedý s chaoticky rozmístěnými kavernami s jílem. Je zde hojný výskyt 

typických srostlic tvaru „vlaštovčích ocasů“ (Mátl, 1981).  

 

 
Obr. 4 – Bělošedý sádrovec s medovým nádechem. Lokalita Kateřinky (zapůjčen ze sbírek 

 RNDr. Libuše Písaříčkové, foto autor). 
 

Nad tímto bazálním horizontem je vyvinut sádrovec jemně krystalický bílé až 

bělošedé barvy. Mocnost této polohy není velká, pouze 1-30 cm.  

Na jemně krystalickou polohu nasedá „blokový“ hrubě krystalický sádrovec 

bělošedé až medové barvy. Orientace krystalů je nejednotná. Poloha je tvořena různě 

velkými bloky s velmi kolísající mocností mezi 1-10 m. 
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Celý sádrovcový horizont ukončuje jíl se sádrovcem nebo naopak sádrovec s jílem, 

vyskytující se ve v podobě střídajících se lamin, mikrokrystalického sádrovce (nebo hnízd) 

v šedých vápnitých jílech. Ojedinělé nejsou textury turbiditních proudů ani čočky pevného 

mikrokrystalického vápence o mocnostech kolem jednoho metru. Mocnost sádrovcového 

horizontu tohoto typu se pohybuje průměrně kolem 30 m (Mátl, 1981). 

 

 
Obr. 5 – Makrokrystalický sádrovec medové barvy, lokalita Kobeřice (vzorek zapůjčen ze sbírek 

Bc. Jiřího Wlosoka, foto autor). 
 

Druhý vývojový typ je charakteristický pro nejhlubší části sedimentačního 

prostoru. S narůstající hloubkou klesá různorodost, která je nakonec omezena jen na 

laminovaný sádrovec s převahou poloh jílů a písků, zároveň klesá kvalita. 

Poslední typ představuje pobřežní vývoj - okraje salin. Polohy se vyskytují  

v mocnostech mezi 10-20 m. Nejrozšířenější je jemnozrnný písek či pískovec s příměsí 

sádrovce nebo sádrovcového tmele (zastiženo vrtem v hloubce 34,5-43 m u Darkovic).  

Po ukončení sedimentace wielicienu na sádrovcový horizont začal sedimentovat 

svrchní baden - kosov. Pro toto ukládání jsou typické monotónní vrstvy šedozelených 

vápnitých jílů, písčitých jílů, jílovitých písků a písků. Místy s čočkovitými tělesy slínovců 
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a nečistých vápenců. Mocnost celého kosovu není nikde úplně zastižena, protože byl silně 

erodován. Východním směrem vykliňuje, ve vrtu u Hatě nebyl již navrtán (Mátl, 1981). 

Kvartérní pokryv je tvořen převážně glacigenními sedimenty. Mocnost je značně 

kolísavá. Když J. Macoun v roce 1980 zkoumal a mapoval kvartér severní Moravy, objevil 

na stěně Kobeřického lomu šikmo orientovaný profil v nivních sedimentech Kobeřického 

potoka. Nejen o tomto kvartérním pokryvu, ale i preglaciálních písčitých štěrcích, 

organických sedimentech, a dalších se zmiňuje Kovanda (1987), který na základě rozboru 

paleomalakozoologických analýz rozčlenil kvartér v opavské oblasti. 

 

 
Obr. 6 – Makrokrystalický sádrovec, lokalita Kobeřice (foto ing. Jakub Jirásek, Ph.D.) 
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2.3 Geneze  

Teorií o vzniku evaporitů bylo v historii formulováno hodně. V zásadě mají 

společné jen to, že evaporitová ložiska vznikaly vypařováním slané vody v aridním 

klimatu. Mátl (1980) je shrnul takto: jedna z nejvíce prosazovaných byla Ochseinova 

hrázová teorie (1877) in Mátl (1980), jenž vysvětluje vznik jen malých ložisek. Walther 

(1903) in Mátl (1980) zastával model vzniku evaporitů v pouštních bazénech. Ta 

uspokojivě řešila nepřítomnost fosílií v solných ložiskách. Hypotézou oddělených bazénů 

se Hsü (1972) in Mátl (1980) snažil vysvětlit vznik monominerálních evaporitů.  

