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Anotace 

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na studium hrubozrnných sedimentů řeky 

Lučiny. Odběr vzorků byl proveden na 14 lokalitách a to proti proudu řeky Lučiny směrem 

od Ostravy až k prameni řeky. Vzorky byly odebírány v nepravidelných intervalech 

z koryta řeky. Studované materiály většinou odpovídají geologickému podloží. U rozboru 

odebraného materiálu byl sledován obsah a původ antropogenních složek. Výzkum byl za 

využití vhodných sedimentárně petrologických metod proveden v laboratoři VŠB-TUO.  

Klí čová slova: říční sedimenty, antropogenní materiál, valounová analýza. 

 

 

Annotation 

Presented diploma thesis is focused on the study of coarse-grained sediments of the 

river Lučina. Sampling was conducted at 14 sites and upstream Lučina direction from the 

city to the source of the river. Samples were taken at irregular intervals on the river bed. 

Studied materials usually correspond to the geological bedrock. For analysis of the 

collected material was monitored content and origin of anthropogenic constituents. 

Research was the use of appropriate sedimentary petrography methods implemented in the 

laboratory VŠB-TUO. 

Key words: fluvial sediments, anthropogenic materials, clast litological analysis.  
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1. Úvod 
 

V důsledku intenzivního rozvoje průmyslu, zemědělství a stavební činnosti dochází 

také ke citelnému znečištění vodních toků. Výzkumem říčních sedimentů získáváme 

informace o míře znečištění vodních toků,  pohybu od zdroje znečištění až k místu 

sedimentace a další. Při těchto průzkumech vycházíme obvykle ze znalostí geologického 

charakteru podloží v dané oblasti. Jedním z toků výrazně ovlivněných činností člověka je 

řeka Lučina. 

Řeka Lučina je jedním z přítoků řeky Ostravice, který odvodňuje oblast na pomezí 

měst Frýdek-Místek, Karviná a Ostrava-město. Území Ostravy a Karviné, kterými řeka 

protéká, jsou rozvinutými industrializovanými oblastmi s rozsáhlou hutní a těžební 

činností.  Na antropogenním znečištění se ve střední a horní části toku podílí město 

Havířov, zemědělská výroba a další průmyslové podniky.  

Právě tato řeka byla vybrána pro úvodní studium intenzity stupně znečištění 

hrubozrnných sedimentů. Odběr vzorků byl proveden na 14 lokalitách a to proti proudu 

řeky Lučiny směrem od Ostravy až k počátku toku. Náplní práce je v prvé řadě seznámení 

s geomorfologii, hydrogeologii a geologií území. Další části je terénní dokumentace míst 

odběru vzorků a fotodokumentace. Následující kapitoly se zabývají popisem metodiky, 

následným seznámením s výsledky a jejich shrnutí. 

Cílem práce je zjistit variabilitu hrubozrnného materiálu v říčním korytě toku 

Lučiny, petrologickou dokumentaci vybraných lokalit a celkové antropogenní ovlivnění 

toku.  
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2. Hydrologická a geomorfologická charakteristika oblasti 
 

Lučina pramení na severozápadních svazích Prašivé v nadmořské výšce 580 m. 

Celková délka toku činí 37,66 km, povodí má plochu 197,1 km2. V Ostravě ústí zprava do 

Ostravice v nadmořské výšce 205 m (obr. č. 1).  

Z geomorfologického hlediska leží Ostravsko na rozhraní dvou systémů - 

alpskohimalájského a hercynského. Hlavní část území je tvořena Ostravskou pánví 

spadající do alpskohimalájského systému, která svůj vzhled získala zejména díky fluviální 

a glaciální činnosti. Podstatnou měrou se zde projevila antropogenní činnost jako těžba 

uhlí a hutnictví. Území Beskyd je součástí Vnějších Západních Karpat, které se na našem 

území člení na celky: Moravskoslezské Beskydy, Hostýnsko-Vsetínskou hornatinu,  

Javorníky, Rožnovskou brázdu, Jablunkovskou brázdu a Podbeskydskou pahorkatinu. 

Nejvyšším vrcholem je  Lysá hora (1324 m n. m.), nejnižším hladina Rožnovské Bečvy u 

Zubří (350 m n. m). 

 

Obr. č. 1 – Schéma toku Lučiny (zpracováno podle dat ČHMU, KÚ MSK, VÚV TGM, originál).  
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Pramenná část povodí Lučiny leží v členitém hornatém reliéfu Ropické rozsochy, 

která je tvořená flyšovými sedimenty godulského souvrství. V erozně denudačním reliéfu 

se vyskytují strukturní terasy, mrazové sruby, balvanové proudy a sesuvy. Klimaticky se 

jedná o chladnou klimatickou oblast CH6 a CH7 (obr. č. 2), vyznačující se relativně 

vysokými srážkami. 

Střední část povodí náleží do Podbeskydské pahorkatiny. Lučina nejprve protéká 

plochým reliéfem Frýdecké pahorkatiny, posléze přechází do Bruzovické pahorkatiny. 

Geologické podloží tvoří flyšové jíly, jílovce a pískovce  podslezského a slezského 

příkrovu, často překryté kvartérními sedimenty, zejména sprašovými hlínami a 

náplavovými kužely řek, v Bruzovické pahorkatině též glacigenními a glacilakustrinními 

sedimenty sálského zalednění. Klimaticky se jedná o mírně teplou oblast MT10 (obr. č. 2). 

Na dolním toku přechází Lučina do Ostravské pánve. Protéká Havířovskou plošinou 

s reliéfem ploché pahorkatiny, tvořené souvrstvím sedimentů ledovcovo-říčního a říčního 

původu s překryvy sprašových hlín. V posledním úseku protéká Lučina  rovinou Ostravské 

nivy, která je tvořena souvrstvím pleistocenních štěrkopísků a holocenních písčito-

hlinitých nánosů.  Klimaticky se jedná o mírně teplou oblast MT10 (obr. č. 2).  

V pramenném úseku  protéká Lučina úzkým zaříznutým údolním dnem tvaru V, 

který je charakteristický pro karpatské bystřiny.  Pouze v této části protéká Lučina 

typickou lesní krajinou Moravskoslezských Beskyd, kde je povodí součástí Chráněné 

krajinné oblasti Beskydy. Další úseky jsou ovlivněny venkovskou zástavbou obcí 

Dobratice, Vojkovice a posléze vodní nádrží Žermanice. V  úseku až po Havířov  protéká 

Lučina zemědělsko-lesní krajinou, travními porosty, silně fragmentovanými zbytky lesů 

s rozptýlenou venkovskou zástavbou. Dolní tok leží v  silně urbanizované sídelní krajině 

Ostravy, která je výrazně ovlivněná průmyslovou činností.  

Pro ochranu meandrujícího úseku toku s přirozenými břehovými porosty byla roku 

1992 v nivě Lučiny v Havířově  na ploše 40,65 ha zřízena přírodní památka Meandry 

Lučiny. Památka je tvořena přirozeným neregulovaným tokem řeky Lučiny, který se vine v 

délce cca 2,5 km říčními meandry tvořenými hliněnými naplaveninami, a na ně 

navazujícími mokřady a lužním porostem (Povodí Odry, 2005). 
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Obr. č. 2 – Klimatická charakteristika oblasti podle Quitta (1977) (zpracováno podle dat ČHMU, KÚ 

MSK, VÚV TGM, originál).  
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3. Hydrogeologie a geologie oblasti 

3.1. Hydrogeologie území 

Z hydrogeologického hlediska dělíme oblast na dva základní geomorfologicky a 

hydrogeologicky odlišné celky (Menčík et al., 1983): 

• horskou oblast Moravskoslezských Beskyd a Slezských Beskyd, tvořenou převážně 

slezskou jednotkou v godulském vývoji, 

• podhorskou oblast (Podbeskydskou pahorkatinou), tvořenou godulským i bašským 

vývojem slezské jednotky, podslezskou jednotkou a zčásti zakrytým kvartérním 

pokryvem. 

 Rozdílné hydrogeologické vlastnosti celých litostratigrafických komplexů se 

projevují nejen v laterálním, ale i vertikálním směru. Generelně relativně nepropustný 

svrchní karbon tvoří podklad území. Komplex flyšových příkrovů Západních Karpat je 

charakterizován střídáním různě propustných psamitů a pelitů. Hydrogeologická funkce 

jednotlivých poloh se liší podle příslušnosti ke strukturní jednotce a jejím vývoji. 

Karpatskou předhlubeň charakterizuje relativně nepropustný systém pelitů na karbonském 

podloží. Nejsvrchnější jednotkou jsou kvartérní sedimenty s relativně samostatným 

režimem (Čurda et al., 1998). 

Za hlavní kolektor v horské oblasti je považována připovrchová zóna, která zahrnuje 

svahové uloženiny s přilehlým pásmem podpovrchového rozvolnění. Probíhá konformně 

s povrchem terénu a její hydrogeologická funkce nemá jednoznačný vztah k litologickému 

typu původních hornin. Ve svazích členitějších částí území funguje pouze jako vodící 

(nikoli nádržní) kolektor. Ve flyšových komplexech se rozlišují tři hloubková pásma 

s odlišnou propustností:  

• přípovrchová zóna – dosahuje v godulských vrstvách do hloubek okolo 30-40 m. 

Působení podzemní vody a kolísání teplot způsobují intenzivní rozpukání,  

• pásmo otevřených puklin – má podstatně nižší propustnost, ale umožňuje ještě 

souvislý oběh podzemních vod. V godulských vrstvách a v horské části 

Moravskoslezských Beskyd dosahuje do hloubek 90-100 m. Ve větších hloubkách 

jsou ojedinělé otevřené pukliny podmiňovány tektonickými diskontinuitami.  
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Slezská a podslezská jednotka v podhůří Moravskoslezských Beskyd je budována 

převážně horninami s funkcí hydrogeologických izolátorů.  

