
Příloha A.1 

Petrografický popis horniny 
Číslo vzorku: 11 969   
Lokalizace: Podhorní Újezd 
 
Makroskopický popis:  

Klastická jemnozrnná sedimentární hornina. Barva horniny je světle béžově žlutá až okrová. 
Jedinou makroskopicky rozeznatelnou minerální součástkou jsou klasty křemene. Na vzorku jsou 
velmi dobře patrné sedimentární textury ve formě nahnědle zbarveného čeřinovitého zvrstvení. 
Lom je nerovný, lomná plocha je mírně drsná. Hornina je čerstvá a místy se mírně drolí, na vzorku 
není patrné porušení.  
 
Mikroskopický popis: 

Hlavní minerály (> 10% obj.) 
Křemen vytváří subangulárně až angulárně opracovaná zrna s většinou nízkým stupněm sféricity. 
Typický je nízký stupeň velikostního vytřídění zrn. Výjimečně bylo pozorováno slabé undulózní 
zhášení. Klasty křemene jsou většinou monokrystalické, jen vzácněji i polykrystalické. Střední 
velikost klastů MD = 0,22 mm. 

Vedlejší minerály (1 – 10% obj.) 
Klasty živců (K-živce i plagioklasy) jsou zpravidla opracovány subangulárně. Většina klastů nese 
znaky sericitizace. Střední velikost klastů MD = 0,18 mm. 
Úlomky hornin jsou v klastickém materiálu představovány drobnými subangulárními úlomky 
kvarcitů, které velikostně odpovídají zrnům křemene.  

Akcesorické minerály (< 1% obj.) 
Akcesoricky jsou zastoupeny úlomky slíd (muskovitu) a zrna turmalínu a zirkonu. Slídy tvoří 
protažené drobné šupinky, často na koncích roztřepené. 

Opakní minerály – oxy-hydroxidy železa (limonit) jsou většinou rovnoměrně rozptýleny v tmelu a 
pórech. Jen místy byla pozorována zrna křemene obalená limonitovým tmelem, který tak ojediněle 
může vyplňovat interklastický pórový prostor horniny. 

Mezerní (základní) hmota je jílovitá s jemně rozptýleným limonitovým pigmentem. 

Struktura je subangulárně psamitická s podpůrnou strukturou zrn, hornina je středně vytříděná. 

Textura je slabě vrstevnatá, pórová. 
 

PETROGRAFICKÉ ZAŘAZENÍ HORNINY: Jemnozrnný křemenný pískovec (podle Kukala, 1985) 

 

Obr. A.1/1 Subangulárně psamitická struktura hořického pískovce, XPL (foto J. Ščučka)  



Příloha A.2 

Petrografický popis horniny 
Číslo vzorku: 11 970    
Lokalizace: Kocbeře 
 
Makroskopický popis:  

Klastická sedimentární hornina. Barva horniny je nažloutlá až žlutorezavá. Makroskopicky 
rozeznatelným minerálem je pouze křemen. Na vzorku jsou velmi dobře patrné znaky anizotropní 
stavby dané střídáním poloh s odlišnou zrnitostí i barvou. Hornina je čerstvá, není drolivá, lom je 
nerovný.  
 
Mikroskopický popis: 

Hlavní minerály (> 10% obj.) 
Křemen je zastoupen v podobě subangulárně až semioválně zaoblených zrn. Sféricita zrn je 
poměrně nízká, zrna nevykazují znaky přednostní tvarové orientace. Klasty křemene jsou ve 
většině případů monokrystalické, pouze občas polykrystalické. Střední velikost zrn MD = 0,33 mm. 

Vedlejší minerály (1 – 10% obj.) 
Klasty živců (zastoupených pouze draselným živcem) jsou subangulárně opracované s velmi 
nízkou sféricitou. Střední velikost zrna MD = 0,32 mm. Na zrnech lze pozorovat sekundární alteraci 
v podobě vzniku sericitu. 
Úlomky hornin jsou zastoupeny ojedinělými úlomky kvarcitů se střední velikostí zrna MD = 0,33 
mm. Velmi výjimečně byly pozorovány klasty rohovců. 

Akcesorické minerály (< 1% obj.) 
Akcesorické součástky jsou nejčastěji představovány degradovanými a roztřepenými drobnými, 
tence protaženými šupinkami muskovitu. Akcesoricky se vyskytují rovněž minerály těžkého podílu 
- turmalín, zirkon, rutil. 

Opakní minerály reprezentované Feoxy-ohydroxidy (limonitem) jsou jemně rozptýlené 
v základní hmotě, místy v ní ale tvoří až shluky nebo vyplňují póry mezi zrny. 

Mezerní (základní) hmota je jílovito-křemitá s rozptýlenými opakními minerály, křemičitý tmel. 

Struktura je subangulárně psamitická s podpůrnou strukturou zrn, pískovec je středně vytříděný, 
diageneticky zpevněný silicifikací. Kompakce horniny je poměrně vysoká, místy lze pozorovat 
tlakové švy na hranicích zrn. 

Textura je vrstevnatá. 
 
PETROGRAFICKÉ ZAŘAZENÍ HORNINY: Středně zrnitý křemenný pískovec (podle Kukala, 
1985)  

 

Obr. A.2/1 Mikrostruktura křemenného pískovce z lokality Kocbeře, XPL (foto J. Ščučka) 



Příloha A.3 

Petrografický popis horniny 
Číslo vzorku: 11 971    
Lokalizace: Havlovice - Krákorka 
 
Makroskopický popis:  

Klastická sedimentární hornina. Barva horniny je šedobílá až světle nažloutlá s místy patrnými 
šedohnědými šmouhami. Jediným makroskopicky rozeznatelným minerálem je křemen. Na vzorku 
jsou dobře znatelné znaky sedimentární anizotropie ve formě paralelního až šikmého zvrstvení 
tvořeného střídáním poloh s odlišnou zrnitostí a barevností. Hornina je čerstvá, nedrolí se a na 
vzorku není patrné porušení. Lom je nerovný, lomná plocha je drsná.  
 
Mikroskopický popis: 

Hlavní minerály (> 10% obj.) 
Klasty křemene jsou subangulární až semiovální s nízkou až střední sféricitou. Jsou většinou 
klasty monokrystalické, poměrně častěji ale byly pozorovány i polykrystalické klasty. U zrn 
křemene bylo občas pozorováno slabé undulózní zhášení. Střední velikost zrna MD = 0,56 mm. 

Vedlejší minerály (1 – 10% obj.) 
Zrna draselných živců jsou, podobně jako zrna křemene, subangulárně až semioválně zaoblené. 
Velmi často byla pozorována druhotná sericitizace. Střední velikost zrna MD = 0,42 mm. 
Poměrně častou vedlejší součástí horniny jsou úlomky kvarcitů se subangulárním stupněm 
opracování. Střední velikost zrna MD = 0,28 mm 

Akcesorické minerály (< 1% obj.) 
Akcesorie jsou reprezentovány především drobnými, světlými šupinkami muskovitu. Šupinky jsou 
občas korodovány a na koncích roztřepeny. Střední velikost zrna MD = 0,13 mm. Z těžkých 
minerálů pozorovány drobná, sloupečkovitě protažená zrna turmalínu. 

Oxy-hydroxidy železa (limonit) představují opakní složku, jsou jemně rozptýlené v základní 
hmotě, místy tvoří drobné shluky nebo vyplňují póry v mezizrnném prostoru. 

Mezerní (základní) hmota je tvořena jílovými minerály a křemitým tmelem, které vyplňují prostor 
mezi jednotlivými klasty.  

Struktura je subangulárně psamitická s podpůrnou strukturou zrn a s poměrně dobrým vytříděním.  

Textura horniny je vrstevnatá, pórová. 
 
