
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ -  

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut geologického inţenýrství 

 

 

 

CENOMANSKÉ GLAUKONITICKÉ PÍSKOVCE 

A JÍLOVCE Z VÝCHODOČESKÉ KŘÍDY 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

Autor:      Lukáš Kubina  

Vedoucí bakalářské práce:   prof. Ing. Petr Martinec, CSc.  

 

 

Ostrava 2012 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce panu profesorovi Petru 

Martincovi za odborné vedení, cenné rady při řešení úkolů a jeho lidský přístup. Dále 

celému kolektivu Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů, za jejich podporu a 

odbornou pomoc, zejména jeho vedoucímu doc. Ing. Jiřímu Ščučkovi Ph.D.   

Také panu Jiřímu Sršňovi, fa TEKAM s.r.o. v Záměli u Potštejna, za umoţnění odběru 

vzorků a povolení publikace výsledků.  

Velké díky patří mé rodině za poskytnuté zázemí. 

Děkuji Vám. 

 



 

Anotace 

Tato bakalářská práce zpracovává charakteristické vlastnosti glaukonitických 

pískovců a jílovců z lokality Záměl, ve které je jedinečně odkryt profil celého období 

cenomanu. Rešeršní část popisuje vymezení české křídové pánve a její stratigrafický 

vývoj. Praktická část popisuje danou lokalitu, její geologickou stavbu a základní 

petrografické a mineralogické vlastnosti cenomanských pískovců a jílovců z dané lokality. 

Spolu s vlastnostmi pórového prostoru je popsána interakce horniny s vodou a to 

v dynamickém reţimu nasákavosti a odparu. Je popsáno pouţití glaukonitických pískovců 

v historické a současné architektuře. 

Klíčová slova: cenoman, glaukonit, pískovec, jílovec, česká křídová pánev 

 

Summary 

 The bachelor thesis deals with characteristic qualities of glauconitic sandstone and 

claystone from the area of Záměl, which uniquely reveals the profile of the whole period of 

cenoman. The research part focuses on demarcating the Bohemian cretaceous basin and its 

stratigraphic development. The practical part describes the given locality, its geological 

structure, and basic petrographic and mineralogic qualities of cenoman sandstone and 

claystone in the locality. It also considers the qualities of porous space as well as rock-

water interaction in a dynamic regime of absorption and vaporisation. Usage of glauconitic 

sandstone and claystone in historical and present architecture is also described.    

Key words: cenoman, glauconite, sandstone, claystone, Bohemian Cretaceous Basin 
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1 Úvod 

Pískovce jsou jedním z nejpouţívanějších přírodních kamenů na našem území a tedy 

v české architektuře a sochařství dlouhodobě vyuţívané. Důvodem k širokému uplatnění je 

jejich dostupnost, opracovatelnost a odolnost. 

Pro oblast východních Čech je pouţití křídových sedimentů jako stavebního a 

sochařského materiálu velmi tradiční. Vyuţívaly se opuky, pískovce i slepence.  

Vedle známých kamenických lokalit, ve kterých se láme křídový pískovec, např. Podhorní 

Újezd – hořický pískovec, Javorka – bělohradský pískovec, se v oblasti sv. a jz. svahů 

litické a potštejnské antiklinály vyskytuje zelený glaukonitický pískovec. Je označovaný 

jako tzv. zámělský. Je charakteristický svou jasně zelenou aţ zelenomodrou barvou, 

přecházející do zelenoţluté či zelenošedé. Toto zabarvení mu dává vysoký obsah 

glaukonitu. Tento pískovec byl oblíbeným stavebním a sochařským kamenem od pozdní 

gotiky, přes baroko (kostely, zámky) aţ po konec 19. století, kdy se uplatnil ve stavbách 

ţeleznice z Hradce Králové do Hanušovic. Pískovec dnes těţí v jediném lomu kamenická 

firma Jiří Sršeň – TEKAM. Ta obnovila lom, který byl činný od 17.st. do konce 19.st. mezi 

obcemi Záměl a Merklovice na jz. svahu Litického Chlumu. 

Cenomanské jílovce byly těţeny hlavně na Moravě v okolí Moravské Třebové a v 

Kunštátu jako keramická surovina pro výrobu šamotu. V blízkém Vamberku byla 

historická kamnářská tradice. Kamnáři vyuţívali drobné lokální výskyty jílovců na svazích 

Chlumu pro keramický výmaz pecí. Pro malou mocnost a omezený plošný rozsah nemají 

tyto výskyty jílovců průmyslový význam. 

Lokalita v Záměli odkryla tyto cenomanské pískovce a jílovce a to od sladkovodního 

cenomanu (bílé pískovce a černošedý jílovec), přes mořský cenoman (zelený glaukonitický 

pískovec), aţ po spodní turon (spongilitické slínovce – opuky). 

Cílem práce je provést základní geologická měření, petrografické a mineralogické analýzy 

a vyhodnotit vlastnosti glaukonitických pískovců a jílovců.  
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2 Základní charakteristika české křídové pánve a geologická 

stavba období křídy ve východních Čechách 

2.1 Základní charakteristika české křídové pánve 

Oblast východočeské křídy je součástí české křídové pánve. Ta je nejrozsáhlejší 

dochovanou, plošně souvislou, sedimentární pánví v platformním pokryvu Českého 

masivu [1]. Pánev patřila k soustavě evropských epikontinentálních pánví. Tyto pánve byly 

při cenomanské mořské transgresi propojeny a vzájemně spolu komunikovaly. Pánev tvoří 

plochu 14 600 km
2
, na našem území asi 12 490 km

2
, kde pokrývá větší část severní 

poloviny Českého masívu. Délka pánve dosahuje 290 km, na našem území 230 km, 

přibliţně od města Louny aţ na Svitavsko. Mocnost sedimentů je místy aţ přes 900 m. 

Pánev je orientovaná ze severozápadu na jihovýchod a v okolí Svitav se stáčí více jjv. 

směrem [1]. Na severu je pánev ohraničena od jednotek krystalinika a permokarbonu 

tektonicky, např. luţickým přesmykem, západní část pánve je překryta uloţeninami 

terciéru a terciérními vulkanity, terciér překrývá i východní okraj pánve [2] a na jihu je 

hranice erozní. Období křídy trvalo asi 80 mil. let (přibliţně mezi 140–65 mil. let) [3]. 

K české křídě ještě řadíme jihočeské pánve, českobudějovickou a třeboňskou, a opolskou 

pánev, která k nám zasahuje v oblasti osoblaţského výběţku [3].  

 

Obr. 1 Schematická geologická mapa české křídové pánve [3] 
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2.2 Geologická stavba období křídy ve východních Čechách 

Na počátku svrchní křídy dochází v této oblasti k pomalé sedimentaci nejstarších 

křídových usazenin v mělkých sníţeninách na jednotkách krystalinika, později ve velkých 

depresích vzniklých při pohybech alpského vrásnění. Výplň tvoří sladkovodní usazeniny, 

bělavé pískovce, jílovce (i ţáruvzdorné), místy se slojkami uhlí [4]. Na tento sladkovodní, 

spodní cenoman, nastupuje mořská transgrese svrchního cenomanu. Její sedimenty jsou 

tvořeny nejvíce glaukonitickými pískovci, na bázi se zeleným štěrčíkovitým slepencem [4]. 

Tyto vrstvy zarovnávají deprese, které ještě nebyly vyplněny sladkovodním cenomanem. 

V období spodního turonu se mořská sedimentace dále prohlubuje a rozšiřuje. Hranice 

mezi cenomanem a spodním turonem je ostrá a tvoří ji tenká písčitoslinitá, silně 

glaukonitická poloha, s konkrecemi fosforitů. Sedimenty spodního turonu jsou tvořeny 

slabě glaukonitickým, písčitým slínovcem s úlomky podloţních hornin a také bazálním 

slepencem, přecházející do písčitých spongilitických slínovců – opuk [4]. 

   

Obr. 2 Rozšíření sedimentů cenomanu a spodního turonu (upraveno podle [4]) 

Vysvětlivky: 

1- souše, 2 - hranice sedimentačního prostoru, 3 - hranice fácií, 4 - neznámý vývoj nebo pokračování 

sedimentačního prostoru, 5 - slínovce, 6 - pískovce a slepence, 7 - fácie spongilitů a ž vápnitých jílovců, 8 - 

slínová fácie  

a) sladkovodní cenoman, b) mořský cenoman, c) spodní turon, )       holicko-novoměstský hřbet 

 

Hlavní horninou jsou šedé slínovce (písčité i spongilitické). Hranici mezi spodním a 

středním turonem představuje jílovitější poloha na bázi nebo místy několik centimetrů 

mocná glaukonitická poloha. Ve svrchním turonu je vývoj jednotvárný. Sedimenty tvoří 

vápnité jílovce aţ slínovce, s tenkými polohami jílovitých vápenců [4]. Hranicí mezi 

středním a svrchním turonem je opět tenká glaukonitická poloha. Naznačuje výrazné 

přerušení a změlčení sedimentace, vyvinuta je však jen místy [4]. Sedimentace v coniaku 

plynule pokračuje, bazální část tvoří souvrství zvonivých opuk. Výše pokračuje souvrstvím 

slínovců s pelosideritovými konkrecemi, které představují výrazný stratigrafický horizont 

[5]. Nadloţí tvoří souvrství kaolinitických pískovců a nad nimi uloţené pestré souvrství 
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jílů a písčitých jílů aţ pískovců [5]. Santonské sedimenty známe pouze z  oblasti Českého 

středohoří, kde je tvoří pískovce s  vloţkami písčitých jílů. Ve východních Čechách 

k sedimentaci santonu jiţ pravděpodobně nedochází [5]. 

3 Stratigrafický vývoj a výskyty cenomanu a spodního turonu 

v místě vybrané lokality 

Vývoj cenomanských sedimentů perucko-korycanského souvrství je znám v okolí jen 

z vrtů z povrchu: např. Kostelec nad Orlicí V11, V10, V2 (perucké vrstvy s jílovci bez uhlí 

a s pískovci, korycanské vrstvy s glaukonitickými pískovci), US-5T (cenoman, spodní aţ 

svrchní turon), Doudleby nad Orlicí Do-1 (cenoman, turon), Slemeno US-O21T (cenoman, 

turon), Tutleky US-3 (spodní turon), Záměl US- 4aT (cenoman, turon), Častolovice US-

O19T (cenoman, turon) a z výchozů cenomanských říčních a mořských pískovců v údolí 

Divoké Orlice v Sopotnici a z občasných výchozů na Litickém Chlumu, ve výchozech a 

lůmcích na vrcholových partiích potštejnské antiklinály, nejblíţe mezi Vrbicí – Prorubami 

a Sopotnicí a na hřbetu Jahodové [6], [1]. 