O vznik velkých ložiskových těles evaporitů se zajímal např. Scruton (1953) in 

Mátl (1980), s jeho refluxní teorií zpětného toku a zejména potom Hsü (in Mátl 1980)  

a jeho teorie vysychání hlubokých pánví.  

Otázka, kterou by měly hypotézy vyřešit, je: jak mohou vznikat i několik set metrů 

mocná ložiska sádrovce, vznikne-li odpařením vodního sloupce o mocnosti 1500 m (máme 

na mysli mořskou vodu) 2,2 m MgCl; 0,65 m KCl; 1,41 m HgSO4; 19,51 m NaCl;  

0,89 m CaSO4; a 0,18 m CaCO3.  

Mocnost sádrovce opavské pánve se pohybuje v průměru kolem 30 m. Aby vznikl 

horizont dosahující této mocnosti, bylo by nutné odpaření sloupce vody o mocnosti 

přibližně 50 000 m. Tato představa je značně nereálná, a proto všechny hypotézy řeší 

plynulý nebo epizodický přínos vody do skoro uzavřeného zálivu či bazénu. 

Současné ukládání evaporitů se děje poblíž mořského pobřeží v tzv. salinách nebo 

intermontánních (mezi horskými hřbety) zónách, které se nazývají sebchy a playas. Za 

saliny lze pokládat většinu zátok a zálivů, které nejsou úplně uzavřené.  

Na tyto případy, je aplikována teorie zpětného toku – refluxní hypotéza, která platí 

pro oblasti oddělené od otevřeného moře úzkým průlivem nebo propustnou bariérou. Je 

založena na sedimentačních poměrech Středozemního moře. Jeho plocha je 2,5 milionů 

km2 a objem 3,17 milionů km3. Ročně z něj výparem odchází 4,69.103 km3 vody a roční 

mocnost sedimentace činí 1,15.103 km3. Dodávaná voda z řek a Černého moře se za rok 

vyšplhá na 0,23.103 km3. Zůstává-li jeho objem přibližně stejný, musí být dodávána voda 

z Atlantiku. Odhad hodnoty přítoku z Atlantiku je 55.103 km3 a refluxniho toku 52.103 

km3. Tato skutečnost, že Středozemní moře komunikuje s Atlantikem v takovéto míře, je 
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důvodem, proč Středozemní moře ještě není evaporitovou pánví. Změní-li se podmínky 

výměny vody, vznikne ze Středozemního moře vysychající sedimentární pánev (Mátl, 

1980). 

Průzkum dna Středozemního moře jasně dokládá, že evaporitové formace lemující 

příbřežní oblasti pokračují dnem tohoto moře.  

 

Hsü in Mátl (1980) uvažuje o třech různých možnostech vzniku: 

1. Evapority se ukládaly v hlubokomořském Středozemním bazénu, do nějž 

proudilo stálé množství vody z Atlantiku, přičemž hladina byla jen nepatrně nižší než 

světového oceánu (reflexní hypotéza). 

2. Sedimentace probíhala v mělkém Středozemním bazénu, přítok z Atlantiku 

a jeho hladina byla jen o něco málo nižší než světového oceánu (teorie salin). 

3. Odpařením hlubokého bazénu, totálně odříznutého od Atlantiku. Hladina byla až 

tisíce metrů pod úrovní oceánu. 

Třetí možnost formuloval sám Hsü, k ní se také přiklání a to na základě těchto 

důkazů: v podloží evaporitů, které se ukládaly v mělkých mořích, se nacházejí sedimenty 

s hojnou hlubokomořskou faunou. Dalším faktem je nález hlubokých erozních údolí 

zařezávajících do miocénu okrajových oblastí, jejichž stáří je stejné jak evaporitové. 