Jako kolektory, v celkově více zpěvněném komplexu slezské jednotky, fungují 

těšínské vápence, mocnější polohy pískovců těšínsko-hradeckého souvrství a tělesa 

vyvřelin těšínitové asociace. Větší význam mezi méně zpevněnými horninami podslezské 

jednotky mohou mít strážské pískovce o mocnosti jednotlivých poloh okolo 1-30 m.  

Významnými kolektory kvartérního stáří jsou risské proluviální hlinité štěrky, 

přecházející do risských fluviálních štěrků a písků, fluviální štěrky a písky würmu, 

holocenní štěrky a písky a glacifluviální písky a štěrky. Jako izolátory fungují jemnozrnné 

ledovcové, eolické a fluviální uloženiny.  

Kromě kvartérního pokryvu mají největší hydrogeologický význam v podhorské 

oblasti sedimenty karpatu, kde převládají většinou izolátory. Významnými kolektory jsou 

zde polohy rozpadavých pískovců, písků, štěrků a slepenců ve fácii vrstev a čočkovité 

polohy rozpadavých pískovců, písků, štěrků a slepenců ve facii pestrých vrstev se sádrovci. 

Menší význam mají plošně omezené bazální klastika (pískovce, slepence, brekcie).  

Sedimenty spodního bádenu mají funkci izolátorů. Významným kolektorem jsou 

hrubozrnná klastika o mocnosti až 300 m.  

 

3.2.  Geologie oblasti 

Výsledná geologická stavba Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské 

pahorkatiny patří k soustavě charakteristické pro okrajový styk Českého masívu s vnějšími 

Karpaty. Je tvořena dvěmi odlišnými, vzájemně se překrývajícími strukturními patry – 

variským a neoidním. V jednotný celek byly zformovány až za alpínských (štýrských) 

horotvorných fází. (Menčík et al., 1983). 

Variské strukturní patro v autochtonním podkladu vněkarpatské soustavy vykazuje 

úzké vazby na geologický vývoj paleozoika Nízkého Jeseníku v obnažené části Českého 

masívu. Je jeho bezprostředním pokračováním do podkladu vněkarpatské soustavy.  
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Vývoj sedimentačních bazénů paleozoika probíhal po celou dobu pod vlivem 

synorogenních variských pohybů. Závěrečná konsolidace proběhla za asturské horotvorné 

fáze, která přeměnila paleozoický bazén v souš.  

Paleozoikum je překryto miocenní předhlubní, která patří k vnějším Západním 

Karpatům. Miocenní předhlubeň se rozpadá na dvě dílčí pánve. Z nich starší a vůči 

vněkarpatskému systému vnitřnější ležící pánev obsahuje sedimenty karpatu, mladší je 

spodnobádenského stáří. Jejich sedimentární výplň patří k autochtonní části neoidního 

strukturního patra.  

Alochtonní příkrovová stavba slezské a podslezské jednotky byla orogenními pohyby 

do prostoru Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny dopravena až 

v miocénu, mezi karpatem a spodním bádenem (staroštýrská fáze) a po spodním bádenu a 

pravděpodobně ještě před bádenem svrchním (mladoštýrská fáze).  

V sedimentárních sériích podslezské jednotky jsou zachovány sekvence 

svrchnokřídového až oligocenního stáří. Slezská jednotka má ve své dnešní stavbě 

zachovány dva základní vývoje – godulský a bašský. Z nich pouze godulský vývoj 

obsahuje kompletní vrstvení sled od svrchní jury po oligocén. Sedimentace vývoje 

bašského začíná rovněž v juře, končí však svrchní křídou.  

Současná povrchová geologická stavba Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské 

pahorkatiny nese znaky mladě vyvrásněného pohoří. Přímé doklady o vývoji tohoto 

horstva po ukončení vrásnění v mladoštýrské fázi až do uložení sedimentů rissu chybějí. 

Ze vztahu k risským a würmských říčním a proluviálním sedimentům však vyplývá, že již 

v této době existovaly základy dnešní vodní soustavy a povrchového reliéfu, které 

ovlivňovaly současně i rozsah severského zalednění a na něj navazující systém 

proluviálních, fluviálních a glacifluviálních sedimentů (Menčík et al., 1983).  
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3.2.1. Slezská jednotka 

Na území Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny se Slezská 

jednotka vyznačuje dvěma odlišnými vývoji – godulským a bašským. Pro řeku Lučinu je 

významnější vývoj godulský. Tento vývoj s kompletním vrstvením sledem a maximálním 

nahromaděním sedimentů patří k hlavnímu vývoji, který se podílí na stavbě slezské 

jednotky. Zachování vrstev bašského vývoje je v dnešní geologické stavbě značně 

omezené. Sedimentace slezské jednotky je v době spodní křídy doprovázena silným 

bazickým vulkanismem s vyvřelinami těšínitové asociace.  

V godulském vývoji sedimentace začíná vendryňským souvrstvím z nejvyšší jury do 

křídy. Charakteristickým členem jsou světlé těšínské vápence, které se vyznačují střídáním 

mikritových a bioklastických vápenců se zelenošedými a šedými vápnitými jílovci. 

Zvýšený přínos siliciklastického materiálu vyvolal nástup flyšové sedimentace, jehož 

představitelem je těšínsko-hradišťské souvrství. Svrchní těšínské vrstvy tvoří rytmický flyš 

(střídání tmavých vápnitých jílovců a laminovaných pískovců). Pískovcový vývoj ve 

spodní části hradišťských vrstev odráží přínos hrubě klastického materiálu a intenzivní 

klesání pánve s podmořským vulkanismem. Dalším členem v godulském vývoji je 

veřovické souvrství, tvořené černými prokřemenělými na pyrit bohatými jílovci. Nadloží 

veřovického souvrství je tvořeno lhoteckým souvrstvím, jejichž spodní část navazuje na 

sedimentaci veřovických souvrství, výše pak přibývají polohy skvrnitých vápnitých 

jílovců, k nimž později přistupují i pískovce s rohovci (Chlupáč, 2002). 

Ve svrchní křídě došlo k zásadní změně sedimentace, kdy pod vlivem horotvorných 

procesů vzrostla mobilita prostorů flyšové sedimentace. Se značnou subsidencí se usadilo 

mocné godulské souvrství tvořené drobně rytmickým flyšem. Na toto souvrství nasedá 

istebňanské souvrství reprezentující drobovité pískovce, jež se střídají s polohami 

černošedých jílovců (Chlupáč, 2002). V paleogénu nastupuje sedimentace 

podmenilitového souvrství, které je tvořeno převahou buď pelitické nebo písčité 

sedimentace. K pelitickým faciím patří sekvence s převládající tmavošedými nevápnitými 

jílovci, které se střídají se zelenavými až hnědavými jílovci. Pískovcovo-slepencová 

sedimentace je formována hrubě rytmickým písčitým flyšem. Pouze útržkovité zastoupení 

má menilitové souvrství v paleogénu slezské jednotky. Poslední vrstevní jednotkou jsou 

krosněnské vrstvy, které se vyznačují střídáním tenkých lavic modrošedých, silně 
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vápnitých prachovců, jemně až středně zrnitých pískovců a šedých, silně vápnitých jílovců 

(Menčík et al., 1983). 

 

3.2.2. Podslezská jednotka 

Podslezská jednotka je tvořena neflyšovým vývojem svrchní křídy až oligocénu. 

Z litostratigrafického hlediska zahrnuje frýdecké souvrství, podmenilitové, menilitové 

souvrství a jejich bezprostřední nadloží. Ve sledované oblasti je zastoupeno jen frýdecké 

souvrství, charakteristické naprostou převahou šedých až tmavošedých písčito-

prachovitých vápnitých jílovců až jílovitých vápenců, často výrazně laminovaných šedých 

vápnitých drobových pískovců centimetrových mocností (Čurda et al., 1992). V pelitech se 

pak místy objevují sporadické bloky a valouny exotických hornin (krystalinika, kvarcitů, 

vápenců, karbonských hornin a křemene), které svědčí o skluzech a bahnotocích (Menčík 

et al., 1983).  

 

3.2.3. Geologie Lučiny 

Řeka Lučina pramení v severovýchodní části Moravskoslezských Beskyd. Od 

pramene po okolí obce Vojkovice je podloží tvořeno podslezskou jednotkou 

reprezentovanou jíly, místy vápnitými jílovci a slepenci podmenilitového souvrství. 

V okolí obce Dobratice a u Vojkovic vystupuje křídové pestré frýdlantské souvrství, kde 

úzkou část podloží tvoří menilitové souvrství s lávkami pískovců a rohovců.  

Území od Dolních Tošanovic po Dolní Bludovice je tvořeno křídou godulského 

vývoje slezské jednotky zastoupenou těšínsko hradišťským souvrstvím, pro které je 

charakteristické střídání tmavě šedých jílovců s lávkami pískovců. Úsek od Horních 

Domaslavic po Dolní Bludovice je zpestřen výskyty vulkanických hornin těšínitové 

formace. Okolí Dolních Domaslavic je tvořeno navíc jurskými vápnitými jílovci spodního 

těšínského souvrství. V Dolních Bludovicích podloží přechází zpátky do podslezké 

jednotky tvořené frýdlantským souvrstvím a blíže Havířovu pak do těšínsko hradišťského 

souvrství. Okolí přehrady Žermanice a v blízkosti Havířova se v malých úsecích vyskytuje 

také veřovické souvrství reprezentováno nevápnitými černými jílovci. V úseku mezi 
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Žermanicemi a Horními Bludovicemi se ojediněle objevují tektonické šupiny tvořené 

těšínskými vápenci.  

Od Havířova po Ostravu je podloží Lučiny tvořeno neogenními písky a písčitými 

slínovce, místy vápnitými jíly se slabými vložkami písku patřících karpatské předhlubni. 