3.1 Perucko – korycanské souvrství 

Toto souvrství tvoří nejstarší část cenomanského vývoje. Dělíme je na dvě vrstevní 

jednotky a to na vrstvy perucké a vrstvy korycanské. 

3.1.1 Perucké vrstvy (svrchní alb (?) - spodní cenoman) 

Perské vrstvy jsou nejníţe uloţené vrstvy. Spočívají přímo na zvětralém 

krystaliniku, tvořeném biotitickými rulami zábřeţského krystalinika, v plášti litického 

masívu. Na povrchu jsou ruly a granitoidy kaolinicky navětralé a tvoří předcenomanský 

zvětralinový plášť. V depresích krystalinika jsou zachovány série říčních sedimentů 

s jezerními usazeninami jezer nebo sedimentů odstavených říčních ramen. Vrstvy tvoří 

bílé, kaolinické křemenné pískovce říčního původu, jemně aţ středně zrnité, místy 

s křemennými valouny nebo vloţkami drobnozrnných slepenců. Tyto bílé pískovce byly 

kamenicky zpracovávány na mlýnské kameny (obec Sopotnice). Pískovce obsahují polohy 

tmavě šedých, kaolinických jílovců s lokálně neprůběţnými slojkami hnědého uhlí 

s mocností několika centimetrů. Výchozy sladkovodních jílovců spolu s bílými pískovci 

peruckých vrstev se objevují jen v místech vyvlečení křídových sedimentů podél 
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tektonických zlomů potštejnské a litické antiklinály v západním okolí Sopotnice a Českých 

Libchav, kde navazují na sladkovodní cenoman v okolí Moravské Třebové a na Svitavsku 

[6]. Plošný rozsah sladkovodního cenomanu je velmi malý (Obr. 2a). Od rozvinuté říční 

sítě v české kotlině je tento spodnocenomanský prostor oddělený holicko-novoměstským 

hřbetem (Obr. 2a,b). Ten byl překročen aţ ve spodním turonu [6] (Obr. 2c). Mocnost 

nepřesahuje 15 m [1]. 

3.1.2 Korycanské vrstvy (svrchní cenoman) 

Korycanské vrstvy tvoří nadloţí peruckých vrstev. Představují je pískovce 

s polohami hrubozrnných aţ oblázkových slepenců a se slepenci s písčitou kostrou na bázi. 

Nad nimi jsou uloţené lavice středně zrnitých zelených aţ zelenoţlutých glaukonitických 

pískovců, často s vloţkami slepenců. Ty tvoří plošně nejrozsáhlejší komplex mořských 

sedimentů [6]. Mocnost dosahuje 15 aţ 35 m [1]. 

3.1.3 Bělohorské souvrství (spodní turon)  

Tyto vrstvy tvoří přímé nadloţí perucko-korycanského souvrství. V nadloţí se 

vyskytuje několik centimetrů mocná poloha glaukonitického slínovce s koprolity a rybími 

kůstkami. Ta vznikla při změlčení moře na konci cenomanu. S poklesem mořského dna na 

počátku spodního turonu souvisí vznik prokřemenělých spongilitických slínovců 

s proměnlivým podílem prachu a písku. Jehlice křemitých hub jsou rekrystalizovány a 

tvoří ve zdejším vývoji slínovců významný podíl (20-50%) [6]. Střední mocnost je kolem 

50-55m [1]. 
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Obr. 3 Stratigrafické schéma české křídové pánve s naznačenou polohou lokality, (upraveno podle [3]). 

Vysvětlivky: 

1 - slepence, 2 - pískovce s vložkami jílovců, 3 - pískovce, 4 - cyklické střídání slepenců, pískovců a jílovců,   

5 - prachovce, 6 - vápnité jílovce s vložkami pískovce, 7 - vápnité jílovce až biomikritové vápence, 8 - 

rohatecké vrstvy, 9 - slínovce (opuky), 10 - bioklastické vápence, 11 - glaukonitické obzory na hiátových 

plochách. Červený rámec: lom fy Tekam – Jiří Sršeň, Záměl 

4 Geologická, sedimentologická a petrologická dokumentace 

lomu  

4.1 Popis lokality 

Pískovcový lom se nachází mezi obcemi Záměl a Merklovice na jz. svahu 

Litického Chlumu, v okrese Rychnov nad Kněţnou, (geologická mapa list M-33-XVII 

Náchod). K lomu vede polní cesta, na kterou se odbočuje ze silnice směr Vamberk – 

Potštejn u zámělského rybníka. Je zde odkryt profil spodním aţ svrchním cenomanem 

(perucko-korycanské souvrství), s bází bělohorských vrstev spodního turonu. Na bázi lavic 

glaukonitických pískovců (korycanské vrstvy) byla zachycena pod jejich erozní bází 
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poloha tmavě šedých jílovců bohatých na uhelnou hmotu (perucké vrstvy), která je uloţená 

v nadloţí říčních bílých pískovců (perucké vrstvy) [6] (Obr. 4). 

4.2 Geologická stavba 

Lom je mírně obloukovitě protaţen sz. – jv. směrem na jz úbočí Litického Chlumu, 

těţební stěna postupuje sv. směrem. Bázi lomu nyní tvoří jílovcová poloha, mocná 30 aţ 

40 cm, v nadloţí bílých křemenných pískovců peruckého souvrství. Tyto pískovce byly 

v lokalitě objeveny nedávno. Jaká je jejich mocnost, a další parametry nejsou v místě lomu 

zatím zjištěny. Na jílovce nasedají lavice glaukonitických pískovců korycanského 

souvrství. Lavice pískovců jsou mezi sebou oddělené zřetelnými plochami vrstevnatosti.  

Lomovou stěnu ve střední části tvoří tři mocné lavice, etapovitě těţené. Úklon lavic 

je 2-15° k jv. (obr. 7). Mocnost lavice v první etáţi je 2,10 aţ 2,50 m, mocnost lavice 

v druhé etáţi je 0,90 aţ 1,30 m a mocnost lavice ve třetí etáţi je 2,00 aţ 2,30 m. 

4.2.1 Horniny 

4.2.1.1 Perucké vrstvy 

V podloţí první etáţe se vyskytuje poloha jílovce, mocná cca 30 aţ 40 cm. 

Černošedý jílovec je prostoupen neostře omezenými jemně prachovito – písčitými 

laminami, na plochách lamin je nahromaděná uhelná hmota. Ve stropu bývá poloha jílovce 

limonitizovaná. (Podrobněji viz kap. 6.1.4). V podloţí polohy jílovce je bílý, střednozrnný 

aţ hrubozrnný křemenný pískovec (vzorek anal.č. ÚGN 13439). Textura sedimentu je 

subhorizontální aţ šikmá, sediment má střední aţ špatné vytřídění, místy se vyskytují 

oblázky bílého křemene o velikosti cca 5 mm, max do cca 10 mm. V porovnání s okolními 

výskyty na Litickém Chlumu se jedná o sediment říčního původu. 

Ve střední části lomové stěny, v místě dělicí poruchové puklinové zóny mezi 

tektonickými bloky B a C, která se projevuje více v bloku C (Obr. 7), probíhá v tomto 

pískovci intenzivní limonitizace, projevující se v okolí puklin limonitovým mramorováním 

napříč sedimentární textury (vrstevnatosti) (Obr. 22). Hlubší partie pískovcového 

komplexu nejsou v lomu zastiţeny.  
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Obr. 4 Geologická mapa lokality (převzato  z [8]) 

Legenda k mapě: 

vápnité jílovce, slínovce a prachovce, podřadně vložky jílovitého vápence  

slínovce s polohami či konkrecemi vápenců, rytmy či cykly slínovec - vápenec  

písčité slínovce až jílovce, spongilitické, místy silicifikované (opuky)   

jílovce, prachovce, pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické, slepence  

arkózovité pískovce, prachovce, jílovce  

granit až granodiorit  

granodiorit + křemenný diorit (tonalit)  

pararula  

migmatická a perlová rula  

 

4.2.1.2 Korycanské vrstvy 

Spodní polohu mořského cenomanu v lomu tvoří báze I. etáţe. Tuto lavici tvoří 

křemenný glaukonitický pískovec. Blíţe k bázi obsahuje subhorizonální, neostře omezené 

vloţky glaukonitického pískovce s rozptýlenými valouny křemene (slepenec s písčitou 
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podpůrnou kostrou označovaný také jako gravelit). Valouny křemene dosahují velikosti aţ 

do 1,5 cm. Mocnost polohy gravelitu je od 5 do 20 cm. 

Střednozrnný aţ hrubozrnný glaukonitický pískovec je v této lavici hlavním 

horninovým typem. Při bázi lavice (vzorek anal.č.ÚGN 13433 – 13435) je světle 

zelenošedý aţ ţlutohnědý (se slabou, mladší limonitizací v základní hmotě), 

subhorizontálně zvrstvený, místy s náznakem šikmého zvrstvení. Směrem ke stropu se 

lavice postupně zjemňuje aţ na jemnozrnný pískovec, světle šedozelený aţ zelenoţlutý. 

Zvrstvení polohy je subhorizontální, místy aţ masivní. 

II. etáţ tvoří převáţně středně zrnitý pískovec (vzorek anal.č.ÚGN 13430 – 13432), 

světle zelenohnědý, převáţně subhorizontálně zvrstvený, místy světleji šedozelený se 

skvrnami okrově ţlutými. Lze vidět limonitizaci horniny, shluky křemenných zrn a 

glaukonitu.  

V III. etáţi je zastoupen jemnozrnný aţ středně zrnitý křemenný glaukonitický 

pískovec, (vzorek anal.č. ÚGN 13427 – 13429). Je sytě zelený, místy zelenoţlutý aţ 

světleji zelenošedý. Kolem puklin jsou náteky limonitu. Zvrstvení lavice subhorizontální, 

místy s náznaky šikmého zvrstvení. 

Nad těmito lavicemi je část lomu tvořená skrývkovými horninami: Tvoří je ve 

střední části střední části navětralý, jemnozrnný, zelený glaukonitický pískovec. Nad 

kontaktní vrstvou nasedají jiţ spodnoturonské, světle šedé, spongilitické slínovce – opuky 

(vzorek anal.č. ÚGN 13421). Z pravé strany vede horní příjezdová cesta do lomu.  