 
Obr. 7 – Model teorie vysychání hlubokomořských pánví a vznik evaporitů. (podle HSÜ in Mátl, 
1980); A – sedimentace evaporitů ve zcela uzavřené pánvi [typ oko]; B – sedimentace evaporitů v 
částečně uzavřené pánvi; nejvíce rozpustné soli sedimentují nejdále od přítoku –  1- Karbonáty, 2 
– sádrovec, 3 – halit 
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Tuto teorii aplikoval při určování geneze evaporitových ložisek v Německu, Anglii, 

USA atd. Jeho závěry jsou logické a podložené řadou důkazů. Je však několik nejasností, 

které tuto hypotézu vyvracejí. Při vypaření 2000 m vody (hluboké moře) vznikne asi jen 

1,3 m sádrovce, pak je pánev znovu zaplavena stejně mocným sloupcem (zde není přesně 

uveden mechanizmus uzavírání komunikační cesty) a opět celá odpařena. Aby vzniklo 

30 m mocné ložisko, musel by se celý proces opakovat minimálně 20x. Navíc by po každé 

nové záplavě sedimentovaly jíly a pak evaporit - laminy (v opavské pánvi tento vývoj je). 

Je nutno ještě zmínit nemožnost vzniku vždy stejné zonality sedimentace. 

Z těchto poznatků plyne závěr, že tyto evapority musely vznikat v mořské vodě  

o jiném složení než dnešním. 

Co se týče opavské pánve, je určení geneze značně komplikováno faktem, že je to 

jen nejzápadnější část komplexu, který se táhne směrem do Polska podél Karpat. Zde není 

dostatek podkladů pro určení průběhu celé formace a tedy i geneze opavské pánve. 

Nejpřijatelnější verzi vzniku je již výše zmiňovaná teorie salin.  

Proti teorii vzniku vysycháním hlubokých pánví a refluxní teorii svědčí to, že 

opavská pánev nikdy nebyla hlubší jak 200 m a evapority nemají zonálnost „oka“ (viz  

obr. 7), tzn. postupná sedimentace karbonátu, sádrovců+anhydrit a sůl (Mátl, 1980).  

2.4 Tektonika 

Z geofyzikálních, mikropaleontologických (Novotná, 1973) a vrtných prací bylo 

možné určit tektonickou stavbu Opavské pánve. Ukázalo se, že nejvýznamnější 

tektonickou linií je severní omezení kulmu vůči sedimentům opavské pánve, které 

přibližně sleduje tok řeky Opavy. Dále je zde síť několika paralelních poklesů (viz obr. 2), 

podle kterých se některé časti pánve zaklesly do značných hloubek Pro konstrukci příčné 

tektoniky (s. - j. až sz. - jv.) byla použita hlavně data z geofyzikálních měření, z vrtných 

prací nebylo k dispozici dostatečné množství podkladů (Mátl, 1981). 

V článku Nové poznatky při průzkumu opavské pánve (1973) se Mátl zmiňuje  

o dvou depresních zónách zsz. - jjv. směru a dvou paralelních elevacích, z nichž Kobeřická 

je spojena s čedičovým vulkanismem a situována výše. Dále poukazuje na příčnou 

tektoniku s radiálním uspořádáním: na západě pánve ssv. - jjz. směru a ve východní části 
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ssz. - jjv. směru. Tento tektonický plán by se měl shodovat s plánem polského 

Katowického mesozoika. 

2.5 Hydrogeologie 

Hydrogeologické poměry v zájmové oblasti komplikují těžbu už od jejího počátku. 

Jsou charakterizovány stupněm 5, což znamená velmi obtížné. V okolí zájmové oblasti se 

vyskytují tři zvodnělé kolektory, a to podložní terciérní sedimenty, samotná sádrovcová 

poloha a kvartérní sedimenty. Kulmské podloží, jakožto i polohy čediče jsou 

charakterizovány jako málo propustné, zvodnění sádrovcového horizontu je puklinové či 

krasové (především pásmo krystalického sádrovce) a mocnost s hydrogeologickými 

vlastnostmi kvartéru jsou velmi proměnlivé (nejobtížnější podmínky mají písky  

a štěrkopísky pleistocénu (Mátl, 1981). 