PETROGRAFICKÉ ZAŘAZENÍ HORNINY: Středně zrnitý až hrubozrnný křemenný pískovec 
(podle Kukala, 1985) 
 

 

Obr. A.3/1 Polykrystalické zrno kvarcitu v havlovickém pískovci, XPL (foto J. Ščučka) 



Příloha A.4 

Petrografický popis horniny 
Číslo vzorku: 11 972    
Lokalizace: Lázně Bělohrad – Horní Nová Ves, lom Javorka 
 
Makroskopický popis:  

Klastická sedimentární hornina. Barva horniny je nažloutlá až světle okrová s výraznými 
růžovofialovými šmouhami. Makroskopicky rozeznatelným minerálem je pouze křemen. Hornina je 
makroskopicky celistvá bez patrných znaků sedimentace. Vzorek horniny je čerstvý, místy se 
mírně drolí, lom je nerovný, lomná plocha mírně drsná a na vzorku není patrné porušení.  
 
Mikroskopický popis: 

Hlavní minerály (> 10% obj.) 
Hornina je tvořena převážně křemennými klasty. Křemen je monokrystalický s často se 
vyskytujícími tmavými drobnými inkluzemi, ojediněle uzavřeninami drobných jehliček rutilu. Jen 
velmi zřídka byla pozorována srůstová polykrystalická zrna křemene. Tvar zrn je obecně 
subangulární až semiovální, u větších klastů křemene však dominuje semiovální zaoblení s 
patrným dorůstáním druhotného křemene na okrajích zrn. Střední velikost zrna MD = 0,26 mm. 

Vedlejší minerály (1 – 10% obj.) 
Poměrně málo zastoupené klasty živců jsou mineralogicky tvořeny jak draselnými živci, tak také 
plagioklasy. Zrna živců jsou subangulární, poměrně často sericitizované. Střední velikost zrna MD 

= 0,19 mm.  
Z úlomků hornin byly pozorovány pouze ojedinělé klasty kvarcitu, tvarově i velikostně podobné 
zrnům monokrystalického křemene. 

Akcesorické minerály (< 1% obj.) 
Akcesorie se vyskytují vzácně. Pozorovány byly drobné šupinky illitizovaných slíd, jen vyjímečně 
byla nalezena zrna titanitu a zirkonu. 

Opakní minerály – oxy-hydroxidy železa (limonit, ?hematit) a oxidy Mn sekundárně prostupují 
pórový prostor a mezerní hmotu. Místy opakní pigment obaluje celý povrch stabilních křemenných 
klastů. 

Mezerní (základní) hmota je tvořena jílovými minerály a opakním pigmentem.   

Struktura je psamitická, hornina je středně vytříděná s náznakem bimodality. 

Textura horniny je masívní, pórová. 
 

PETROGRAFICKÉ ZAŘAZENÍ HORNINY: Jemnozrnný křemenný pískovec (podle Kukala, 1985)  

 

Obr. A.4/1 Bimodální velikost zrn křemene v bělohradském pískovci, XPL (foto J. Ščučka) 



Příloha A.5 

Petrografický popis horniny 
Číslo vzorku: 11 973    
Lokalizace: Záměl – varianta zelená 
 
Makroskopický popis:  
Klastická sedimentární hornina. Barva horniny je světle zelená až šedozelená s tmavě zelenými 
pásky a místy také s difúzně omezenými okrovými šmouhami. Makroskopicky rozeznatelnými 
minerály jsou křemen a glaukonit, který v hornině vytváří temně zelené paralelní polohy o mocnosti 
do 3 mm. Na vzorku jsou velmi dobře patrné znaky sedimentární anizotropie, vyjádřené paralelním 
až mírně šikmým zvrstvením. Hornina je čerstvá a místy se mírně drolí, na vzorku není patrné 
porušení. Čerstvý lom je nerovný, lomná hrana zaoblená, lomná plocha je mírně drsná. 
 
Mikroskopický popis: 

Hlavní minerály (> 10% obj.) 
Klasty křemene jsou primárně subangulární až semiovální s vysokým stupněm zaoblení. 
Povrchově však jsou zrna nerovnoměrně korodována a regenerována dorůstáním novotvořeného 
křemene, výsledný tvar je tak subangulární až angulární. Křemenná zrna jsou převážné 
monokrystalická, méné často i polykrystalická s občasným, velmi slabým undulózním zhášením. 
Střední velikost zrna MD = 0,28 mm. 

Vedlejší minerály (1 – 10% obj.) 
Draselný živec je zastoupen ortoklasem ve formě subangulárních zrn. Klasty živců jsou často 
postiženy argilitizací a sericitizací. Střední velikost zrna MD = 0,22 mm. Glaukonit tvoří zelená 
semiovální až ovální hrudkovitá zrna se střední velikostí MD = 0,20 mm 
Úlomky hornin jsou zastoupeny subangulárními až semioválními klasty jemnozrnných kvarcitů s MD 

= 0,24 mm. Detritické slídy jsou zastoupeny muskovitem v podobě zprohýbaných šupinek. 

Akcesorické minerály (< 1% obj.) 
Akcesoricky je zastoupen titanit a apatit.  
Opakní minerály – oxy-hydroxidy železa jsou ve formě pigmentu jemně rozptýleny v mezerní 
hmotě. Stupeň limonitizace je celkově slabý. 

Mezerní (základní) hmota je jílovitá, limonit a glaukonit vyplňují prostory mezi jednotlivými zrny a 
místy zaplňují póry. Tmel je křemitý, projevující se intenzivním dorůstáním klastického křemene.  

Struktura je psamitická, hornina je středně vytříděná.   

Textura horniny v rámci výbrusu je masivní, pórová.  
 
PETROGRAFICKÉ ZAŘAZENÍ HORNINY: Jemnozrnný až středně zrnitý glaukonitický křemenný 
pískovec (podle Kukala, 1985) 

 

Obr. A.5/1 Klasty křemene a hrudky gleukonitu v zámélském pískovci, XPL (foto J. Ščučka) 



Příloha A.5 

Petrografický popis horniny 
Číslo vzorku: 11 973    
Lokalizace: Záměl – varianta zelená 
 
Makroskopický popis:  
Klastická sedimentární hornina. Barva horniny je světle zelená až šedozelená s tmavě zelenými 
pásky a místy také s difúzně omezenými okrovými šmouhami. Makroskopicky rozeznatelnými 
minerály jsou křemen a glaukonit, který v hornině vytváří temně zelené paralelní polohy o mocnosti 
do 3 mm. Na vzorku jsou velmi dobře patrné znaky sedimentární anizotropie, vyjádřené paralelním 
až mírně šikmým zvrstvením. Hornina je čerstvá a místy se mírně drolí, na vzorku není patrné 
porušení. Čerstvý lom je nerovný, lomná hrana zaoblená, lomná plocha je mírně drsná. 
 
Mikroskopický popis: 

Hlavní minerály (> 10% obj.) 
Klasty křemene jsou primárně subangulární až semiovální s vysokým stupněm zaoblení. 
Povrchově však jsou zrna nerovnoměrně korodována a regenerována dorůstáním novotvořeného 
křemene, výsledný tvar je tak subangulární až angulární. Křemenná zrna jsou převážné 
monokrystalická, méné často i polykrystalická s občasným, velmi slabým undulózním zhášením. 
Střední velikost zrna MD = 0,28 mm. 

Vedlejší minerály (1 – 10% obj.) 
Draselný živec je zastoupen ortoklasem ve formě subangulárních zrn. Klasty živců jsou často 
postiženy argilitizací a sericitizací. Střední velikost zrna MD = 0,22 mm. Glaukonit tvoří zelená 
semiovální až ovální hrudkovitá zrna se střední velikostí MD = 0,20 mm 
Úlomky hornin jsou zastoupeny subangulárními až semioválními klasty jemnozrnných kvarcitů s MD 

= 0,24 mm. Detritické slídy jsou zastoupeny muskovitem v podobě zprohýbaných šupinek. 

Akcesorické minerály (< 1% obj.) 
Akcesoricky je zastoupen titanit a apatit.  
Opakní minerály – oxy-hydroxidy železa jsou ve formě pigmentu jemně rozptýleny v mezerní 
hmotě. Stupeň limonitizace je celkově slabý. 

Mezerní (základní) hmota je jílovitá, limonit a glaukonit vyplňují prostory mezi jednotlivými zrny a 
místy zaplňují póry. Tmel je křemitý, projevující se intenzivním dorůstáním klastického křemene.  

Struktura je psamitická, hornina je středně vytříděná.   

Textura horniny v rámci výbrusu je masivní, pórová.  
 