V levé části jsou dvě pískovcové polohy jemnozrnných, zelených, dobře vytříděných 

pískovců, které na sebe zvolna nasedají (vzorek anal.č. ÚGN. 13423 – 13425). Zvrstvení 

lavice je opět subhorizontální aţ masivní. Nad nimi je tenká písčitoslinitá poloha, silně 

glaukonitická, s konkrecemi fosforitů (koprolitová Zahálkova vrstva) [4], mocná jen 

několik cm. Nadloţí lomu nad touto hranicí zde dotvářejí prokřemenělé spongilitické 

slínovce – opuky. 
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Obr. 5 Lom fy TEKAM, lokalita Záměl (foto V. Kajzar)  

Celkový pohled na lom od jihovýchodu. Lavice mořských glaukonitických pískovců odděluje od říčních 

křemenných pískovců peruckých vrstev černá poloha jílovce na bázi I. etáže. Mocnost tělesa glaukonitických 

pískovců mezi černým jílovcem (bílá šipka) a kontaktní vrstvou (zeleně) je cca 20 m. Červeně je vyznačeno 

místo intenzivní limonitizace. 

4.2.2 Tektonika 

Lom leţí na jihozápadním rameni litické antiklinály směřující do osní části orlicko-

ústecké synklinály vyplněné jiţ turonskými slínovci a opukami. Severovýchodní rameno 

litické antiklinály je porušené litickým zlomem. Křídové sedimenty jsou na temeni litické 

antiklinály zčásti denudovány (především turonské a cenomanské sedimenty). 

 

Obr. 6 Příčný profil východočeskou částí české křídové pánve  

[upraveno. Geologická mapa list M-33-XVII Náchod]. Šipka označuje pozici lokality. 

Vysvětlivky: Kt-cn – svrchní turon – coniak, 
m
Kt

2
 – střední – spodní turon, Kc – cenoman, Kt

1
 – spodní 

turon, ɤɗL – vyvřeliny, biotititický  granodiorit litický, mZ – zábřežská série, svorové ruly, granátické svory, 

Mz – zábřežská série, biotititické ruly migmatititzované, ɤɗ - vyvřeliny, granodiority, tonality, Af – zelené 

břidlice série novoměstských fylitů, Az – amfibolity zábřežské série, Mg – jádro orlicko-kladské klenby, 

migmatity, ortoruly 

3 m 
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Celý prostor lomu byl rozdělen na tři části oddělené výraznými puklinovými zónami: 

část A (jihovýchodní část), část B (střední část) a C severozápadní část. Byly měřeny tyto 

strukturní prvky: 

(a) směr spádové přímky vrstevní plochy a její úklon, 

(b) směr spádové přímky puklin a jejich úklon. 

Výsledky měření jsem zpracoval v programu Stereo 32 [9] do tektonogramů (Obr. 7). 

Kaţdá tektonicky vyčleněná část obsahuje orientaci vrstevnatosti a orientaci puklinových 

ploch ve stereografické projekci. 

Tektonická měření vzhledem k rozčlenění těţební části lomu na části A, B, C jsem provedl 

vzhledem k tomu, ţe v lomu jsou výrazné dva systémy puklin vzhledem k B - ose 

antiklinální litické struktury a to (ab) a (bc). Vrstevní plochy s mírným úklonem do 10-15° 

k jz tvoří jihozápadní rameno litické antiklinály. Výrazné puklinové zóny tvoří hranice 

jednotlivých částí A/B a B/C. Mezi blokem B a C je puklinová zóna provázená intenzivní 

limonitizací jak základní hmoty pískovců, tak difúzním mramorováním i masivní výplní 

puklin limonitem. Tyto směry puklin se spolu se směrem a úklonem ploch vrstevnatosti 

projevují i v mikromorfologii terénu v okolí lomu (mělká a hluboká údolí a deprese). 

 

Obr. 7 Tektonogramy směru spádových přímek ploch vrstevnatosti (a), spádových přímek ploch puklin (b). 

Bloky A-B, a B-C. Lom Tekam Záměl. 2012. 
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5 Terénní a přípravné práce. Odběr vzorků, jejich popis a 

příprava k rozborům 

5.1 Odběr vzorků 

Z kaţdé úloţní vrstvy v celém profilu lomu jsem odebral kusové vzorky horniny o 

hmotnosti 2-6 kg. Velká část vzorků byla odebrána v místech současné těţby. Jelikoţ 

v lomu lze pozorovat různé typy těţených hornin, od jemnozrnného zeleného pískovce 

s velkým obsahem glaukonitu aţ po polohy silně prosycené limonitem, byl kladen velký 

důraz na reprezentativnost vzorku, jeho čerstvost a neporušenost. Pro některé vybrané 

zkoušky, kde bylo nutno mít větší počet zkušebních těles, byl tento materiál dodán 

majitelem lomu. Místa odběru jsou označená na Obr. 8 a lokalizace je uvedena v Tab. 1. 

 

Obr. 8 Lom fy TEKAM Záměl s místy odebraných vzorků (foto V. Kajzar) 

Vysvětlivky: 

modré - jílovce peruckých vrstev 

béžové - bílé křemenné pískovce peruckých vrstev  

zelené, modrofialové, modré a červené – zelené glaukonitické pískovce korycanských vrstev 

žluté – spodnoturonské opuky a slínovce 
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Tab. 1 Označení a lokalizace vzorků odebraných v lomu fy TEKAM – Jiří Sršeň v Záměli v roce 2011 a 2012 

Analytické číslo 

ÚGN 
Hornina Etáž 

Pozice vzorku od jílovcové 

polohy 

13421 
spongilitický 

jílovec – opuka  
nad příjezdovou cestou 11 m nad cestou, střední část 

13422 pískovec nad příjezdovou cestou 15 m nad cestou,  levé část 

13423 pískovec nad příjezdovou cestou 5 m nad cestou, střední část 

13424 pískovec nad příjezdovou cestou 6 m nad cestou, levá část 

13425 pískovec nad příjezdovou cestou 4 m nad cestou, levá část 

13426 pískovec na příjezdové cestě 7,5m nad bází, levá část 

13427 pískovec III. etáţ strop, 5,8 m, střední část 

13428 pískovec III. etáţ  střed, 4,9 m, střední část 

13429 pískovec III. etáţ báze, 4,2 m, střední část 

13430 pískovec II. etáţ strop, 3,7 m, střední část 

13431 pískovec II. etáţ střed, 3,2 m, střední část 

13432 pískovec II. etáţ báze, 2,8 m, střední část 

13433 pískovec I. etáţ strop, 2,3 m, střední část 

13434 pískovec I. etáţ střed, 1,7 m, střední část 

13435 pískovec I. etáţ báze, 0,3 m, střední část 

13436 jílovec báze lomu kontakt báze lomu 

13437 jílovec báze lomu báze lomu 

13438 jílovec báze lomu kontakt báze lomu 

13439 pískovec pod bází lomu pod bází lomu 

13440 – 13442 
výplň pukliny, 

pískovec s lim 
I. etáţ levá část lomu 

13418 pískovec III. etáţ vzorky dodané  

13419 pískovec I. etáţ vzorky dodané 

13420 pískovec I. etáţ vzorky dodané 

13356 – 13359 jílovec báze lomu v celé výši báze lomu 
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5.2 Popis vzorků  

Makroskopický popis vzorků byl proveden ihned při odběru. Vzorky byly popisovány 

podle návodu k popisu vzorků [7] a [10]. Popis zahrnuje tyto údaje:  

- barva horniny 

- zrnitost horniny 

- makroskopicky rozeznatelné minerály, jejich velikost, mnoţství, tvar a omezení 

- makroskopický patrné texturní a strukturní znaky 

- charakter povrchu foliace, lomné plochy a lomných hran 

- čerstvost a stupeň přeměny. 

U mikroskopické analýzy bylo postupováno podle návodu k standardnímu 

mikroskopickému popisu [7], [11]. Pod vedením vedoucího bakalářské práce jsem provedl 

popis makroskopické charakteristiky horniny a také mikropetrografický popis výbrusu 

horniny z kaţdého vzorku. (Příloha I.). Cílem bylo naučit se popsat a zjistit petrografické 

rozdíly hornin a případně vliv petrografické stavby na vlastnosti a kamenické vyuţití. 

Určována byla hlavně velikost a tvar křemenných zrn, diagenetické koroze a dorůstání 

křemenných zrn, morfologie a stavba glaukonitových hlízek, jejich vztah k základní hmotě 

a klastické kostře sedimentu. Podle výsledku infračervené spektroskopie separované 

základní hmoty bylo popsáno sloţení základní hmoty pískovců. V popisu byla věnována 

pozornost tvorbě tmelu, jejich generací v hornině a také mladší limonitizaci celého 

vrstevního komplexu.   

Analýza byla provedena optickým mikroskopem Olympus BX 50, snímky byly pořízeny 

mikroskopem Nikon Eclipse 80i, s pouţitím CCD kamery Nikon DS-5N a software pro 

zpracování obrazu NIS-Elements. Fotografie odebraných vzorků zhotovil autor práce, 

snímky výbrusů doc.Ing. Jiří Ščučka Ph.D. Preparáty výbrusů připravil Ján Šleboda. 

Protokoly o petrografické analýze jsou uvedeny v (Příloze I.). Součástí protokolu jsou 

infračervená spektra separované základní hmoty z pískovců (Příloze II.a., pod číslem 

vzorku). Dále byla provedena mineralogická analýza separovaného koncentrátu 

glaukonitu metodou diferenční kalorimetrie (DSC) nebo diferenční termické analýzy (DTA) 

a termogravimetrie (TG) (protokoly v Příloze III., IRS protokoly v Příloze II.a). 
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5.3 Tělesa vzorků v testech a rozborech 

Všechny vzorky byly před dalším postupem a přípravou k analýzám očíslovány, 

zaevidovány, řádně popsány, byla zhotovena fotodokumentace, a také byl zachován 

archivní vzorek. K jednotlivým analýzám, či zkouškám se příprava vzorků liší. Uvádím 

stručně popisy  jednotlivých typů.  

Petrografické výbrusy   

Vzorek horniny v řezu kolmo na zvrstvení je přilepen ke sklíčku. Broušením se zeslabí na 

tloušťku cca 0,05 mm. Vyniká průsvitný preparát, umoţňující mikroskopické studium 

v procházejícím a polarizovaném světle. 

Objemová hmotnost, nasákavost, odpar a pevnostní zkoušky  

Byla pouţita zkušební tělesa ve tvaru krychle o rozměrech 50x50x50 mm, u kterých byla 

vţdy stanovena hmotnost a objem a vypočtena objemová hmotnost. 