Při pokusu o hlubinnou otvírku ložiska jámou František se z důvodu velkého 

zvodnění vůbec nepodařilo projít pleistocenními štěrkopísky. Jáma Naděje sice ložiska 

dosáhla a bylo rozfáráno v délce 570 m, ale přítoky o objemech 20 l.s-1 (k roku 1953), 

nebyly na svou dobu z ekonomického hlediska čerpatelné a po kompletním zatopení 

důlních děl bylo rozhodnuto o povrchové otvírce. Problém při odvodňování pleistocenních 

sedimentů byla jejich proměnlivá propustnost, mocnost a nerovnost báze. Odvodňování 

celého lomu bylo a je prováděno sítí vrtů v jižním stabilním svahu lomu. Pokusy  

o provedení horizontálních odvodňovacích vrtů zkolabovaly v roce 1972 pro nepříznivé 

granulometrické složení štěrkopísků (Dvořák et al., 1977). 

2.6 Mineralogie ložiska 

Těžená surovina se skládá z větší části ze sádrovce. Velikosti jeho krystalů se 

pohybují ve velmi širokém rozmezí, počínaje mikroskopickými a konče až metrovými 

délkami. V některých partiích ložiska, které vychází na den, dochází místy k lokálnímu 

zkrasovatění sádrovce. Vytváří se tak až 130 m velké útvary kapsovitého tvaru vyplněné 

písky, jíly a štěrky (Pauliš, 2001; Kužvart, 1984). Podílí se na tom hlavně selektivní 

zvětrávání, které je v malém měřítku vidět na obrázku 8. 
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Obr. 8 – Sádrovec se známkami částečného zvětrávání. Lokalita Kobeřice (foto autor). 

 
Barva primárního sádrovce záleží na stupni znečištění jíly. Běžná je bělošedá až 

šedá. Nejzajímavější nejen z hlediska sběratelského je rekrystalovaný čirý medově žlutý 

sádrovec. Anhydrid byl zjištěn chemicky a mikroskopickou analýzou. S narůstající 

hloubkou by se dal očekávat jeho čím dál vyšší výskyt, avšak ani u Kravař, v hloubce 288 

m, nebyl průzkumným vrtem zastižen. Tvoří agregáty jehlicového a šupinatého tvaru 

velikosti cca 0,1 mm a je nepravidelně rozptýlen ve všech typech sádrovce.  

Dalším vyskytujícím se minerálem je kalcit, bělošedý, jemně krystalický, pevný. 

V horizontu laminovaného sádrovce tvoří čočkovitá tělesa do mocnosti kolem 20 cm  

a v krystalickém horizontu subhedrálně (jen částečně omezeny krystalovými plochami) 

omezená zrna (Kužvart, 1984).  

V jílovité hmotě znečišťující sádrovec byl nalezen illit, zrna glaukonitu, křemen  

a sericit. Vzácný je výskyt pyritu, obzvláště ve vůdčím horizontu. 
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3 Metodika 

3.1 Odběr vzork ů a jejich p říprava 

Vzorky byly odebrány v prvním čtvrtletí roku 2010. Dříve než roztál sníh, nebyl 

odběr možný. V závodě nás vřele přijali a služebním vozidlem dopravili, kam bylo 

potřeba. Vybírání poloh pro jednotlivé odběry bylo založeno na co největší různorodosti 

vzorků. Byla snaha vybírat polohy jílů plastičtějších, pro snadnější přípravu pro laboratoř.  

Odebralo se 10 vzorků, přičemž v místě bodu 2 byl odběr proveden ze 3 rozdílných 

poloh (2, 2a, 2b). Hmotnost vzorků se pohybovala kolem jednoho kilogramu. Byly 

ukládány do igelitových pytlů s řádnými popisky a nakládány do vozu. Současně byla 

pořízena fotodokumentace (příloha č. 1) a zaměření GPS souřadnic.  

