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Anotace 

 Ve své práci se věnuji petrografické charakteristice neovulkanitů      

Slezska. Je zde nastíněn vývoj terciérního vulkanismu na území České 

republiky, včetně jeho výskytů. V další části je udán výčet jednotlivých 

lokalit neovulkanitů v oblasti Slezska a jejich petrografie. Hlavní praktická 

část je věnována petrografické charakteristice bazaltů (z činného lomu 

Bílčice) a bazaltů z dalších zkoumaných lokalit. Petrografie a chemie   

bazaltů je zaměřena na  vhodnost   této  suroviny  k   průmyslovému  vyuţití  

v  oblasti  petrurgie. V závěru je uvedeno vyhodnocení všech zkoumaných 

vzorků a posouzení kvality surovin k petrurgickým účelům, především 

k výrobě čedičové vlny a výrobků z taveného čediče. 

 

Klíčová slova: neovulkanity, bazalt, petrografie, petrurgie, tavený bazalt, 

čedičová vlna 

Summary 

In my thesis I deal with petrographic characteristics of neovolcanites    

of Silesia. It outlines the development of Tertiary volcanism in the Czech 

Republic, including its occurrence. The next part defines the list of locations 

neovulcanites of the Silesia and its petrography. The main part deals with the 

petrographic characteristics of basalts (from the active quarry Bílčice) and 

basalts of the other investigated locations. Petrography and chemistry of 

basalts is focused on the suitability of the raw material for industrial use in 

the petrurgy. The conclusion includes an evaluation of all examined samples 

and assessment of the quality of raw materials for the petrographic purposes, 

mainly for the production of basalt wool and products made from fused 

basalt. 

 

Keywords: neovolcanites, basalt, petrography, petrurgy, fused basalt, basalt 

wool 
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1 ÚVOD 

Slezské neovulkanity jsou nejvýchodnější částí středoevropské provincie 

alkalických vulkanitů. Jsou charakteristické převahou olivinických bazaltických hornin      

a přítomností horninové řady od olivinických nefelinitů aţ po trachybazalty.  

Neovulkanické horniny na území České republiky se vyskytují vůči ostatním 

horninám jen v nepatrném mnoţství. Z hlediska petrologického, geotektonického               

a geomorfologického jsou však velice zajímavé a jejich stáří spadá  do období od konce 

oligocénu po začátek pleistocénu. 

Dnešní tělesa neovulkanitů, která tvoří i dominanty dané krajiny, z hlediska sloţení   

a morfologie neodpovídají stavu během sopečné činnosti na konci křídy a během terciéru, 

protoţe  zemský povrch byl v oblastech výskytu neovulkanických hornin od mladšího 

terciéru do současnosti erozí sníţen (zhruba aţ o 300 - 400 m). Eroze odstranila původní 

povrchové tvary vulkanických těles nebo jejich převáţnou část. Na povrch se proto dostaly 

lávy, které utuhly blízko pod povrchem jako výplně přívodních kanálů vulkánů, ţíly nebo 

větší tělesa lakolitů (Šalanský, 2004). 

Cílem diplomové práce je nastínit vývoj terciérního neovulkanismu na území 

Slezska, včetně jeho konkrétních výskytů a z petrografického hlediska tak i analyzovat  

jednotlivé vzorky hornin odebraných z určitých lokalit. 

Hlavní studovanou lokalitou bazaltoidů jsou Bílčice. Dalšími vybranými lokality 

byly Budišovice a Šluknov. Lokalita Šluknov sice nepatří do slezské oblasti, ale byla 

záměrně zvolena, protoţe se zdejší bazaltoidy pouţívají k výrobě minerální vlny.  

Jelikoţ jsou neovulkanity Slezska blízkého stáří, dá se předpokládat, ţe budou 

vykazovat podobné petrografické charakteristiky a bude se v nich vyskytovat i téměř 

podobné sloţení minerálů.  

Jednotlivé vzorky hornin byly podrobeny RTG fluorescenci, atomové absorpční 

spektrometrii a RTG práškové difrakční analýze. Na základě těchto metod bylo stanoveno 

chemické a minerální sloţení zkoumaných vzorků, uvedené v praktické části diplomové 

práce. K petrografické charakteristice dále poslouţily i zhotovené mikroskopické výbrusy.  

Petrografie a chemické stanovení analyzovaných bazaltoidů je zaměřeno na  kvalitu 

surovin především pro petrurgický průmysl. Z tavených bazaltoidů se vyrábí v současné 

době široký sortiment výrobků jako jsou například dlaţby, roury pro pneumatickou  

dopravu abrazivních materiálů nebo minerální vlna pouţívaná k izolačním účelům. 
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2 NEOVULKANITY ČESKÉHO MASIVU  

V české geologické literatuře se předpona neo- uţívá obecně k označení 

povariského platformního vývoje a jako neovulkanismus se označuje v Českém masivu 

vulkanická činnost, která probíhala současně s horotvornými procesy alpinského vrásnění  

v alpsko-karpatské oblasti. 

Hlavní vulkanická centra se v Českém masivu soustřeďují zvláště v tzv. oherském 

riftu v severozápadních Čechách (Doupovské hory, České středohoří) a při labské linii     

sz. - jv. směru (skryta pod uloţeninami české křídové pánve). Labská linie tvoří jz. 

omezení západosudetské oblasti a na blízkost této linie je vázána labská tektono-

vulkanická zóna, kterou na SV omezuje luţická porucha, přibliţně  paralelní s hlubinnou  

labskou  zónou  a sledovatelná od s. okolí Dráţďan k Jičínu. Menší centra neovulkanitů      

a ojedinělé vulkány jsou rozptýleny téměř po celé části Českého masivu a lze je sledovat    

z Bavorska  (Horní Falc) přes Luţici aţ do Slezska (tzv. česko-slezský vulkanický oblouk).     

 

Podle Shrbeného (1995) lze neovulkanity z hlediska výskytu rozdělit do několika 

větších oblastí a to: 

o západní Čechy, v trojúhelníku od Karlových Varů k Chebu a na jih aţ téměř k Plzni 

o Krušné hory 

o Doupovské hory 

o mostecká (severočeská) pánev 

o České středohoří 

o oblast české křídové pánve (území zasahující na S aţ ke státním hranicím, na JZ    

ke Kladnu a na JV k Pardubicím) 

o západosudetská oblast, patří zde širší okolí Liberce a okolí Varnsdorfu 

o Nízký Jeseník s Opavskem a Ostravou 

Řadí se zde i neovulkanity jihovýchodní Moravy v Bílých Karpatech, které však svým 

sloţením jsou jiţ přechodným článkem k vulkanitům Karpat. 

  

Výskyt neovulkanitů ve všech zmíněných oblastech kromě poslední, je spjat s tzv. 

saxonskou tektonikou. Jedná se o soubor tektonických procesů druhohorního, třetihorního, 

místy i čtvrtohorního stáří, jejichţ výsledkem je porušení bloků kůry různými zlomy           

i zvrásnění hornin do širokých antiklinál a synklinál.  
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 Stáří vulkanické činnosti se odhaduje na základě geologických vztahů k okolním 

horninám. Zejména podle toho, jak staré sedimenty proráţí, a které kontaktně metamorfují, 

a jak starými sedimenty jsou vulkanické akumulace překrývány.  

Vulkanická činnost začala jiţ ve svrchní křídě, její maximum nastalo v oligocénu   

a dozvuky přetrvaly aţ do kvartéru. Na základě radiometrických údajů lze rozčlenit 

neovulkanity do několika fází vzniku. Na našem území rozlišil Kopecký (1978, 1987-

1988) tři nebo čtyři hlavní vulkanické fáze s částečně odlišnými produkty. Jejich 

společným znakem je alkalický charakter a převaha bazických aţ ultrabazických hornin. 

Rozdělení do fází je však schematické a podle nových výzkumů je účelnější oddělovat  

pouze starší preriftové a mladší riftové stádium (Chlupáč, 2002). 

  Do preriftového stádia patří vulkanická činnost s časovým rozpětím 80-50 Ma 

(campan-spodní eocén). Charakteristické jsou ţilné proniky ultrabazických magmat 

(melilitické horniny, polzenity aj. ), které se soustřeďují při vnějších zlomech sv. části 

oherského riftu (mezi Českým středohořím a Luţicí) a při luţickém zlomu, např.                

v Podještědí. Povrchové produkty této fáze nejsou známy, neboť  se předpokládá, ţe 

podlehly erozi. 

Do riftového stádia se řadí především hlavní fáze vulkanické činnosti, zhruba před 

40-18 Ma (interval svrchní eocén - spodní miocén), která odráţí hlavní tektonickou            

a vulkanickou aktivitu oherského riftu i jiných oblastí. K této fázi patří Doupovské hory      

a České středohoří  i většina neovulkanitů v dalších částech Českého masivu. Produkty 

jsou povrchová, ţilná i intruzivní tělesa a akumulace vulkanoklastik od ultrabazických aţ 

k intermediálním horninám (převládají tefrity, olivinické nefelinity, olivinické bazalty, 

trachybazalty, hojné jsou i fonolity  a trachty).  

 V mladších obdobích riftogeneze ve svrchním miocénu (9-5 Ma) se vulkanická 

činnost soustředila do blízkosti mladších poruch – např. krušnohorského a luţického zlomu 

(kozákovské centrum). Vedle efuzí jsou časté diatremy (výbuchová hrdla) s pozdější 

lávovou výplní přívodní dráhy. Běţnými typy hornin jsou nefelinické bazanity, olivinické 

bazalty a olivinické nefelinity. 

       

Závěrečné fázi patří projevy pliocenního aţ pleistocenního vulkanismu. Patří zde 

zejména aktivita vulkanického centra v Nízkém Jeseníku a okolí Bruntálu (stáří kolem 2 

Ma) a naše nejmladší vulkány, soustředěné při chebském zlomu jako je Ţelezná hůrka 
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(lávy staré 170 - 400 tisíc let) a Komorní hůrka u Františkových lázní (Chlupáč, 2002; 

Internet 1). 

 

 Z petrologického hlediska patří české neovulkanity do skupiny alkalických 

bazických a ultrabazických hornin. Alkalické horniny jsou typické tím, ţe mají zvýšené 

mnoţství alkálií, poměr oxidů (K2O + Na2O) : Al2O3 : SiO2 je větší neţ 1 : 1 : 6. 

Z horninotvorných minerálů mají foidy, alkalické amfiboly, alkalické pyroxeny a další 

součásti (Šalanský, 2004). 
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2. 1 NEOVULKANITY SLEZSKA 

Neovulkanity Slezska představují typický kontinentální vulkanismus. 

Z geotektonického hlediska se jedná o návaznost na rozsáhlý kontinentální riftový systém, 

který se během terciéru rozprostíral v západní a střední Evropě. 

Hlavní výskyty neovulkanitů se soustřeďují v Nízkém Jeseníku především v okolí 

Bruntálu, kde rozmístění vulkanických těles naznačuje vazbu na poruchy směru SZ-JV      

a největší vulkány – Velký a Malý Roudný, které leţí v místech protnutí těchto poruch 

s tektonickým pásmem štembersko-hornobenešovského pruhu. Podle radiometrických 

interpretací spadá vulkanická činnost do pliocénu aţ raného pleistocénu (přibliţně 3,4 - 1,2 

Ma). Jsou zde zachovány typické stratovulkány s nasypanými kuţely a lávovými proudy 

(Velký a Malý Roudný, Uhlířský vrch, Venušina sopka), ojedinělé jsou výplně přívodních 

drah, kráterové brekcie (Břidličná), vypreparované ţíly a výplň maaru, coţ je explozivní 

kráter s nízkým reliéfem (Lomnice). U Rázové se zachovaly vrstevnaté tufy a tufity, které 

vznikly spadem pyroklastického materiálu do jezera, jeţ se vytvořilo přehrazením toku 

Moravice lávovým proudem Velkého Roudného. Petrologicky patří horniny hlavně 

alkalickým olivinickým bazaltům a nefelinickým bazanitům. 

Mimo okolí Bruntálu leţí rozptýlené výskyty neovulkanitů v severnější zóně, 

kterou lze sledovat z osoblaţského výběţku (Biskupce) přes okolí Krnova na Opavsko 

(Hůrka u Štemplovce, Otice a severnější výskyty u Kobeřic – zde v nadloţí klastik stupně 

badenu). Vulkanity severnějších výskytů jsou zřejmě starší neţ na Bruntálsku, nejspíše 

miocénní. 