Separace glaukonitu 

Pro separaci glaukonitu od ostatních zrn horniny byl pouţit následující postup: kusový 

vzorek byl podrcen na čelisťovém drtiči, rozdělen kvartací a na sítovacím stroji roztříděn 

na frakce (>0,5mm, 0,500/0,250mm, 0,125/0,250mm, <0,125mm). Z nich byla vybrána 

jako nejvhodnější frakce (0,125/0,250mm), s ohledem na mnoţství a velikost 

glaukonitových  zrn. Tento materiál se proplachováním destilovanou vodou zbavil jílových 

jemných prachových částic, vysušil při teplotě 70°C a na magnetickém separátoru 

v magnetickém poli intenzity 21000 G, se odseparoval ze vzorku koncentrát bohatý na 

glaukonit . 

Infračervená spektroskopie (IRS). 

Rozetřená hornina, vyseparovaná základní hmota a koncentrát vzorku s glaukonitem byly 

rozetřeny na vzorek o velikosti částic pod 5 μm. Práškový vzorek byl zhomogenizován 

s práškovým KBr a byla z něj vylisována tableta pro měření infračerveného spektra. 

Diferenční termická analýza (DTA/TG), měrná hmotnost   

Pro tyto analytické práce byl připraven analytický prach z horniny, ze separovaného 

koncentrátu s glaukonitem rozetřením v třecí misce nebo kulovém mlýnku na jemný 

prášek. 

Vzorek pro analýzu jílové hmoty a tmelu v základní hmoty pískovců byl připraven 

podrcením horniny. Uvolnění základní hmoty od větších klastických zrn bylo provedeno 
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šetrným omletím křemenných zrn v porcelánové misce a byl tak získán obohacený 

materiál, který se skládá z tmelu a jílové hmoty v základní hmotě. Tato hrubá, písčitá část 

byla odseparována a dále byl analyzován jen zbylý jemný podíl. 

Stanovení velikosti částic jílové hmoty  

U jílovců byla spolu s vodou vytvořena řídká suspenze, ta se nechala určitý čas 

sedimentovat a z ní byla pipetováním odebrána část sedimentu u dna kádinky a sediment 

v prostřední části kádinky. 

5.4 Metodické postupy pro stanovení chemických analýz a základních 

fyzikálních parametrů 

Pouţité soubory analytických zkoušek a rozborů v této bakalářské práci jsem rozdělil 

na dvě části. Zde jsou popsány stručné metodické postupy. Vzorce jsou uvedeny zvlášť 

v Tab. 17, Příloha III.  

5.4.1 Metodické postupy chemických analýz 

Infračervená spektroskopie (IRS) s Fourierovou transformací  

Metoda spočívá v absorpci infračerveného záření při průchodu analyzovaným materiálem. 

Při absorpci dochází ke změnám rotačně – vibračních energetických stavů molekul látek. 

Výstupem je infračervené spektrum, grafické zobrazení funkční závislosti energie 

v procentech transmitance (T) nebo jednotkách absorbance (A) v závislosti na vlnočtu (ν), 

příp. vlnové délce (λ) dopadajícího záření.  

Pouţitý přístroj: ThermoNikolet Avatar 320 FTIR spektrometr, spektrální rozsah 4000 – 

400 cm
-1

, u vlnočtů optické rozlišení 1 cm
-1

 [12]. 

Interpretace glaukonitu byla provedena srovnáním spektra z Moenkova atlasu spekter. 

Diferenční termická analýza (DTA/TG) nebo diferenční kalorimetrická analýza s 

termogravimetrií  

Je to metoda zaloţená na sledování tepelných efektů spojených s chemickými a 

fyzikálními změnami materiálu v průběhu zahřívání. Vzorek se zahřívá spolu 

s referenčním inertním standardem. Výsledkem je DTA křivka, která udává závislost 

teplotního rozdílu na čase (teplotě). Jedná se o soubor analytických metod, které sledují 

termicky vyvolané změny minerálů při měnící se teplotě. Práškový vzorek je v platinovém 

kelímku zvolna ohříván aţ na teploty kolem 1000° C. Jsou zaznamenány všechny 
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endotermické a exotermické reakce ve vzorku a současně jsou zaznamenávány změny 

hmotnosti vzorku.   

Pouţitý přístroj: SETSYS 12 SETARAM, termočlánek Pt/PtRh 10%, rozsah teplot 15 – 

1200°C, rychlost ohřevu 3, 30 K·min
-1

, měřící hlava TG-ATD 1600 rod. [12]. 

Základní interpretace byla provedena srovnáním s typickými záznamy podle atlasu 

Langier-Kuźniarové [13] a vymezením reakcí a jim odpovídajících úbytků hmotnosti 

v analytickém protokolu. Pro odhad obsahu glaukonitu byl pouţit úbytek hmotnosti % 

z oblasti teplot 500-700°C podle křídového glaukonitu Magnuzsew z tohoto atlasu. 

5.4.2 Metodické postupy při stanovení základních fyzikálních parametrů 

Objemová hmotnost 

Definuje poměr mezi hmotností suchého zkušebního tělesa a jeho zdánlivým objemem, 

vypočítaným z rozměrů zkušebního tělesa. Byla stanovena v souladu se zkušebním 

postupem uvedeným v ČSN EN 1936 (2000) [15]. 

Měrná hmotnost 

Udává poměr mezi hmotností suchého zkušebního tělíska a objemem jeho pevné části. 

Byla pouţita pyknometrická metoda. Měrná hmotnost byla stanovena podle ČSN EN 1936 

(2000) [15]. 

Celková a otevřená pórovitost 

Celková pórovitost je poměr (v procentech) mezi objemem pórů (otevřených i zavřených) 

a zdánlivým objemem zkušebního tělesa. Otevřená pórovitost vyjadřuje poměr (v 

procentech) mezi objemem otevřených pórů a zdánlivým objemem zkušebního tělesa. 

Pórovitost byla stanovena dle postupu v ČSN EN 1936 (2000) [15].  

Nasákavost 

Stanovuje se jako poměr hmotnosti vody, kterou pojme vysušená hornina ponořená ve 

vodě, k hmotnosti vysušené horniny. Vyjadřuje tedy schopnost horniny přijímat do svých 

pórů kapalinu. Byla pouţita metodika vypracovaná v ÚGN AVČR, v. v. i. [16] 

Stanovení vlhkosti 

Metoda zjišťuje celkovou volnou vodu přítomnou ve zkušebním tělese, kterou lze odstranit 

vysušením při teplotě 105°C. Postup stanovuje ČSN CEN ISO/TS 17892-1 (721007) [17]. 
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Stanovení pevnosti 

Pevnost v tlaku je taková hodnota jednoosého napětí, vztaţená na počáteční průřez tělesa, 

při které dochází k porušení vzorku. Bylo provedeno dle ČSN EN 1926 [18].  

Pouţitý přístroj: Mechanický lis Zwick/Roell typ Zwick 1494, max.síla 600kN, krychle o 

hraně 50 x 50 x 50 mm, kolmo k úloţním vrstvám. Pro ukázku je uveden jeden výstupní 

protokol, Příloha II.b.  

Zrnitostní analýza  

Zrnitostní analýza části pod 0,1 mm byla provedena pomocí laserového analyzátoru části 

zaloţeného na difrakci laserového paprsku na částicích.  

Pouţitý přístroj: Laserový analyzátor částic analysette 22 NanoTec wet – Fritsch. 

Ztráta žíháním 

Je to úbytek hmotnosti vzorku při ţíhání ve vysokoteplotní peci, při kterém se spálí 

organické příměsi vzorku. Bylo stanoveno dle ČSN 72 0103 [19].  

Stanovení smrštitelnosti jílové hmoty 

Stanovuje se jako lineární nebo objemové zmenšování objemu ztrátou vody u 

sedimentárních hornin s vysokým obsahem jílových minerálů. Stanoveno dle ČSN CEN 

ISO/TS 17892-1 a 12 (721007) [20].  

6 Souhrn výsledků petrografické a mineralogické analýzy 

horninových vzorků z lomu Tekam 

Vyhodnocení výsledků analýz jsem rozdělil na dvě části. První část tvoří souhrn 

výsledků pro vzorky pískovce, druhou pak pro vzorky jílovce. 

6.1 Petrografická analýza horninových vzorků pískovců 

6.1.1 Horninotvorné minerály 

Při optické analýze petrografických výbrusů byly pozorovány tyto horninotvorné minerály: 

Křemen 

Křemen je přítomen ve formě monominerálních úlomkovitých zrn (hydrotermální křemen, 

metamorfní křemen s jehlicemi rutilu – sagenitu nebo s inkluzí slídy, křemen 

z granitoidních agregátů) nebo je součástí úlomkovitých zrn kvarcitů. Mladší, diagenetický 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nap%C4%9Bt%C3%AD
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křemen tvoří lemy na povrchu starších úlomkovitých zrn. Dochází k jejich různě 

intenzivnímu orientovanému dorůstání úlomkovitého zrna křemene v závislosti na jeho 

optické orientaci krystalografické osy staršího křemene. V jednotlivých polohách lze 

rozlišit různou intenzitu dorůstání: 

(a) k dorůstání křemene nedochází, nebo není rozpoznatelné. Bývají to především 

horniny bohaté na kvarcitová zrna (Obr. 9) 

(b) na povrchu klastického zrna je jen tenká vrstva novotvořeného křemene obvykle 

jen na koncích křemenného zrna (Obr. 10) 

(c) primární úlomkovité zrno dorůstá do tvaru více či méně krystalograficky 

omezeného křemenného krystalu (Obr. 11). Dochází k výraznému zmenšení pórového 

prostoru (druhotná pórovitost je menší, neţ původní pórovitost daná konfigurací 

klastických zrn).  

Původní tvar křemenného zrna je patrný pod povlakem novotvořeného křemene jen 

podle nečistot na jeho původním povrchu. Převáţná část takto primárně opracovaných zrn 

je semiovalní aţ oválná, zakulacení přibliţně 0,4-0,6. Původní tvar je překryt aţ 

idomorfním dorůstáním křemene, zrno má pak aţ hypidiomorfní omezení. 

Koroze křemenných zrn probíhá v prostředí, kde v okolí je limonit. 

Slabé dorůstání křemenných zrn se objevuje ve vzorcích I. etáţe. V místě výskytu 

limonitizace jsou zrna postiţena silnou povrchovou korozí (Obr. 12, Obr. 13, Obr. 14). Ve 

vzorcích v horní části lomu je intenzita regenerace velmi vysoká. Relativní intenzita 

regenerace (dorůstání) v jednotlivých vzorcích je uvedena v Tab. 2, Příloha III.   