Tento úsek je překryt kvartérními sedimenty glacifluviálního původu.  
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4. Terénní dokumentace 
 

Odběr vzorků byl proveden na 14 lokalitách (tab. č. 1) a to ve směru proti proudu 

řeky Lučiny od Ostravy až k počátku toku. Byly odebírány pouze sedimenty z koryta 

v nepravidelných intervalech na dobře přístupných místech. V mnoha případech je řečiště 

regulováno, což stěžilo nebo vůbec neumožnilo odebírání vzorku. Snahou pro odběr 

reprezentativního vzorku bylo vzorkování prováděno většinou nad mosty silnic 

překračujících řeku. Celková mapa s odběry je uvedena v příloze č. 1. 

Tab. č. 1 -  Lokality odběrů. 

Číslo 
vzorku Lokalita B řeh č. GPS Souřadnice  

1 
V Ostravě Radvanicíh, pod mostem u 

Báňské záchranné stanice levý  205 
N49 49.038 E18 

19.811 

2 
V Ostravě Kunčicích, naproti Nové Huti, 

100m nad mostem levý  206 
N49 48.252 E18 

19.718 

3 
Nad mostem od Nové Huti směrem na 

Bartovice levý  208 
N49 46.980 E18 

20.805 

4 Nad mostem směrem z Bartovic na Šenov levý  209 
N49 46.929 E18 

22.156 

5 
Šenov u Rudné - meandr Lučiny, 400m 

proti proudu  pravý  210 
N49 46.988 E18 

23.036 

6 Pod mostem spojujícím Havířov a Šenov  pravý  211 
N49 47.112 E18 

24.670 

7 
U Havířova, druhý meandr v blízkosti 

vyústění potoka Stružníku levý  212 
N49 46.227 E18 

25.954 

8 Horní Bludovice - cca 500m nad mostem  pravý  213 
N49 44.820 E18 

26.118 

9 Žermanice - pod starým silničním mostem pravý  214 
N49 44.205 E18 

26.457 

10 
Nad silničním mostem mezi Horními a 

Dolními Domaslavicemi  pravý  215 
N49 42.218 E18 

27.967 

11 Vojtkovice - 200m od mostu  levý 216 
N49 40.860 E18 

28.196 

12 Dobratice - 50m od mostku  levý  217 
N49 40.216 E18 

29.012 

13 Mostek přes Lučinu v Dobraticích levý 218 
N49 40.080 E18 

28.906 

14 Amerika - mostek přes Lučinu pravý  219 
N49 39.174 E18 

29.399 
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Lokalita č. 1  

První lokalita (obr. č. 3 a, b, c) se nachází v Ostravě Radvancích. Odběr byl proveden 

z levého nánosového břehu, pod mostem u Báňské záchranné stanice. Koryto řeky v těchto 

místech zregulováno nebylo. Přístup k řece Lučině byl ztížen pouze porostem v jejím 

okolí. 

        

Obr. č.  3 a, b – Odběrné místo lokality č.  1. 

 

 

Obr. č. 3 c – Lokalizace odběrného místa č. 1 (mapa z Googlemap, upraveno). 
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Lokalita č. 2 

Další odběrné místo (obr. č. 4) je v Ostravě Kunčicích, naproti Nové Huti. Vzorky 

byly odebrány z levého nánosového břehu, cca 50m proti proudu řeky u mostu ulice 

Rudná.  

 

 

Obr. č. 4 – Lokalizace odběrného místa č. 2 (mapa z Googlemap, upraveno). 

 

Lokalita č. 3 

Tato lokalita (obr. č. 5 b) se nachází nad mostem u Nové Huti směrem na Bartovice. 

Odběr byl proveden z levého nánosového břehu, avšak znesnadněn značným houštím a 

neupraveností okolí řečiště. Vzorek byl odebrán z 1m vysokého podélného valu, který již 

zarůstal vegetací (obr. č. 5 a). 



Sylva Michálková: Složení hrubozrnných sedimentů. 

2010 15 

 

Obr. č. 5 a – Místo odběru  vzorku č. 3. 

 

 

Obr. č. 5 b – Lokalizace odběrného místa č. 3 (mapa z Googlemap, upraveno). 
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Lokalita č. 4 

V oblasti, kde začíná Lučina meandrovat (obr. č. 6 a), nad mostem silnice z Bartovic 

směrem na Šenov, vedle rychlostní silnice Rudné (obr. č. 6 c), byl uskutečněn další odběr a 

to z pravého nánosového břehu, kde je štěrkový val tvořen poměrně hrubozrnným 

materiálem (obr.č. 6 b). Ve velkých valounech se vyskytuje převážně pískovec (o 

průměrné velikosti nad 10 cm), v klastech se nachází rovněž křemen (cca 10%) nebo místy 

souvky glaciálního původu (1%).  

 

    

Obr. č. 6 a, b  – Odběrné místo lokality č. 4. 

 

 

Obr. č. 6 c – Lokalizace odběrného místa č. 4 (mapa z Googlemap, upraveno). 
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Lokalita č. 5 

Tento odběr byl proveden v meandru Lučiny. Nachází se v Šenově u silnice Rudná 

(obr. č. 7 c), nad mostem mezi Václavovicemi a Šenovem. Vzorky byly odebrány z dobře 

dostupného místa, z levého nánosového břehu (obr. č. 7 a). Kromě obvyklého výskytu 

hornin se zde rovněž objevují souvky ve větším množství (obr. č. 7 b).  

           

Obr. č. 7 a, b – Odběrné místo v meandru Lučiny. 

 

 

Obr. č. 7 c – Lokalizace odběrného místa č. 5 (mapa z Googlemap, upraveno). 
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Lokalita č. 6 

Další odběrné místo se nachází pod mostem v Havířově u koupaliště (obr. č. 8). 

Poblíž je letní kino a hřiště. Odebíralo se z pravého břehu, kde byly také nalezeny bloky 

porcelanitů (vypálený haldový materiál) a úlomky z uhelných hald. Tento materiál 

pravděpodobně pochází z úprav a staveb městských komunikací. 

 

 

Obr. č. 8 – Lokalizace odběrného místa č. 6 (mapa z Googlemap, upraveno). 
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Lokalita č. 7 

Sedmým místem pro odběr byl druhý meandr v blízkosti vyústění potoka Stružníku 

v Havířově (obr. č. 9 b). Vzorek byl brán z levého nánosového břehu, proti proudu řeky. 

V místě odběru se také vyskytovalo velké množství antropogenního materiálu, např. cihly, 

úlomky asfaltu, betonu, sklo nebo porcelán (obr. č. 9 a).  

 

Obr. č. 9 a – Ukázka místa odběru v lokalitě č. 7. 

 

 

Obr. č. 10 b – Lokalizace odběrného místa č. 7 (mapa z Googlemap, upraveno). 
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Lokalita č. 8 

Další odběrové místo bylo v Horních Bludovicích (obr. č. 11 c). Vzorky byly 

nabírány z pravého břehu cca 500m od mostu, proti proudu Lučiny (obr. č. 11 a, b). 

Řečiště bylo v této oblasti hodně zregulováno, proto hledání vhodných míst k odběru 

reprezentativních vzorků nebylo snadné.  

         

Obr. č. 11 a, b – Odběrné místo v Horních Bludovicích.  

 

 

Obr. č. 11 c – Lokalizace odběrného místa č. 8 (mapa z Googlemap, upraveno). 
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Lokalita č. 9 

V Žermanicích (obr. č. 12) byl vzorek odebrán z pravého nánosového břehu pod 

starým silničním mostem. Valounový materiál zde byl méně opracovaný se 

zřetelnými destičkovitými úlomky slínovců a prachovců, které náležejí podložním 

horninám.  

 

Obr. č. 12 – Lokalizace odběrného místa č. 9 (mapa z Googlemap, upraveno). 
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Lokalita č. 10 

Odběr byl realizován nad silničním mostem mezi Horními a Dolními Domaslavicemi 

(obr. č. 13 b). Vzorek byl brán z pravého nánosového břehu proti proudu Lučiny. 

Nacházely se zde velké klasty tvořené deskovitými, neopracovanými pískovci. Tento úsek 

toku je z části regulován (obr. č. 13 a). 

 

 

Obr. č. 13 a – Částečně zregulované koryto Lučiny v místě odběru vzorku č.10. 

 

 

Obr. č. 13 b – Lokalizace odběrného místa č. 10 (mapa z Googlemap, upraveno). 
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Lokalita č. 11 

Další lokalita byla ve Vojtkovicích (obr. č. 14 c), kde se odebíralo u silničního 

mostu, cca 200m proti proudu řeky z levého břehu. Hlavní části materiálu byly 

neopracované, většinou velké klasty, občas i stavební suť. Velikost toku se postupně 

zmenšuje. Lokality v této oblasti byly již snadněji dostupné (obr. č. 14 a, b).  

            

Obr. č. 14 a, b – Místo odběru dalšího vzorku v korytě Lučiny. 

 

 

Obr.  č.14 c – Lokalizace odběrného místa č. 11 (mapa z Googlemap, upraveno). 
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Lokalita č. 12 

Tato lokalita se nachází v Dobraticích (obr. 15 b). Odebíralo se přibližně 50m proti 

proudu od mostku z levého břehu, kde byl snadný přístup. Bylo zde zpozorováno velké 

množství jílovito-prachovitých úlomků z okolních hornin (obr. č. 15 a).   

 

Obr. č. 15 a – Odběrné místo vzorků, kdy v pozadí je patrný výchoz hornin podloží. 

 

 

Obr. č. 15 b – Lokalizace odběrných míst č. 12 a 13 (mapa z Googlemap, upraveno). 
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Lokalita č. 13 

V Dobraticích se nachází další lehce přístupná lokalita (obr. č. 15 b). Vzorky byly 

odebrány z levého břehu (obr. č. 16 a, b), u mostku západně od tamějšího kostela. 