 Drobné centrum alkalických neovulkanitů je i na Ostravsku, kde ţilná tělesa 

(hlavně nefelinických bazanitů) proráţejí a kontaktně metamorfují svrchokarbonské 

sedimenty (na styku s uhlím vznikl přírodní koks). Valouny a bloky vulkanitů byly 

nalezeny i v bazálních štěrcích příbřeţní facie a spodnomiocenních sedimentů                  

(Chlupáč, 2002; Šalanský, 2004). 
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1 – Zálesí, 2 – Uhlířský vrch, 3 – Venušina sopka, 4 – Břidličná, 5 – Volárna, 6 – Malý Roudný,     

7 – Velký Roudný, 8 – Křišťanovice, 9 – Albrechtice, 10 – Hůrka u  Štemplovce, 11 – Kamenná 

hůrka u Otic, 12 – Červený vrch (Stará Libavá) 

 

1. bazaltoidy, 2. kvartérní sedimenty, 3. terciér a mezozoikum karpatské soustavy, 4. karbon,         

5. krystalinikum včetně devonu 

 

Obr. 1: Geologická mapa hlavních výskytů neovulkanitů Slezska (Barth, 1970). 
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2. 1. 1 Petrografická charakteristika neovulkanitů 

Na základě petrografických výzkumů lze neovulkanity Slezska zařadit k asociaci 

alkalický olivinický bazalt - nefelinický bazanit - olivinický nefelinit. Na rozdíl od českých 

neovulkanitů, je nápadná zejména nepřítomnost alkalických trachytů a fonolitů, chybí         

i bazalty bez olivínu, tefrity a další horniny. Slezské neovulkanity jsou převáţně šedočerné 

barvy, pouze pyroklastika bývají často cihlově červená. Mají drobně porfyrickou strukturu 

s vyrostlicemi olivínu a klinopyroxenu, někdy i zonálního hauynu (komplexní foidy). 

Základní hmota je tvořena klinopyroxenem, olivínem, magnetitem, labradoritem                 

a nefelinem. Plagioklas můţe být nahrazován foidy (nefelin, hauyn, leucit). Z Pohoře, 

Albrechtic a Otic je uváděn i melilit, variabilní je výskyt analcimu. Zejména  ve struskách  

a v povrchových kůrách  sopečných bomb je výskyt  skla. 

 Podobně jako v jiných oblastech s alkalickým vulkanismem se  i  v moravských        

a slezských  neovulkanitech vyskytují ultramafické nodule. Dosahují maximální velikosti 

10 cm  (v průměru kolem 2 cm) a lze je nalézt například na lokalitě Zálesí u Javorníka. 

Většina z nich má charakter čtyřfázových lherzolitů (60 - 90 % olivínu, 10 - 20 % 

ortopyroxenu, 5 - 10 % klinopyroxenu, 1 - 2 % minerály skupiny spinelu), vzácněji se 

jedná  o harzburgit nebo dunit.   

 V chemické klasifikaci ,,suma alkálií – SiO2“ se naše bazaltoidy jednoznačně 

ocitají v poli alkalických hornin, v diagramu Le Maitra (1984) se převáţně nacházejí v poli 

bazanitu, méně bazaltu a trachybazaltu. Naprostá většina hornin odpovídá sodné řadě. 

V rámci větších vulkanických těles v centrální části Nízkého Jeseníku dochází s postupnou 

diferenciací k nárustu sumy alkálií (Chlupáč, 2002; Šalanský, 2004). 
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2. 1. 2 Neovulkanity střední části Nízkého Jeseníku 

Neovulkanity střední části Nízkého Jeseníku vznikly během třetí nejmladší fáze 

terciérního a kvartérního vulkanismu v  Českém masivu. Jedná se o vulkány 

staropleistocenního aţ mladopleistocenního stáří a také se předpokládá, ţe sopečná činnost 

jednotlivých vulkánů trvala jen krátce.  

Absolutní stáří vulkánů se na základě výzkumů odhaduje na více neţ 0,7 miliónu 

let, zatímco relativní stáří vulkánů lze posoudit podle stupně jejich destrukce  a  stupně 

zpevnění pyroklastického materiálu. Jako relativně nejmladší se z tohoto hlediska jeví 

Venušina sopka, Uhlířský vrch se jeví jen o málo starší (Barth, 1977). 

 

Tabulka 1: Plošná rozloha vulkánů a ostatních výskytů střední části N. Jeseníku (Barth, 

         1977). 

 

Název vulkánu či výskytu rozloha [km
2
] z toho pyroklastik [km

2
] 

Uhlířský vrch 1,40 0,13 

Břidličná 0,07 nepatrně 

Venušina sopka 0,60 0,07 

Malý Roudný 3,20 0,30 

Volárenský vrch  0,12 nepatrně 

Velký Roudný 8,00 0,80 

Červený vrch (Stará Libavá) 0,06 nepatrně 

Razová-subakvatický 

pyroklastický komplex 
0,21 0,21 

Karlova Pláň – subakvatický  

pyroklastický komplex 
0,02 0,015 
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Uhlířský vrch  

Uhlířský vrch, dosahující nadmořské výšky 671 m jz. od Bruntálu, je denudovaný 

smíšený vulkán, jehoţ podloţí tvoří spodnokarbonské (kulmské) droby, prachovité břidlice 

a jílovité břidlice s málo mocným pokryvem eluviálních jílů. Vrcholová část Uhlířského 

vrchu se skládá z j. a s. reliktu pyroklastik a z kompaktního nebo pórovitého bazaltu, který 

vyplňuje prostor mezi oběma relikty. Styčná plocha mezi pyroklastiky a jejich podloţím se 

sklání směrem od okrajů vrcholové části k jejímu středu v úhlu 10° - 30°. V tomto směru 

vzrůstá i provrtaná mocnost pyroklastik, a to aţ na 40 - 45 m. Deprese předvulkanického 

reliéfu byla zřejmě později zvýrazněna intravulkanickou poklesovou tektonikou. Spádnice 

zploštělých bomb a plackovitých strusek směřují v j. reliktu převáţně k S. Jde o relikt 

vnitřní části nasypaného valu, ve kterém je poměrně dobře patrný vztah mezi uloţením 

pyroklastik a předvulkanickým reliéfem. 

 Na povrchu jsou odkryty pouze produkty mladší explozivní a efuzivní fáze 

vulkánu. Bazaltoidy mezi j. a s. reliktem pyroklastik představují zřejmě lávovou                 

a z části i ţilnou výplň střední nebo spodní části poměrně širokého kráteru, který byl 

původně obklopen souvislým prstencovitým valem pyroklastik. Kdyţ sloupec lávy 

vystoupil sopouchem do kráteru a vytvořil v něm dočasné lávové jezero, sypké hmoty      

v. části struskového valu nevydrţely tlak lávy, která pronikla valem a rozlila se mělkou 

depresí v podobě širokého proudu k V. Lávový proud dosáhl délky 1800 m a jeho čelní 

část, spočívající v relativní výšce asi 20 m nad dnešním Černým potokem a ţlutých, z části 

písčitých jílech s velkými valouny křemene, má maximální mocnost 12 m. 

 Petrografické sloţení bazaltoidů Uhlířského vrchu odpovídá většinou 

nefelinickému bazaltu s výkyvy jak k alkalickému olivinickému bazaltu, tak 

k olivinickému nefelinitu. Z Uhlířského vrchu byl popsán Pacákem (1928) nefelinický 

bazanit.  
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1 – spodní karbon v kulmském vývoji, 2 – eluviální jíly – slabě kontaktně přeměněné, 3 – pyroklastika,           

4 – lávový proud mladší efuzívní fáze (nefelinický bazanit), 5 – hlavní směry mladých puklin postihující těleso 

pyroklastik, 6 – dnešní úroveň báze lomů, A, B, C, D, E – jednotlivé lomové stěny 

 

Obr. 2: Blokdiagram Uhlířského vrchu u Bruntálu - pohled z jihu (Internet 2). 

 

 

 

Obr. 3: Odkryté vrstvy pyroklastik se sopečnými pumami Uhlířského vrchu (foto autora). 

 

 S těţbou zdejších zvrstvených pyroklastik se začalo zřejmě v první polovině 19. 

století. Těţená pyroklastika se drtila na silniční štěrk a stavební písek, po 2. světové válce 

se pouţívala na výrobu tvárnic. 



 

Bc. Gabriela Nagyová:  Petrografická charakteristika neovulkanitů Slezska 

2011  11  

 Těţební činností byl odkryt profil, na kterém lze pozorovat základní typy                 

a jednotlivé fáze sopečné činnosti, úloţné vrstvy a různé druhy sopečných vyvřelin - 

hráškově drobné tufy aţ lapili velikosti lidské pěsti, sopečné pumy velikosti lidské hlavy aţ 

sopečné balvany přes 1 m velké. 

Lokalita je zajímavá i svou vegetací, vázanou na místní půdy vzniklé na zvětralých 

sopečných tufech, a proto byla také vyhlášena chráněnou přírodní památkou (Barth, 1970; 

Barth, 1977). 

 

Venušina sopka 

 Venušina sopka (655 m n. m. ) leţí  jjv. směrem od Bruntálu nedaleko obce 

Mezina. Vrcholovou část Venušiny sopky tvoří relikt nasypaného kuţele. Předvulkanický 

reliéf, na kterém vznikl kráter, se sklání k S a SV. V tomto směru vzrůstá i mocnost 

zachovaných pyroklastik - nedokonale zpevněných  lapilů, strusek a bomb při bázi 

s hojnými kulmskými xenolity. Maximální mocnost 60 m byla zjištěna průzkumných 

vrtem situovaným asi 140 m ssv. od vrcholu. Stejným směrem se přelévaly přes okraj 

kráteru nebo pronikaly jeho stěnami terminální, popř. subterminální lávové proudy. Jiné 

lávové proudy stékaly   do deprese předvulkanického reliéfu v. od dnešního vrcholu a poté 

se teprve obracely k S.  

Čelní části efúzí bazaltoidů jsou odkryty dvěma lomy při silnici Bruntál - Karlova 

Pláň, v údolí Černého potoka. Jiţněji poloţený lom je znám pravidelnou sloupovitou 

odlučností čediče. Jedná se o oddělování horniny do šestibokých a pětibokých sloupců aţ 

několik desítek centimetrů širokých a někdy i několik metrů dlouhých. Sloupce mohou být 

rovné nebo zakřivené, mohou vytvářet i vějíře. Záleţí na tom, jak rychle láva chladla         

a podle kolika chladnoucích povrchů.  

V severněji poloţeném v bývalém Natherově lomu byla mapovací rýhou objevena 

v podloţí bazaltoidů štěrková terasa s valouny křemene a kulmských sedimentů v relativní 

výšce 12 m nad dnešní hladinou potoka. Láva zde pravděpodobně překryla část koryta 

Černého potoka. Při bázi pokryvu bazaltoidů jsou zachovány zajímavé chodbovité dutiny 

dlouhé aţ 30 m, probíhající  zhruba kolmo k silnici. Jsou to buď lávové tunely vzniklé 

vytečením neutuhlé lávy po proraţení čela proudu nebo útvary vzniklé vyplavením 

sypkého materiálu podzemní vodou.  
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Venušina  sopka byla označena na základě výzkumu Pacáka  jako olivinický bazalt. 

Další výzkum ukázal, ţe se většinou jedná o nefelinický bazanit procházející místy aţ       

do olivinického nefelinitu, popř. do limburgitu.  

Venušina sopka je od roku 1997 vyhlášena za přírodní památku (Barth, 1977). 

 

 

 

Obr. 4: Lávový proud u Meziny - sloupcová odlučnost bazaltů (foto autora). 

 

 

 

Obr. 5: Sopečná bomba - Mezina (foto autora). 
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Břidličná 

Malý vulkán bazaltoidů se nachází východním směrem od Břidličné na sv. svahu 

Lipové (635 m n. m.). Jedná se o krátký lávový proud, který byl téměř vytěţen. Štěrky       

a jíly v podloţí proudu, které leţí zhruba 55 m nad dnešní řekou Moravicí, jsou většinou 

autorů pokládány za vysokou štěrkovou terasu této řeky. Dvěma hlubokými jámovými 

lomy v j. části výskytu jsou odkryty převáţně bazaltové ţíly, které prostupují                     

do kulmských andělskohorských vrstev a uzavírají izolované kry kulmu. Na několika 

místech se v obou lomech vyskytují v malém rozsahu i pyroklastika, ale mají spíše povahu 

sopouchové brekcie. Ţilný čedič je mladší neţ pyroklastika. Pozoruhodný je kontakt kulmu 

s pyroklasticky a s ţilami bazaltoidů. Kromě slabé kaustické přeměny je na nich moţné 

pozorovat vulkanotektonické brekcie a prostup bazaltoidů do drcených sedimentů. Ţilné 

bazaltoidy je moţné nazvat  jako  alkalický  olivinický  bazalt s  přechody k  nefelinickému   

bazanitu.  

Výskyt bazaltoidů u Břidličné je patrně starší neţ ostatní vulkány střední části 

Nízkého Jeseníku (Barth, 1977). 

 

Volárenský vrch 

      Lokalita Volárenský vrch (622 m n. m.), která je nedaleko od obce Volárna, leţí 

severozápadním směrem od kuţele Malého Roudného. Volárenský vrch tvoří efúze 

nefelinického bazanitu a v jeho podloţí byla navrtána pyroklastika. Zvětralá pyroklastika 

se v úzkém pásu vyskytují také v eluviu při severním okraji výskytu bazaltoidů. Jedná se 

spíše o relikt malého smíšeného vulkánu připojeného k Malému Roudnému neţ                  

o denudační zbytek čelní části lávového proudu Malého Roudného. 