 
Obr. 9 – Vynesené souřadnice míst odběrů vzorků. 
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GPS souřadnice odběru vzorků: 

 

Vzorek 1: N 49° 59.932'; E 018° 03.017' 

Vzorek 2: N 49° 59.951'; E 018° 03.037' 

Vzorek 3: N 49° 59.934'; E 018° 03.124' 

Vzorek 4: N 49° 59.881'; E 018° 03.124' 

Vzorek 5: N 49°59.848'; E 018° 03.089' 

Vzorek 6: N 49° 59.854'; E 018° 03.110' 

Vzorek 7: N 49° 59.859'; E 018° 03.133' 

Vzorek 8: N 49° 59.873'; E 018° 03.151' 

 

Příprava vzorků na práškovou RTG difrakční analýzu se prováděla plavením. 

Z každého vzorku bylo odebráno cca 100 g, které byly následně naloženy do vodného 

roztoku s pyrofosforečnanem sodným. Ten působí jako disperzní činidlo a rozrušuje jílové 

vazby. Vzorky se v tomto roztoku nechaly dva dny uležet. 

Po dvou dnech se dostalo na řadu samotné plavení. Původní vzorek byl disperzním 

činidlem rozložen na velmi jemnou frakci, která se po promíchání rozptýlila do celého 

objemu nádoby. Hledané těžké minerály byly činidlem od jílů odděleny a na základě 

rozdílné hustoty budou sedimentovat rychleji. Po každém promíchání byl dán těžkým 

minerálům čas usednout a rozvířený jílový materiál byl postupně odléván. Roztok se 

následně zředil čistou vodou. Tento proces byl opakován tak dlouho dokud nezůstal na dně 

jemný materiál, jenž po promíchání usedal skoro okamžitě. Ten byl následně vysušen  

a připraven k přepravě na RTG pracoviště. 

3.2 Makropetrografický popis hmotné dokumentace 

Fotodokumentace k této části práce je uvedena v příloze č. 1. 

 

VZOREK 1: Šedý a hnědý, bez zjevné vrstevnatosti, místy vtroušená tělíska 

malých rozměrů, bílé barvy a zřetelně laminovaných, objevují se krystaly sádrovce do  

5 mm. 
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VZOREK 2: Tmavě šedý, místy až nazelenalý, bez viditelného vrstvení, místy se 

vyskytují rezavé třpytící se čočky (sádrovec).  

 

VZOREK 2a: Barvy rezavé, nestejnoměrně vrstvený, výskyt konkrecí tmavě 

šedého jílu. Makroskopicky viditelné krystalické shluky sádrovce. 

 

VZOREK 2b: Šedobílý, velmi jemně vrstevnatý, přibližně pravidelné střídání 

světlejších a tmavších poloh. Místy rezavé třpytící se shluky. 

 

VZOREK 3: Hnědý až světle šedý, laminy o mocnosti max. 1mm – střídání 

šedá/hnědá, hojně vtroušené krystaly sádrovce.  

 

VZOREK 4: Světle šedý, pravidelné paralelní laminování, bez makroskopicky 

viditelného sádrovce.  

 

VZOREK 5: Vrstevnatý, mocnosti šedých poloh mnohonásobně převyšují bílé, 

mezi nimi se objevují tmavě šedé vrstvy, výskyt černých jemně krystalických čoček, 

ojediněle krystalky medového sádrovce, nález většího uhelného kusu.  

 

VZOREK 6: Tmavě šedý se světlými polohami (prokřemenělé), rozpadavý.  

 

VZOREK 7: Šedo-hnědo-bílý, nepravidelně vrstevnatý, bílé krystalické polohy 

drobně vrásněný s měnící se mocností, nález prouhelněných dřev.  

 

VZOREK 8: šedohnědý, časté sádrovcové krystaly, časté rezavé polohy.  

 

3.3 Prášková RTG difrakce 

Tato metoda se provádí na vzorcích podrcených na prach, aby se zvýšila 

pravděpodobnost výskytu dobře orientovaných krystalků, na jejíž některé strukturní rovině 
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dojde po průchodu rentgenového paprsku, při splnění podmínek Braggovy rovnice, 

k zesílení jeho difraktovaného záření, které je následně detekováno. 

Zdroj rentgenového záření je RTG lampa, která vysílá primární paprsek. Ten 

dopadá na vzorek, který je otáčen konstantní úhlovou rychlostí a je umístěn ve středu 

zařízení. Najde-li se ve struktuře krystalků taková mezivrstevní vzdálenost d splňující 

Braggovu rovnici, dojde k zesílení tj. interferenci záření. Toto výsledné záření je snímáno 

detektorem, který rotuje kolem rotujícího vzorku dvakrát větší úhlovou rychlostí. 