Vyskytují se zde neopracované úlomky pískovců, místy úlomky rozpadavých jílovců.  

    

Obr. č. 16 a, b – Ukázka místa odběru.  
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Lokalita č. 14 

Poslední lokalita byla u mostku přes Lučinu v Dobraticích v místní části Amerika 

(obr. č. 17). Nachází se zde neregulované, snadno dostupné řečiště tvořeno především 

neopracovanými valouny pískovce. Vzorky byly odebírány z pravého břehu.  

 

Obr. č. 17 – Lokalizace odběrného místa č. 14 (mapa z Googlemap, upraveno). 
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5. Metodika 
Tato etapa byla realizována v petrografické laboratoři VŠB-TU v Ostravě, kde hlavní 

náplní práce byla analýza odebraných vzorků. Základními metodami byl zrnitostní rozbor 

sedimentů a valounová analýza. 

 

5.1.  Zrnitostní rozbor sedimentu 

V laboratorních podmínkách byly všechny vzorky, pro snadnější manipulaci a 

usnadnění přípravy, vyjmuty z pytlů a umístěny do připravených nádob. Poté bylo 

provedeno sítování suchou cestou, které je standardní metodou sloužící k rozdělení 

sypkých od nesoudržných materiálů do jednotlivých frakcí (Benn, Evans 2004, Hubbard, 

Glasser 2005).. Celý postup přípravy a sítování byl prováděn u všech 14 vzorků zvlášť.  

 

5.1.1. Sítování frakce nad 31,5 mm 

Z jednotlivých vzorků byly pomocí lopatky a s použitím síta (průměrná velikost ok 

31,5 mm) postupně odděleny valouny  o velikosti nad 31,5 mm. Propad byl umístěn zpět 

do nádob a usušen. Vzorky nad 31,5 mm byly omyty, aby se odstranil nežádoucí organický 

a jiný materiál, dány do dalších připravených nádob a také usušeny (obr. č. 18).  

 

       

Obr. č. 18 - Ukázky vzorku č. 4 (vlevo) a vzorku č. 8 (vpravo), v levé nádobě vždy  umístěna frakce 

nad 31,5 mm v pravé menší jak 31,5 mm. 
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5.1.2.  Sítování frakce pod 31,5 mm 

Z usušeného vzorku o velikosti valounů menší jak 31,5 mm byly odebrány cca 3 kg, 

které byly umístěny do dalších nádob. Zbylý materiál byl nasypán do mikrotenových 

sáčků, které byly označeny příslušným číslem vzorku.  

Odvážené množství vzorku bylo prosítováno pomocí na sobě umístěných sít o 

velikosti ok 0,063 mm a 2 mm. Během sítování byl materiál promytý vodou, kdy se 

odplavily nežádoucí odplavitelné částice, které by mohly během dalšího sítování zanést  

síta. Takto připravené vzorky byly umístěny zpět do nádob a usušeny.  

Po vysušení byl každý vzorek zvážen, hmotnost byla v tabulce zapsána jako 

hmotnost M2. Poté byla odvážená navážka postupně pomocí sít o velikosti ok 4, 8 a 16 

mm ručně prosévána tak dlouho, dokud jednotlivými síty nepropadaly žádné valounky. 

Každé síto s roztříděným materiálem bylo zváženo a váha byla zaznamenaná do tabulky 

jako hmotnost Ri.  

Z navážky o velikosti valounů pod 4mm bylo odebráno 300 g vzorku. Zbytek vzorku 

byl vsypán do označených sáčků. Materiál byl nasypán na síta, která byla sestavena od 

nejmenších otvorů po největší (0,063; 0,125; 0,250; 0,500; 1; 2 mm). Horní síto bylo 

opatřeno víkem a zcela vespodu, pod sítem s nejmenší velikostí ok, byla miska na propad. 

Navážka byla nasypána na horní síto, uzavřena víkem a upevněna přítlačnou deskou 

prosévacího přístroje firmy Fritsch. Doba prosévání byla nastavena na 4 minuty, amplituda 

na 2 mm. Po ukončení procesu byla jednotlivá síta postupně odebírána a prosévání ručně 

dokončeno. Síta s valouny byla opět zvážena a hmotnost zapsána do tabulky jako hmotnost 

Ri. Jemné částice, které propadly na dno, byly zaznamenány jako hmotnost p.  

Tento celý postup byl proveden u všech 14 vzorků. Všechny vzorky byly zvlášť, dle 

rozsítované velikosti zrn, sesypány do označených mikrotenových sáčků. Po skončení 

procesu sítování u každého vzorku byla všechna síta očištěna, aby nedošlo k dalšímu 

zkreslení.    

Frakce byly váženy na laboratorních digitálních váhách s přesností na dvě desetinná 

místa. Po ustálení vah byla zaznamenána váha a odečtena hmotnost jednotlivých sít. 

Zvážené frakce byly použity pro vyjádření procentuálního zastoupení frakcí ve vzorku a ke 

konstrukci kumulačních křivek.  
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5.2. Valounová analýza 

 Valounové analýzy byly provedeny u všech odebraných vzorků. Hodnoceny byly 

valouny s rozmezí frakcí 2-4, 4-8, 8-16, 16-31,5 mm, a nad 31,5 mm byly analyzovány 

samostatně.V jednotlivých frakcích byl materiál rozdělen podle petrografického složení, 

geneze či antropogenního původu. U vybraných materiálů (pískovec, cihla, struska) byl 

sledován stupeň zaoblení. 

Pro určení stupně zaoblení byla použita škála podle Powerse (1953), kdy se 

jednotlivé klasty vizuálním srovnáváním s tabulkou zařazují do jedné ze šesti tříd 

v rozmezí od velmi ostrohranných k dobře zaobleným. Škála začíná na hodnotě 0,12, 

protože valouny s menší hodnotou nejsou pozorováním snadno rozlišitelné (Powers, 1953). 

Kritéria popisující jednotlivé třídy jsou uvedeny v tab. č. 2, pro usnadnění určení jsou na 

obr. č. 19 tyto třídy zaoblení také nakresleny. 

 

Tab. č. 2 -  Popisná kritéria pro jednotlivé třídy zaoblení podle Powerse (1953). 

Třída Popis 

Velmi ostrohranné (VA = very angular) hrany a plochy neopracované; ostré, jemné výčnělky 

Ostrohranné (A = angular) hrany a plochy neopracované 

Poloostrohranné (SA = sub angular) plochy neopracované, hrany opracované 

Polozaoblené (SR = sub rounded) hrany a plochy opracované, ale jasně rozeznatelné 

Zaoblené (R = rounded) hrany a plochy opracované a stěží rozeznatelné 

Dobře zaoblené (WR = well rounded) hrany a plochy nejsou rozeznatelné 

 

 
Obr. č. 19 - Třídy zaoblení podle Powerse (1953). Škála od velmi ostrohranných (very angular) po 

dobře zaoblené klasty (well rounded). 
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5.2.3. Valounová analýza frakce nad 31,5 mm 

Již usušené vzorky byly nejprve rozděleny do petrografických skupin. Po rozřazení 

byly valouny sečteny.  

Velikost klastů má značný genetický význam, protože dovoluje vyvozovat na 

podmínky vzniku, transportační sílu a charakter sedimentačního prostředí, průběh 

ukládání, apod. Zaoblení (opracovanost) klastů tedy závisí na transportujícím prostředí, 

délce transportu a složení klastů (Růžička et al., 2003).  

 

5.2.4.  Valounová analýza frakce 2-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm 

Vzorky o velikosti zrn 16-31,5 mm byly petrograficky rozděleny a sečteny.   

U každého vzorku frakce 4-8 mm, 8-16 mm, bylo kvartováním odpočítáno 200 

valounů a poté rozděleno do petrografických skupin. Zvlášť byly petrograficky a geneticky 

odděleny odlišné horniny a antropogenní materiál jako pískovec, cihla a struska. Pro tyto 

valounky byly vytvořeny tabulky, do kterých bylo zapisováno jejich množství podle stupně 

zaoblení dle tabulky č. 2., popř. podle obrázku č. 19. Zbylé petrografické skupiny byly 

sečteny a zaznamenány zvlášť.  

Ze vzorku frakce 2-4 mm bylo také odejmuto 200 valounků, které byly petrograficky 

rozděleny a sečteny.   
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6. Vyhodnocení 

6.1.  Zrnitostní rozbor 

6.1.1. Sítování frakce nad 31,5 mm 

Navážky byly postupně rozsítované pomocí síta o velikosti ok 31,5 mm. Propad byl 

umístěn do nádob a usušen. Valouny o velikosti větší jak 31,5 mm byly rozděleny podle 

jejich geneze. U všech klastů byl sledován stupeň zaoblení, který je ve výsledné tabulce 

označen velkým písmenem. Rozdělení valounů a stupeň jejich zaoblení je uveden v tab. č. 

18. 

 

6.1.2. Sítování frakce pod 31,5 mm 

Sítováním vzorků přes posloupnou sadu sít a následným vážením jednotlivých frakcí 

byly získány hmotnosti jednotlivých frakcí, následně převedené na hmotnostní procenta, 

která se použila ke konstrukci zrnitostních histogramů. Hodnoty zvážených frakcí, ze 

kterých se při jejich konstrukci vycházelo, jsou uvedeny v tab. č. 3-14. Data z jednotlivých 

frakcí dále posloužila pro tvorbu kumulačních křivek. Histogramy jsou uvedeny v příloze 

č. 2. Kumulační křivky, které byly vyhodnoceny jako strmě stoupající v rozmezí frakcí od 

hrubého písku po střední štěrk a označení těchto sedimentů (Konta, 1973), jsou v příloze č. 

3.  
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Tab. č. 3-17 – Tabulkový přehled rozsítovaných vzorků 1-14,  frakce pod 31,5 mm.  