     Přibliţně 1 km severozápadně od centra obce Roudno byl při novém geologickém 

mapování objeven na nízkém pahorku dosud neznámý malý výskyt nefelinického bazanitu. 

Zřejmě se jedná o výchoz sopouchu s bazaltovou výplní nebo pravé ţíly (Barth, 1977). 
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Malý Roudný 

      Malý Roudný (771 m n. m.) se nachází jihozápadním směrem od Velkého 

Roudného. Oba vrcholy jsou od sebe vzdáleny cca 2 km a tvoří spolu výraznou dominantu 

nad obcí Roudno. Malý Roudný je smíšený vulkán tvořený excentricky poloţeným 

nasypaným kuţelem a plošně rozsáhlým proudem bazaltoidů. Nasypaný kuţel se skládá    

z  nedokonale soudrţných rezavých, fialově šedých aţ  hnědých pyroklastických vyvrţenin 

s výraznou pórovitou texturou. V drobných výchozech východně od vrcholu vystupují 

spečené tufy, které představují vulkanickou facii blízkou tehdejšímu kráteru. Mapovací vrt 

umístěný na vrcholové části prorazil značně zvětralými pyroklasticky do hloubky 32 m bez 

toho, aniţ by narazil na kompaktní bazalt. Zřejmě nedostatek pevné lávové a ţilné výplně 

ve svrchní části sopouchu a v kráteru byl moţná příčinou větší destrukce kuţele. 

   Široké lávové pole bazaltoidů rozkládající se jiţně a jihozápadně od nasypaného 

kuţele, je velmi špatně odkryto. Jde nejspíše o výsledek několika dílčích efúzí. Mapovací 

vrty také prokázaly, ţe pokryv bazaltoidů má ve střední a jiţní části pole mocnost 10 - 12 

m. Podloţí  bazaltoidů tvoří místy zvětralá pyroklastika spočívající na kulmu.  

Při ověřování magnetické anomálie geofyzikálního výzkumu Nízkého Jeseníku byl 

v eluviu malého území cca 750 m jihozápadně od vrcholu Malého Roudného nalezen 

kromě běţných bazaltoidů i pyroklastický materiál, autometamorfované bazaltové horniny        

a hojné úlomky kulmských drob a břidlic, částečně slabě kausticky
*)

 přeměněné. Je moţné, 

ţe jde o starší erupční centrum Malého Roudného.  

Na základě petrografického výzkumu je Malý Roudný tvořen nefelinickým, popř. 

analcimicko-nefelinickým bazanitem a zčásti alkalickým olivinickým bazaltem (Barth, 

1977). 

 
*

)
 Kaustická přeměna - kulmské jílovité břidlice či prachovité břidlice jsou metamorfovány na porcelanit 

červenohnědé barvy. 
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Velký Roudný 

Velký Roudný (780 m n. m.), tyčící se nad obcí Roudno a nad vodní nádrţí Slezská 

Harta, je nejvyšší a geomorfologicky nejzachovalejší z vulkánů v oblasti Nízkého  

Jeseníku, ale i lokalitou s největším výskytem neovulkanických hornin ve Slezsku. 

Stavba kuţele je výsledkem efuzivní i explozivní činnosti. Jedná se o stratovulkán, 

který se skládá z kuţele tvořeného periklinálně (směřující ze středu k obvodu)  uloţenými  

vrstvami tufů a z několika lávových proudů. Výběţek  kuţele  směřující k SSZ představuje 

zřejmě denudovaný menší parazitický kuţel. 

 

 

 

Obr. 6: Velký Roudný (foto autora). 

 

Ve vrcholové části kuţele Velký Roudný jsou ve výchozech odkryty bazaltoidy   

sopouchu (fialově šedé a silně pórovité textury), zachovány jsou také k západu  a severu 

směřující počáteční úseky terminálních lávových proudů, tvořené kompaktním bazaltem 

přecházejícím do porézních láv s balvanitým rozpadem. Jedná se o jakési valy ukloněné 

směrem po svahu, vysoké 1 – 2,5 m a široké maximálně 20 m.  

Převáţně lávová a ţilná výplň svrchní části sopouchu byla příčinou zpevnění kuţele 

a jeho poměrně menší destrukce.  
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1 -   tufy (popř. sopouchová brekcie), 2 – efuzivní a žilná tělesa bazaltoidů, k - kulm 

Obr. 7: Schématický geologický profil kuţele Velký Roudný dle Bartha (Barth, 1971). 

 

 Pyroklastický materiál kuţele je v podstatě zpevněný. Barva pyroklastik bývá 

černá, černošedá, šedá, nafialovělá, hnědá, červenohnědá aţ rezavá. Záleţí na vzájemném 

poměru FeO a Fe2O3. V blízkosti erupčního centra mívají pyroklastika v průměru vyšší 

obsah Fe2O3 a tím i načervenalé zbarvení.  

V okolí vrcholu se nachází téměř všechen níţe jmenovaný pyroklastický materiál 

(tab. 2). Nejhrubší materiál jako jsou bomby a balvany se vyskytuje v blízkosti vrcholu       

a na jeho svazích. Místy se v tufech v hojném mnoţství vyskytují i xenolity 

spodnokarbonských sedimentů, slabě kontaktně metamorfovaných (Barth, 1971). 

 

Tabulka 2: Klasifikace pyroklastického materiálu dle příslušné frakce (Barth, 1971). 

 

Pyroklastický materiál Velikost frakce 

Sopečný prach <0,05 mm

Sopečný písek 0,05 mm - 2 mm

Lapily 2 mm - 3 cm

Bombičky 3 cm - 10 cm

Bomby 10 cm - 100 cm

Strusky (nepravidelný tvar) 3 cm - 100 cm

Balvany >100 cm  
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 K vulkánu Velký Roudný náleţí nejméně čtyři větší samostatná lávová tělesa. 

Jednotlivá tělesa se petrograficky liší, jsou tvořena členy horninové asociace olivinický 

bazalt – nefelinický bazanit – olivinický nefelinit. Jelikoţ bazaltoidy Velkého Roudného 

většinou obsahují nefelín, označují se v přesné klasifikaci jako alkalické olivinické 

bazalty. 

Lávový proud Heroldova Mlýna o maximální mocnosti asi 30 m je relativně 

nejmladší ze všech lávových proudů. Je výsledkem laterální či terminální efuze z východní 

části kuţele Velký Roudný. Ve spodní části má sloupovitou, ve svrchní části tenkou 

sloupovitou odlučnost. Petrograficky jde o olivinický nefelinit, při svrchním kraji tělesa      

o limburgit (s hojným hnědým sklem).  

Lávový proud směřující od kuţele na sever k Mlýnu Roudná je dlouhý 0,7 km       

a mocný kolem 15 m. Petrografické sloţení odpovídá nefelinickému bazanitu aţ 

olivinickému nefelinitu.  

Od kuţele směrem k J se rozkládá lávový proud Černého lesa. Je dlouhý cca 3 km 

a široký maximálně 1,5 km. Proud se skládá z alkalického olivinického bazaltu 

s přechodem k nefelinickému bazanitu. V podloţí bazaltoidů a z části i při povrchu               

pod   hlinitou kamenitou sutí byly na území proudu místy zjištěny tufy. Nejde tedy              

o jednoduché efuzní těleso, nýbrţ o sloţitější útvar, jehoţ stavba, sloţení a vznik nejsou 

dosud dobře známy (Barth, 1971; Barth, 1977).  

 

Lávový proud Chřibského lesa je dlouhý téměř 5 km a dosahuje svým čelem aţ 

k soutoku Moravice s Lesnou u Slezské Harty. Proud je místy široký aţ 900 m a mocný     

přes 50 m. Skládá se ze dvou na sobě spočívajících dílčích efuzí. Spodní efuze má sloţení 

nefelinického bazanitu, svrchní tvoří alkalický olivinický bazalt. Na bázi spodní efuze byla 

u Slezské Harty zjištěna poloha limburgitu, odpovídajícího chemickým sloţením 

olivinickému nefelinitu. Při vrtném průzkumu pro projektovanou přehradu na Moravici 

bylo zjištěno, ţe báze proudu Chřibského lesa leţí na štěrcích staropleistocenní Moravice, 

jejíţ řečiště široké aţ 600 m proud zcela vyplnil. Vloţky tufitů ve svrchní části štěrkové 

terasy, svědčí o tom, ţe efuzi bazaltoidů předcházela explozní činnost.  
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V údolí Moravice nad takto vzniklou překáţkou vytvořila vzdutá voda dočasně 

existující jezero. Z pyroklastických vyvrţenin Velkého Roudného napadaných do jezera 

nebo spláchnutých spolu s eluviálním a deluviálním materiálem z okolí krajiny, vznikl 

razovský pyroklastický komplex tvořený subakvatickými tufy, tufity, tufitickými  

slepenci  a  slepenci.  Jeho  relikty  jsou  zachovány u Razové a Karlovy Pláně. 

     Razovský relikt má tvar podkovy a jeho plošná rozloha zaujímá cca 700 x 1000 m. 

Díky vrtům byla zjištěno, ţe mocnost pyroklastik se pohybuje kolem 12 m. Razovské 

tufity jsou nestejnorodé, převládající pyroklastický materiál se střídá s vrstvami 

klastického materiálu, coţ dokládá opakované výbuchy a ukládání sopečného materiálu. 

Velikost zrn obou vrstev značně kolísá, od jemných pelitických rozměrů aţ po drobné 

úlomky velikosti oříšků. Vodorovné uloţení vrstev a přítomnost velmi jemných částic 

nasvědčuje  tomu, ţe k ukládání došlo ve stojaté či mírně tekoucí vodě tehdejšího toku 

Moravice.  

Pro svou poměrnou lehkost a snadnou opracovatelnost byly zdejší tufy hojně těţeny 

od 14. století jako stavební kámen, dále na výrobu ţlabů, mlýnských  kamenů, patníků  atd.  

Hladké  svislé stěny  v  bývalém  lomu svědčí zřejmě o řezání velkých desek a bloků pilou.                                    

Razovské tufy jsou od roku 1997 vyhlášeny jako přírodní památka (Barth, 1971; 

Pacák, 1928).  
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Obr. 8: Lomová stěna s horizontálním uloţením vrstev tufitů v tělese razovského 

pyroklastického komplexu (foto autora). 

 

 

 

Obr. 9: Detail polohy vrstev tufitů  a vrstev s klastickým materiálem (foto autora). 
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Červený vrch (Stará Libavá) 

    Silně denudovaný relikt vulkánu se nachází západně od vrcholu Červená hora  (749 

m n. m. ) u Staré Libavé. Skládá se ze zbytku tehdejšího sopouchu a z  lávového proudu.  

V sopouchu vzniklém na trhlině směru SZ-JV jsou odkryty ţíly bazaltoidů, které kausticky 

přeměňují okolní kulmské sedimenty, a které částečně i pohlcují starší pyroklastický 

materiál. Výsledkem efuzivní činnosti je lávový proud dlouhý asi 400 m a široký aţ 220 m 

o maximální mocnosti 23 m, který vyplnil depresi severovýchodně od sopouchu. V jeho 

podloţí se nachází pouze malá mocnost pyroklastik. Petrografické sloţení horniny 

odpovídá olivinickému bazaltu, alkalickému  olivinickému  bazaltu a nefelinickému 

bazanitu.                          

Stará Libavá je v literatuře nazývána i jako Zlatá lípa či Červený vrch (Barth, 1977; 

Internet 3). 

 

2. 1. 3 Popis dalších vybraných oblastí neovulkanitů Slezska 

Zálesí u Javorníka – Čedičový vrch 

 Čedičový vrch (746 m n. m) je bazaltový stratovulkán leţící na česko-polských 

hranicích nedaleko od horské osady Zálesí v Rychlebských horách. Jedná se o těleso 

neovulkanitů s xenolity plášťových hornin (xenolit - kus horniny, který je obklopen 

cizorodou magmatickou horninou, se kterou není geneticky svázán).  

Neovulkanické horniny vystoupily po zlomech SZ-JV do hornin orlicko-kladského 

krystalinika (ruly). Nachází se zde dva lávové proudy nefelinického bazanitu oddělené 

polohou sopečného tufu o mocnosti maximálně 2 m. Mocnost spodního proudu je cca 2,5 

m a mocnost svrchního proudu od 5 do 7 m.  

 Zdejší neovulkanity mají šedočernou barvu, jsou porfyrické struktury 

s vyrostlicemi olivínu a pyroxenu, místy se vyskytují i hnízda olivínu aţ 1 cm velká. Mají 

sloupcovitou odlučnost a kuličkovitý rozpad. Hojné jsou xenolity krystalických břidlic. 