PETROGRAFICKÉ ZAŘAZENÍ HORNINY: Jemnozrnný až středně zrnitý glaukonitický křemenný 
pískovec (podle Kukala, 1985) 

 

Obr. A.5/1 Klasty křemene a hrudky gleukonitu v zámélském pískovci, XPL (foto J. Ščučka) 



Příloha A.7 

Petrografický popis horniny 
Číslo vzorku: 11 771    
Lokalizace: Paskov 
 
Makroskopický popis:  

Klastická sedimentární hornina. Barva horniny je světle šedá s tmavě šedými protáhlými šmouhami 
až pásky. Makroskopicky rozeznatelným minerálem je křemen a drobné šupinky slíd. Na vzorku 
jsou velmi dobře patrné znaky sedimentární anizotropie. Hornina je čerstvá, kompaktní a nedrolivá, 
na vzorku není patrné porušení. Čerstvý lom je nerovný, lomná plocha je drsná. 
 
Mikroskopický popis: 

Hlavní minerály (> 10% obj.) 
Křemen je většinou subangulárně až semioválně opracovaný, místy však byly pozorovány i téměř 
angulární zrna. Klasty křemene jsou monokrystalické i polykrystalické, často s uzavřeninami rutilu a 
zirkonu. Velmi časté je orientované dorůstání křemenné hmoty okolo jednotlivých zrn křemene. 
Místy křemen velmi slabě undulozně zháší. Střední velikost zrna MD = 0,36 mm. 

Vedlejší minerály (1 – 10% obj.) 
Draselný živec je reprezentován ortoklasem a mikroklinem, tvar zrn je subangulární, jednotlivá 
zrna (MD = 0,20 mm) se často dotýkají. Zrna plagioklasů mají zřetelné polysyntetické lamely. 
Ostatní úlomky hornin jsou zastoupeny hojnými klasty jemnozrnných i hrubozrnných kvarcitů se 
střední velikostí zrna MD = 0,25 mm. Dále byly pozorovány subangulární až semiovální úlomky 
aleuropelitů. Slídy vytvářejí protažené, na koncích často korodované šupinky.  

Akcesorické minerály (< 1% obj.) 
Akcesoricky je zastoupen rutil, zirkon, turmalín. 

Mezerní (základní) hmota je jílovitá s výraznou silicifikací. 

Struktura je psamitická, hornina je středně až špatně vytříděná.  

Textura je slabě vrstevnatá, pórová.  
 
PETROGRAFICKÉ ZAŘAZENÍ HORNINY: Středně zrnitý křemenný pískovec (podle Kukala, 
1985) 

 

Obr. A.7/1 Mikrostruktura karbonského pískovce z lokality Staříč, XPL (foto J. Ščučka) 



Příloha A.8 

Petrografický popis horniny 
Číslo vzorku: 13 463    
Lokalizace: Řeka 
 
Makroskopický popis:  

Klastická sedimentární hornina. Barva horniny je šedozelená. Makroskopicky rozeznatelnými 
minerály jsou křemen, živec a drobné šupinky světlé slídy. Místy jsou ve vzorku patrné rovněž 
šedočerné oválné součástky o velikosti do 3 mm, pravděpodobně úlomky aleuropelitů. Hornina 
vykazuje makroskopicky anizotropní stavbu s patrným gradačním zvrstvením. Vzorek horniny je 
čerstvý, nedrolivý, bez patrného porušení. Lom je nerovný, lomná plocha drsná, lomná hrana ostrá.  
 
Mikroskopický popis: 

Hlavní minerály (> 10% obj.) 
Klasty křemene jsou subangulární až semiovální s nízkým stupněm zakulacení. Křemenná zrna 
jsou povětšinou monokrystalická, méně i polykrystalická, a to v přibližném poměru 3-5:1. Střední 
velikost zrna MD = 0,22 mm. 

Vedlejší minerály (1 – 10% obj.) 
Subangulární zrna draselného živce i plagioklasu se vyskytují často a jsou výrazně 
sericitizovaná. U plagioklasů je velmi dobře patrné polysyntetické lamelování. Střední velikost zrna 
MD = 0,17mm.  
Glaukonit je přítomen ve formě šedozelených, semioválních až oválních zrn se střední velikostí 
MD = 0,21mm.  
Úlomky hornin zastupují rohovce, kvarcity, aleuropelity a pravděpodobně také vulkanické 
horniny, výjimečně byly pozorovány klasty karbonátů. Zrna jsou subangulární až semiovální. 

Akcesorické minerály (< 1% obj.) 
Akcesoricky jsou zastoupeny: muskovit, biotit, turmalín a zirkon. 

Fe  oxy-hydroxidy jsou velmi jemně rozptýlené v mezizrnném prostoru, často tvoří drobné shluky 
a vyplňují póry. 

Mezerní (základní) hmotu tvoří jílové minerály a karbonátový tmel. 

Struktura je subangulárně psamitická, hornina je špatně zrnitostně vytříděná. 

Textura je masivní, pórová. 
 
PETROGRAFICKÉ ZAŘAZENÍ HORNINY: Jemnozrnný glaukonitický křemenný pískovec až 
droba (podle Kukala, 1985) 

 

Obr. A.8/1 Mikrostruktura godulského (těšínského) pískovce z lomu Řeka, XPL (foto J. Ščučka)  



Příloha A.9 

Petrografický popis horniny 
Číslo vzorku: 11 964    
Lokalizace: Černá Voda 
 
Makroskopický popis:  

Hornina je světle šedé až šedé barvy. Makroskopicky rozeznatelnými minerály jsou křemen, živec 
a šupinky biotitu. Struktura horniny je středně zrnitá, textura je masivní. Hornina je všesměrně 
zrnitá, kompaktní, nedrolivá, čerstvá. Čerstvý lom je nerovný, lomná hrana ostrá, lomná plocha je 
mírně drsná. 
 
Mikroskopický popis: 

Hlavní minerály (> 10% obj.) 
Křemen tvoří allotriomorfně omezená bezbarvá zrna, místy s výrazným undulozním zhášením. 
Střední velikost zrna MD = 0,68 mm. 
Draselný živec je zastoupen ortoklasem i mikroklinem, zastoupení obou minerálů je přibližně 
vyrovnané. Mikroklin vytváří bezbarvá, místy zakalená zrna s typickým mřížkováním. Zrna 
ortoklasu bývají zdvojčatělá. Střední velikost zrna MD = 0,69 mm. 
Plagioklas se vyskytuje méně často ve srovnání s draselnými živci. Zrna plagioklasu vykazují 
výrazné polysyntetické lamely, místy je patrná optická zonálnost. Poměrně často se vyskytují také 
myrmektické srůsty s křemenem. Střední velikost zrna MD = 0,52 mm. 

Vedlejší minerály (1 – 10% obj.) 
Biotit tvoří silně pleochroické, nahědlé až  červenohnědé protažené šupiny s občasnou sekundární 
chloritizací. Střední velikost zrna MD = 0,38 mm. 

Akcesorické minerály (< 1% obj.) 
Akcesorické minerály jsou zastoupeny poměrně pestře. Zirkon vytváří uzavřeniny v biotitu 
s typickými pleochroickými dvůrky. Dále byl identifikován titanit, apatit, magnetit a ?allanit (ortit). 

Struktura je hypidiomorfně zrnitá. 

Textura horniny je masivní, všesměrná. 
 
PETROGRAFICKÉ ZAŘAZENÍ HORNINY: Středně zrnitý biotitický granit 

 

Obr. A.9/1 Mikrostruktura slezské žuly z lokality Černá Voda – Nový lom, XPL (foto J. Ščučka)  



Příloha A.10 

Petrografický popis horniny 
Číslo vzorku: 11 968    
Lokalizace: Bílčice 
 
Makroskopický popis:  

Hornina tmavě šedé až černošedé barvy s pórovitou texturou a afanitickou strukturou základní 
hmoty. Jedinou makroskopicky rozeznatelnou součástkou v hornině jsou občasné vyrostlice 
žlutohnědého olivínu o velikosti do 1 mm. Hornina i přes poměrné vysoký podíl pórů působí 
celistvě, je velmi kompaktní, nedrolí se. Vzorek horniny je čerstvý, lomná plocha je nerovná a 
drsná, lomná hrana ostrá.  
 