Vzorek č.1     Vzorek č. 2   

Otvor síta 
(mm) 

Hmotnost 
zbytku Ri 

(g) %  
Otvor síta 

(mm) 

Hmotnost 
zbytku Ri 

(g) % 
16 726,27 20,09  16 504,5 14,19 
8 759,36 21,01  8 402,5 11,33 
4 484,89 13,42  4 437,52 12,33 
2 365,6 10,11  2 337,01 9,48 
1 299,26 8,28  1 575,77 16,19 

0,5 579,63 16,05  0,5 791,86 22,27 
0,25 332,35 9,2  0,25 410,03 11,53 
0,125 58,09 1,61  0,125 81,25 2,28 
0,063 6,77 0,19  0,063 13,84 0,39 

p zbytek na dně 1,58 0,04  p zbytek na dně 1,84 0,01 
vysušená 

hmotnost M2 3613,8 100  
vysušená 

hmotnost M2 3556,12 100 
       

 Vzorek č.3     Vzorek č.4   

Otvor síta 
(mm) 

Hmotnost 
zbytku Ri 

(g) %  
Otvor síta 

(mm) 

Hmotnost 
zbytku Ri 

(g) % 
16 614,21 17,91  16 740,12 20,15 
8 936,32 27,3  8 608,63 16,57 
4 519,08 15,12  4 587,48 16 
2 161,4 4,71  2 448,4 12,21 
1 172,46 5,03  1 509,65 13,88 

0,5 411,01 12  0,5 445,3 12,13 
0,25 419,16 12,21  0,25 236,6 6,44 
0,125 155,74 4,52  0,125 78,45 2,14 
0,063 35,52 1,04  0,063 14,98 0,41 

p zbytek na dně 4,58 0,16  p zbytek na dně 2,81 0,07 

vysušená 
hmotnost M2 3429,48 100  

vysušená 
hmotnost M2 3672,42 100 

       

 Vzorek č.5     Vzorek č.6   

Otvor síta 
(mm) 

Hmotnost 
zbytku Ri 

(g) %  
Otvor síta 

(mm) 

Hmotnost 
zbytku Ri 

(g) % 
16 793,97 23,89  16 1011,79 30,45 
8 608,15 18,3  8 728,85 21,94 
4 363,66 10,94  4 566,97 17,06 
2 235,42 7,08  2 258,74 7,79 
1 338,7 10,19  1 133,34 4,01 

0,5 557,67 16,78  0,5 154,64 4,65 
0,25 352,45 10,6  0,25 299,1 9,01 
0,125 59,37 1,79  0,125 139,9 4,21 
0,063 11,21 0,34  0,063 25,42 0,77 

p zbytek na dně 2,91 0,09  p zbytek na dně 3,68 0,11 
vysušená 

hmotnost M2 3323,51 100  
vysušená 

hmotnost M2 3322,34 100 
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Vzorek č.7     Vzorek č.8   

Otvor síta 
(mm) 

Hmotnost 
zbytku Ri 

(g) %  
Otvor síta 

(mm) 

Hmotnost 
zbytku Ri 

(g) % 
16 1053,8 31,32  16 1457,49 42,56 
8 642,59 19,09  8 823,49 24,05 
4 476,38 14,15  4 456,54 13,34 
2 261,07 7,76  2 164,9 4,82 
1 260,79 7,75  1 109,61 3,2 

0,5 222,96 6,62  0,5 99,1 2,9 
0,25 294,3 8,74  0,25 202,09 5,9 
0,125 127,6 3,79  0,125 94,6 2,76 
0,063 22,27 0,66  0,063 13,51 0,4 

p zbytek na dně 4,13 0,12  p zbytek na dně 2,24 0,07 
vysušená 

hmotnost M2 3365,89 100  
vysušená 

hmotnost M2 3423,57 100 
       

 Vzorek č.9     Vzorek č.10   

Otvor síta 
(mm) 

Hmotnost 
zbytku Ri 

(g) %  
Otvor síta 

(mm) 

Hmotnost 
zbytku Ri 

(g) % 
16 381,73 11,16  16 231,26 9,41 
8 72,56 22,29  8 339,21 12,5 
4 322,76 9,43  4 331,64 12,28 
2 519,16 15,17  2 363,42 18,11 
1 429,18 12,54  1 668,69 19,02 

0,5 593,48 17,34  0,5 654,73 18,63 
0,25 295,43 8,63  0,25 324,28 9,23 
0,125 78,72 2,3  0,125 20,22 0,58 
0,063 28,31 0,83  0,063 4,73 0,13 

p zbytek na dně 10,69 0,31  p zbytek na dně 3,89 0,11 
vysušená 

hmotnost M2 3422,02 100  
vysušená 

hmotnost M2 3515,07 100 

       

 Vzorek č.11     Vzorek č.12   

Otvor síta 
(mm) 

Hmotnost 
zbytku Ri 

(g) %  
Otvor síta 

(mm) 

Hmotnost 
zbytku Ri 

(g)   
16 516,9 16,86  16 450,45 16,66 
8 302,58 11  8 558,03 19,91 
4 163,13 7,19  4 279,9 8,47 
2 435,87 11,91  2 488,5 14,78 
1 826,11 22,58  1 413,35 12,51 

0,5 613,77 16,77  0,5 372,33 11,27 
0,25 338,18 9,24  0,25 297,36 9 
0,125 112,56 3,08  0,125 137,02 4,14 
0,063 40,94 1,12  0,063 71,51 2,16 

p zbytek na dně 9,31 0,25  p zbytek na dně 36,3 1,1 
vysušená 

hmotnost M2 3659,35 100  
vysušená 

hmotnost M2 3304,75 100 
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Vzorek č.13     Vzorek č.14   

Otvor síta 
(mm) 

Hmotnost 
zbytku Ri 

(g) %  
Otvor síta 

(mm) 

Hmotnost 
zbytku Ri 

(g) % 
16 389,62 14,15  16 626,68 18,12 
8 540,18 18,5  8 352,04 13,06 
4 293,06 8,72  4 216,1 9,13 
2 472,59 13,65  2 355,52 10,27 
1 329,73 9,53  1 374,22 10,81 

0,5 431,59 12,47  0,5 549,16 15,87 
0,25 517,07 14,94  0,25 565,06 16,34 
0,125 206,13 5,69  0,125 179,88 5,2 
0,063 57,04 1,65  0,063 31,03 0,9 

p zbytek na dně 24,09 0,7  p zbytek na dně 10,07 0,3 

vysušená 
hmotnost M2 3461,1 100  

vysušená 
hmotnost M2 3458,76 100 
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6.2. Valounová analýza 

Výsledkem analýzy je rozčlenění valounů do jednotlivých genetických skupin. 

Provenience jsou v tabulkách uvedeny v procentuálních hodnotách a velkými písmeny jsou 

uvedeny stupně zaoblení valounů, které byly hodnoceny podle tab. č. 2. Rozlišeno bylo 

několik typů hornin, které odpovídají složení místních (pískovce, slepence, křemen, 

prachovec, aj.). Z antropogenního materiálu byly rozlišeny struska, sklo, haldový materiál, 

beton, aj. 

6.2.3. Valounová analýza frakce nad 31,5 mm 

Navážky byly postupně rozsítované pomocí síta o velikosti ok 31,5 mm. Propad byl 

umístěn do nádob a usušen. Valouny o velikosti větší jak 31,5 mm byly rozděleny podle 

jejich geneze. U všech klastů byl sledován stupeň zaoblení, který je v tabulce uveden 

velkým písmenem (tab. č. 18).  

Petrografické složení valounů v této frakci vykazuje značnou variabilitu, kdy celkem 

bylo rozpoznáno 19 různých kategorií. V celkovém materiálu dominuje pískovec, jehož 

podíl je až 100% (vzorek č. 6). Minimum zastoupení pískovce je ve vzorku č. 1 (51,5 %), 

který je v této frakci výrazně ovlivněn přítomností antropogenního materiálu - asfaltu 

(6,1%) a strusky (9,1%). 

Z dalších hornin ve větším množství je zde zastoupen slepenec ve vzorku č. 2 (40%) 

a křemen ve vzorku č. 10 (10%). Nejvíce valounů prachovce je obsaženo ve vzorcích č. 10 

(20%) a č. 1 (18,5%). Dále byly v různých vzorcích rozpoznány valouny prachovce 

karbonského stáří (vzorek č. 1), prachovce až pískovce (vzorek č. 10) nebo prachovce 

s flórou (vzorek č. 8), jehož zdroj je antropogenní a pochází z rozvezeného haldového 

materiálu.  

Největší zastoupení vápence (15,1%) je ve vzorku č.1. V materiálu z lokality č. 8 

byly nalezeny vápence „Štramberského typu“, jehož původ v této oblasti je však 

antropogenní. Vápnité pískovce a prachovce obsahovaly vzorky č. 8 (9,4%) a č. 9 (8,9%) a 

lze předpokládat, že pocházejí z horninového podloží. 

Menší zastoupení z dalších petrologických skupin má např. kvarcit. Antropogenní 

materiál reprezentují droba (vzorek č. 8), rula (vzorek č. 11), beton ve vzorku č. 12 (3,8%), 



Sylva Michálková: Složení hrubozrnných sedimentů. 

2010 36 

cihla (vzorek č. 7, 2, 7%), asfalt ve vzorku č. 1 (6,1%), ve vzorku č. 14 je to střešní krytina 

(5,3%) a struska ve vzorcích z lokalit č. 1 (9,1%) a č. 13 a to dokonce s 15,8%.  

Těšínit obsažený ve vzorcích č. 7, 8, a 9 odpovídá geologickému podloží v těchto 

lokalitách.  