 Bazalty se těţily ve zdejším jiţ opuštěném lomu, který je dnes silně zarostlý a proto   

i snadno přehlédnutelný (Internet 4). 

 



 

Bc. Gabriela Nagyová:  Petrografická charakteristika neovulkanitů Slezska 

2011  21  

Kamenná Hůrka u Otic 

Kamenná Hůrka u Otic neboli dnes více známý název Otická sopka se nachází      

na svazích Kamenné hory (310 m n. m.) u obce Otice nedaleko od Opavy. Jedná se            

o nevysoký vrch budovaný kulmskými horninami (převáţně drobami) moravického 

souvrství, který tvoří hranici mezi Nízkým Jeseníkem a Opavskou pahorkatinou.  

Vrcholový kráter sopky není původní morfologie, ale je pozůstatkem zdejší těţby 

z 19. a 20. století. V odkryvech je patrný podpovrchově ztuhlý kanál. Dále se zde nalézají   

i pozůstatky působení ledovce z období kvartéru ve cca 40 m silném souvrství glaciálních  

sedimentů.  

Výchoz je tvořen bazaltoidy černošedé barvy s pórovitou texturou a s drobnými 

vyrostlicemi olivínu a pyroxenu. Na základě svého sloţení je označován jako melilitický 

olivinický nefelinit. V prostoru bývalého lomu je převáţně kuličkovité odlučnosti dané 

intenzivním rozpukáním intruze. Pukliny  jsou  vyhojeny světle naţloutlým  karbonátem     

a  v dutinách  lze nalézt  krystalové drúzy  kalcitu a srostlice  phillipsitu ze skupiny zeolitů. 

Okolí  lomu  je  v současné době  zakryto  bujnou  vegetací  a  relikt  bazaltoidů  je silně 

zvětralý.                                     

Stáří Otické sopky bylo radiometricky stanoveno na 20 mil. let a ačkoli se nejedná   

o skutečnou sopku, byla i tak v roce 1991 vyhlášena za přírodní památku (Pacák, 1928; 

Internet 5, 6).                    

 

Budišovice 

 Nejmenší a prakticky bezvýznamný i poměrně pozdně známý je výchoz bazaltoidů 

vyskytující se asi km od obce Budišovice nedaleko od Pusté Polomi. Zdejší bazaltoidy jsou 

v sousedství s kulmskými vrstvami a jejich kontakt se projevuje  na pískovcích slabým 

zbarvením do červena. Jsou sloupovitého rozpadu o 5 - 6 bokých hranolech 1 - 1,5 m 

vysokých a průměru kolem 15 - 20 cm.  

Hornina má šedočernou barvu, je porfyrické struktury a základní hmota je celistvá. 

Jsou zde patrné vyrostlice olivínu a pyroxenu. Nastíněn je částečný přechod                      

do kuličkovitého rozpadu. Hornina z  této lokality je  označovaná  jako  nefelinický  bazalt.             

 V současné době se zde nachází pouze nevelký opuštěný lom, který je zatopený 

vodou a  bazalty jsou z této lokality téměř vytěţeny (Pacák, 1928). 
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Ze zdejšího lomu byl odebrán vzorek bazaltu Ing. J. Mališem, Ph.D., který mi 

poslouţil  k porovnání petrografických znaků u zkoumané lokality Bílčice. 

 

Neovulkanity v Kobeřicích  

 Výchoz bazaltoidů se nachází severozápadně od Kobeřic u Girtnerova mlýna. Jedná 

se o opuštěný  téměř zatopený lom, který ukončil svou těţbu z důvodu samovolného 

zatopení podzemní vodou.  

Lom je krytý téměř 10 m mocnou vrstvou diluviálních štěrků a písků (pozůstatek 

zalednění). Místní šedočerné bazalty jsou postiţeny kuličkovitým rozpadem. Struktura je 

porfyrická s hojnými rudohnědými vyrostlicemi. Pravděpodobně to nasvědčuje 

iddingsitové pseudomorfóze po olivínu. Kobeřický bazalt je charakterizován jako 

nefelinický bazanit (Pacák, 1928). 

 

 

Neovulkanity Ostravska a okolí  

     V 19. a 20. století byly provedeny četné výzkumy výskytů bazaltoidů v ostravské 

uhelné pánvi. Jednalo se o 5 ţil, které proráţejí uhelnými slojemi v Hrušově, v Přívoze,        

na bývalé jámě Terezině u Slídnova a na Jaklovci. Dále jsou to balvany bazaltoidů            

na druhotném nalezišti jako součást sedimentů miocénních a diluviálních při obcích 

Muglinov, Zámost a Slídnov a zejména ve velkém mnoţství i na Jaklovci . 

Wilschowitz, který se zabýval studiem výskytu bazaltoidů v ostravsko-karvinské 

pánvi uvedl, ţe kamenouhelné vrstvy jsou v okolí Jakloveckého hřbetu, především 

v důlních obvodech jámy Terezie, Ida a Františkov prostoupeny četnými, většinou slabými 

ţilami bazaltů. Pronikají pravidelně karbonskými vrstvami, zřídka postupují na větší 

vzdálenosti jako loţní ţíly podél vrstev, místy tvoří malé pně. Výchozy těchto ţil jsou jen 

málo známy, neboť jsou skryty pod mocným miocénním pokryvem. Nikde nebyly 

pozorovány větší příkrovy a proudy.  

Kolem Jakloveckého hřbetu jsou uloţeny několik metrů silné usazeniny, sestávající 

z balvanů bazaltoidů a úlomků kamenouhelného pískovce a břidlic, mezery vyplňuje 

miocénní písek s hojnými zkamenělinami útesových lastur a korálů.  
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Erupce bazaltoidů v ostravské uhelné pánvi byly podmíněny horotvorným 

karpatským pochodem zřejmě v miocénu. Láva zde vystoupila po pozdně karbonských 

puklinách, které byly nejen znovu otevřeny, ale i prohloubeny. Vzniklo také mnoţství 

vedlejších puklin, do kterých vnikaly četné menší ţíly (Pacák, 1928). 
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3  CHARAKTERISTIKA UŢŠÍ SLEDOVANÉ OBLASTI 

Hlavní  zkoumanou  oblastí  výskytu neovulkanitů je v této  kapitole činný  etáţový  

lom  Bílčice. Je  zde popsána kompletní geologická situace včetně lokalizace odběru 

vzorků.  

 

3. 1 GEOLOGICKÁ STUDIE LOKALITY BÍLČICE 

Etáţový lom Bílčice se nachází v blízkosti přehradní nádrţe Slezská Harta,                       

při silnici Leskovec nad Moravicí - Bílčice. Jedná se o činný lom, proto je nutné mít           

při vstupu souhlas  provozovatele lomu.  

Lokalita Bílčice je součástí lávového proudu Chřibského lesa, stratovulkánu Velký 

Roudný, který  leţí  ve  stření  části  Nízkého  Jeseníku  (viz kap. 2. 1. 2 Velký Roudný).  

 

 

 

    

 

   

 

 

Obr. 10: Geologická mapa lokality Bílčice (Internet 7). 
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1.  tufy nebo volné sypké sopečné vyvřeliny, 2. hranice bazaltoidních láv 

aob – alkalický olivinický bazalt, nb – nefelinický bazanit, on – olivinický nefelinit 

 

Obr. 11: Schéma výskytu terciérních bazaltoidů v okolí Bílčic (Slivka, Vavro, 1996). 

 

Loţisko bazaltoidů je poměrně pravidelného tvaru a je protaţeno ve směru proudu     

SZ - JV směrem. Délka loţiskového tělesa je 1 042 m, šířka minimálně od 100 m do 270 

m. Maximální mocnost je kolem 50 m a směrem k JV se zmenšuje na 16 m.                       

Při inţenýrsko-geologickém průzkumu pro realizaci vodního díla Slezská Harta  

společností GEOtest Brno, a. s. bylo vrty zjištěno, ţe se v podloţí nachází staropleistocenní 

fluviální štěrky v hloubce 52,2 – 57,0 m.  

V západní části lomu je odkryt kontakt bazaltoidů s podloţím, které je zde tvořeno 

šedohnědou písčitou hlínou  o mocnosti 7 - 10 cm. Jde zřejmě o předkvartérní hlíny, které 

mohou obsahovat i pyroklastický materiál. V podloţí hlíny jsou kausticky metamorfované 

jílovité prachové břidlice červenohnědé barvy a s kostkovitým rozpadem.  

Disjunktivní tektonika je reprezentována četnými kontrakčními puklinami, většinou  

s obloukovitým průběhem, v podpovrchových partiích často otevřených.  

Charakteristická je zde i tlustě sloupcovitá odlučnost bazaltoidů. 

 



 

Bc. Gabriela Nagyová:  Petrografická charakteristika neovulkanitů Slezska 

2011  26  

 

Obr. 12: Sloupcovitá odlučnost bazaltoidů – Bílčice (foto autora). 

 

Hlavní těţenou surovinou je bazalt charakterizovaný dvěma texturními typy: 

1. Masivní, tmavě šedý, afanitický, nevýrazně porfyrický typ (obr. 14) 

2. Bobovitý, světle šedě skvrnitý typ (obr. 15) 

 

   

 

bs – bobový bazalt se sloupcovitou odlučností, cl – celistvý bazalt s lasturnatou odlučností, 

cd – celistvý bazalt s deskovitou odlučností 

Obr. 13: Schéma texturních typů bazaltů v lomové stěně v Bílčicích podle Kolofíkové, 

1972 (Internet 8).  
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Obr. 14: Masivní typ bazaltu s lasturnatou odlučností (foto autora). 

 

 

 

Obr. 15: Bazalt s bobovitým rozpadem (foto autora). 

 

 

Několika petrografickými studiemi prováděnými v poslední době Foltýnovou 

(2003) či Gregerovou (2004), byla hornina popsána jako alkalický olivinický bazalt 

sloţený z pyroxenu (augit), plagioklasu odpovídající labradoritu a magnetitu (Geologická 

dokumentace lomu Bílčice). 

 

Zdejší bazaltoidy pouţívá např. společnost BEST-BETA, a. s. na výrobu zámkové 

dlaţby nebo stavební firma SKANSKA a. s., která pouţívá bazaltoidy jako přísadu            

do betonových směsí. 
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3. 1. 1 Metodika terénních prací 

 Z oblasti loţiska Bílčice byly v rámci terénních prací odebrány různé typy 

bazaltoidů. Odběr vzorků byl proveden na 2. etáţi centrální části lomu (viz obr. 16) ke dni 

3. 6. 2009, kde probíhá současná těţba. Vzorky z 1. etáţe nebyly záměrně odebírány 

z důvodu jiţ mnoha petrografických studií této lokality, díky kterým je jejich petrografická 

charakteristika více či méně objasněna.  

Odebrané vzorky jsem patřičně označila a provedla jejich makroskopický popis. 

Zároveň byla pořízena patřičná fotodokumentace jak lomu tak i odebraných vzorků 

horniny. 

  

 

Obr. 16: Schématická mapa lomu Bílčice s vyznačenou pozicí odběru vzorků –  

stav 3. 6. 2009. 
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4 MOŢNOSTI VYUŢITÍ BAZALTOIDŮ 

Bazaltoidy mají vysokou pevnost a houţevnatost (odolnost proti deformaci jak 

plastické tak i elastické)  a pouţívají se jako kvalitní štěrk a drcené kamenivo do betonů                              

a asfaltových povrchů nebo pro hrubou kamenickou výrobu. V menší míře se vyuţívají 

kostky bazaltů na povrchy cest a chodníků (Internet 9). 

Speciální uplatnění našly bazaltoidy v průmyslu a stavebnictví ve 20. století 

s rozvojem nového odvětví – petrurgie, která se zabývá zpracováním nerud tavením            

a odléváním.  

 

Výrobky z tavených hornin se dělí na: 

o Odlévané výrobky (odlitky) – vznikají odléváním horninové taveniny do forem      

a jejím postupným chladnutím. 

o Rozvlákňované výrobky – minerální vlákna (minerální vlna) – vyrábějí se 

odstředivým rozvlákňováním horninové taveniny v proudu vzduchu a následným 

vytvrzením silikátového vlákna. 

Jako odlévané  produkty bazaltoidů se vyrábějí například ţlaby či otěruvzdorná 

potrubí, která se nejčastěji pouţívají pro pneumatickou nebo hydraulickou dopravu 

abrazivních materiálů, poněvadţ výrobky z tavených bazaltů mají oproti oceli 4 aţ 10 krát 

větší ţivotnost. 

Minerální vlákna se pouţívají pro výrobu tepelných, zvukových a chemických 

izolací, nově také jako výztuhy konstrukčních dílů stativů atd. (Kuţvart, 1984). 

V současné době je výrobkům z tavených bazaltoidů věnována značná pozornost, 

proto jsou následující podkapitoly věnovány poţadavkům a technologiím tavených hornin. 
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4. 1 ZÁKLADNÍ POŢADAVKY KLADENÉ NA HORNINY V PETRURGII 

Horniny pouţitelné k petrurgickým účelům musí splňovat určité poţadavky, a to 

jak chemické sloţení tak i minerální sloţení.  