Medián velikosti křemenných zrn nebo kvarcitu se pohybuje v I. etáţi kolem 0,4 mm, ve 

vyšších patrech kolem 0,2 mm, maximální nalezené zrno křemene nebo kvarcitu ve 

výbrusu bylo 2,5 mm u vzorku 13435 (báze I. etáţe) a 2,3 mm ve vzorku 13346 (kontakt 

jílovce s pískovcem). Ostatní velikosti jsou uvedeny v Tab. 2, Příloha III. 

Zdroje a vznik silicifikace 

Zdrojem roztoků bohatých na rozpuštěný SiO2 jsou nadloţní spongilitické slínovce, ve 

kterých je podstatná část horninotvorných sloţek tvořena právě amorfním oxidem 

křemičitým z jehlic křemitých hub [14]. Ve spongilitických slínovcích jsou tyto jehlice 

rozpadlé a rekrystalizované na α – SiO2 – křemen. 
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Tabule A – Formy dorůstání křemenných zrn a jejich koroze  

   

 

 

   

 

 

     

 

  

Obr. 9 Vz.č. 13420, nedochází nebo není 

rozpoznatelné  dorůstání křemenných zrn 

Obr. 10 Vz.č. 13435, dorůstání tenkou 

vrstvou novotvořeného zrna 

 

 

Obr. 11 Vz.č.13433/A, dorůstání do tvaru 

krystlografického omezení 

 

Obr. 12 Vz.č. 13433/C, kontakt zrn při 

limonitizaci 

 

 

Obr. 13 Vz.č.13434/2, koroze zrn při 

limonitizaci 

Obr. 14 Vz.č. 13439, koroze křemenných zrn 
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Tab. 2 Vlastnosti křemenných zrn v pískovci 

Vysvětlivky: - a- angulární, sa-subangulární, so- semiovální, o- ovální, do- dokonale ovální 

Anal.č. 

ÚGN 

Regenerace 

křemenných 

zrn 

Koroze 

křemenných 

zrn limonitem 

Md 

 

M max 

 

Zakulacení/ 

Zaoblení 

(jádro zrna) 

Vytřídění zrn 

v pískovci 

podle Folka 

   (mm) (mm) (-)  (-) 

13423 velmi silná  0,15 0,2 so-o/0,4-O,8 výborné 

13424 střední  0,15 0,35 so-o/0,4-O,6 dobré 

13425 velmi silná  0,2 0,4 so-o/0,4-O,8 výborné 

13426 velmi silná  0,2 0,8 sa-so/0,6-0,8 špatné 

13427 velmi silná  0,2 0,5 sa-so/0,6-0,8 výborné 

13428 velmi silná  0,15/0,4 0,3/1,2 sa-so/0,4-0,8 špatné 

13429 velmi silná  0,25 2,2 so-o/0,4-O,8 špatné 

13430 velmi silná silná 0,25 0,6 so-o/0,4-O,8 dobré 

13431 velmi silná  0,25 1,3 so-o/0,4-O,8 střední 

13432 velmi silná  0,25 1,25 so-o/0,4-O,8 střední 

13433 velmi silná  0,35 1,6 so-o/0,4-O,8 výborné 

13434 silná silná 0,3 1,5 so-o/0,4-O,8 špatné 

13435 slabá silná 0,5 6x2,5 so-o/0,4-O,8 velmi špatné 

13436 slabá silná 0,25 3,5x2,3 so-o/0,4-O,6 velmi špatné 

13439 velmi silná  0,3 0,9 so-o/0,4-O,6 střední 

13418 silná  0,2 0,35 so-o/0,4-O,8 výborné 

13419 velmi silná  0,2/0,5 1,6 so-o/0,4-O,8 střední 

13420 střední silná 0,7 1,65 so 0,4-O,8 střední 

 

Vliv silicifikace na vlastnosti hornin 

Silicifikace je z hlediska vlastností pískovců velmi zásadní: hornina je sice pórovitá, ale 

dobře soudrţná, křemenný tmel je stabilní, hornina v exteriéru nepodléhá významnějším 

změnám. 
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Kvarcity 

Běţná jsou úlomkovitá zrna čirých kvarcitů v hrubozrnných pískovcích aţ ve slepencích s 

písčitou podpůrnou kostrou. Kvarcity jsou dominantně monominerální, jen výjimečně 

obsahují šupiny muskovitu. Mikrostruktura je hrubě nebo jemně dlaţdicovitá nebo jsou 

zrna zploštělá se suturovitými srůsty a silným undulózním zhášením. 

Vyšší zastoupení kvarcitů je u vzorků 13435 (báze I. etáţe) a 13439 (říční pískovec 

v podloţí). U ostatních vzorků je zastoupen málo. Blíţe Tab. 3, Příloha III. 

Granitoidní agregáty 

Méně časté jsou zrna vyskytující se v hrubozrnných pískovcích aţ ve slepencích s písčitou 

podpůrnou kostrou. Zrna mají hrubě zubovitý styk, jsou relativně velká a místy obsahují 

uzavřeniny ţivců a slíd a nevykazují undulózní zhášení.  

Jejich výskyt ve výbrusech vzorků je velmi malý. Vyskytují se převáţně jen ve spodní 

části, vzorky 13434, 13435 (I. etáţ), malá příměs ve vzorku 13426 (IV. etáţ). Blíţe Tab. 3, 

Příloha III. 

Slídy 

Sporadicky jsou v pískovcích zachovány drobné, maximálně dvakrát větší šupiny neţ je 

střední velikost křemenných zrn. Místy je pozorováno srůstání s glaukonitem (nebo přímo 

glaukonitizace slídy), nejčastěji u vzorků z IV. a III. etáţe. Blíţe Tab. 3, Příloha III. 

Akcesorie 

Akcesorie jsou vzácné. V křemeni jsou uzavřeny tenké jehlice rutilu – sagenitu (vzorky 

13425 (IV. etáţ), 13432 (II. etáţ)). Volně se vyskytuje pouze úlomkovitý titanit, turmalín, 

(vzorky 13431 a 13433 (II. a I. etáţ). Blíţe Tab. 4, Příloha III. 

Zrnitostní složení pískovců 

V Tab. 2 je uveden medián a maximální velikost zrn křemene a kvarcitů 

stanovených bez korekce na tvar, jako maximální délka průřezu (Feret) dané kategorie 

velikosti. Podle mediánu velikosti zrn byla hornina zařazena do kategorie zrnitosti 

pískovců podle klasifikace Petránka [7].  

Celkově zrnitost v celém profilu lomu přechází z jemnozrnné aţ po hrubozrnnou s valouny 

izolovaných křemenných zrn. V kaţdé lavici zvlášť lze ještě rozlišit zrnitost od jemnozrnné 
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po hrubozrnné (IV. etáţ) nebo střednozrnnou po hrubozrnnou (ostatní etáţe). Blíţe Tab. 5, 

Příloha III. 

Zařazení pískovců podle složení  

Podle petrografické analýzy výbrusu (viz Příloha I.), byl zjištěn dominantní obsah křemene 

a úlomků stabilních hornin (kvarcitů) nad ostatními nestabilními úlomky, jejich obsah se 

pohybuje kolem několika procent. Všechny popisované pískovce mají obsah úlomkovitého 

křemene kolem 95% objemových. Podle petrografické analýzy výbrusů lze vzorky 

pískovců zařadit v klasifikaci psamitických hornin dle Petránka [7] a [21] do kategorie 

křemenných pískovců (pole 1 v ternárním diagramu). Podle přítomnosti glaukonitu, jehoţ 

obsah je velmi nerovnoměrný v rámci horniny, jsou pískovce, jak uvádí Tab. 6, Příloha 

III., označeny jako glaukonitické křemenné pískovce (t.j. zelené pískovce korycanských 

vrstev), bílé pískovce peruckých vrstev pak slabě illiticko-kaolinitické křemenné pískovce. 

Tuto klasifikaci jsem pouţil s ohledem na to, ţe je v ÚGN AV ČR standardně pouţívaná 

při popisu hornin. 

Základní hmota a novotvořené minerály (glaukonit)   

Základní hmota je uloţena v prostoru mezi regenerovanými zrny křemene a úlomků 

stabilních hornin – kvarcitů resp. méně běţných nestabilních úlomků jako jsou ţivce, slídy 

nebo jiné úlomky hornin. 

Základní hmota byla šetrně oddělena od klastických (písčitých) zrn jejich obroušením při 

roztíráním v porcelánové misce. Došlo k nabohacení vzorku základní hmotou, i kdyţ se 

nepodařilo kvantitativně odstranit křemen ze vzorku. Výsledek semikvantitativní 

mineralogické analýzy tohoto separovaného vzorku je uveden v Tab. 10, Příloha III.  

Lze říci, ţe dominantní minerální sloţkou základní hmoty je glaukonit – illit +/- kaolinit se 

špatnou krystalinitou a stopové mnoţství blíţe neidentifikovatelného karbonátu. V pozadí 

sloţení je však křemen, který se nepodařilo odstranit. 

6.1.2 Souhrn mineralogických výsledků glaukonitu 

Glaukonit 

Glaukonit je významným minerálem a odpovídá sloţením slídovému minerálu s obecným 

strukturním vzorcem K(Al,Fe
+2

,Fe
+3

,Mg)2/(OH)2Al0,3Si0,7O10/ [22]. Tento minerál má 
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podle podmínek vzniku různý poměr Fe
+2

 a Fe
+3

 resp. poměr Fe/Mg Určení obou 

mocenství 
56

Fe se provádí metodou Mössbauerovy spektroskopie [24].  

Ve výbrusech pískovců (Příloha I.) byl popsán tvar vyskytujících se morfologických typů 

glaukonitových agregátů. Byly vyčleněny tyto typy: 

(a) glaukonitová zrna vyplňují prostor mezi klastickými a regenerovanými zrny 

křemene. Barva je trávově zelená, časté jsou drobné inkluze, které glaukonit zakalují (Obr. 

15). 

(b) glaukonitová zrna tvoří čiré hrudkovité útvary, barva glaukonitu je trávově 

zelená, převáţně chybí inkluze, tvar je oválný, hrudkovitý, velikost blízká velikosti 

klastických zrn křemene (Obr. 17). 

(c) glaukonitová zrna tvoří hrudkovité útvary. Průřez hrudkou je zonální, jádro tvoří 

tmavší zelený glaukonit, obvykle s vysokým obsahem velmi jemnozrnného pigmentu, 

vnější obal jádra tvoří čirý, světlejší ţlutozelený glaukonit bez pigmentace (Obr. 18), 

velikost je blízká křemenným zrnům. 