Nejrozmanitější vzorky této frakce o velikosti valounů nad 31,5 mm byly odebrány 

z lokality č. 7 a č. 8, kde bylo rozpoznáno 7 různých kategorií. Celkem v osmi ze čtrnácti 

vzorků byl nalezen antropogenní materiál, přičemž největší procentuální zastoupení má 

struska ve vzorcích  č. 13 (15,8%) a ve vzorku č. 1 (9,1%).  

 

Tab. č. 18 - Valounová analýza, frakce nad 31,5 mm. 
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6.2.4. Valounová analýza. Frakce pod 31,5 mm 

Po umytí a vysušení bylo všech 14 vzorků rozděleno podle velikostí valounů do 

frakcí 2-4; 4-8; 8-16; 16-31,5 mm. Poté byly valouny roztříděny do tabulek a to podle 

svého petrografického původu a stupně zaoblení.  

Vizuálním porovnáním studovaných klastů se škálou zaoblení podle Powerse (1953) 

(tab. č. 2) byly získány procentuální podíly tříd pro vybrané skupiny hornin. Hodnoceny 

byly všechny valouny, avšak podrobněji byl klasifikován pískovec a antropogenní struska 

a cihla. K analýze byly použity všechny frakce. Přehled valounových analýz všech vzorků 

je uveden v tab. č. 19-33. 

Výsledné zastoupení jednotlivých tříd, vyjádřeno formou kruhových diagramů pro 

frakce 2-4, 8-16, 16-31,5 mm, je uvedeno v příloze č. 4.  

 

Tab. č. 19 – Valounová analýza vzorku č. 1. 

    Vzorek č. 1   

            

16-31,5mm   8-16mm Zaoblení % 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑ % VA A SA SR R WR 

pískovec 69,6 SR-WR  pískovec 61,4   1 9,5 43 7 1,5 

struska 12,5 A-SR  struska 16,8 1,05 1,05 8,5 6,4     

křemen 1,8 R  cihla 1,5     0,5 1     

granit 1,8 A  křemen 10,9 A-WR 

haldový materiál 10,7 A-R  prachovec 7,4 A-SR 

nezařazené 3,6 R  silicity 0,5 SR 

    haldový materiál 1,5 A-SR 

            

2-4mm   4-8mm Zaoblení % 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 46 SA-WR  pískovec 46 0,5   12 22 9 2,5 

struska 19,5 VA-SA  struska 20 5 8,5 1 3 2,5   

cihla 1,5 A-SA  cihla 0,5       0,5     

křemen 25,5 A-R  křemen 19,5 A-R 

prachovec 7,5 VA-SR  prachovec 11 VA-SR 

    silicity 2,5 R-SR 

    haldový materiál 0,5 SR 

 Ve vzorku č. 1 má ve všech frakcích největší zastoupení pískovec, a to od 46% po 

69,6%. Jeho zaoblení je ve frakci 16-31,5 mm od valounů poloostrohranných po dobře 

zaoblené . Antropogenní materiál, který je zde zastoupen struskou (12,5%) a haldovým 

materiálem (10,7%) má ostrohranné až polozaoblené valouny.  
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U tří sledovaných skupin frakce 8-16 mm převládá pískovec (61,4%), u kterého se 

zaoblení pohybuje od ostrohranných po dobře zaoblené valouny, přičemž s 43% převládají 

polozaoblené klasty. Struska je zde zastoupena se 16,8%, její zaoblení je převážně 

poloostrohranné. Třetím sledovaným materiálem je cihla (1,5%), u které můžeme sledovat 

klasty poloostrohranné a polozaoblené.  

Ve frakci o velikosti zrn 4-8 mm opět dominuje pískovec (46%). Nejvíce valounků 

pískovce je polozaoblených (22%). Obsažení strusky je zde 20%, z toho 8,5% jsou 

ostrohranné valouny. Cihla je zde zastoupena polozaoblenými klasty (0,5%). 

Největší množství klastů ve frakci 2-4 mm má pískovec (46%). Jeho valounky jsou 

zde poloostrohranné až dobře zaoblené. Struska je zastoupena (19,5%) velmi 

ostrohrannými  až poloostrohrannými valounky.  

Ve všech frakcích tohoto vzorku byl zpozorován křemen, jehož zaoblení je většinou 

ostrohranné až zaoblené. Dále se zde objevuje zastoupení prachovce, silicitů, haldový 

materiál. Ve frakci 16-31,5 mm byly obsaženy valouny, které nebylo možné petrograficky 

rozpoznat, proto byly uvedeny jako nezařazené.  

 

Tab. č. 20 – Valounová analýza vzorku č. 2. 

    Vzorek č. 2  

            

16-31,5mm   8-16mm Zaoblení % 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA  A SA SR R WR 

pískovec 80,5 A-R  pískovec 66   1,5 18 37,5 6,5 2,5 

struska 11,1 SA-R  struska 11,5 1,5 2 1 6 1   

křemen 2,8 SA  cihla               

silicity 2,8 R  křemen 12 A-R 

slepenec 2,8 SA  silicity 6,5 SA-SR 

       haldový materiál 4 A-SR 

                    

2-4mm   4-8mm Zaoblení % 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA  A SA SR R WR 

pískovec 51 A-R  pískovec 56   1 15,5 34 2,5 3 

struska 11 VA-SR  struska 15   6,5 6,5   2   

křemen 33 A-R  cihla               

silicity 4 A-SR  křemen 24,5 VA-R 

haldový materiál 1 A-SR  silicity 4,5 VA 
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Nejvíce valounů pískovce (80,5%) je obsaženo v kategorii o velikosti zrn 16-31,5 

mm. Mnoho klastů zde má pískovec ostrohranných až zaoblených. Struska obsahuje zrna 

poloostrohranné až zaoblené.  

Ve frakci 8-16 mm je pískovec reprezentován převážně polozaoblenými klasty 

(37,5%). Rozmezí zaoblení se však pohybuje od ostrohranných až po dobře zaoblené. 

Struska se zde vyskytuje v podobném množství jako v předchozí frakci (11,5%). Její 

stupeň zaoblení je v rozpětí od velmi ostrohranných po zaoblené.  

Ve skupině o velikosti klastů 4-8 mm je pískovce 56%, z toho je 34% 

polozaoblených valounů. Z antropogenního materiálu je zde zastoupení pouze strusky 

(15%). Její zaoblení je ostrohranné až zaoblené.  

Frakce o velikosti valounů 2-4 mm je zastoupena s 51% ostrohrannými až 

zaoblenými pískovci, struskou (11%) nebo křemenem (33%).  

Další zastoupení v tomto vzorku má křemen, jehož největší podíl je ve frakci 2-4 mm 

(33%). Zaoblení křemene se shodně pohybuje od velmi ostrohranných po zaoblené 

valouny. Ve všech frakcích se také objevují silicity, místy také haldový materiál.  
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Tab. č. 21 – Valounová analýza vzorku č. 3. 

    Vzorek č. 3 

            

16-31,5mm   8-16mm Zaoblení % 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 95,6 VA-WR  pískovec 79,5     24 48,5 4,5 2,5 

křemen 4,4 SA  struska 1,5   1,5         

       cihla               

    křemen 15 A-WR 

    silicity 3,5 A-R 

    slepenec 0,5 VA 

          

2-4mm   4-8mm Zaoblení 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 39,5 VA-SA  pískovec 71   3 23 37,5 5 2,5 

struska 0,5 A  struska 0,5         0,5   

křemen 59 SA-R  cihla               

haldový materiál 1 VA  křemen 26 SA-WR 

       silicity 2,5 A-SA 

 Z provenienčního hlediska v tomto vzorku opět dominuje pískovec. V první frakci 

o velikosti zrn 16-31,5 mm se jeho zastoupení (95,6%) pohybuje od velmi ostrohranných 

až po zaoblené valouny. Druhým zástupcem této frakce je poloostrohranný křemen (4,4%). 

Antropogenní materiál se v této skupině nevyskytuje.  

Ve frakci 8-16 mm je podíl pískovce 79,5%. Jeho zaoblení se pohybuje od 

poloostrohranných po dobře zaoblené valouny. Nejvíce klastů má pískovec 

polozaoblených (48,5%). Z nežádoucích materiálů se zde objevuje pouze struska (1,5%). 

Obsah pískovce ve frakci 4-8 mm je 71%, z toho je největší množství 

polozaoblených valounů (37,5%). Struska je zde zastoupena 0,5% a cihla zde obsažena 

není.  

Největší zastoupení v kategorii o velikosti zrn 2-4 mm má křemen (59%) a pískovec 

(39,5%). Zrna křemene jsou poloostrohranná až zaoblená, valouny pískovce mají velmi 

ostrohranné až poloostrohranné zaoblení. Z antropogenního materiálu se zde objevuje 

struska a karbonské sedimenty (haldový materiál). 

Křemen se opět vyskytuje v každé frakci celého vzorku. Jeho zrna jsou většinou 

ostrohranná, ale také dobře zaoblena. Dále byly rozpoznány valouny silicitů nebo slepence. 

 



Sylva Michálková: Složení hrubozrnných sedimentů. 

2010 42 

Tab. č. 22 – Valounová analýza vzorku č. 4. 

    Vzorek č. 4   

            

16-31,5mm   8-16mm Zaoblení 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 88,1 SA-R  pískovec 78   4,5 24,5 39,5 8,5 1 

křemen 9,5 SR  struska 3,5 2 1   0,5     

rula 2,4 SR  cihla               

       křemen 12,5 A-WR 

    prachovec 1 R 

    silicity 3 SA-SR 

    těšínit 1 A-R 

    slínovec 0,5 VA 

    sklo 0,5 VA 

            

2-4mm   4-8mm Zaoblení 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 57 SR-R  pískovec 68   12,5 25,5 16,5 10 3,5 

struska 4,5 VA-SA  struska 3 1,5 0,5 0,5 0,5     

cihla 1 SR-R  cihla 1   0,5 0,5       

křemen 36 SR-R  křemen 26 SR-WR 

prachovec 1,5 SR-R  silicity 2 A-SR 
            

Ve frakci 16-31,5 mm dominuje pískovec s 88,1%. Jeho klasty jsou poloostrohranné 

až zaoblené. Vedle pískovce je zde v menším množství zastoupen křemen a rula, která je 

ledovcového původu. 