Petrurgickému procesu nejlépe vyhovují bazické horniny (menší obsah SiO2),  

zejména bazanity  (nefelinické bazanity) a olivinické bazalty. Nejvíce se osvědčily horniny 

jemně zrnité obsahující i skelnou fázi, která usnadňuje tavící proces a horniny s masivní 

texturou.  

  

Horniny pouţitelné v petrurgii musí: 

 být homogenní a mít neměnné sloţení 

 být čerstvé (navětralé horniny jsou v petrurgii nepouţitelné – při tavení zvyšují 

viskozitu a pěnění ) 

 být snadno tavitelné 

 mít nízkou viskozitu taveniny - podmínka homogenizace taveniny  

 

Kritéria pro posouzení hornin k výrobě tavených bazaltů: 

a) Optimální chemické sloţení bazaltoidů v hm. % (Fojtík [198-]): 

SiO2  43,5 – 47    %   MnO    0,2 – 0,3    % 

TiO2    2,0 – 3,5   %   CaO  10,0 – 12,0  % 

Al2O3  11,0 – 13,0 %   MgO    8,0 – 11,0  % 

Fe2O3    4,0 – 7,0   %   Na2O    2,0 – 3,5    % 

FeO    5,0 – 8,0   %   K2O     1,0 – 2,0    % 

P2O5    0,5 – 1,0   %    H2O     1,0 – 2,0    %   

  

 

b) Minerální sloţení (Gregerová, 1996): 

 pyroxen  45 – 60 % 

 olivín 10 – 15 %  

 plagioklas   0 – 10 % 

 magnetit   4 – 8   % 
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c) Čistota suroviny: 

Bazaltoidy pro tavící účely musí být čisté, nesmí obsahovat větší mnoţství cizích příměsí 

jako jsou křemen, jíl, písek, zeminy a slídy. 

 

d) Velikost: 

Velikost bazaltového štěrku se musí pohybovat v rozmezí od 40 – 150 cm, kde podíl od 40 

do 80 cm nemá překročit 20 % z celkového obsahu. Štěrk bazaltů nesmí obsahovat drť       

a prach (Fojtík [198-]). 

 

4. 2 TECHNOLOGIE VÝROBY ODLÉVANÝCH PRODUKTŮ 

Bazaltoidy se kontinuálně taví v šachtové peci vytápěné zemním plynem přibliţně     

při 1280°C a k odlévání dochází při teplotě 1200°C. Problémy při tavení bazaltů mohou 

způsobit především větší vyrostlice, případně kumuláty olivínu. Olivín má ze všech 

hlavních horninotvorných minerálů přítomných v bazaltech nejvyšší teplotu tání a je 

důleţitý pro krystalizaci výrobku, ale jen do velikosti cca 1 mm. Větší částice 

neprotavených  olivínů naopak  způsobují  praskání  výrobku  při  chlazení v tunelové  

peci. 

Roztavená hornina je odlévána do pískových forem nebo kovových kokil.                

Po odlití se výrobky ukládají do průběţných chladících tunelových pecí vyhřátých na cca 

800 °C
*)

, aţ do vychladnutí po dobu cca 4 hodin (kdysi 16 - 21 hodin), kde rekrystalizují   

a získávají své uţitné vlastnosti.  

*)
 Z teploty cca 800 °C se teplota postupně snižuje tak, aby se z výrobků  odstranilo vnitřní pnutí. 

Chladící cyklus je ovlivněn velikostí a tloušťkou výrobků. 

 

Rozeznávají se dva základní technologické postupy tvarování: 

o Statické lití – do pískových otevřených či uzavřených forem nebo kovových kokil 

se odlévají hlavně dlaţdice, tvarovky, kolena a speciální odlitky. 

o Dynamické odstředivé lití – pouţívají se předehřáté kovové kokily, které se 

otáčejí rychlostí 900 otáček za minutu, tímto postupem se vyrábí  například trouby. 
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Obr. 17: Pískové formy pro odlévání výrobků z bazaltů (Internet 10). 

 

 

Obr. 18: Chlazení výrobků v tunelové peci (Internet 10). 

 

Tavené bazaltoidy se pouţívají zejména pro své vynikající fyzikálně-mechanické 

vlastnosti jako jsou: 

o vysoká pevnost v tlaku 

o vysoká tvrdost 

o otěruvzdornost 

o chemická odolnost vůči působení kyselin a zásad 

o nenasákavost 

o mrazuvzdornost 

o ekologická a hygienická nezávadnost 

o vysoká ţivotnost v nejnáročnějších podmínkách 

  

 Produkce výrobků bazických hornin v České republice byla zahájena jiţ v roce 

1951 ve Staré Vodě u Lázní Kynţvart. V současné době je u nás monopolním výrobcem 

odlitků z tavených bazaltů v České republice společnost Eutit, s. r. o., která je i zároveň 

jediným výrobcem interiérové bazaltové dlaţby na světě a celkově produkuje přibliţně 
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jednu třetinu celosvětové produkce litého bazaltu. Její roční produkce dosahuje                  

v současnosti 16 500 tun výrobků. Sortiment výrobků vyráběných ve Staré Vodě stále roste 

a má mnohostranné vyuţití. Především se pouţívají všude tam, kde jsou kladeny zvýšené 

nároky na kvalitu materiálu.  

K výrobě odlévaných výrobků je pouţíván alkalický olivinický bazalt z loţiska 

Slapany jiţně od Chebu. Zdejší bazaltoidy jsou jedinečné svým chemickým sloţením, 

poněvadţ při jejich tavení jiţ není třeba přidávat ţádné další přísady.  

  

Hlavní skupiny výrobků z tavených bazaltoidů (společnost Eutit, s. r. o.): 

o Dlaţby - pro podlahy interiérů nebo exteriérů např. historických budov, restaurací, 

rodinných domů aj., mechanicky i chemicky velmi namáhané podlahy průmyslových 

objektů jako jsou papírny, sklady chemikálií, pivovary atd. 

o Trouby - pro pneumatickou nebo hydraulickou dopravu silně abrazivních materiálů 

o Oblouky 

o Redukce, T-kusy, Y-kusy 

o Speciální tvarové odlitky 

o Ţlaby pukané 

o Radiální tvarovky 

o Kanalizační ţlaby, trouby, cihly atd. (Kuţvart, 1984; Internet 10, 11). 

 

 

 

Obr. 19: Formáty protiskluzové dlaţby – sortiment společnosti Eutit s. r. o. (Internet 10). 
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Obr. 20: Trouby z taveného bazaltu – sortiment společnosti Eutit s. r. o. (Internet 10). 

 

 

Obr. 21: Dlaţba v interiéru – sortiment společnosti Eutit, s. r. o. (Internet 11). 

 

 

4. 3 TECHNOLOGIE VÝROBY MINERÁLNÍ VLNY 

Jako minerální vlákna se ve stavebnictví označují anorganická vlákna, vyráběná 

rozvlákněním přírodních hornin, silikátových průmyslových odpadů (strusky) nebo jejich 

směsí pouţívaných zejména pro tepelně a zvukově izolační účely. V současné době se     

pro účely rozvlákňování vyuţívají především bazické efuzivní horniny, zatímco                 

v  minulosti  se  pouţívaly  i  sedimenty  (opuky)  nebo  metamorfika  (amfibolity).  

Nejvíce pouţívanými minerálními vlákny jsou v současnosti vlákna z bazaltovo-

struskové směsi, často nepřesně označovaná jako vlákna čedičová. Příkladem těchto vláken 

jsou například vlákna Rockwool nebo Orsil. 

 

Kritériem pro vyuţití anorganických materiálů k výrobě minerální vlny je modul 

kyselosti Mk:      

Mk = 
MgOCaO

OAlSiO



 322  
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Hodnota Mk pro přírodní horniny by se měla pohybovat od 1,1 do 3,0. Ideální 

podmínky pro rozvlákňování představuje hodnota Mk = 1,65. Dle normy ČSN 72 7308 by 

měl být poměr strusky a bazaltu volen tak, aby koeficient kyselosti měl hodnotu 1,4          

pro vlákna určená pro běţné pouţití a hodnotu 1,6 pro vlákna, která jsou určena               

do vlhkostně a tepelně náročnějších podmínek. 

Určitým zpřesněním hodnoty Mk je tzv. koeficient S1, který zahrnuje vzájemný 

vztah a vliv Fe-oxidů a alkalických oxidů k oxidům hlavním. Koeficient S1 do určité míry 

posuzuje vliv jednotlivých oxidů na viskozitu.  

Hodnota  by  se  v  případě  pouţití  horniny  měla  pohybovat  v  rozmezí  od 1,0 do 1,5. 

 

S1= 
)(5,05,1

5,0

2232

322

ONaOKOFeCaOMgO

OAlSiO




  

 

Bazaltovo-strusková vlákna se vyrábějí ze směsi cca 75 – 80 % bazaltu a 20 – 25 % 

strusky
*)

. Směs surovin se váţí a je dopravena dopravníky do tzv. kupolové pece. 

Surovinová směs se v peci taví při teplotách 1350 - 1500 °C. Vzniklá tavenina vytéká      

na rotující válce (rozvlákňovací kotouče), kde se vlivem odstředivé síly kapky taveniny     

v proudu dmýchaného vzduchu mění v jemné vlákno. Chladnější kapky, které se nemohou 

protáhnout, odlétají od kotoučů jako drobná zrnka (tzv. granálie).  

Převaha granálií padá do spodní části rozvlákňovacího stroje, odkud se spolu s dalšími 

nerozvlákněnými podíly vracejí zpět do pece.  

Rozvlákněná hmota s určitým podílem granálií je vzduchem unášena do usazovací 

komory, kde jsou vlákna ještě za vznosu zkrápěna vodním roztokem pojiva 

(fenolformaldehydové pryskyřice), vodoodpudivými přísadami (hydrofobizačním, 

silikonovým olejem), protiplísňovými a dalšími přísadami. Smočená vlákna se v komoře 

rovnoměrně usadí ve formě pásu (vrstvy), který pokračuje do vytvrzovací komory, kde se 

spolu s pojivem a všemi přísadami teplem vytvrzuje. Ve vytvrzovací komoře o teplotě       

v rozmezí 180 - 220 °C dochází k odparu vody a polykondenzaci fenolformaldehydového 

pojiva. Z vytvrzovací pece vychází pás kamenné vlny přes přítlačné zařízení, které spolu    

s rychlostí posuvu pásu a intenzitou přísunu vláken, zajišťuje poţadovanou objemovou 

hmotnost a tloušťku konkrétního výrobku. Přes chladící komoru se nekonečný pás 

kamenné vlny dostává k diamantové pile, která ořeţe výrobek na poţadovanou šířku. 

Odřezané okraje se recyklují tak, ţe se vracejí zpět do tavící pece. Nařezané výrobky slouţí 
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buď jako polotovary na další linku pro speciální výrobky (potrubní pouzdra, lamelové 

rohoţe atd.), nebo přes baličku na pásový dopravník směřující přímo na expedici. 

 

*)
 V současné době se kromě bazaltů a strusky přidávají i další suroviny jako jsou bauxitové brikety (obsahují 

Al) a koks (redukční činidlo). V rámci konkurenčního boje má společnost Rockwool a. s. se sídlem 

v Bohumíně své vlastní patentované tajné technologické postupy. 

 

 

 

 

Obr. 22: Schéma výroby minerální vlny společnosti Rockwool, a.s. (Internet 10). 

 

Z bazaltovo-struskového vlákna se vyrábějí především tepelně-izolační desky        

pro izolaci šikmých a plochých střech, příček, stropů, stropních podhledů, provětrávaných 

a kontaktních fasád, sendvičového obvodového zdiva, podlah. Výrobky mohou slouţit        

i jako technické izolace pro tepelnou a zvukovou izolaci kotlů, pecí, rozvodů tepelných 

médií, vzduchotechnických zařízení, komínových těles, výfuků aj. (Kuţvart, 1984; 

(Internet 10). 

  

Přední světový výrobce společnost Rockwool, a.s. dováţí bazaltoidy ze Šluknova         

z tamního lomu (kdysi z lomu Bílčice). Loţisko disponuje masivním bazaltem, který je 

z hlediska tavení vhodný pro výrobu minerálních vláken na rozdíl od bobovitého bazaltu, 

který  by  měl  negativní  vliv  na  tavení  vsázky. 
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5 LABORATORNÍ VÝZKUM BAZALTOIDŮ 

Metodika laboratorních prací byla rozdělena do třech hlavních částí. V první části 

byly z odebraných horninových vzorků připraveny pelety z nichţ se pomocí RTG 

fluorescenční analýzy stanovil chemismus všech vzorků. Přesnější chemismus Na2O byl 

stanoven metodou Atomové absorpční spektrometrie. Druhá část byla věnována přípravě 

mikroskopických výbrusů, které byly dále určeny k petrografické analýze horninových 

vzorků na polarizačním mikroskopu. Značným přínosem k petrografické charakteristice 

byly i výsledky z RTG difrakční práškové analýzy. Poslední část byla věnována 

makroskopickému a mikroskopickému popisu zkoumaných vzorků. 