(d) glaukonitizované šupiny slídy se vyskytují vzácněji. Jsou to útvary, kdy silně 

rozvolněné šupiny slídy jsou prostoupeny mladším zeleným glaukonitem. Vznikají 

specifické útvary, které mají charakter aţ pseudomorfóz po slídě (Obr. 19). 

(e) celkem vzácné jsou téměř kulovité útvary trávově zeleného glaukonitu, často 

s tenkou čirou slupkou, které by mohly být glaukonitizované mikrofosílie (globigeriny). 

Morfologické formy glaukonitu jsou uvedeny spolu s relativní četností v Tab. 7, Příloha 

III. 

V horní části lomu (IV., III. etáţ) převaţují glaukonity světle zelené hrudkovitého 

tvaru s čirým světle zeleným lemem a tmavým jádrem nad glaukonity tvořící nepravidelný 

tvar a výplň mezi zrny a nad glaukonitové hrudky s pigmentací bez lemu. Ve střední a 

spodní části jiţ převaţuje glaukonit vyplňující prostor mezi zrny, ztrácí se pseudomorfóza 

po slídě a objevuje se postiţení glaukonitu limonitizací (Obr. 20). Velikost zrn Md je ve 

všech polohách podobná ≈ 0,2mm, Mmax ≈ 0,7 se objevuje v I. a II. etáţi. 
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Obr. 15 Vz.č. 13425/5, glaukonitová zrna 

vyplňují prostor mezi klast. a regener. zrny 

Tabule B - Morfologické typy glaukonitových agregátů  

   

 

     

 

     

 

  

Obr. 18 Vz.č.13426/3, glaukonitová zrna tvoří 

hrudkovité útvary, jádro tmavší  

 

Obr. 17 Vz.č. 13425/7, glaukonitová zrna 

tvoří čiré hrudkovité útvary 

Obr. 19 Vz.č.13426/4, glaukonitizované 

šupiny slídy  

Obr. 20 Vz.č. 13430/2, postižení glaukonitu 

limonitizací 

 

Obr. 16 Vz.č.13424/4, glaukonitová  zrna 

tvaru fosilií 
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Tab. 7 Vlastnosti zrn glaukonitu v pískovci 

Vysvětlivky: ++++-  převažující, +++- střední, ++ - nízký, + - příměs, ? - problematický 

Anal.č. 

ÚGN 

 

Tvar glaukonitového zrna 

 

Velikost zrna 

glaukonitu 

 Fosilie 

Nepravi-

delný, 

výplň mezi 

zrny 

Lem 

kolem 

jádra 

Hrudka 

s pigmen-

tací bez 

lemu 

Pseudomor

fóza po 

slídě 

Md Mmax 

      (mm) (mm) 

13423 + + ++++ ++ + 0,15 0,3 

13424   +   0,15 0,35 

13425  ++ ++++ + ++ 0,2 0,3 

1426 ++ ++ + + + 0,2 0,3 

13427  +++ +++ ++ + 0,15 0,35 

13428 ?  ++++ ++ + 0,2 0,3 

13429  +++ ++  + 0,2 0,4 

13430  ++ ++++ + + 0,2 0,6 

13431  +++ + + + 0,2 0,4 

13432  +++ +++ +  0,2 0,3 

13433 + +++ ++ +  0,2 0,3 

13434 + +++ ++   0,15 0,7 

13435 + ++ ++   0,2 0,2? 

13436 + +   + 0,2 0,2 

13439      bez bez 

13418 + + ++ +  0,15 0,2? 

13419 ++ ++ + ++  0,1 0,8 

13420      ? ? 

6.1.3 Souhrn ostatních analýz glaukonitu 

Jelikoţ se jedná o pískovec glaukonitický, byl koncentrát s nabohaceným glaukonitem 

podroben další mineralogické analýze. Byly vybrány metody: 

 Infračervená spektroskopie FTIR (spektroskopická charakteristika glaukonitu, 

identifikace dalších minerálů v koncentrátu) 



Lukáš Kubina: Cenomanské glaukonitické pískovce a jílovce z východočeské křídy 

2012  27 

 DTA (nebo DSC)/TG (identifikace a charakteristika glaukonitu a jeho tepelná 

stabilita) 

 

Obr. 21 Vzorek č. 13425 separování glaukonitu (foto autor) 

 

Infračervená spektroskopie FTIR (spektroskopická charakteristika glaukonitu) 

Standardní spektra pro glaukonit Moenkova atlasu spekter (Tab. 8, analytické spektrum 

v Příloze II.b) neuvádějí odpovídající detailní krystalochemické sloţení analyzovaných 

glaukonitů. Z práce [23] je zřejmé, ţe tvar IR spektra (pozice absorpčních pásů) ovlivňují 

vibrace skupin (OH)
-
 vázané na oktaedrické kationty jako Fe

+2
, Fe

+3
, Al, Mg

+2
.  

Ze srovnání výsledku  (Tab. 8) s publikovanými daty IRS glaukonitu [24] studované 

pískovce obsahují glaukonity s výrazným zastoupením Fe
+3

- Mg (3559 cm
-1

), odpovídají 

také zjištěnému poměru Fe
+2

/Fe
+3 

= 1 pro absorpční pás,
 
podle IRS (3535 cm

-1
). Právě 

poměr Fe
+2

/Fe
+3 

 určuje podmínky prostředí vzniku horniny. Porovnané hodnoty naznačují 

vznik horniny v oxidačním (prokysličeném), mělkovodním prostředí. 

Tab. 8 Infračervené spektrum glaukonitu s koncentrátu z pískovců (vzorky s lomítkem Gx) – srovnání se 

spektrem podle Moenkeho atlasu  

Anal.č.  3560 3540 3410 1110 1030 810 680 610 500 470 440 

 Vlnočet [cm
-1

]  

 

3559 

Mg
+2 

+Fe
+3 

[23] 

3535 

Fe
+2

- 

Fe
+3 

[23] 

         

13424/G1 3555 3535 3433 (1110) 1002 837 685  495 461 435 

13424/G2 3555 3535 3428 (1110) 1000 835 672  495 460 435 

13425/G 3550 3532 3427 (1110) 1003 837 682  501 460 435 

13426/G 3555 3531 3426 (1110) 1003 837 682  498 461 432 
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13427/G 3555 3535 3429 (1110) 1006 840 685  498 461 435 

13428/G 3555 3531 3429 (1110) 1008 + 690  498 463 435 

13429/G 3550 3528 3429 (1110) 1007 + 682  498 462 435 

13430/G 3552 3538 3427 (1110) 1007 840 675  495 463 435 

13431/G  3525 3426 (1110) 1007 835 669  495 462 435 

13432/G 3555 3532 3427 (1110) 1005 + 682  501 461 435 

13433/G 3550 3531 3427 (1110) 1004 + 682  495 460 435 

13434/G 3555 3531 3429 (1110) 1005 + 685  498 461 432 

13435/G (3550) 3535 3431 (1110) 1006 + 672  501 463 432 

 

DTA (DSC)/TG (identifikace a charakteristika glaukonitu a jeho tepelná stabilita) 

Termickému rozkladu v intervalu teplot 20-1000°C v oxidační atmosféře s rychlostí 

ohřevu 10°C min
-1

 byl podroben koncentrát s glaukonitem, který jsem připravil 

magnetickou separací z vybraných vzorků. Výsledky rozboru uvádí Tab. 9, Příloha III. 

Záznamy DTA křivky jsou uvedeny v Příloze II.b.  

Pro orientaci byl proveden výpočet obsahu glaukonitu v koncentrátech 

separovaných glaukonitů podle charakteristických úbytků hmotnosti v intervalu ~500-

700°C při které dochází k rozpadu vrstevnaté struktury glaukonitu (Tab. 9). Obsah 

glaukonitu v koncentrátech po separaci byl stanoven vzhledem k úbytkům hmotnosti 4% 

pro publikovaný křídový glaukonit Magnuszew [14].  

Studované koncentráty glaukonitů vykazují ve srovnání s publikovanými záznamy 

křivek DTA/TG standardní průběh a úbytky hmotností. Obsahy glaukonitu v separovaných 

vzorcích se pohybují od 70-76% hmotnosti. 
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Tab. 9 Výsledky termické a termogravimetrické analýzy (DTA (DSC)/TG) koncentrátů s glaukonitem (číslo 

vzorku s lomítkem Gx) – minerály ve vzorku separovaného glaukonitu  

Tepl. interval  1 2 3 4 5 Obsah glaukonitu 

Anal.č. vzorku [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [%hmot.] 

13425/G Tepl. interval  20-115 115-316 316-464 464-775 775-964 76% 

 Úbytek hm. ∆m [%] -0,8 -1,6 -2,0 -4,6 -4,7  

13426/G Tepl. interval  20-122 122-311 311-473 473-723 723-963 74% 

 Úbytek hm. ∆m [%] -1,0 -1,6 -2,2 -4,5 -4,5  

13427/G Tepl. interval  20-130 130-323 323-481 481-700 700-966 75% 

 Úbytek hm. ∆m [%] -1,0 -1,6 -2,2 -4,5 -4,7  

13432/G Tepl. interval  20-215 215-376 376-468 468-791 791-970 70% 

 Úbytek hm. ∆m [%] -1,0 -2,0 -2,4 -4,7 -4,6  

13435/G Tepl. interval  20-148 148-352 352-472 472-681 681-972 76% 

 Úbytek hm. ∆m [%] -1,2 -1,8 -2,2 -4,5 -4,7  

6.1.4 Souhrn petrografických a mineralogických analýz limonitizace v základní 

hmotě horniny a uložení limonitu v puklinách  

Limonitizace představuje nejmladší mineralizační fázi v pískovcích. Spočívá v uloţení 

směsi oxidů Fe2O3 a hydroxidů ţeleza tj.převahou goethitu FeOOH a s příměsí hematitu α-

Fe2O3, označovaných obecně jako “limonit” [26] v hornině. Limonitizaci křídových 

sedimentů české křídy podél puklin, tektonických ploch nebo podél vrstevnatosti je 

popsána především v práci [27]. Stejný typ limonitizace, jaký byl popsán v české křídě 

v oblasti Českého ráje, byl zastiţen i zde. Její vazba na poruchové zóny v křídových 

sedimentech v české křídě je běţná.  

V lomu na hranici tektonického bloku B/C jsou pukliny silně limonitizované a okolní 

hornina je postiţená podél puklin silnou limonitizací. Zejména v podloţních křemenných 

pískovcích peruckých vrstev pod etáţí I a výše i v etaţi I a etáţi II jsou kolem puklin silné 

náteky limonitu. Ty lze rozdělit jako: 

(a) difuzní průnik roztoků přes strukturu základní hmoty pískovce (Obr. 22) tvořená 

podle mineralogického rozboru směsí goethitu a hematitu. 