Mikroskopický popis 

Hlavní minerály (> 10% obj.) 
Olivín vytváří porfyrické vyrostlice, idiomorfně až hypidiomorfně omezené o maximální velikosti  
1,3 mm. Fenokrysty olivínu jsou bezbarvé, neštěpné a na okrajích vykazují znaky časté 
magmatické koroze. Zrna olivínu jsou postižena často přeměnou na iddingsit, kdy velké vyrostlice 
mívají zpravidla vyvinuty výrazné červenohnědé reakční lemy, vyrostlice menší velikosti mohou být 
přeměněny v celém svém objemu. Střední velikost zrna  MD = 0,53 mm. 
Pyroxen (opticky odpovídající augitu) je ve vyrostlicích zastoupen méně často, je světle 
šedorůžový s dobře patrnou štěpností a velmi slabým pleochroismem. Střední velikost zrna MD = 
0,25 mm. Pyroxeny jsou pak zastoupeny především jako dominantní složka v základní hmotě 
horniny, a to v podobě hnědavých, nepravidelně omezených zrn.  
Plagioklas tvoří dlouze protažené, polysynteticky zdvojčatělé a idiomorfně omezené lišty, které 
jsou nepravidelně uspořádané. Na základě úhlu zhášení v symetrické zóně odpovídají plagioklasy 
kyselému až bazickému labradoritu. Střední velikost zrna MD = 0,12 mm. 
Magnetit vytváří dobře individualizovaná zrna, jejichž MD = 0,15 mm. K větším kumulacím 
magnetitu dochází zpravidla v blízkosti fenokrystů olivínu, postižených přeměnou na iddingsit. 

Vedlejší minerály (1 – 10% obj.) 
V základní hmotě horniny byla identifikována občas se vyskytující minerální fáze s nízkou 
hodnotou indexu lomu, slabou anizotropií a allotriomorfním omezením, která nemohla být 
spolehlivě opticky určena. S největší pravděpodobností se jedná o vulkanické sklo.  

Struktura horniny je porfyrická, struktura základní hmoty je pilotaxitická. 

Textura horniny je všesměrná, v rámci výbrusu masivní. 
 
Název horniny (petrografické zařazení): Olivinický bazalt 

 

Obr. A.10/1 Vyrostlice olivínu, postižená přeměnou na iddingsit, XPL (foto J. Ščučka)  



Příloha A.11 

Petrografický popis horniny 
Číslo vzorku: 14 355    
Lokalizace: Horní Lipová 
 
Makroskopický popis:  

Hornina má světle šedou barvu s nepravidelným páskováním, vyjádřeným střídáním světlých 
(bělošedých až bílých) poloh, tvořených kalcitem a tmavších poloh, bohatších na grafitickou 
příměs. Makroskopicky rozeznatelnými minerály jsou kalcit, vytvářející dokonale štěpná zrna o 
velikosti do 2 mm, grafit (organická hmota) a drobná zrnka pyritu, která jsou často limonitizována. 
Limonit vytváří zejména na puklinách rezavé skvrny a šmouhy. Struktura horniny je středně až 
hrubě krystalická, textura páskovaná. Hornina je velmi kompaktní, nedrolivá, lomná plocha je 
nerovná, lomná hrana ostrá. 
 
Mikroskopický popis: 

Hlavní minerály (> 10% obj.) 
Hlavním horninotvorným minerálem horniny je kalcit, vytvářející allotriomorfně omezená, 
izometrická, bezbarvá zrna. Téměř u všech zrn kalcitu je patrné typické dvojčatné lamelování. Styk 
některých zrn je zubovitý. Velikost kalcitových zrn je lokálně silně proměnlivá, střední velikost zrna 
MD = 0,68 mm. 

Ostatní minerály (< 10% obj.) 
Polohy kalcitu jsou běžně prostoupeny pigmentem opakního organického uhlíku (grafitu), který je 
soustředěn do drobných pásků nebo šmouh, případně lemuje kalcitová zrna.  
Ojediněle byla zastižena idiomorfní zrna limonitizovaného pyritu, který je v hornině nahodile 
rozmístěn. 
Akcesoricky je zastoupen allotriomorfní křemen, vytvářející drobná izometrická zrna s patrným 
undulózním zhášením. Velmi ojedinělý je výskyt izolovaných protažených šupinek světlé 
(muskovitu) i tmavé slídy (biotitu). Biotit vykazuje znaky baueritizace. 

Struktura horniny je granoblastická, místy heteroblastická.  

Textura horniny v rámci výbrusu je všesměrná (masivní).  
 
PETROGRAFICKÉ ZAŘAZENÍ HORNINY: Krystalický vápenec (kalcitický mramor) 

 

Obr. A.11/1 Výrazné dvojčatné lamelování kalcitu v krystalickém vápenci z lomu na Mramorovém 
vrchu v Horní Lipové. Na snímku je dobře patrná přirozená trhlina, která svým průběhem 

respektuje orientaci kalcitových lamel a hranice zrn, XPL (foto J. Ščučka) 

 

 



Příloha A.12 

Petrografický popis horniny 
Číslo vzorku: 13 996    
Lokalizace: Rožná 
 
Makroskopický popis:  

Hornina je tmavě šedá až zelenošedá, skvrnitá s patrnou metamorfní foliací a neprůběžným 
páskováním. Makroskopicky rozeznatelným minerálem je obecný amfibol, který tvoří lesklá, krátce 
sloupečkovitá, dokonale štěpná zrna o velikosti do 5 mm, která jsou usměrněná do plochy 
metamorfní foliace. Na vzorku je makroskopicky patrná plošně paralelní stavba bez zřetelné 
lineace nebo zvrásnění. Hornina je čerstvá, kompaktní, nenasákavá, na vzorku není patrné 
tektonické porušení. Lomná plocha je nerovná a velmi drsná s vystupujícími zrny amfibolů, lomná 
hrana je ostrá, nerovná. 
 
Mikroskopický popis: 

Hlavní minerály (> 10% obj.) 
Obecný amfibol je dominantní složkou horniny. Zrna amfibolu jsou zelenošedá až hnědožlutá a 
jsou tvořena allotriomorfně omezenými krystaly s charakteristickou dokonalou amfibolovou 
štěpností. Zrna amfibolu jsou velmi často korodována, nejsou zonální, mají přibližně stejnou 
velikost a jsou často usměrněna do směru foliace. Střední velikost zrna MD = 0,95 mm. 
Plagioklas tvoří bezbarvá allotriomorfně omezená zrna. Bazicita plagioklasu odpovídá andezínu – 
labradoritu (stanoveno metodou zhášení v symetrické zóně). Zrna velmi často vykazují 
polysyntetické lamelování a parketování, pozorovány byly také dvojčaté srůsty plagioklasových zrn. 
U některých zrn bylo pozorováno „zhášení ve vlnách“ (podobné undulóznímu zhášení u křemene), 
které je způsobeno procesem migmatitizace. Střední velikost zrna MD = 0,49 mm. 

Ostatní minerály (< 10% obj.) 
Křemen tvoří velmi ojedinělá, drobná čirá zrna, allotriomorfně až hypidiomorfně omezená. Zrna 
vykazují velmi výrazné undulózní zhášení. Střední velikost zrna MD = 0,61 mm. 
Skapolit je přítomen ve formě drobných, bezbarvých, místy mírně zakalených zrn s nízkým 
indexem lomu a propadlým reliéfem. Střední velikost zrna MD = 0,41 mm.  
Akcesoricky je zastoupen titanit a rudní opakní minerál, pravděpodobně pyrit. 

Struktura horniny je granonematoblastická, heteroblastická. 

Textura horniny je plošně paralelní, páskovaná.  
 