Zaznamenává se intenzita tohoto záření spolu s úhlem, pod kterým vyjde ze vzorku. 

Vyjádříme-li tuto závislost graficky, získáme difraktogram (Vávra, Losos, 2006). 

 

Veškeré následné zpracování vzorků provedl Dr. Ing. Dalibor Matýsek z IGI,  

z VŠB-TU Ostrava. 

Vzorky byly zbaveny zbytkové vlhkosti při pokojové teplotě a pomlety na 

drobnější frakci v achátové misce. 

Analyzovány byly vzorky 1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 6 a 8. Bylo provedeno pouze 

kvalitativní vyhodnocení difraktogramů. Kvantifikace, tj. semikvantitativní vyhodnocení, 

je z důvodu přítomnosti špatně krystalovaných fází ze skupiny jílových minerálů nemožné. 

Pouze u jednoho vzorku (vzorek 2) bylo také sledováno složení jílové frakce pod 1 µm. 

Tato zrnitostní frakce byla připravena sedimentací ve vodě. U dalších vzorků toto 

sledování nebylo možné. Studium složení jílové frakce ve vzorcích s obsahem sádrovce je 

velmi komplikované a to z důvodu toho, že sádrovec patří mezi mírně rozpustné fáze  

a v rozpuštěné formě způsobuje silnou koagulaci jílových částic. Proto také nebylo možné 

spočítat mřížkové parametry minerálů. 

 

Měření probíhalo na modernizovaném, plně automatizovaném difraktometru URD-

6 (Rich. Seifert-FPM, SRN) za podmínek: záření CoKa/Ni filtr, napětí 40kV, proud 35 

mA, krokový režim s krokem 0,05o 2Q, s časem na kroku 3s a s digitálním zpracováním 

dat. 

Jak pro měření, tak pro vyhodnocení byl použit firemní program RayfleX (RayfleX 

ScanX a RayfleX Analyze, verze 2.289). Pro kvalitativní vyhodnocení byla dále použita 

databáze difrakčních dat PDF-2, verze 2001 (International Center for Diffraction Data, 

Pensylvania, USA).   
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4 Mineralogie jíl ů a jejich t ěžké minerály 

4.1 Zhodnocení minerálních fází 

Data, které jsme získali, nám poskytují pouze přehled o výskytu dané složky 

v preparátu. Abychom mohli určit přesné procentuální zastoupení, bylo by potřeba zbavit 

vzorky mikroskopického sádrovce, který značně komplikuje celou analýzu. 

 

Z každého rentgenovaného vzorku byl vybrán jeden reprezentativní minerál, který 

se buď nevyskytoval v žádném jiném (pyrit, montmorillonit), nebo jeho maxima intenzit 

byly výraznější než v jiných vzorcích. Vzhledem k převažujícímu množství sádrovcové 

frakce v každém vzorku byly jeho zjištěné RTG hodnoty vynechány. Jediným zjištěným 

těžkým minerálem byl pyrit, jehož hodnoty jsou uvedeny z obou pozitivních vzorků. 

 

Tabulky s naměřenými hodnotami jsou rozděleny do tří sloupců. V prvním jsou 

vypsány mezivrstevní vzdálenosti, které splnily podmínky pro interferenci procházejícího 

paprsku, vyjádřené v Ångströmech (jednotka délky, 1.10-10 metru). Druhý sloupec 

obsahuje intenzity záření po průchodu minerálem a ve třetím jsou tyto hodnoty přepočítány 

na procenta. 

  Z difraktogramů jsme obdrželi tyto informace o jednotlivých testovaných drtích. 

 

VZOREK 1: byl zjištěn hořečnatý muskovit, sádrovec, ve větší míře albit a chlorit. 

Křemen je obsažen jen v malé míře. Potvrzen výskyt pyritu. 

 

Tab. 1 – Rentgenová prášková data pyritu. 
 