Velkou variabilitu vykazuje skupina o velikosti zrn 8-16 mm, kde bylo zjištěno 

celkem 8 různých kategorií. Největší podíl má pískovec (78%), kdy rozpětí zaoblení zrn je 

od ostrohranných po dobře zaoblené. Antropogenní materiál zastupuje struska (3,5%), 

která je zde velmi ostrohranná až polozaoblená a sklo (0,5%). Vyšší obsah má také křemen 

(12,5%), jehož zrna jsou ostrohranné až dobře zaoblené. V akcesorickém množství je 

rozpoznán prachovec, těšínit nebo slínovec. 

Obsah frakce o velikosti zrn 4-8 mm zastupuje především pískovec (68%), z toho 

25,5% tvoří valouny poloostrohranné. Množství strusky (3%) je reprezentováno velmi 

ostrohranným až polozaobleným materiálem. Cihla (1%) se zde vyskytuje v zastoupení 

ostrohranném až poloostrohranném.  

V poslední skupině velikosti zrn od 2-4 mm převládá pískovec (57%). Jeho zaoblení 

se pohybuje mezi polozaoblenými a zaoblenými valouny. Druhé největší zastoupení zde 
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má křemen (36%). Z antropogenního materiálu je to struska (4,5%) a cihla (1%). U cihly 

můžeme pozorovat polozaoblené až zaoblené valouny. 

Křemen je opět přítomen ve všech frakcích. Jeho zaoblení zrn se pohybuje od 

ostrohranného po dobře zaoblené. V tomto vzorků jsou v menším množství přítomny také 

silicity a prachovce. Poprvé byly rozpoznány těšínity. 

 

Tab. č. 23 – Valounová analýza vzorku č. 5. 

    Vzorek č. 5   

            

16-31,5mm   8-16mm Zaoblení   

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 98,1 SA-SR  pískovec 82     33,5 42,5 4,5 1,5 

silicit 1,9 A  struska 3 2     1     

       cihla               

    křemen 10 A-R 

    silicit 2 A-SR 

    slepenec 2 VA-A 

    těšínit 1 VA-A 

          

2-4mm   4-8mm Zaoblení 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 62,5 A-R  pískovec 83,5     34 47 1 1,5 

struska 5,5 VA-SA  struska 3 2       1   

cihla 0,5 R  cihla               

křemen 29 SA-SR  křemen 13 SA-R 

prachovec 1,5 SA  těšínit 0,5 R 

silicit 0,5 VA          

těšínit 0,5 SA          

 Pískovec se ve frakci 16-31,5 mm vyznačuje jednoznačným zastoupením s 98,1%. 

Valouny této horniny jsou zde poloostrohranné až polozaoblené. Pískovec doplňuje pouze 

ostrohranný silicit. 

Ve skupině o velikosti zrn 8-16 mm má početné zastoupení pískovec (80,5%). 

Největší množství klastů má v kategorii polozaoblených (42,5%) a poloostrohranných 

(33,5%). Ze sledovaných materiálů je zde dále zastoupena pouze struska (3%), jejíž 

valouny jsou velmi ostrohranné a polozaoblené.  

Obsah pískovce v další skupině o velikosti zrn 4-8 mm je 83,5%. Polozaoblené 

valouny tvoří největší část pískovců (47%). Opět je zde zastoupena jen struska (3%). 
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V kategorii 2-4 mm je množství pískovce 62,5%. Jeho opracování valounů se 

pohybuje od ostrohranných po zaoblené. Poměrně vysoké zastoupení zde má křemen 

(29%) se zrny polozaoblenými až zaoblenými. Struska je zde reprezentována velmi 

ostrohrannými až poloostrohrannými valouny.  Část této frakce tvoří s 0,5% také cihla.  

Z dalších hornin, jež jsou v tomto vzorku obsaženy to jsou slepence, silicity, křemen, 

prachovce.  

 

Tab. č. 24 – Valounová analýza vzorku č. 6. 

    Vzorek č. 6   

            

16-31,5mm   8-16mm   Zaoblení % 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 72,6 A-WR  pískovec 75     13 21,5 25,5 15 

křemen 8,3 R-WR  struska 0,5   0,5         

prachovec 7,1 A-SR  cihla               

silicit 6 SA-SR  křemen 19,5 R-WR 

slepenec 1,2 A  prachovec 3 A-SR 

těšínit 2,4 SA  silicity 2 SA-SR 

magmatit 1,2 A        

droba 1,2 SR     

       

            

2-4mm   4-8mm Zaoblení % 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 42,5 SA-WR  pískovec 63,5   2 8,5 17,5 30,5 5 

struska 0    struska 1,5 1 0,5         

cihla 0    cihla               

křemen 48 SR-WR  křemen 29 R-WR 

prachovec 9,5 SR-R  prachovec 5 SR-R 

    těšínit 1 A           

V petrografickém složení frakce 16-31,5 mm můžeme pozorovat poměrně pestré 

složení. Největší zastoupení má pískovec (72,8%). Jeho valouny jsou ostrohranné až dobře 

zaoblené. Vysokého podílu dosahuje křemen (8,3%), prachovec (7,1%) nebo silicit (6%).  

Ve frakci velikosti zrn 8-16 mm dominuje pískovec (75%). Největší množství klastů 

je ve skupině zaoblených (25,5%), ale jejich převaha není tak výrazná, vedle nich dosahují 

velkého zastoupení polozaoblené valouny (21,5%). Antropogenní část zde tvoří pouze 

0,5% ostrohranné strusky. Výraznější množství zde zastává křemen (19,5%). 
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Ve skupině o velikosti valounů 4-8 mm se nejvíce objevuje pískovec (63,5%) se zrny 

opracovanými od ostrohranných po dobře zaoblené. Struska se zde vyskytuje v množství 

1,5%, kdy valouny jsou velmi ostrohranné až ostrohranné. Vysokého podílu dosahují dobře 

zaoblené křemenné zrna (29%).  

Frakce 2-4mm obsahuje z 42,5% pískovec, který se zde objevuje jako 

poloostrohranné nebo dobře zaoblené valounky. Další součástí tohoto materiálu je křemen 

(48%) a prachovec (9,5%). Tato frakce neobsahuje antropogenní materiál. 

V menším množství můžeme v tomto vzorku pozorovat valouny slepence, těšínitu a 

prachovce. 

 

Tab. č. 25 – Valounová analýza vzorku č. 7. 

    Vzorek č. 7  

            

16-31,5mm   8-16mm Zaoblení % 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 85,7 A-R  pískovec 70   1,5 29 35,5 2 2 

struska 4,3 VA-R  struska 8 1,5 4 1 1,5     

cihla 2,9 SR  cihla 1,5     1   0,5   

křemen 1,4 WR  křemen 6 VA-R 

prachovec 2,9 A-SA  prachovec 5,5 SA-R 

sklo 1,4 A  silicity 4,5 SA-R 

nezařazené 1,4 A  vápence 1,5 A-SR 

    sklo 1 VA-A 

    nezařazené 2 A 

            

2-4mm   4-8mm Zaoblení % 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 25 SA-R  pískovec 46   3 22,5 20,5     

struska 11 VA-SA  struska 8,5 3 4 1,5       

cihla 2 A-SR  cihla 1,5     1 0,5     

křemen 28,5 SA-WR  křemen 17,5 SA-R 

prachovec 32 SA-R  prachovec 22,5 VA-SA 

těšínit 1 SA  těšínit 1,5 VA 

vápenec 0,5 SA  haldový materiál 1 SR 

    sklo 1,5 VA 

 Zrna o velikosti 16-31,5 mm jsou tvořeny z části 85,7% pískovcem, jehož valouny 

jsou ostrohranné až zaoblené. Z antropogenního materiálu tato frakce obsahuje strusku 

(4,3%) a cihlu (2,9%).  
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Ve frakci 8-16mm tvoří pískovec 69,5% z celkového množství. Stupeň zaoblení byl 

charakterizován od ostrohranný valounů po dobře zaoblené. Struska (8%) je zde 

zastoupena zrny velmi ostrohrannými až polozaoblenými. V této frakci se také vyskytuje 

cihla (1,5%), jejíž zaoblení je především poloostrohranné.  

Pískovec ve frakci 4-8 mm je z celkového množství 46% zastoupen 

poloostrohrannými valouny, jejichž množství je 22,5%. Struska tvoří 8,5% , její zrna jsou 

převážně ostrohranné. Cihla (1,5%) je opracována do poloostrohranných valounů. Vyšší 

obsahy byly zpozorovány u prachovce (22,5%), kterého charakterizují valouny velmi 

ostrohranné až poloostrohranné a u křemene (17,5%), jehož zrna byla zařazena jako 

poloostrohranné až zaoblené. 

V materiálu o velikosti zrn 2-4 mm převládá pískovec (32%), křemen (28,5%) a 

poloostrohranné až dokonale zaoblené zrnka pískovce (25%). Struska se zde objevuje 

v podobě ostrohranných valounků (11%). 

V tomto vzorku se také vyskytují vápence, silicity a prachovce. Jako další 

antropogenní materiál je zde objeveno sklo a halda. Ve frakcích 16-31,5 a 8-16 mm byly 

zjištěny neurčitelné klasty.  
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Tab. č. 26 – Valounová analýza vzorku č. 8. 