PETROGRAFICKÉ ZAŘAZENÍ HORNINY: Hrubozrnný amfibolit se skapolitem 

 

Obr. A.12/1 Allotriomorfně omezená zrna obecného amfibolu a zrna plagioklasu s výrazným 
lamelováním v amfibolitu z lokality Rožná, XPL (foto J. Ščučka) 



Příloha A.13 

Petrografický popis horniny 
Číslo vzorku: 14 165    
Lokalizace: Kimachi (Japonsko) 
 
Makroskopický popis:  

Klastická sedimentární hornina. Barva horniny je žlutohnědá až okrová. Makroskopicky 
rozeznatelnými minerály jsou křemen a úlomky živců, patrné jsou rovněž tmavě šedé až 
hnědošedé úlomky jemnozrnných, makropetrograficky blíže neurčitelných hornin. Na vzorku jsou 
místy patrné znaky sedimentární anizotropie ve formě drobného, paralelního zvrstvení. 
Charakteristickým znakem je špatné vytřídění klastického materiálu horniny.  Hornina je čerstvá, 
místy se mírně drolí, na vzorku není patrné porušení. Lomná plocha je nerovná a jen mírně drsná, 
lomná hrana mírně zaoblená. 
 
Mikroskopický popis: 

Hlavní součástky (> 10% obj.) 
Základní součástkou, tvořící odhadem přibližně tři čtvrtiny objemu horniny jsou úlomky 
vulkanických hornin. Klasty jsou semioválně až oválně opracované a jsou tvořeny efuzivní 
bezkřemennou horninou s patrnými dlouze lištovitými plagioklasy a blíže neurčenými mafickými 
minerály. Petrograficky se pravděpodobně jedná o andezitoidní horninu. Střední velikost zrna MD = 
0,52 mm. 

Vedlejší minerály (1 – 10% obj.) 
Plagioklas je přítomen ve formě angulárně až subangulárně opracovaných zrn, často omezených 
původními krystalovými plochami. Zrna často vykazují polysyntetické lamelování, dvojčatění, 
pozorovány byly i klasty s výraznou optickou zonálností.  Střední velikost zrna MD = 0,47 mm.  
Křemen vytváří subangulárně až semioválně opracované úlomky se střední velikostí zrna MD =         
0,43 mm. 
Velmi vzácně byly zastiženy drobné angulární klasty tvořené obecným amfibolem. 
Úlomky ostatních hornin jsou představovány klasty jemnozrnných aleuropelitických sedimentů. 

Akcesorické minerály (< 1% obj.) 
V hornině je přítomna opakní minerální fáze, tvořená pravděpodobně limonitem. 

Mezerní (základní) hmota je jílovitá, tvořená zjílovělým tufogenním materiálem. 

Struktura je psamitická, vuklanoklastická, hornina je velmi špatně vytříděná.  

Textura horniny v rámci výbrusu je všesměrná. 
 
PETROGRAFICKÉ ZAŘAZENÍ HORNINY: Hrubozrnný polymiktní tufitický pískovec 

¨ 

Obr. A.13/1 Klasty vulkanických hornin v pískovci Kimachi , XPL (foto J. Ščučka) 



Příloha A.14 

Petrografický popis horniny 
Číslo vzorku: 14 163   
Lokalizace: Kyonggi (Jižní Korea) 
 
Makroskopický popis:  

Hornina je velmi světlá, barvy šedobílé až bělošedé. Makroskopicky rozeznatelnými minerály jsou 
křemen, živec a biotit. Křemen vytváří neštěpná zrna barvy kouřově šedé o velikosti do cca 5 mm. 
Živec je přítomen ve zřetelně štěpných, bílých až bělošedých lištovitých zrnech o velikosti do cca   
7 mm. Biotit představuje jedinou makroskopicky identifikovatelnou mafickou součást horniny, je 
přítomen ve formě velmi dokonale štěpných hnědočerných šupinek o velikosti maximálně do 3 mm. 
Struktura horniny je stejnoměrně zrnitá, hrubozrnná, textura masivní, kompaktní. Hornina je 
čerstvá, na vzorku není patrné porušení. Čerstvý lom je nerovný, lomná hrana ostrá, lomná plocha 
je mírně drsná. 
 
Mikroskopický popis: 

Hlavní minerály (> 10% obj.) 
Křemen vytváří čirá, allotriomorfně omezená zrna, místy s výrazným undulózním zhášením. 
Některá zrna křemene vykazují dlaždicovitou stavbu. Střední velikost zrna MD = 3,3 mm. 
Draselný živec je čirý, místy lehce zakalený. Střední velikost zrna MD = 1,9 mm. 
Plagioklas je dlouze protažený, lištovitý, idiomorfně až hypidiomorfně omezený, čirý. Zrna 
plagioklasu vykazují výrazné polysyntetické lamelování, poměrně často byly pozorovány také 
myrmekitické srůsty plagioklasů s křemenem. Střední velikost zrna MD = 1,5 mm. 

Vedlejší minerály (1 – 10% obj.) 
Biotit tvoří hnědé až červenohnědé protažené šupiny, na koncích často roztřepené. Na některých 
šupinách biotitu byly pozorovány projevy chloritizace. Střední velikost zrna. MD = 1,4 mm. 
Muskovit je zastoupen v ojedinělých, bezbarvých, výtečně štěpných šupinkách 
s charakteristickými pestrými interferenčními barvami. Střední velikost zrna MD = 0,61 mm. 

Akcesorické minerály (< 1% obj.) 
Akcesorické součástky jsou  představovány zirkonem a rutilem. Zirkon vytváří uzavřeniny v biotitu 
s typickými pleochroickými dvůrky. Rutil je přítomen ve formě občasných, dlouze jehlicovitých 
uzavřenin v křemeni. 

Struktura je hypidiomorfně zrnitá, granitická, středně zrnitá. 

Textura horniny je masivní, všesměrná. 
 
PETROGRAFICKÉ ZAŘAZENÍ HORNINY: Hrubozrnný muskoviticko-biotitický granit. 

 

Obr. A.14/1 Mikrostruktura biotitického granitu Kyonggi, XPL (foto J. Ščučka) 



Příloha B.1 

Popis morfologie trhliny 

Číslo vzorku 11 969/20 

Lokalita Podhorní Újezd 

Typ horniny Pískovec s jílovitým pojivem 

Délka trhliny [mm] 11,95 

Šířka trhliny v začátku [mm] 0,06 

Šířka trhliny v 50% délky [mm] 0,04 

Šířka trhliny v 5 mm délky [mm] 0,05 

Úhel vychýlení trhliny z roviny řezu - 

Popis průběhu trhliny 

Hornina je výrazně pórovitá, drobné póry 
jsou rozptýlené rovnoměrně v prostorech 
mezi zrny, často tvoří shluky. Trhlina je 
tenká a poměrně krátká a špatně viditelná, 
často nezřetelná. Přesto je patrné, že se 
trhlina šíří postupným spojováním pórů a 
místy probíhá po hranicích zrn. Z RTG CT 
skenu není patrné žádné výrazné vychýlení 
trhliny z roviny řezu iniciační trhliny. 

Celková pórovitost [%] 28,35 

Amax [mm] 0,023 

Lomová houževnatost [MPa.m0,5] 0,292 

 

 

Obr. B.1/1 Trhlina vzorku 11969/20 v řezu R1  

 

Obr. B.1/2 Trhlina vzorku 11969/20 v řezu F1 



 

 

 

Obr. B.1/3 Postup vývoje trhliny vzorku 11969/20 (řez F1)  
 

 



Příloha B.2 

Popis morfologie trhliny 

Číslo vzorku 11 970/12 

Lokalita Kocbeře 

Typ horniny Pískovec s jílovito-křemitým pojivem 

Délka trhliny [mm] 25,54 

Šířka trhliny v začátku [mm] 0,30 – 0,80 

Šířka trhliny v 50% délky [mm] 0,05 

Šířka trhliny v 5 mm délky [mm] 0,06 

Úhel vychýlení trhliny z roviny řezu - 

Popis průběhu trhliny 

Sedimentární, nestejnoměrně zrnitá hornina. 
Póry jsou rozloženy v mezerní hmotě a 
rozdíl ve velikosti pórů je velmi dobře patrný. 
Trhlina ve svém průběhu póry spojuje a dále 
se šíří mezi zrny. Trhlina je rovná, místy 
lehce zvlněná, ale nevychyluje se z roviny 
řezu. Občas je patrné větvení hlavní trhliny. 
V ústí trhliny je vidět poměrně velký rozdíl 
v šíři trhliny – v ústí je šířka 0,3 mm, ale ve 
vzdálenosti 0,5 mm je šířka už jen 0,08 mm. 
Trhlina zde tvoří trychtýř (viz. Obr. B.2/4 )  