Vzorek 1 

Pyrit 

d(Å) INET IREL(%) 

2,706 59,03 100 
2,422 25,60 43 
2,213 32,17 54 
1,634 5,41 9 
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VZOREK 2: muskovit, převažující sádrovec, chlorit, albit. Malý obsah křemene, 

kalcitu a pyritu. 

 

Tab. 2 – Rentgenová prášková data pyritu. 
 

Vzorek 2 

Pyrit 

d(Å) INET IREL(%) 

2,709 74,28 100 
2,424 18,34 25 
2,212 5,7 8 
1,912 21,8 29 
1,635 16,62 22 
1,503 3,42 5 
1,450 11,7 16 

 
VZOREK 2a: Převažuje sádrovec, dále se zde nachází muskovit a chlorit. V malé 

míře křemen. Objevil se montmorillonit. 

 

Tab. 3 - Rentgenová prášková data montmorillonitu. 
 

Vzorek 2a 

Montmorillonite 

d(Å) INET IREL(%) 

13,625 22,76 100 
4,452 3,98 17 
3,327 9,51 42 
2,584 2,20 10 
2,485 17,30 76 

 
VZOREK 2b: Muskovit doprovázený sádrovcem, stopy křemene a kalcitu. 

 

Tab. 4 - Rengenová prášková data muskovitu. 
 

Vzorek 2b 

Muskovit 

d(Å) INETNET IREL(%) 

9,999 24,20 7 
4,469 38,23 11 
3,340 115,26 32 
2,868 358,52 100 
2,680 146,62 41 
2,592 38,32 11 
2,450 17,49 5 
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2,400 25,96 7 
2,072 61,15 17 
1,991 15,51 4 
1,952 31,46 9 
1,898 52,87 15 
1,878 47,16 13 
1,683 13,29 4 
1,663 33,90 9 
1,645 12,77 4 
1,619 28,44 8 
1,439 29,42 8 
1,435 25,31 7 
1,417 6,23 2 

 
VZOREK 3: Sádrovec, v malé míře muskovit, kalcit a křemen. 

 

Tab. 5 - Rentgenová prášková data křemene. 
 

Vzorek 3 

Křemen 

d(Å) INET IREL(%) 

3,338 316,03 100 
2,451 20,18 6 
2,279 22,25 7 
2,124 11,77 4 
1,811 23,56 7 
1,797 15,57 5 
1,671 22,94 7 
1,541 25,10 8 

 
VZOREK 4: Sádrovec, přítomnost křemene a kalcitu. 

 

Tab. 6 - Rentgenová prášková data kalcitu. 
 

Vzorek 4 

Kalcit 

d(Å) INET IREL(%) 

3,062 342,21 100 
2,491 73,98 22 
2,281 13,59 4 
2,084 70,73 21 
1,952 14,54 4 
1,897 46,88 14 
1,620 36,11 11 
1,541 13,08 4 
1,435 18,53 5 
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VZOREK 6: Albit, chlorit, sádrovec, s příměsí muskovitu a křemene. 

 

Tab. 7 - Rentgenová prášková data albitu. 
 

Vzorek 6 

Albit 

d(Å) INET IREL(%) 

4,699 13,80 3 
3,788 316,78 71 
3,517 28,50 6 
3,334 448,98 100 
3,184 66,49 15 
2,865 134,60 30 
2,823 9,67 2 
2,778 16,95 4 
2,676 39,90 9 
2,552 12,49 3 
2,529 20,99 5 
2,488 81,42 18 
2,451 19,60 4 
2,421 20,12 4 
2,399 15,93 4 
2,276 19,79 4 
2,231 17,41 4 
2,213 27,74 6 
2,124 17,15 4 
2,082 51,33 11 
2,069 45,83 10 
1,989 18,62 4 
1,949 15,25 3 
1,919 12,55 3 
1,897 37,86 8 
1,873 18,61 4 
1,815 21,66 5 
1,809 29,66 7 
1,179 5,74 1 
1,782 11,49 3 
1,775 14,59 3 
1,669 10,36 2 
1,633 19,25 4 
1,540 30,40 7 
1,518 9,57 2 
1,500 16,66 4 
1,435 11,60 3 
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VZOREK 8: Tvořen muskovitem, sádrovcem a chloritem. Výskyt kalcitu  

a křemene.  