Veškeré pracovní postupy příprav potřebné k analýze byly blíţe popsány 

v následujících podkapitolách. 

 

5. 1 PŘÍPRAVA HORNINOVÝCH VZORKŮ PRO CHEMICKOU ANALÝZU  

Technologický postup jednotlivých příprav byl proveden dle normy ČSN EN 

15309 Charakteristika odpadů a půdní stanovení elementárního sloţení metodou RTG 

fluorescence. 

Analyzované horninové vzorky bazaltů prošly následujícími procesy: 

1. Drcení 

Drcení je postupné zmenšování velikosti částic tlakem nebo nárazem na velikost 

zrna kolem 1 mm. K vlastnímu drcení byl pouţit čelisťový drtič (Retsch BB 100, 

Germany), ze kterého byly získány vzorky o konečné jemnosti  2 aţ 1 mm. (Pro docílení  

poţadované  velikosti  zrn,  je  potřeba  drcení  provádět  ve  více  stupních.) 

2. Sušení 

Sušení vzorků na odpařovacích miskách probíhalo při teplotě 105 °C v sušárně                

do konstantní hmotnosti, zhruba 2 hodiny. 

Procentuální stanovení vlhkosti: 

 Do předem vysušených a zváţených odpařovacích misek se naváţilo 5 g drceného 

vzorku. Po naváţení se misky se vzorky umístily do sušárny. Po vysušení se vzorky  opět  

zváţily, průměrná ztráta vlhkosti byla 0,5 %.  
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3. Mletí 

 Mletí  je  charakterizováno  rozdruţováním   vzorku  na  zrna  menší  neţ  1  mm.    

Mletí horninových vzorků bylo provedeno na planetovém kulovém mlýnu (Retsch PM 

100/550 ot. RPM) na velikost zrn cca 150 μm. (Misky i třecí koule jsou zhotoveny z achátu        

a objem nádoby je 50 ml.) Před kaţdým mletím nového vzorku bylo vţdy nutné důkladně 

vyčistit mlecí nádobu s koulemi. 

 

 

Obr. 23: Planetový kulový mlýn (Retsch PM 100) (Internet 12). 

 

4. Příprava pelet 

 Do čisté kádinky se odváţily 4 g vzorku horniny a 0,9 g vosku (vosk pro RTG 

analýzu, Hoechst Wachs pro XRF analýzu). Směs se promíchala a vsypala do třecí misky, 

kde došlo k její úplné homogenizaci. Tato homogenní směs vzorku se následovně 

přesypala do raznice hydraulického manuálního lisu (lis MAASSEN), kde vznikl slisovaný 

vzorek  ve  formě  pelety  o velikosti 32 mm (tlak lisování 10 kN). 

 

 

Obr. 24: Pelety (foto autora). 
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5. 1. 1 Princip RTG fluorescence 

 Chemický rozbor přírodních a odpadních materiálů pomocí vlnově disperzního 

rentgenfluorescenčního spektrometru (WD XRF) je zaloţen na vyhodnocení RTG spekter 

prvků ve vzorku pomocí počítačově řízeného spektrometru.  

 Principem spektrometru je ozáření vzorku elektronovým paprskem (RTG zářením), 

které vyvolá charakteristické rentgenové záření vzorku, které je dále analyzováno             

na základě vlnové délky. Pouţívaný spektrometr Spectroscan MAKC GVII umoţňuje plně 

automatickou analýzu pevných i kapalných vzorků, prášků, filtrů a malých objektů 

v rozsahu od Na po U.  

 Samotné vyhodnocení připravené pelety spočívá v tom, ţe se peleta vloţí                

do kyvety, poté do sampleru spektrometru a spustí se program. Výsledkem analýzy je 

intenzita charakteristických spektrálních linií, která je závislá na obsahu prvku měřeném   

ve  vzorku.  

 Program spektrometru pracuje na principu regresního modelu s vyuţitím 

kalibračních standardů a generuje výsledky, které jsou vyjádřeny ve stejných jednotkách 

jako kalibrační standardy (Jelínek, 2007). 

 

Tabulka 3: Příklady pouţitých standardů hornin dle stanovených certifikátů analýz 

  při analýze bazaltů. 

Standardy hornin Výrobce

Olivin - basalt MO-13 (bazické horniny) IGM Russia

Urtite (horniny obsahující foidy) IGM Russia

GBW 07101 (ultrabazické horniny) China

GBW 07103 (granit) China  

 

 

 

 

 

 

 



 

Bc. Gabriela Nagyová:  Petrografická charakteristika neovulkanitů Slezska 

2011  40  

5. 1. 2 Atomová absorpční spektrometrie  

 Atomová absorpční spektrometrie (AAS) patří mezi nejrozšířenější analytické 

metody. Metoda vyuţívá měření absorpce elektromagnetického záření volnými atomy 

prvků. Atomy stanovovaného prvku jsou z kapalného stavu převedeny do plynného 

atomárního stavu, přičemţ volné atomy jsou v základním energetickém stavu. Atomizace 

se provádí v plameni o teplotě 2000 - 3000 K nebo elektrotermicky v grafitové kyvetě. 

 Princip AAS je zaloţen na emisi primárního záření (zdroj výbojky nebo laser), které 

má definované emisní čáry stanovovaného prvku. Záření prochází absorpčním prostředím, 

kde volné atomy prvku absorbují určité vlnové délky. Monochromátor poté izoluje 

vybranou rezonanční čáru a detekční systém zaznamená zeslabení toku původního záření  

v jednotkách absorbance. Zeslabení primárního svazku je úměrné koncentraci 

stanovovaného prvku v roztoku. Před měřením neznámého vzorku je nutné provést 

kalibrační měření vzorků se známým obsahem sledovaného prvku a sestavit kalibrační 

křivku.  

 Atomová absorpční spektrometrie slouţí ke stanovení obsahu stopových                     

i významných koncentrací jednotlivých prvků v analyzovaném roztoku. Metodou lze 

analyzovat přes 60 prvků periodické tabulky s citlivostí od setin do stovek ppm (Internet 

14, 15).  
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5. 2 VÝSLEDKY CHEMICKÉ ANALÝZY  

Silikátová analýza 

 Silikátová analýza zahrnuje stanovení hlavních a důleţitých vedlejších prvků a oxidů 

v horninových vzorcích v hmotnostních %. 

 

Tabulka 4: Chemická analýza zkoumaných bazaltů. 

Vzorek 1 2 3 4 Šluknov Budišovice

Na2O 3,980 4,580 4,330 4,120 4,230 3,990

MgO 7,520 7,370 6,950 7,250 5,600 6,630
Al2O3 13,840 12,120 12,900 13,200 13,420 11,300

SiO2 47,900 41,610 44,890 46,020 44,400 42,140

P2O5 0,886 0,523 0,836 0,897 0,796 1,100

S 0,020 0,022 0,019 0,020 0,022 0,041

Cl 0,073 0,015 0,051 0,063 0,043 0,013
K2O 1,220 0,680 1,070 1,150 1,470 1,010

CaO 11,340 11,770 11,140 11,300 11,610 14,270
TiO2 1,680 2,680 1,660 1,670 1,880 1,900

MnO 0,149 0,144 0,152 0,152 0,156 0,124
Fe2O3 9,800 10,810 9,820 10,060 10,020 9,580

V 196,6 305,5 200,2 201,9 228,5 238,6

Cr 183,0 179,9 184,3 190,2 176,7 341,6

Co 53,3 58,5 55,0 54,6 52,0 49,9

Ni 132,6 91,0 140,4 139,3 90,8 147,5

Zn 99,0 92,0 99,9 99,1 102,7 124,4

Rb 26,6 41,5 29,4 30,5 37,7 24,6

Sr 783,3 1180,5 790,1 788,9 717,7 757,0

Zr 249,6 309,4 240,9 245,0 280,9 299,4

Nb 44,2 50,5 42,1 48,4 81,5 92,7

Ba 469,7 475,7 449,9 481,9 500,4 2507,2

La 58,1 30,6 50,7 70,0 66,6 66,5

Ce 86,8 81,5 87,6 86,8 89,3 161,2

hmotnostní %Analyt

mg.kg
-1

 

   Koncentrace ostatních prvků je pod 20 mg.kg
-1

 

 

   Pozn. 1: Vzorek 1-4 (Bílčice) 

  

Z analýzy vyplývá, ţe chemické sloţení jednotlivých horninových vzorků 

z vybraných lokalit je velmi podobné. Ve většině vzorcích je zastoupení SiO2 pod 45 %, 

coţ reprezentuje hranici mezi ultrabazickými a bazickými horninami. Mezi ultrabazické 

horniny patří vzorek z lokality Šluknov, Budišovice a vzorky č. 2 a 3 z lokality Bílčice. 
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Vzájemný vztah mezi jednotlivými sloţkami - oxidy lze znázornit pomocí 

ternárních diagramů. Ternární diagram pozice bazaltoidů závislosti SiO2-CaO-MgO lze 

porovnat se stejným fázovým diagramem podle Mauna a Osborna (obr. 26), podle kterého 

se studované bazaltoidy vyskytují v oblasti tridymitu a cristobalitu, kde teplota tání úplné 

přeměny bazaltů se pohybuje okolo 1500 °C. Obdobně je tomu u ternárního diagramu 

pozice zkoumaných bazaltoidů závislosti SiO2-MgO-Al2O3 s fázovým diagramem stejného 

systému dle Mauna a Osborna (obr. 28), podle něhoţ oblast studovaných bazaltoidů také 

odpovídá tridimitu a cristobalitu.  

 

 

černá - Bílčice; červená - Šluknov; modrá - Budišovice 

Obr. 25: Pozice zkoumaných bazaltoidů v ternárním diagramu SiO2-CaO-MgO. 

 

 

Obr. 26: Fázový diagram systému SiO2-CaO-MgO (Maun, Osborn, 1965). 
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černá - Bílčice; červená - Šluknov; modrá - Budišovice 

Obr. 27: Pozice zkoumaných bazaltoidů v ternárním diagramu SiO2-MgO-Al2O3. 

 

 

  

Obr. 28: Fázový diagram systému SiO2-CaO-MgO (Maun, Osborn, 1965). 
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Klasifikace bazaltoidů na základě výsledků chemických analýz 

 
černá - Bílčice; červená - Šluknov; modrá - Budišovice 

Obr. 29: Klasifikační TAS (total alkali silica) diagram vulkanických hornin (Internet 13 -

upraveno). 

  

  

 Zkoumané bazaltoidy jednotlivých lokalit Slezska mají obsah SiO2 v rozmezí 41 – 

48 hm. % a suma K2O + Na2O je mezi 5 – 6 hm. % (viz chem. analýza). V klasifikačním 

TAS diagramu se zkoumané bazaltoidy nacházejí převáţně v poli tefritu a bazanitu, část 

vzorků z lokality Bílčice zasahuje do pole trachybazaltu.  

 

Chemicko-technologická kritéria pro posouzení bazaltů k výrobě minerální vlny 

 Na základě vzorců uvedených v kapitole 4. 3 byly spočítány důleţité technologické 

parametry Mk a S1 (viz tab. 5). Z tabulky je zřejmé, ţe jednotlivé bazaltoidy jsou na hranici 

nebo zcela přesahují stanovené hodnoty pro výrobu minerální vlny a proto jsou  

nevyhovující.  
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Tabulka 5: Chemicko-technologická kritéria bazaltů důleţitá k výrobě minerální vlny. 

 

Vzorek 1 2 3 4 Šluknov Budišovice 

Mk 3,27 2,81 3,19 3,19 3,36 2,56 

S1 1,82 1,54 1,76 1,76 1,83 1,52 

 

Pozn. 1: Vzorek 1-4 (Bílčice) 

Pozn. 2: Stanovená hodnota Mk od 1,1 – 3,0; S1 od 1,0 – 1,5 
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5. 3 RTG DIFRAKČNÍ PRÁŠKOVÁ ANALÝZA  

 RTG difrakční prášková analýza (XRD) je metodou určování minerálního sloţení 

pomocí práškového difraktometru, který vyuţívá k registraci difrakčního obrazu 

polykrystalických látek různé typy detektorů. Metoda pouţívá monochromatické RTG  

záření. 

Jednotlivé vzorky  hornin se melou na velmi jemný prášek, který se nanáší            

na povrch skleněné destičky nebo se lisuje do vhodných kyvet. Z měření práškového 

difraktometru se získá převáţně textový soubor, který obsahuje informace o difrakčním 

úhlu a intenzitě pro kaţdý krok měření. Ze souboru měření lze zhotovit graf odpovídající 

kontinuálnímu zápisu. Z grafu je nutno odečíst úhlové hodnoty, při nichţ jsou dosaţeny 

maxima intenzit (Jelínek, 2007). 