Celková pórovitost [%] 11,50 

Amax [mm] 0,088 

Lomová houževnatost [MPa.m0,5] 0,983 

 

 

Obr. B.2/1 Trhlina vzorku 11970/12 v řezu R1 

 

Obr. B.2/2 Trhlina vzorku 11970/12 v řezu F1 



 

 

 

 

 



 

 

 

Obr. B.2/3a-e Postup vývoje trhliny vzorku 11970/12 (řez F1)  

 

 

Obr. B.2/4 Detail ústí trhliny vzorku 11970/12 (řez R1)  

 



Příloha B.3 

Popis morfologie trhliny 

Číslo vzorku 11 971/4 

Lokalita Krákorka 

Typ horniny Pískovec s jílovito-křemitým pojivem 

Délka trhliny [mm] 27,18 

Šířka trhliny v začátku [mm] 0,10 

Šířka trhliny v 50% délky [mm] 0,03 

Šířka trhliny v 5 mm délky [mm] 0,05 

Úhel vychýlení trhliny z roviny řezu 4,23 – 5,81o (řez F1) 

Popis průběhu trhliny 

Ve vzorku je velmi dobře patrný průběh 
vrstevnatosti, jemnozrnnější polohy se střídají 
se středně zrnitými polohami a směrově jsou 
kolmé ke směru šíření trhliny. Hornina je 
pórovitá, ale póry jsou drobné, místy méně 
zřetelné a v jemnozrnnějších částech je pórů 
viditelně méně. Trhlina spojuje póry a šíří se 
mezi zrny. Trhlina je dobře zřetelná a je 
poměrně dlouhá. Velmi často se trhlina větví 
a místy se rozdvojuje. Občas lze pozorovat 
výrazné vlnění a vychýlení v řezu F1. 

Celková pórovitost [%] 7,12 

Amax [mm] 0,10 

Lomová houževnatost [MPa.m0,5] 0,503 

 

 

Obr. B.3/1 Trhlina vzorku 11971/4 v řezu R1  

 

Obr. B.3/2 Trhlina vzorku 11971/4 v řezu F1  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Obr. B.3/3a-f Postup vývoje trhliny vzorku 11971/4 (řez F1)  

 

 

 

 

 



Příloha B.4 

Popis morfologie trhliny 

Číslo vzorku 11 972/15 

Lokalita Lázně Bělohrad 

Typ horniny Pískovec s jílovito-křemitým pojivem 

Délka trhliny [mm] 21,22 

Šířka trhliny v začátku [mm] 0,10 

Šířka trhliny v 50%  délky [mm] 0,06 

Šířka trhliny v 5 mm délky [mm] 0,06 

Úhel vychýlení trhliny z roviny řezu - 

Popis průběhu trhliny 

Ve vzorku jsou dobře patrné jednotlivé klasty 
a v prostoru mezi nimi póry, které jsou 
v hornině rovnoměrně rozptýleny. Póry mají 
rozdílnou velikost a místy tvoří drobné shluky. 
Trhlina je výrazná, dobře zřetelná. Propojuje 
póry a dále vede po hranicích jednotlivých 
klastů. Trhlina není rozvětvená, místy se vlní, 
ale má celkově přímočarý průběh. V celé své 
délce trhlina nevybočuje z roviny řezu. 

Celková pórovitost [%] 23,87 

Amax [mm] 0,078 

Lomová houževnatost [MPa.m0,5] 0,513 

 

 

Obr. B.4/1 Trhlina vzorku 11972/15 v řezu R1  

 

Obr. B.4/2 Trhlina vzorku 11972/15 v řezu F1  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Obr. B.4/3a-f Postup vývoje trhliny vzorku 11972/15 (řez F1)  
 



Příloha B.5 

Popis morfologie trhliny 

Číslo vzorku 11 973/9 

Lokalita Záměl – zelená varianta 

Typ horniny Pískovec s jílovito-křemitým pojivem 

Délka trhliny [mm] 19,4 

Šířka trhliny v začátku [mm] 0,06 – 0,16 

Šířka trhliny v 50% délky [mm] 0,04 

Šířka trhliny v 5 mm délky [mm] 0,04 

Úhel vychýlení trhliny z roviny řezu 11,68o (řez F1) 

Popis průběhu trhliny 

Jemnozrnná hornina s dobře viditelnými znaky  
sedimentární  textury. Pigment je jemnozrnnější a 
tvoří polohy s dílčími trhlinkami, které jsou kolmé 
ke směru šířící se trhliny. Drobné póry jsou 
v hornině rozptýleny rovnoměrně, často tvoří 
shluky. Trhlina spojuje póry a šíří se po hranicích 
zrn, zpočátku je přímá, ve třetině délky dochází k 
její  směrové divergaci. V místech s vyšším 
výskytem pórů se trhlina často štěpí. Z roviny 
řezu se trhlina se vychyluje sporadicky. 

Celková pórovitost [%] 19,20 

Amax [mm] 0,043 

Lomová houževnatost [MPa.m0,5] 0,849 

 

 

Obr. B.5/1 Trhlina vzorku 11973/9 v řezu R1 

 

Obr. B.5/2 Trhlina vzorku 11973/9 v řezu F1 



 

 

 

 

 



 

 

 

Obr. B.5/3a-e Postup vývoje trhliny vzorku 11973/9 (řez F1)  

 

 



Příloha B.6 

Popis morfologie trhliny 

Číslo vzorku 14 400/P11 

Lokalita Záměl – hnědá varianta 

Typ horniny Pískovec s jílovito-křemitým pojivem a silicifikací 

Délka trhliny [mm] 26,85 

Šířka trhliny v začátku [mm] 0,10 

Šířka trhliny v 50% délky [mm] 0,04 

Šířka trhliny v 5 mm délky [mm] 0,05 

Úhel vychýlení trhliny z roviny řezu 
19,72o (řez F1) 
68,90o (řez R1) 

Popis průběhu trhliny 

Jemnozrnná až středně zrnitá hornina s velmi 
výraznými shluky pigmentu, které jsou téměř 
kolmé na průběh trhliny. Kromě shluků a pásků 
je pigment rozptýlen v celém objemu horniny. 
Ve vzorku převládají větší póry nad malými a 
nejsou rozptýleny rovnoměrně. Trhlina se šíří 
mezizrnným prostorem a spojuje póry. Od 
začátku šíření se trhlina výrazně větví. Ve 
vzdálenosti 7,6 mm od svého začátku se trhlina 
začíná vychylovat z roviny řezu. Toto vychýlení 
je velmi výrazné a je podmíněno přítomností 
polohy limonitového pigmentu. 

Celková pórovitost [%] 17,73 

Amax [mm] 0,066 

Lomová houževnatost [MPa.m0,5] 0,630 

 

 

Obr. B.6/1 Trhlina vzorku 14400/P11 v řezu R1 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Obr. B.6/2a-g Postup vývoje trhliny vzorku 14400/P11 (řez F1) 

 

 

 

 



Příloha B.7 

Popis morfologie trhliny 

Číslo vzorku 14 400/K12 

Lokalita Záměl – hnědá varianta 

Typ horniny Pískovec s jílovito-křemitým pojivem a silicifikací  

Délka trhliny [mm] 22,19 

Šířka trhliny v začátku [mm] 0,09 

Šířka trhliny v 50% délky [mm] 0,03 

Šířka trhliny v 5 mm délky [mm] 0,03 

Úhel vychýlení trhliny z roviny řezu 23o (řez F1) 

Popis průběhu trhliny 

Jemnozrnná hornina, póry jsou drobnější a tvoří 
spíš shluky. Ve vzorku jsou póry rozptýleny 
rovnoměrně. Trhlina se šíří po hranicích zrn a 
spojuje póry. Trhlina je dobře zřetelná a velmi 
často se větví. Není rovná a zhruba v polovině 
své délky se začíná vychylovat z roviny řezu.    