 

Tab. 8 - Rentgenová prášková data chloritu. 
 

Vzorek 8 

Chlorit 

d(Å) INET IREL(%) 

7,133 36,60 33 
4,729 25,77 23 
4,466 25,80 24 
4,272 57,15 52 
3,834 5,32 5 
3,337 109,75 100 
3,284 20,44 19 
3,171 10,59 10 
2,958 18,73 17 
2,921 16,36 15 
2,679 34,06 31 
2,589 11,99 11 
2,562 10,18 9 
2,452 6,45 6 
2,395 10,95 10 
2,276 9,92 9 
2,213 9,22 8 
2,139 3,51 3 
2,084 18,32 17 
2,071 18,42 17 
2,043 10,36 9 
1,990 4,63 4 
1,951 6,35 6 
1,897 9,82 9 
1,877 5,37 5 
1,867 12,44 11 
1,816 5,75 5 
1,810 9,87 9 
1,796 6,72 6 
1,776 17,52 16 
1,662 5,90 5 
1,619 4,55 4 
1,597 3,96 4 
1,579 15,23 14 
1,540 9,28 8 
1,519 3,59 3 
1,435 3,34 3 
1,401 6,05 6 
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4.2 Shrnutí 

Vyhodnocením analýzy jsme dospěli k těmto výsledkům. Ve většině vzorků jsou 

obsažena velká množství sádrovce. Dále byl ve vyšších obsazích zjištěn křemen. Běžné 

jsou i menší obsahy kalcitu. Pyrit byl difrakčně zjištěn pouze u vzorku 1 a 2. 

Mikroskopicky byly částice pyritu zjištěny ve výplavech ze vzorků 2 a 6. Pyrit zde vytváří 

drobné impregnace v úlomcích sádrovce a také drobné konkrecionární útvary.  

Z jílových minerálů byl detekován muskovit, chlorit a montmorillonit. 

Montmorillonit je dominantní složkou frakce pod 2 µm ve vzorku 2. Je doprovázen 

muskovitem. 
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5 Závěr 

Rešeršní část této práce se zabývá geologickou problematikou sádrovcového 

ložiska u Kobeřic. Shrnutím základních poznatků dle dostupné literatury byly nastíněny 

základní souvislosti vzniku evaporitových ložisek s doprovodnou sedimentací pelitů. 

Odběr vzorků, jejich následná příprava pro laboratoř a výsledky RTG analýz z těchto 

jílových poloh vytvořily datový podklad praktické části této práce. 

Analyzování samotné jílové frakce bylo vlivem velkých obsahů sádrovce a jeho 

negativních vlastností prakticky nemožné. Pouze u druhého vzorku se podařil zjistit 

převažující montmorillonit. Z hledaných sulfidů železa byl objeven pouze pyrit a to ve 

velmi malém množství. Nepřítomnost dalších těžkých minerálů mohla být způsobena, tím 

že z důvodu nízké těžby nebyla v době odběru vzorků odkrytá poloha těmito minerály 

bohatá nebo se zde nevyskytují vůbec. Samotný metodický postup přípravy vzorků mohl 

ovlivnit zjištěné minerální složení.  

Dále byl potvrzen výskyt některých jiných minerálů, které však nebyly primárním 

cílem této práce. Jsou to albit, chlorit, muskovit a kalcit. U těchto minerálů by bylo možné 

zjistit parametry krystalové mřížky, avšak i v tomto případě spočítání těchto rozměrů 

neumožnily velké obsahy sádrovce. 

Nález greigitu v jílových proplástcích, který by se stal prvním objevem ve Slezsku 

a v české části Karpat, potvrzen nebyl. Jeho přítomnost však vyloučena není. Následným 

podrobnějším vzorkováním a analýzou hmotné dokumentace se zvýší pravděpodobnost 

pozitivních výsledků, zároveň mohou být v budoucnu podány objektivnější data týkající se 

petrografie pelitickýh poloh na sádrovcovém ložisku Kobeřice. 
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