(b) výplň puklin v systému (bc) – často zonální, tvořená podle mineralogického 

rozboru goethitem, hematitem, kalcitem a amorfním SiO2. 
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(c) slabé difuzní mramorování způsobující jen ţluté nebo okrové skvrnité zbarvení v 

zeleném glaukonitickém pískovci, neohraničené místy sleduje plochu vrstevnatosti. 

Stáří limonitizace není známo.  

Vliv limonitizace na zpracování kamene 

Limonitizace horniny není na závadu z hlediska trvanlivosti. Na kamenických prvcích ze 

zeleného pískovce ve stavbách (baroko, klasicismus, technické stavby v polovině 19. 

století) vytvářejí limonitizované polohy positivní reliéf a tedy neovlivňují trvanlivost 

kamene. Z hlediska kamenického zpracování je tato hornina dekorativní a je samostatně 

těţena a zpracovávána na dekorační desky. 

   

Obr. 22 Ukázky limonitizace v pískovci (foto autor) 

6.1.5 Interakce horniny s vodou – průběh postupného nasakování a odparu 

Dlouhodobá nasákavost byla stanovena podle [16]. Sledoval se průběh nasákavosti 

a odparu v čase. Vzorky byly postupně saturovány vodou při dané výšce vodní hladiny 

ve 2 mm, v 1/3, 2/3, 3/3 výšky tělesa, aţ do ustálení hmotnosti tělesa. Poté byly sledovány 

úbytky hmotnosti při odparu z volného povrchu tělesa. Nasákáváni probíhalo 

v klimatizované místnosti za laboratorní teploty 20
+
2°C. První etapa trvala 288 hodin, další 

3 etapy trvaly 264 hodin, celkově byla tělesa nasákována 1080 hodin a odpar trval 240 

hodin, poté se tělesa vysušila do ustálené hmotnosti v sušárně. 

Podle Obr. 23, je patrný největší nárůst hmotnosti (příjem vody do pórů) v prvních 

10 hodinách při výšce vodní hladiny 2 mm. Pak se nárůst zpomalí a jen zvolna pokračuje. 

Další postupné výšky uţ takový rychlý nástup nenaznačují a nasákavost se zvedá jen málo. 

Při odparu je situace podobná. Nastává prudká změna hmotnosti (výdej vody z pórů) a její 

zpomalení po 12 hodinách. Dá se říct, ţe průběh je u všech vzorků stejný, liší se jen 

v konečné hodnotě nasákavosti. Průběh odparu je také velice rychlý. 
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Nasákavost vzorku z IV. etáţe je 9,73%, III. a I. etáţ je shodná 7,23 a 7,22%, silně 

limonitizovaný vzorek (vzorek anal.č.ÚGN 13420) vykazuje nasákavost 5,48%. Vzorek 

říčního pískovce peruckých vrstev má hodnotu 8,53% (Tab. 11). Lze tedy rozpoznat mírně 

vyšší hodnotu na horním patře a lehce se sniţující nasákavost směrem dolů k bázi. 

Komunikace pórů s okolím je tedy velmi intenzivní a dokládá, ţe pórový systém je 

tvořen komunikativními póry vytvářející kapilární síť. Ta podmiňuje relativně rychlé 

nasakování a plynulý odpar z povrchu tělesa pískovce. Znamená to, ţe pískovce, aby byly 

v prostředí trvanlivé, nesmí mít blokované póry na povrchu např. sanačním nátěrem nebo 

impregnací, hornina musí plynule vyměňovat vlhkost s okolím. Destrukce zelených 

pískovců v restaurovaných sochách toto také potvrzují. 

 

Obr. 23 Ukázka průběhu nasákavosti a odparu, vzorek č. 13429 

6.1.6 Stanovení vybraných fyzikálních hodnot 

Zároveň s petrografickými analýzami pískovce jsem zjišťoval i některé fyzikální 

vlastnosti. Ty jsou ukazatelem kvality a naznačují moţnosti vyuţití pískovců. Dosud 

stanovené hodnoty fyzikálních vlastností bych doporučil brát jako orientační. Ne proto, ţe 

by byly nesprávně stanoveny ale spíše z důvodu malého počtu těles a z úzkého prostoru 

odběru.  

Z Tab. 13 je patrné, ţe se průměrné hodnoty nasákavosti a pórovitosti v první aţ 

třetí lavici neliší, jen horní partie s  nejvyšším obsahem glaukonitu, mají vyšší pórovitost a 

nasákavost. Bílý pískovec pod bázi zelených pískovců vykazuje hodnoty blízké zeleným 

pískovcům. Klesáním hodnot směrem k bázi naznačuje zvyšování jejich kvality a pevnosti. 
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Pevnostní parametry ukazují nejniţší pevnost IV. etáţe. Ta se však dnes jiţ netěţí. Ostatní 

hodnoty ukazují dobré pevnostní vlastnosti.  

Měkčí materiál je vhodný pro sochařskou výrobu, obklady, kamenických prvků, tvrdší, 

pevnější pro dlaţby, schody a ostatní stavební prvky. 

Tab. 13 Porovnání fyzikálních vlastností mezi jednotlivými polohami, krychle 50 mm, 3 ks. testovaných těles 

Poloha 
Číslo  

vzorku 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m
-3

] 

průměr 

Měrná 

hmotnost 

[kg/m
-3

] 

průměr  

Pórovitost 

zdánlivá 

[% hm.] 

Pórovitost 

celková 

[% hm.] 

Nasákavost 

dlouhodobá 

[% obj.] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku  

[MPa] 

IV. 

etáž 13 425 2024 2664 19,69 24,02 9,73 22,9 

III. 

etáž 13 429 2160 2685 15,59 19,55 7,22 53,8 

II. 

etáž 13 431 2149 2671 15,17 19,54 7,06 47,6 

I.  

etáž 13 433 2150 2673 15,54 19,57 7,23 43,5 

pod 

bází 13 439 2093 nestanoveno 17,85 nestanoveno 8,53 62,0 

 

6.2 Petrografie, mineralogie a vlastnosti jílovců v podloží I. etáže 

V této části jsem pouţil výsledků rozboru vzorků odebraných v roce 2011 a 

zpracovaných do konferenčního sdělení [6]. Vzorky jílovců jsem na lokalitě odebral, a 

zdokumentoval výchoz. Na odebraných vzorcích jsem pro výše uvedenou publikaci 

provedl samostatně popisy a většinu analytických prací. 

Vzorky jílovce byly odebrány z odkryté polohy na bázi lomu. Hranice báze jílovce 

s bílým aţ okrovým, sladkovodním pískovcem a nadloţním glaukonitickým pískovcem je 

ostrá. Na kontaktu s nadloţním pískovcem jsou obě polohy postiţeny limonitizací. Jílovec 

je černošedý, za sucha šedý, je prostoupen neostře omezenými jemně prachovito – 

písčitými laminami, na plochách lamin je nahromaděná uhelná hmota, plocha při rozdělení 

mírně střípkovitá. Vzorek je slabě písčitý, nevápnitý, nebobtnavý, plastický, ve vodě 

snadno rozplavitelný. Mocnost vrstvy je 30 – 40 cm. 

Chemické analýzy jsou uvedeny v Tab. 12, Příloha III. 
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Sloţení jílovců je podle spektroskopických analýz stále. Tvoří je dominantní 

kaolinit s příměsí smíšených struktur illit-smektit a detritického křemene.  

RTG-práškovou difrakcí byla podchycena přítomnost illitu (2M1), smíšených struktur I/S 

(11,07A) a stopový obsah anatasu, který dobře odpovídá obsahu TiO2 (1,14%). 

Infračervená spektra sloţení potvrzují, především dokumentují kaolinit s výbornou 

krystalinitou, smíšené struktury I/S a výskyt křemene [6]. 

Jílová hmota byla rozplavena a rozsítována na dvě zrnitostní frakce a to nad 0,063 

mm a pod 0,063mm. 

Zrnitostní křivky rozplavené jílové hmoty zbavené prachovito-písčité frakce pod 

0,063 mm prokázaly dvouvrcholovou distribuci částic. Jemnější frakce odpovídají spíše 

nově vzniklé jílovině, kdy vedle dominantního kaolinitu je mírně obohacená hmota 

smíšenými strukturami illit-smektit. Hrubší frakce odpovídá spíše klastické jílové hmotě 

tvořené převáţně kaolinitovými agregáty a illitem tmelenými uhelnou hmotou. Tento typ 

sedimentu odpovídá sedimentaci úlomkovité jílové hmoty za přítomnosti jemného 

humitového (uhelného) pigmentu v klidném (uzavřeném) sedimentárním prostředí [6].  

Ve vyplavené a odsítované  prachovito-písčité frakci nad 0,063 mm (obsah cca 1-

2,8%) jsou častá úlomkovitá zrna hornin z krystalinika na povrchu limonitizovaná 

(navětralé ruly, svory), zrna křemene a čerstvých šupinek muskovitu do 0,5 mm. V hrubší 

frakci jsou modrozelená hrudkovitá zrna podle IRS tvořená glaukonitem. (Vznik 

glaukonitu není jasný, mohl se dostat do jílovce z povrchové vrstvy na kontaktu 

s nadloţními pískovci). Podruţné jsou drobné úlomky uhlí - zuhelnatělých rostlinných 

zbytků. Uhelná hmota tvoří jemnozrnný pigment [6]. 

Chemické sloţení jílové hmoty po odseparování prachovito-jílovité frakce (Tab. 12) 

dobře odpovídá kaolinickému jílovci s příměsí illitu a smíšených struktur illit-smektit. 

Sloţení se pohybuje kolem následujících hodnot: křemen = 10%, kaolinit = 65% a smíšené 

struktury I/S + illit = 25% (sloţení bez uhelné hmoty) [6]. 

7 Význam glaukonitických pískovců v historické a současné   

architektuře  

Těţba zámělského pískovce v oblasti litické a potštejnské antiklinály (Rychnovsko, 

Vamberecko) probíhala jiţ od konce 13. století. Dokladem je také kámen hradů Potštejn a 
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Litice nad Orlicí (poč. 14. st.) nebo hradu Ţampach. Objevují se i sochařské práce (např. 

socha sv. Václava v kostele sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí, konec 14. st.). Období baroka 

vedlo k rozvoji těţby pískovce a kamenické výroby v širším okolí Vamberka a Rychnova 

nad Kněţnou [28]. Pískovce byly vyuţívány v zámecké architektuře (např. zámky 

v Potštejně, Kostelci nad Orlicí, Rychnově nad Kněţnou), v církevních stavbách (např. 

kostel sv. Anny v Kostelci nad Orlicí) kostel sv. Trojice v Rychnově nad Kněţnou, i 

v různých hospodářských stavbách. V kamenické výrobě se uplatnili při výrobě různých 

portálů, ostění, schodů a dekorativních prvků.  