Celková pórovitost [%] 18,59 

Amax [mm] 0,051 

Lomová houževnatost [MPa.m0,5] 0,598 

 

 

Obr. B.7/1 Trhlina vzorku 14400/K12 v řezu R1 

 

 

Obr. B.7/2 Trhlina vzorku 14400/K12 v řezu F1 

 



 

 

 

 

 

Obr. B.7/3a-c Postup vývoje trhliny vzorku 14400/K12 (řez F1) 

 



Příloha B.8 

Popis morfologie trhliny 

Číslo vzorku 11 771/48 

Lokalita Staříč 

Typ horniny Pískovec s jílovitým pojivem a silicifikací 

Délka trhliny [mm] 19,04 

Šířka trhliny v začátku [mm] 0,06 

Šířka trhliny v 50% délky [mm] 0,03 

Šířka trhliny v 5 mm délky [mm] 0,04 

Úhel vychýlení trhliny z roviny řezu 15,04o (řez R1) 

Popis průběhu trhliny 

Jemnozrnná hornina, póry mají různou velikost, 
velmi často tvoří shluky. Jsou rovnoměrně 
rozptýleny ve vzorku. Trhlina je patrná, ale občas 
málo výrazná. Šíří se mezi zrny a spojuje póry. 
Od začátku svého průběhu se trhlina často větví. 
Trhlina je středně dlouhá a tenká. Klikatí se a 
vychyluje z roviny řezu (Obr. B.8/3c). 

Celková pórovitost [%] 5,38 

Amax [mm] 0,051 

Lomová houževnatost [MPa.m0,5] 0,818 

 

 

Obr. B.8/1 Trhlina vzorku 11771/48 v řezu R1 

 

Obr. B.8/2 Trhlina vzorku 11771/48 v řezu F1 

 



 

 

 

Obr. B.8/3a-c Propagace trhliny vzorku 11771/48 v řezu F1 

 

 



Příloha B.8 

Popis morfologie trhliny 

Číslo vzorku 11 771/48 

Lokalita Staříč 

Typ horniny Pískovec s jílovitým pojivem a silicifikací 

Délka trhliny [mm] 19,04 

Šířka trhliny v začátku [mm] 0,06 

Šířka trhliny v 50% délky [mm] 0,03 

Šířka trhliny v 5 mm délky [mm] 0,04 

Úhel vychýlení trhliny z roviny řezu 15,04o (řez R1) 

Popis průběhu trhliny 

Jemnozrnná hornina, póry mají různou velikost, 
velmi často tvoří shluky. Jsou rovnoměrně 
rozptýleny ve vzorku. Trhlina je patrná, ale občas 
málo výrazná. Šíří se mezi zrny a spojuje póry. 
Od začátku svého průběhu se trhlina často větví. 
Trhlina je středně dlouhá a tenká. Klikatí se a 
vychyluje z roviny řezu (Obr. B.8/3c). 

Celková pórovitost [%] 5,38 

Amax [mm] 0,051 

Lomová houževnatost [MPa.m0,5] 0,818 

 

 

Obr. B.8/1 Trhlina vzorku 11771/48 v řezu R1 

 

Obr. B.8/2 Trhlina vzorku 11771/48 v řezu F1 

 



 

 

 

Obr. B.8/3a-c Propagace trhliny vzorku 11771/48 v řezu F1 

 

 



Příloha B.10 

Popis morfologie trhliny 

Číslo vzorku 14356/2 

Lokalita Černá Voda 

Typ horniny Biotitický granit (žula) 

Délka trhliny [mm] 29  

Šířka trhliny v začátku [mm] 0,19 

Šířka trhliny v 50% délky [mm] 0,03 

Šířka trhliny v 5 mm délky [mm] 0,07 

Úhel vychýlení trhliny z roviny řezu 15o 

Popis průběhu trhliny 

Ve vzorku horniny jsou velmi dobře vidět 
hranice jednotlivých zrn. Pórů je ve vzorku 
velmi málo. Trhlina je výrazná a zřetelně 
rozevřená. Šíří se jak po hranicích 
jednotlivých zrn a také velmi často skrz zrna. 
Vybočení trhliny z roviny řezu je dobře patrné 
a ve svém průběhu se trhlina několikrát štěpí.  

Celková pórovitost [%] 5,60 

Amax [mm] 0,078 

Lomová houževnatost [MPa.m-1,5] 0,805 

 

 

Obr. B.10/1 Trhlina vzorku 14356/2 v řezu R1 

 

Obr. B.10/2 Detail průběhu trhliny napříč zrnem biotitu ve vzorku14356/2 v řezu R1 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 

 

Obr. B.10/3a-f Postup vývoje trhliny vzorku 14356/2 s výrazným štěpením (řez F1) 
 

 

 



Příloha B.11 

Popis morfologie trhliny 

Číslo vzorku 11 968/10 

Lokalita Bílčice 

Typ horniny Olivinický bazalt (čedič) 

Délka trhliny [mm] 28,83 

Šířka trhliny v začátku [mm] 0,14 

Šířka trhliny v 50%  délky [mm] 0,03 

Šířka trhliny v 5 mm délky [mm] 0,07 

Úhel vychýlení trhliny z roviny řezu 15o (řez F1) 

Popis průběhu trhliny 

Hornina je kompaktní, ale zároveň výrazně 
pórovitá. V kompaktnějších částech jsou 
pouze drobné póry v malém množství. 
V částech pórovitějších se vyskytují póry 
všech velikostí a velké póry dosahují místy až 
5 mm. Póry se liší i ve tvaru – vyskytují se 
póry jak téměř sférické,  tak i protažené, které 
jsou usměrněné. Trhlina je velmi výrazná a 
dlouhá. Šíří se skrz jednotlivá zrna a spojuje 
póry. Trhlina nezačíná symetricky ve středu 
iniciační trhliny. Zpočátku má spíš rovnější 
průběh, pak se začíná výrazně klikatit a 
uhýbat z roviny řezu. Ve vzorku lze pozorovat 
velké množství dílčích drobných trhlinek, 
majících téměř kolmý směr k šířící se trhlině.  

Celková pórovitost [%] 3,44 

Amax [mm] 0,031 

Lomová houževnatost [MPa.m0,5] 1,862 

 

 

Obr. B.11/1 Trhlina vzorku 11968/10 v řezu R1  

 

Obr. B.11/2 Trhlina vzorku 11968/10 v řezu F1  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Obr. B.11/3a-f Postup vývoje trhliny vzorku 11968/10 s výraznými póry (řez F1) 
 

 

 

 



Příloha B.12 

Popis morfologie trhliny 

Číslo vzorku 14 355/P7 

Lokalita Horní Lipová 

Typ horniny Krystalický vápenec (mramor) 

Délka trhliny [mm] 29,08 

Šířka trhliny v začátku [mm] 0,09 

Šířka trhliny v 50% délky [mm] 0,04 

Šířka trhliny v 5 mm délky [mm] 0,06 

Úhel vychýlení trhliny z roviny řezu 
27,16 - 36,04o (řez F1) 
11,28 – 20,78o (řez R1) 

Popis průběhu trhliny 

Hornina je téměř monominerální, v RTG CT 
snímku jsou patrné pouze akcesorie s vyšší 
objemovou hmotností. Je proto obtížné zjistit, 
kudy se trhlina šíří. Hornina je kompaktní, 
póry nejsou zřetelné. Trhlina je v počátku 
svého šíření téměř rovná, často se ale větví a 
později se velmi výrazně vychyluje z roviny 
řezu. Trhlina je zřetelná a dlouhá. 

Celková pórovitost [%] 1,64 

Amax [mm] 0,027 

Lomová houževnatost [MPa.m0,5] 1,685 

 

 

Obr. B.12/1 Trhlina vzorku 14355/P7 v řezu R1  

 

Obr. B.12/2 Trhlina vzorku 14355/P7 v řezu F1  



 

 

 

 

 

Obr. B.12/3a-c Postup vývoje trhliny vzorku 14355/P7 (řez F1) 

 

 

 

 
Příloha B.13 



Popis morfologie trhliny 

Číslo vzorku 14 355/K9 

Lokalita Horní Lipová 

Typ horniny Krystalický vápenec (mramor) 

Délka trhliny [mm] 34,65 

Šířka trhliny v začátku [mm] 0,10 

Šířka trhliny v 50% délky [mm] 0,04 

Šířka trhliny v 5 mm délky [mm] 0,06 

Úhel vychýlení trhliny z roviny řezu 
17,14o (řez F1) 
16,91o (řez R1) 

Popis průběhu trhliny 

Hornina je velmi kompaktní, ale hranice zrn 
jsou místy patrné. Ve vzorku jsou znatelné 
drobné póry, které občas tvoří shluky. Trhlina je 
výrazná a dlouhá, spojuje póry a šíří se po 
hranicích zrn. Ve své druhé třetině délky se 
trhlina výrazně větví a vychyluje se z roviny 
řezu.   