RTG difrakční prášková analýza byla provedena dne 24. 3. 2010 Dr. Ing. 

Daliborem Matýskem. 

5. 3. 1 Výsledky minerálního sloţení bazaltoidů metodou XRD   
 

 

Vzorek č. 1 (Bílčice)

Augit

Fluorapatit

ForsteritMagnetit

Nefelin

Labradorit

Augit

Fluorapatit

Forsterit

Magnetit

Nefelin

Labradorit

38,70 ± 2,52 %

1,57 ± 0,96 %

13,81 ± 1,65 %

4,72 ± 0,99 %

20,04 ± 1,68 %

21,16 ± 2,40 %
 

Graf 1: Vzorek č. 1 – Bílčice. 
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Vzorek č. 2 (Bílčice)

Analcim

Augit

Fluorapatit

Forsterit

Magnetit

Nefelin

Labradorit

Analcim

Augit

Fluorapatit

Forsterit

Magnetit

Nefelin

Labradorit

7,81 ± 1,08 %

45,43 ± 2,79 %

1,60 ± 1,14 %

9,49 ± 1,32 %

7,82 ± 1,29 %

10,09 ± 1,80 %

17,77 ± 2,37 %

 
Graf 2: Vzorek č. 2 – Bílčice. 

 

Vzorek č. 3 (Bílčice)

Augit

Forsterit
Magnetit

Nefelin

Labradorit

Analcim

Fluorapatit

Analcim

Augit

Fluorapatit

Forsterit

Magnetit

Nefelin

Labradorit

1,29 ± 0,72 %

40,08 ± 3,00 %

0,96 ± 0,54 %

14,84 ± 2,13 %

3,70 ± 1,17 %

19,07 ± 1,92 %

19,34 ± 2,58 %

 
Graf 3: Vzorek č. 3 – Bílčice. 

 

Vzorek č. 4 (Bílčice)

Augit

Forsterit

Nefelin

Labradorit

Magnetit Fluorapatit

Augit

Fluorapatit

Forsterit

Magnetit

Nefelin

Labradorit

40,15 ± 2,64 %

2,24 ± 1,38 %

15,31 ± 1,56 %

2,59 ± 0,90 %

17,94 ± 1,74 %

21,78 ± 2,49 %

 
Graf 4: Vzorek č. 4 – Bílčice. 
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Šluknov

Augit

Labradorit

Nefelin

Forsterit

Magnetit

Fluorapatit

Augit

Fluorapatit

Forsterit

Magnetit

Nefelin

Labradorit

49,89 ± 2,94 %

1,46 ± 0,87 %

2,75 ± 1,35 %

6,45 ± 1,53 %

12,01 ± 1,95 %

27,44 ± 2,46 %

 
Graf 5: Vzorek – Šluknov. 

 

Budišovice

Augit
Fluorapatit

Forsterit

Magnetit

Nefelin

Augit

Fluorapatit

Forsterit

Magnetit

Nefelin

65,25 ± 2,91 %

3,41 ± 1,11 %

3,13 ± 1,83 %

4,76 ± 1,53 %

23,45 ± 2,04 %

 
Graf 6: Vzorek – Budišovice. 

 

Jako dominantní minerál ze skupiny pyroxenů je u všech zkoumaných vzorků 

jednoznačně augit s obsahem nad 40 % ve vzorku. Dalším hojným minerálem lokalit 

Bílčice (vzorek 1 – 4) a Šluknov je plagioklas – labradorit. Ze skupiny foidů převaţuje 

nefelin, který je přítomen ve všech vzorcích (druhý nejvíce zastoupený minerál lokality 

Budišovice). Zeolity v podobě analcimu se vyskytují pouze u lokality Bílčice ve 2. a 3. 

vzorku jen v nepatrném mnoţství a mohou být produktem přeměny nefelinu. Minerál 

forsterit ze skupiny olivínu, který má významný vliv na tavení bazaltů, je zastoupen ve 

všech vzorcích, nejvíce však ve vzorcích z lokality Bílčice.  

Podobné minerální sloţení mají lokalita Bílčice a Šluknov, zatímco lokalita 

Budišovice se více odlišuje. Samozřejmě pokud by bylo k dispozici větší mnoţství vzorků 

z lokalit Budišovice a Šluknov, mohlo by zastoupení minerálů vypadat jinak.   
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5. 3. 1. 1 Mineralogická klasifikace bazaltoidů na základě XRD 
 

Na základě výsledků z  RTG difrakční práškové analýzy bylo moţné díky 

procentuelnímu sloţení jednotlivých minerálů zařadit zkoumané vzorky do klasifikačního 

trojúhelníkového diagramu QAPF, kde obsah tmavých součástek M musí být méně neţ 90 

obj. %. Minerály bylo nutné rozdělily na tmavé a světlé, kde suma světlých součástek se 

přepočítala na základ 100 (A+P+F = 100 %). Po zařazení do Streckeisenovy klasifikace, 

bylo moţné vzorky identifikovat (viz obr. 30).  

Zkoumané vzorky z lokality Bílčice a vzorek ze Šluknova se nacházejí 

v klasifikačním diagramu na okraji „pole 14,, které je reprezentováno bazanitem (Ol>10%) 

a tefritem (Ol<10%). Na základě výsledků lze vzorky z lokality Bílčice charakterizovat 

jako nefelinové bazanity. Výjimku tvoří jen vzorek č. 2, který odpovídá nefelinovému 

tefritu.  

Co se týče vzorku z lokality Šluknov, odpovídá nefelinovému tefritu (s nejmenším 

obsahem olivínu). Zcela  odlišný  je  vzorek  horniny  lokality  Budišovice,  který  

odpovídá  nefelinitu.                        

 
Obr. 30: Zastoupení zkoumaných bazaltoidů v klasifikačním diagramu vulkanitů podle 

Streckeisena 1978 (Internet 16 - upraveno). 
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5. 4 PETROGRAFICKÝ POPIS HORNINOVÝCH VZORKŮ 

5. 4. 1 Příprava mikroskopických výbrusů  

 Ze všech vzorků, které byly odebrány na vybraných lokalitách, byly zhotoveny 

mikroskopické výbrusy.  

 Z reprezentativních vzorků bazaltů se nejdříve pomocí diamantové pily nařezaly 

horninové vzorky na potřebnou velikost (cca 2 x 3 cm). Tyto nařezané kusy hornin se 

nejdříve brousily na litinovém kotouči, aby se odstranily hrubé nerovnosti povrchů          

po řezání pilou. (V případě bazaltů s bobovitým rozpadem bylo potřeba horninu             

před  řezáním  zpevnit  kanadským  balzámem,  jinak  by  se  hornina  zcela  rozpadla.)        

Poté následovalo další broušení za přítomnosti vody na rotujících kotoučích s brusnými 

papíry SiC (karbid křemíku) 220, 400, 800 a 1000 (počet zrn na palec), dokud nebyla 

brusná plocha preparátu rovná a lesklá. Vybroušený vzorek se nechal pár hodin vyschnout. 

 Před lepením připraveného horninového vzorku ke sklíčku bylo potřeba nejdříve toto 

sklíčko také obrousit nevázaným  brusivem (Silicon Carbide)  na skleněné  podloţce. 

Následovně se na obroušené mikroskopické sklíčko mohl přilepit horninový vzorek 

pomocí epoxidového lepidla, který se nechal zaschnout zhruba 24 hodin.  Po zaschnutí se 

větší část vzorku na sklíčku opět opatrně odřízla diamantovou pilou, aby se zkrátila doba 

dalšího následujícího broušení.  

 Zbylý kousek vzorku se poté musel obrousit na diamantovém kotouči tak, aby 

sklíčko a nalepená hornina tvořily téměř souvislý povrch. Takto opracovaný vzorek se 

musel ještě ručně dobrousit na skleněné podloţce brusivem (800 zrn na palec) a vodou    

do stavu, aţ byl vzorek téměř průsvitný. Zbytky lepidla se odstranily ţiletkou. 

 Poslední fází přípravy bylo zakrytí výbrusu krycím sklíčkem. Výbrus se dobře omyl 

vodou, aby se odstranily zbytky brusiva a případné nečistoty. Na vyčištěný a vysušený 

výbrus se nanesl skleněnou tyčinkou připravený kanadský balzám a čisté krycí sklíčko     

nahřáté nad plamenem kahanu se přiloţilo na výbrus. Z hora se opět krycí sklo nahřálo  

plamenem, aby se kanadský balzám dostal do prostorů mezi výbrusem a krycím sklem.       

Po vychladnutí se odstranily zbytky pojiva a výbrus se očistil lihem.  
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5. 4. 2 Makroskopický popis  

Lokalita Bílčice 

Vzorek č. 1 

 

Makropopis: 

 Hornina je světle šedé barvy s  jemnozrnnou základní hmotou s drobnými 

vyrostlicemi olivínu a pyroxenu do 1 mm. Stavba (textura) horniny je mírně pórovitá 

s porfyrickou strukturou. Je relativně čerstvá a mírně navětralá, lomné plochy jsou rovné    

a mírně drsné. 

 

Vzorek č. 2 

 

Makropopis: 

 Hornina je tmavě šedé barvy (tmavší barva svědčí o vyšším obsahu augitu 

v základní hmotě), základní hmota je celistvá. Struktura porfyrická,  vyrostlice olivínu jsou 

do 2 mm, je zde patrný i shluk olivínů okolo 2 cm a sloupečky pyroxenů do 2 mm. Hornina 

je zvětralá, lomné plochy jsou nerovné a drsné. 
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Vzorek č. 3 

 

Makropopis: 

 Hornina je skvrnitá, světle aţ tmavě šedé barvy. Je pórovitá a porfyrická, 

s vyrostlicemi olivínu místy do 1,5 mm - silně zvětralé, dále se zde vyskytují sloupečky 

pyroxenu cca 1 - 2 mm. Hornina je silně zvětralá, lze ji drolit mezi prsty. Místy lze 

pozorovat trhliny, má kuličkovitý rozpad. Plochy jsou nerovné a drsné. 

 

Vzorek č. 4 

 

 

 

Makropopis: 

 Hornina je tmavě šedé aţ černé barvy. Je mírně pórovitá a porfyrická s vyrostlicemi 

olivínu do 1 mm. Textura naznačuje přechod do kuličkovitého rozpadu. Plochy jsou 

nerovné s drsnými hranami, hornina je navětralá. 
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Lokalita Šluknov (vzorek poskytnutý společností Rockwool a.s.) 

 

Makropopis: 

 Hornina je šedočerné barvy. Je pórovitá, základní hmota je makroskopicky celistvá 

a porfyrická. Místy se nachází produkty rozpadu minerálů – jemnozrnná zrna minerálů 

s vysokým obsahem ţeleza. Hornina je také pokryta sekundárními minerály oxidů ţeleza, 

je navětralá. Hrany jsou zaoblené, částečně rovné a drsné. 

 

Lokalita Budišovice 

 

 

Makropopis: 

 Hornina je hnědošedé barvy, je porfyrická a hodně pórovitá. Základní hmota je 

makroskopicky celistvá. Povrch vzorku je tvořen důlky, které vznikly zřejmě po zvětrávání 

olivínu.Vyrostlice olivínu a pyroxenu jsou v rozmezí od 2 do 5 mm. Hrany jsou nerovné    

a zaoblené. 
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5. 4. 3 Mikroskopický popis   

Při mikroskopickém popisu jsem vycházela také z RTG difrakční práškové analýzy, 

která je však schopna určit pouze krystalické látky nikoliv látky amorfní jako je zastoupení 

skla v hornině. Nicméně lze předpokládat výskyt skla ve vyvřelých horninách. 

 

Lokalita Bílčice 

 Jednotlivé vzorky hornin jsou tvořeny třemi dominantními minerály a to 

plagioklasy, pyroxeny a foidy. Dále se zde vyskytuje olivín, opakní minerál a akcesorie. 

Vyrostlice v hornině tvoří především olivín a místy i pyroxen. Velikost vyrostlic kolísá 

v širokých mezích, u kompaktního bazaltu je Md = 0,206 mm, Mmax = 0,966 mm                  

a bobovitého bazaltu je Md = 0,151 mm, Mmax = 0,510 mm.  Základní hmota u obou typů 

bazaltů je velmi jemnozrnná (Md = 0,058 mm) - sloţena převáţně z  lištovitých 

plagioklasů, pyroxenů, foidů a v omezeném mnoţství i z magnetitu  a fluorapatitu. 

 

Plagioklasy – tvoří v hornině hlavní součást základní hmoty. Zrna plagioklasů ve výbrusu 

jsou bezbarvá a  jsou automorfně omezená. Tvar zrn je lištovitý, tabulkovitý. Patrná je 

místy zonální stavba a polysyntetické srůsty. Zhášení je rovnoběţné. I přes malý rozměr 

jednotlivých zrn plagioklasů se na základě úhlu zhášení v symetrické zóně podařilo určit 

plagioklas který odpovídá bazickému labradoritu. 