V 19. století je vyuţití cenomanských pískovců spojeno především se stavbou 

ţelezniční trati např.: Hradec Králové – Lichkov Společností Severozápadní dráhy, 

Častolovice – Rychnov – Solnice, Doudleby nad Orlicí – Vamberk – Rokytnice 

v Orlických horách. Pískovec se pouţíval také v architektuře ţelezničních budov, i pro 

mostní stavby [28]. 

Nejznámnější zpracovatel cenomanských zelených pískovců ve stavebnictví, byl 

kamenický a sochařský rod Melnických z Vamberka. Jejich huť těţila a zpracovávala v 17. 

a 18. století cenomanský pískovec z Litického Chlumu [28]. 

               

Obr. 24 Ukázky kamenické tvorby a stavebnického použití (foto J.Sršeň a autor textu) 

V současné době je jediným činným lomem zeleného glaukonitického pískovce lom 

v Záměli, patřící firmě Jiří Sršeň – TEKAM. Firma pískovec nejen těţí ale je i jeho 

zpracovatelem. Výroba firmy se zaměřuje na zahradní architekturu, zakázkovou výrobu, 

stavební realizace a kamenosochařství. Výhodou při pouţití kamene je moţnost různé 
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tvrdosti a pevnosti, která se liší podle místa těţby. Vyuţívá se také jeho barevná 

rozmanitost a nabízejí se výrobky ve třech barevných variantách (zelený pískovec 

prostoupený chodbami červů, šedozeleněţlutý a světle hnědý s červenofialovým 

mramorováním. Velké bloky se pouţívají v zahradní architektůře. Výrobu tvoří také 

opěrné zdi, zahradní krby, ploty, venkovní dlaţby a obklady, zahradní jezírka a vodopády. 

Zakázkovou výrobu obklady, dlaţby, schody, ostění, parapety, stavebnicový program 

lepených plotů a výroba kopáků, rygoláků i gabiony. Zvláštností jsou obklady komínů a 

hlavně komínové hlavy [29]. Stavební realizace jsou zaloţeny především na 

rekonstrukcích mostů, jmenovitě most ve Vrchlabí, most Zemská brána v Orlických 

horách, most přes Zdobnici, most „malý Karlův most“ ve Vamberku [30]. Nejznámější 

kamenosochařskou prací firmy jsou zelení vodníci (most Záměl, Ivanské jezero u 

Rychnova nad Kněţnou – Studánka), firma provádí také opravy kamenných kříţků a 

drobných kamenných památek, městské znaky, pro potštejnský zámek výroba barokních 

váz [30].  

Dá se říct, ţe firma TEKAM navázala na tradici zpracování a vyuţití cenomanských 

pískovců tam, kde přestali jejich předchůdci. 

8 Diskuze - porovnání cenomanských hornin s jinými 

křídovými pískovci a jílovci, jejich praktický a 

přírodovědecký význam 

Bakalářská práce ukázala, proč jednotlivé etáţe v lomu poskytují kámen různé kvality 

a to i kdyţ se zjištěné parametry struktury hornin a pevností liší jen velmi málo nejen 

z hlediska zrnitosti, ale především z hlediska intenzity silicifikace a vývoje pórového 

prostoru.  

Horní partie tvoří měkký materiál pro kamenosochařství, spodní partie pro stavební 

vyuţití. Porovnal jsem parametry zámělského pískovce s parametry křídových pískovců od 

jiných producentů a je patrné, ţe pískovce ze Záměle mají vyšší objemovou hmotnost, 

niţší pórovitost, v nasákavosti a v pevnosti v tlaku jsou přibliţně stejné.  
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Tab. 14 Porovnání vybraných fyzikálních vlastností pískovce ze Záměle a vlastnostmi křídových pískovců 

jiných lokalit 

Lokalita  
Objemová 

hmotnost 

Měrná 

hmotnost 

Pórovitost 

celková 

Nasákavost 

dlouhodobá 

Pevnost v 

prostém tlaku 

 [kg/m
3
] [kg/m

3
] [% hm.] [% obj.] [MPa] 

Záměl* 2153 2676 19,55 7,17 48,3 

Javorka** 2080 2616 26,1 5,94 47,0 

Podhorní 

Újezd** 
2059 2654 22,4 7,15 43,5 

* - hodnoty ÚGN  

** - hodnoty od výrobce 

 

 

Cenomanské jílovce  

Cenomanské jílovce vznikly přeplavováním kaolinických zvětralin permských 

sedimentů a laterických zvětralin z metamorfitů [31] a vyplňují hlavně oblast semanínsko-

malotínské deprese. Mocnosti jsou zde vyšší a jsou zde vytvořeny tři sedimentární cykly. 

Pro srovnání jsem vybral lokality Semanín v severní části, Hřebeč ve střední části a 

lokalitu Malonín umístěnou v jiţní polovině území. V oblasti východní části české křídové 

tabule na východ od holicko-novoměstského hřbetu výskyty jílovců jiţ souvisí s výše 

uvedeným vývojem moravské křídy. 

Podle spektroskopie se jílovce od sebe sloţením neliší. Převládajícím minerálem je 

kaolinit, slídnaté minerály kolísají podle typu jednotlivých slojí a loţisek, obsahy křemene 

podle velikosti frakce. 

Co se týče nálezu glaukonitu v jílovci, nelze vyloučit, ţe souvisí s glaukonitickými 

pískovci v bezprostředním nadloţí nad erozní plochou [6]. V oblastech Malonín i Hřebče 

se glaukonit vzácně vyskytuje i v horních polohách jílovců. Dokládá to občasné záplavy 

mořem. 
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Tab. 15 Minerální složení jílovců, (upraveno podle [31]) 

Lokalita Kaolinit Slídnaté minerály Křemen 

Záměl 64,3 % 26,0 % 9,7 % 

Semanín, horní sloj,  

VS 24 
84,5 % 3,05 % 3,5 % 

Semanín, spodní sloj, 

VS 24 
85,0 % 2,0 % 4,0 % 

Hřebeč, horní sloj 93,5 % 1,5 % 0,5 % 

Hřebeč, spodní sloj 95,0 % 1,5 % 0,5 % 

 

Jsou-li vyšší hodnoty Al2O3 znakem opětovného ukládání materiálu do říčních ramen 

s pomalým proudem a sedimentací jemnějšího materiálu a rostou-li tyto hodnoty směrem 

od severu k jihu [31], ukazuje se, ţe prostor litické a potštejnské antiklinály má vazbu na 

sz. zakončení vývoje cenomanu na Moravě. Obsah Al2O3 je také ukazatelem 

ţárovzdornosti jílovců. Obsah Fe2O3 je srovnatelný s ostatními cenomanskými jílovci a je 

hodnotou obsahu škodlivin. Niţší obsah TiO2 je dán pravděpodobně typem materiálu, 

který byl dodáván do místa sedimentace. Vyšší hodnota MgO můţe indikovat i přítomnost 

smektitů. Hodnoty CaO, K2O a Na2O (sniţují ţárovzdornost, jsou silným tavivem) je 

taktéţ srovnatelná s ostatními cenomanskými jílovci [32]. 

V případě porovnání chemických analýz jsou patrné rozdíly. 

Tab. 16 Chemismus jílovců (upraveno podle [31]) 

Lokalita Al2O3 

[Ø%] 
Fe2O3 

[Ø%] 
TiO2 

[Ø%] 
CaO 

[Ø%] 
MgO 

[Ø%] 
K2O 

[Ø] % 

Na2O 

[Ø%] 

Záměl 28,4 3,77 1,14 0,51 1,5 2,83 < 1 

Semanín, 

uhelná sloj 
38,58 3,53 1,55 0,38 0,36 0,57 0,13 

Hřebečsko, 

uhelná sloj 
37,35 4,64 1,70 1,09 0,40 0,32 0,09 

Malonín, 

uhelná sloj 
34,83 4,43 1,83 0,78 0,44 1,33 0,26 

 

I kdyţ jsou hodnoty MgO a K2O vyšší neţ ty průměrné, můţeme podle výsledků analýz a 

jejich porovnání zařadit jílovce z lokality Záměl typově mezi loţiska ţáruvzdorných 

cenomanských jílovců. 
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9 Závěr  

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit geologii, petrografii a mineralogii a 

stanovit základní fyzikání vlastnosti cenomanského pískovce a jílovce na lokalitě Záměl. 

Byly odebrány horninové vzorky, provedeny základní geologická měření, petrografické a 

mineralogické analýzy a stanoveny vybrané fyzikální vlastnosti.  

Glaukonitický pískovec ze Záměle je mělkovodní mořský sediment, charakteristický 

různě zelenými barevnými odstíny. Je převáţně střednozrnný, vyšší polohy jsou 

jemnozrné. Mineralogicky je tvořený úlomky křemene, kvarcitu, a nestabilními sloţkami 

šupin slíd a zrn ţivců a granitoidů. V základní hmotě dominuje glaukonit různých 

morfologických tvarů. Tmel je převáţně křemenný nebo jílovitý, doplněný i limonitem. 

Typickým znakem je přítomnost stop po červech (doupata) a hnědočervené mramorování 

oxidy a hydroxidy ţeleza. Svým sloţením je pískovec odolný proti povětrnostním 

podmínkám a zvětrávání. Má srovnatelné fyzikální vlastnosti s jinými křídovými pískovci. 

Je vhodným, velmi trvanlivým materiálem ve stavebnictví, zahradní architektuře, a 

v sochařství. Jeho předností jsou barevné kombinace a trvanlivost. 

Porovnáním s jílovci moravské části křídové tabule naznačují vlastnosti 

cenomanského jílovce v lokalitě Záměl jeho vyuţití jako vhodného izolantu např. pro 

těsnění skládek, rybníků apod., dále jako keramický materiál. Výskyt jílovce připomíná, ţe 

se ve Vamberku kdysi tyto jílovce těţily a pouţívaly k výrobě kamen. Dnes tento nález, 

vzhledem k malé mocnosti, nemá loţiskový význam. Je ale nálezem, který naznačuje 

vývoj cenomanu ve východočeské části české křídové tabule v oblasti litické a potštejnské 

antiklinály s vazbou na vývoj cenomanu na Moravě. 
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