Celková pórovitost [%] 1,59 

Amax [mm] 0,022 

Lomová houževnatost [MPa.m0,5] 1,329 

 

 

Obr. B.13/1 Trhlina ve vzorku 14355/K9 (řez R1) 

 

Obr. B.13/2 Trhlina ve vzorku 14355/K9 (řez F1) 



 

 

 

 

Obr. B.13/3a-d Postup vývoje trhliny vzorku 14355/K9 (řez F1) 

 



Příloha B.13 

Popis morfologie trhliny 

Číslo vzorku 14 355/K9 

Lokalita Horní Lipová 

Typ horniny Krystalický vápenec (mramor) 

Délka trhliny [mm] 34,65 

Šířka trhliny v začátku [mm] 0,10 

Šířka trhliny v 50% délky [mm] 0,04 

Šířka trhliny v 5 mm délky [mm] 0,06 

Úhel vychýlení trhliny z roviny řezu 
17,14o (řez F1) 
16,91o (řez R1) 

Popis průběhu trhliny 

Hornina je velmi kompaktní, ale hranice zrn 
jsou místy patrné. Ve vzorku jsou znatelné 
drobné póry, které občas tvoří shluky. Trhlina je 
výrazná a dlouhá, spojuje póry a šíří se po 
hranicích zrn. Ve své druhé třetině délky se 
trhlina výrazně větví a vychyluje se z roviny 
řezu.   

Celková pórovitost [%] 1,59 

Amax [mm] 0,022 

Lomová houževnatost [MPa.m0,5] 1,329 

 

 

Obr. B.13/1 Trhlina ve vzorku 14355/K9 (řez R1) 

 

Obr. B.13/2 Trhlina ve vzorku 14355/K9 (řez F1) 



 

 

 

 

Obr. B.13/3a-d Postup vývoje trhliny vzorku 14355/K9 (řez F1) 

 



Příloha B.15 

Popis morfologie trhliny 

Číslo vzorku 14 165/1-3 

Lokalita Kimachi 

Typ horniny Tufitický pískovec s jílovitým pojivem 

Délka trhliny [mm] 10,51 

Šířka trhliny v začátku [mm] 0,05 

Šířka trhliny v 50%  délky [mm] 0,03 

Šířka trhliny v 5 mm délky [mm] 0,03 

Úhel vychýlení trhliny z roviny řezu - 

Popis průběhu trhliny 

Jednotlivé klasty jsou ve vzorku velmi dobře 
patrné, mají různou velikost a hornina je 
špatně vytříděná. Póry jsou drobné, vyplňují 
prostory mezi jednotlivými zrny a v hornině 
jsou rovnoměrně rozptýleny. Trhlina se šíří 
mezi zrny, spojuje póry, ale není dobře 
patrná a místy je nezřetelná. Nebylo 
pozorováno žádné vychýlení trhliny z roviny 
řezu ani její rozvětvení. 

Celková pórovitost [%] 22,00 

Amax [mm] 0,022 

Lomová houževnatost [MPa.m-1,5] 0,690 

 

 

Obr. B.15/1 Trhlina vzorku 14169/1-3 v řezu R1  

 

Obr. B.15/2 Trhlina vzorku 14169/1-3 v řezu F1  



 

 

 

Obr. B.15/3a-b Postup vývoje trhliny vzorku 14169/1-3 v řezu F1 
 

 

 

 

 



 

Příloha B.16 

Popis morfologie trhliny 

Číslo vzorku 14 165/3-1 

Lokalita Kimachi 

Typ horniny Tufitický pískovec s jílovitým pojivem 

Délka trhliny [mm] 16,84 

Šířka trhliny v začátku [mm] 0,05 

Šířka trhliny v 50% délky [mm] 0,02 

Šířka trhliny v 5 mm délky [mm] 0,04 

Úhel vychýlení trhliny z roviny řezu - 

Popis průběhu trhliny 

Středně zrnitá, špatně vytříděná hornina. 
Hranice zrn jsou ve vzorku velmi dobře patrné. 
Póry se vyskytují mezi zrny v malém množství 
a jsou drobné. Trhlina není příliš zřetelná, ale 
spojuje póry a dále se šíří mezi zrny. Místy 
bylo pozorováno šíření trhliny skrz zrna. 
Vychýlení trhliny z roviny řezu nebo větvení 
trhliny nebylo zaznamenáno. Místy se trhlina 
vlní, ale její průběh je spíše rovný.   

Celková pórovitost [%] 21,92 

Amax [mm] 0,029 

Lomová houževnatost [MPa.m0,5] 0,690 

 

 

Obr. B.16/1 Trhlina vzorku 14165/3-1 v řezu R1 

 



Obr. B.16/2 Špatně viditelná trhlina vzorku 14165/3-1 v řezu F1 

 

 

 

 

 

 

Obr. B.16/3a-c Postup vývoje trhliny vzorku 14165/1-3 v řezu F1 
  



Příloha B.17 

Popis morfologie trhliny 

Číslo vzorku 14 163/1-1 

Lokalita Kyonggi 

Typ horniny Muskoviticko-biotitický granit (žula) 

Délka trhliny [mm] 31,82 

Šířka trhliny v začátku [mm] 0,10 

Šířka trhliny v 50% délky [mm] 0,03 

Šířka trhliny v 5 mm délky [mm] 0,04 

Úhel vychýlení trhliny z roviny řezu - 

Popis průběhu trhliny 

V horninovém vzorku jsou velmi dobře patrné 
hranice jednotlivých zrn. Póry nebyly 
zaznamenány. Trhlina je velmi výrazná, lehce 
zvlněná, ale má celkově přímočarý průběh 
V žádném okamžiku se trhlina nevychyluje 
z roviny řezu. Šíří se po hranicích zrn i skrz 
ně. Velmi často se trhlina větví a rozdvojuje. 

Celková pórovitost [%] 0,54 

Amax [mm] 0,038 

Lomová houževnatost [MPa.m0,5] 1,560 

 

 

Obr. B.17/1 Trhlina vzorku 14163/1-1 v řezu R1  

 

Obr. B.17/2 Trhlina vzorku 14163/1-1 v řezu F1  

 



 

 

 

 

 

Obr. B.17/3a-c Postup vývoje trhliny vzorku 14163/1-1 (řez F1)  
 
 

 



Příloha B.18 

Popis morfologie trhliny 

Číslo vzorku 14 163/3-4 

Lokalita Kyonggi 

Typ horniny Muskoviticko-biotitický granit (žula) 

Délka trhliny [mm] 25,51 

Šířka trhliny v začátku [mm] 0,03 

Šířka trhliny v 50% délky [mm] 0,02 

Šířka trhliny v 5 mm délky [mm] 0,03 

Úhel vychýlení trhliny z roviny řezu - 

Popis průběhu trhliny 

Hrubozrnná hornina, jednotlivá zrna jsou velmi 
dobře patrná. Póry v hornině nejsou viditelné. 
Trhlina se šíří jak po hranicích zrn, tak často 
také skrz zrna. Trhlina je velmi výrazná a často 
se větví. Průběh trhliny je spíše rovný, i když je 
trhlina místy zvlněná. V žádném okamžiku 
trhlina nevybočuje z roviny řezu. 

Celková pórovitost [%] 0,53 

Amax [mm] 0,035 

Lomová houževnatost [MPa.m0,5] 1,570 

 

 

Obr. B.18/1 Trhlina vzorku 14169/3-4 v řezu R1  

 

Obr. B.18/2 Trhlina vzorku 14169/3-4 v řezu F1  

 



 

 

 

 

Obr. B.18/3a-d Postup vývoje trhliny vzorku 14163/3-4 (řez F1)  

 