 

Pyroxeny – v hornině se vyskytují ve formě automorfně místy hypidiomorfně omezených 

vyrostlic a jsou  přítomny také v základní hmotě. Jejich barva je ve výbrusu narůţovělá se 

slabým pleochroismem. Tvar zrn je krátce sloupcovitý, index lomu n˃nKB (KB = kanadský 

balzám, n = 1,54). Zhášení je rovnoběţné, štěpnost dobrá. Zřídka je patrná mikrostruktura 

přesýpacích hodin. Úhel zhášení odpovídá augitu. 

 

Olivín – zrna olivínu jsou ve výbrusu bezbarvá se slabým pleochroismem. Ve výbrusu  

vystupují jako automorfní aţ hypidiomorfní vyrostlice. 

 

Opakní minerály – nebyly blíţe v procházejícím světle studovány. Kvalitativně                

z  výsledků  RTG  difrakční  práškové  analýzy  se  jedná  o  magnetit. 
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Akcesorické minerály – z výsledků RTG difrakční práškové analýzy se jedná                    

o fluorapatit.  

 

Foidy (nefelin) – přítomny v základní hmotě. Pro velmi malé rozměry zrn nebyly blíţe 

studovány. 

 

Struktura hornin je porfyrická s  pilotaxitickou strukturou základní hmoty. 

Porfyrické vyrostlice tvoří olivín a pyroxen. Textura se u některých vzorků můţe zdát       

na první pohled masivní, nicméně je pórovitá. Vzorky  hornin  sloţením odpovídají  

nefelinovému bazanitu. 

 

 

 

Obr. 31: Hypidiomorfně omezená olivínová vyrostlice - zkříţené nikoly (foto autora). 

 

 

Obr. 32: Lištovité plagioklasy v základní hmotě - zkříţené nikoly (foto autora). 
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Obr. 33: Porfyrické vyrostlice olivínu a pyroxenu v bobovitém bazanitu s patrnou štěpností 

- rovnoběţné nikoly (foto autora). 

 

 

Obr. 34: Porfyrické vyrostlice olivínu a pyroxenu v bobovitém bazanitu s patrnou štěpností 

- zkříţené nikoly (foto autora). 

 

Lokalita Budišovice 

Ve výbrusovém preparátu zkoumaného vzorku jsou dominantně zastoupeny 

pyroxeny a to jak ve formě vyrostlic tak i v základní hmotě. Průměrná velikost vyrostlic  

ve výbrusu je Md = 0,184 mm a Mmax = 2,155 mm. Základní hmota je velmi jemnozrnná 

(Md = 0,035 mm). Je tvořena převáţně foidy, dále se zde vyskytuje opakní minerál 

v podobě magnetitu a z akcesorií je přítomen fluorapatit. Ze všech zkoumaných vzorků je 

jediný, který neobsahuje plagioklasy. 
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Pyroxeny – ve výbrusu jsou zrna pyroxenů jemně narůţovělá, automorfně omezená se 

slabým pleochroismem. Tyto tmavé minerály zaujímají většinovou část výbrusu. Podle             

úhlu  zhášení  se  jedná  o  augit  s místy  patrnou  mikrostrukturou  přesýpacích  hodin. 

Ojediněle je pozorovatelná přeměna pyroxenu na amfibol - uralitizace. 

 

Olivín – ve výbrusu bezbarvý, vyskytuje se pouze v nepatrném mnoţství ve formě 

hypidiomorfních zrn. 

 

Opakní minerály – z výsledků RTG difrakční práškové analýzy charakterizován jako 

magnetit. Nebyl blíţe zkoumán v procházejícím světle. 

 

Akcesorické minerály – z výsledků RTG difrakční práškové analýzy se jedná                    

o fluorapatit.  

 

Foidy – ve výbrusu jsou přítomny v základní hmotě. Z výsledků RTG difrakční práškové 

analýzy odpovídají nefelinu. 

 

Struktura horniny je porfyrická s vyrostlicemi augitu a ojediněle olivínu. Základní 

hmota je holokrystalická. Textura horniny je pórovitá. Vzorek odpovídá nefelinitu.   

 

 

Obr. 35: Uralitizace pyroxenu - rovnoběţné nikoly (foto autora). 
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Lokalita Šluknov 

 Ve výbrusovém preparátu je vzorek zkoumané horniny tvořen dvěma dominantními 

minerály a to plagioklasy a pyroxeny. Dále se zde vyskytují foidy. Přítomen je také olivín, 

ovšem jen v nepatrném mnoţství, opakní minerál a akcesorie. Vyrostlice v hornině tvoří 

ojediněle olivín a pyroxen. Průměrná velikost vyrostlic je Md = 0,120 mm a Mmax =     

0,994 mm. Základní hmota je velmi jemnozrnná, tvořena převáţně z lištovitých 

plagioklasů, pyroxenů, foidů a v omezeném mnoţství i z magnetitu  a fluorapatitu.  

 

Plagioklasy – tvoří v hornině součást základní hmoty, jedná se o druhé nejhojnější 

minerály. Zrna plagioklasů ve výbrusu jsou bezbarvá a automorfně omezená. Tvar zrn je 

lištovitý, tabulkovitý se zonální stavbou. Zhášení je rovnoběţné. Zrna plagioklasů na 

základě úhlu zhášení v symetrické zóně odpovídají labradoritu. 

 

Pyroxeny – nejvíce hojné minerály v hornině, vyskytují se ve formě automorfně 

omezených vyrostlic a jsou  přítomny i v základní hmotě. Barva je ve výbrusu narůţovělá 

se slabým pleochroismem, zhášení je rovnoběţné. Tvar zrn je krátce sloupcovitý, místy je 

patrná zonální stavba. Štěpnost dobrá. Úhel  zhášení  odpovídá  augitu. 

 

Olivín – ve výbrusu jsou zrna olivínu přítomná jen v nepatrném mnoţství, jsou bezbarvá    

a nepravidelně omezená.  Ve  výbrusu  zrna  olivínu  vystupují  jako  vyrostlice. 

 

Opakní minerály – nebyly blíţe v procházejícím světle studovány. Kvalitativně 

z výsledků RTG difrakční práškové analýzy se jedná o magnetit. 

 

Akcesorické minerály – z výsledků RTG difrakční práškové analýzy se jedná                   

o fluorapatit. 

 

Foidy (nefelin) – přítomny v základní hmotě. Pro velmi malé rozměry zrn nebyly popsány. 

 

Struktura horniny je porfyrická s pilotaxitickou strukturou základní hmoty. Textura 

horniny je pórovitá. Vzorek odpovídá nefelinovému tefritu. 

 

 



 

Bc. Gabriela Nagyová:  Petrografická charakteristika neovulkanitů Slezska 

2011  59  

 

Obr. 36: Pyroxenové vyrostlice obklopené lištovitými plagioklasy - rovnoběţné nikoly 

(foto autora). 

 

 

Obr. 37: Pyroxenové vyrostlice obklopené lištovitými plagioklasy - zkříţené nikoly      

(foto autora). 
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5. 5 SHRNUTÍ 

Na základě výsledků chemických a petrografických analýz jednotlivých vzorků 

bazaltoidů ze zkoumaných lokalit - Bílčice, Budišovice a Šluknov, lze bazaltoidy 

charakterizovat takto: 

Bazaltoidy z  Bílčic mají šedočernou  barvu a vystupují zde ve dvou texturních 

typech – bazalt masivní o velmi malé pórovitosti a bazalt bobovitý. Ojediněle byl 

pozorován jistý přechod mezi masivním a bobovitým bazaltem. Na loţisku se hornina 

vyskytuje v různém stupni zvětrání, ve větší míře je zastoupen bobovitý bazalt. 

Veškeré zkoumané bazaltoidy z lokalit Bílčice a Šluknov jsou afanitické, převáţně 

porfyrické s pilotaxitickou strukturou základní hmoty a pórovitou texturou. Fenokrysty 

tvoří olivín i pyroxen. Oba minerály také společně s plagioklasy, opakními minerály           

a foidy  tvoří základní hmotu.  

Vzorek bazaltu z lokality Budišovice je silně zvětralý, struktura horniny je 

porfyrická s vyrostlicemi pyroxenu a ojediněle olivínu. Základní hmota je holokrystalická, 

tvořená převáţně pyroxeny. Textura horniny je pórovitá.    

 

Značným přínosem petrografického popisu byly výsledky analytických metod – 

RTG fluorescenční analýzy, atomové  absorpční spektrometrie a RTG difrakční  práškové 

analýzy. Na základě stanoveného chemického sloţení byl sestrojen klasifikační TAS 

diagram závislosti sumy alkalických oxidů (Na2O+K2O) v hm. % na obsahu oxidu 

křemičitého (SiO2) v hm. %, kde zkoumané vzorky bazaltoidů spadají převáţně do pole 

tefritu a bazanitu s částečným přechodem do trachybazaltu (Bílčice). Typem se jedná         

o alkalické bazaltoidy. Podle obsahu SiO2 (v hm. %) lze horniny zařadit mezi bazické            

aţ ultrabazické vulkanické horniny.  

Na základě procentuelního zastoupení jednotlivých minerálů v analyzovaných 

bazaltech získané RTG difrakční práškovou analýzou, jednotlivé vzorky hornin                        

v trojúhelníkovém QAPF diagramu odpovídají nefelinovému tefritu aţ nefelinovému 

bazanitu (Šluknov, Bílčice) a nefelinitu (Budišovice). Z jednotlivých klasifikací je 

zřejmé, ţe obě klasifikace jak chemická tak mineralogická, se do jisté míry v podstatě 

shodují v petrografickém názvu horniny.  

Co se týče poţadavků důleţitých v oblasti petrurgie, které jsou kladeny                 

na bazaltoidy - především optimální chemická a chemicko-technologická kritéria, jsou        
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u daných vzorků nevyhovující. Chemické sloţení kolísá kolem stanovených hodnot. 

Odpovídající limity splňují pouze analyt SiO2, CaO, P2O5 a K2O. Zatímco MgO, TiO2, 

MnO jsou podlimitní a Na2O a Fe2O3 jsou nadlimitní.  

Zcela nevyhovující jsou u všech vzorků bazaltoidů chemicko-technologická 

kritéria, která přesahují stanovené hodnoty pro výrobu minerální vlny. Relativně 

uspokojivé se zdá mineralogicko-petrografické sloţení hornin. Nicméně je potřeba říci, ţe 

většina analyzovaných vzorků je zvětralá (výjimku tvoří do jisté míry pouze vzorek č. 1 

z Bílčic a vzorek ze Šluknova), proto uţ z tohoto hlediska nemohou být tyto bazaltoidy 

vůbec pouţity k petrurgickým účelům.  

Na základě porovnání bazaltoidů z lokality Bílčice se vzorkem ze Šluknova, odkud 

je surovina pouţívaná k výrobě minerální vlny, lze říci, ţe horniny z obou lokalit mají 

velmi podobné chemické i minerální sloţení. Avšak vzorek bazaltu ze Šluknova se 

vyznačuje velmi malým obsahem olivínu a není zde patrný přechod do bobovité textury. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo petrografické studium neovulkanických formací 

v oblasti Slezska a zvláště pak zvolených lokalit výskytů bazaltoidů, které byly předmětem 

samostatné petrografické analýzy.  

Pásmo neovulkanických horniny se na území Slezska vyskytuje od linie Ostrava - 

Fulnek severozápadním směrem aţ za Javorník v nesouvislém pásu o délce cca 100 km. 

Celkový počet evidovaných neovulkanických výskytů je okolo třiceti, kde značnou část 

tohoto počtu tvoří drobné ţíly či pně, které byly zjištěny převáţně geofyzikálními 

metodami (Fediuk, Fediuková, 1989). 

Hlavní a největší zkoumanou lokalitou bazaltoidů Slezska byl činný etáţový lom 

Bílčice. Dalšími méně významnými lokalitami byly Budišovice a Šluknov.  

K petrografické charakteristice jednotlivých vzorků hornin bylo vyuţito 

analytických metod jako jsou RTG fluorescenční spektrometrie, RTG difrakční prášková 

spektrometrie a atomová absorpční spektrometrie, na základě kterých bylo stanoveno 

chemické i mineralogické sloţení a chemicko-technologická kritéria pro posouzení 

vhodnosti zkoumaných bazaltoidů k tavícím účelům. Jednotlivé vzorky byly podrobeny 

studiu na polarizačním mikroskopu a byla také pořízená  náleţitá  fotodokumentace. 

Ze zjištěných údajů vyplývá, ţe bazaltoidy z lomu Bílčice jsou v současné době 

k petrurgický účelům – především pro výrobu minerální vlny zcela nevhodné. Vykazují 

sice stálé chemické sloţení, ale jsou z větší části značně zvětralé a obsahují i větší 

mnoţství olivínových vyrostlic. Zdejší surovina se spíše hodí jako drcené kamenivo          

do betonů a asfaltových povrchů či přísada na výrobu zámkové dlaţby.  
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