    Vzorek č. 8  

            

16-31,5mm   8-16mm Zaoblení % 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 85,8 SA-R  pískovec 82,5   9 32 40 1 0,5 

struska 1 SR  struska 4,5   3,5 1       

křemen 1 SA  cihla               

prachovec 5,1 A-SA  křemen 4,5 SA-R 

těšínit 5,1 A-SR  těšínit 2,5 A-SA 

vápenec 2 SA  vápenec 1 A-SA 

       jílovec 5 SA-SR 

                    

2-4mm   4-8mm Zaoblení % 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 65 A-SR  pískovec 64   12,5 28,5 22,5 0,5   

struska 6 A-VA  struska 6,5 1,5 0,5 3,5 1     

křemen 17 A-SR  cihla 0,5         0,5   

prachovec 3 SA-SR  křemen 11 A-SR 

silicit 1,5 SA-SR  prachovec 1,5 SA-SR 

těšínit 4 A-SA  silicit 2 SA-SR 

vápenec 3,5 A-SA  slepenec 1 A 

    těšínit 6,5 A-SR 

    jílovec 2,5 SA-SR 

    kalcit 0,5 SA 

    rapakivi 0,5 R 

    haldový materiál 0,5 R 

    asfalt 0,5 SR 

    beton 1,5 A 

    nezařazené 1 VA-A 

V osmém vzorku frakce 16-31,5 mm je s 85,7% zastoupen pískovec. Zaoblení jeho 

valounů se pohybuje v rozmezí od poloostrohranných po zaoblené. Jedním procentem zde 

byla registrována polozaoblená struska. 

Podobné množství pískovce (82,5%) se vyskytuje ve frakci 8-16mm, kdy převažují 

klasty polozaoblené a poloostrohranné. Z antropogenního pohledu je v této frakci 

zastoupena pouze struska (4,5%), jejíž  valouny jsou ostrohranné nebo poloostrohranné.  

Nejpestřejší skupinu má frakce 4-8 mm. Obsahuje až 15 různých kategorií, kde 

dominuje pískovec (64%). Nejvíce valounů pískovce je poloostrohranných. Antropogenní 

struska s velmi ostrohrannými až polozaoblenými valouny je v této frakci zastoupena 

6,5%. Vyšší obsah byl zaznamenán u těšínitu (6,5%), jehož klasty jsou ostrohranné až 
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polozaoblené. V této frakci se objevuje zaoblený vzorek žuly typu rapakivi (0,5%), který je 

součástí ledovcových sedimentů.  

Skupinu o velikosti zrn 2-4 mm reprezentuje pískovec (65%), křemen (17%) a 

struska (6%). Jejich valounky se pohybují od velmi ostrohranných, ostrohranných po 

polozaoblené.  

Ve všech frakcích je zastoupen křemen, objevuje se zde také prachovec, těšínit, 

vápenec, silicity, jíl. Z dalšího antropogenního materiálu je v tomto vzorku obsažen asfalt, 

beton i halda.  

 

Tab. č. 27 – Valounová analýza vzorku č. 9. 

    Vzorek č. 9  

            

16-31,5mm   8-16mm Zaoblení % 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 88,8 SA-WR  pískovec 71,5     33,5 35 2 1 

prachovec 3,7 A-SA  struska 5     5       

těšínit 1,9 SR  cihla 4     2 1,5 0,5   

vápenec 3,7 SR  křemen 3,5 VA-SA 

asfalt 1,9 A  prachovec 1,5 SA 

       těšínit 3,5 VA-SA 

    jílovec 4,5 A-SA 

    vápenec 4 SA-SR 

    beton 2 VA-SA 

    nezařazené 0,5 A 

            

2-4mm   4-8mm Zaoblení % 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 50 A-SR  pískovec 54,5   13 3,5 34 4   

struska 23 VA-SA  struska 17,5 6,5 6   5     

cihla 1,5 SR  cihla 3   1   2     

křemen 13,5 SA-SR  křemen 10,5 SA-R 

prachovec 9 A-SA  prachovec 7,5 A-SA 

slepenec 2,5 A  silicit 3 SA-SR 

vápenec 0,5 SR  vápenec 3 SA-SR 

    sklo 0,5 VA 

    nezařazené 0,5 SA 

Ve frakci 16-31,5 mm je hlavní zastoupení poloostrohranných až dobře zaoblených 

valounů pískovce (88,8%). Z antropogenního materiálu se zde objevuje asfalt.  
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Ve skupině valounů 8-16 mm převažuje polozaoblený pískovec (35%). Relativně 

vyšší množství je zde poloostrohranné strusky (5%) a poloostrohranných až zaoblených 

valounů cihly (4%). Vyšší podíl má v této frakci jílovec (4,5%), těšínit (3,5%), vápenec 

(4%) a křemen (3,5%).  

Frakce 4-8 mm je zastoupena pískovcem (54,5%) s valouny většinou 

polozaoblenými (34%). Vysoké obsah je zde strusky (17,5%), jejíž valouny jsou velmi 

ostrohranné až polozaoblené. Cihla se objevuje v podobě ostrohranných až polozaoblených 

valounů.  

Kategorie valounků 2-4 mm je 50% reprezentována ostrohrannými až 

polozaoblenými pískovci. Antropogenní struska je zde zastoupena vysokým podílem 23%, 

polozaoblené zrna cihly 1,5%.  

V devátém vzorku jsou rozpoznány také prachovce, vápence, jíly, tešínity. Objevuje 

se zde skupina nezařazených vzorků nebo asfalt a beton.  
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Tab. č. 28 – Valounová analýza vzorku č. 10. 

    Vzorek č. 10  

            

16-31,5mm   8-16mm Zaoblení % 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 66,7 R-WR  pískovec 55     6,5 8,5 13,5 26,5 

prachovec 26,7 SR-R  struska 4         2,5 1,5 

slepenec 6,6 R  cihla 2,5         1,5 1 

       křemen 3,5 R 

    prachovec 28 SA-WR 

    slepenec 3,5 R 

    granodiorit 1 SA 

    asfalt 1,5 SA 

    nezařazené 1 A 

            

2-4mm   4-8mm Zaoblení % 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 41,5 SA-WR  pískovec 50,5     6,5 12,5 17,5 14 

struska 6 SA-R  struska 6         3,5 2,5 

cihla 2,5 R  cihla 4         3 1 

křemen 15 SR-WR  křemen 9,5 R-WR 

prachovec 35 A-R  prachovec 28,5 SA-WR 

    slepenec  1,5 SA 

Největší obsah pískovce (66,7%) v tomto vzorku je ve frakci 16-31,5 mm. Jeho 

valouny jsou zaoblené a dobře zaoblené. Dalšími zastoupenými horninami je prachovec 

(26,7%) a slepenec (6,6%). 

Ve skupině valounů 8-16 mm převažuje pískovec (55%) s dobře zaoblenými klasty. 

Struska je zde zastoupena rovněž zaoblenými až dobře zaoblenými valouny. Cihla tvoří 

2,5% a její zrna jsou zaoblené až dobře zaoblené. Vysoké zastoupení má prachovec (28%) 

s poloostrohrannými až dobře zaoblenými valouny. 

Frakce 4-8mm obsahuje 50,5% pískovce, jehož zrna jsou zaoblena až dobře 

zaoblena. Obsah strusky (6%) tvoří valouny zaoblené až dobře zaoblené. Stejně 

opracované zrna má také cihla, která je zde zastoupena 4%. V této frakci však převládá 

prachovec (57%) se zrny poloostrohrannými a dobře zaoblenými.  

Nejmenší frakce 2-4 mm zahrnuje poloostrohranné až dobře zaoblené pískovce 

(41,5%), prachovec (35%) a z antropogenního materiálu strusku (6%) a cihlu (2,5%). 
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Křemen, prachovec a slepenec se vyskytuje ve všech frakcích toho vzorku. Další 

kategorie jsou zastoupeny jen ojediněle, jedná se o granidiorit, asfalt nebo skupiny 

nezařazených valounů.   

Tab. č. 29 – Valounová analýza vzorku č. 11. 

    Vzorek č. 11 

            

16-31,5mm   8-16mm Zaoblení % 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 94 SA-WR  pískovec 86   1,8 19,9 62 2,3   

prachovec 3 SR  struska 6,4 1,7 3,5   1,2     

slepenec 3 SR  cihla               

       křemen 1,2 SA-SR 

    silicit 3,5 SA-SR 

    slepenec 1,8 A 

    sklo 0,6 SR 

    haldový materiál 0,6 SR 

          

2-4mm   4-8mm Zaoblení % 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 80,5 A-SR  pískovec 79,5     35,5 39 5   

struska 4 VA-SA  struska 4,5 3,5 0,5     0,5   

cihla 1 SR  cihla 2   1 1       

křemen 13 A-R  křemen 9,5 SA-R 

prachovec 1 A  prachovec 2,5 A-SA 

sklo 0,5 A  slepenec 1 SA 

    sklo 1 SA 

Ve skupině klastů o velikosti 16-31,5 mm se ze sledovaného materiálu vyskytuje 

pouze pískovec (94%), jehož valouny jsou poloostrohranné až dobře zaoblené. Zbytek 

frakce doplňují polozaoblený prachovec a slepenec. 

Ve frakci 8-16 mm má největší zastoupení pískovec (86%), z toho 62% jsou 

polozaoblené valouny. Antropogenní strusky je zde 6,4% a její zaoblení se pohybuje od 

velmi ostrohranných po polozaoblené. Cihla se v této frakci neobjevuje.  

Vysoké zastoupení ve frakci 4-8 mm má opět pískovec (79,5%), kdy jeho valouny 

jsou opracované od poloostrohranných po zaoblené. Struska je zde reprezentována velmi 

ostrohrannými až zaoblenými zrny v celkovém množství valounů 4,5%. U cihly to jsou 2% 

ostrohranných až poloostrohranných zrn.  
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Větší polovinu frakce 2-4 mm tvoří pískovec (80,5%), z větší části doplněný 

valounky křemene (13%). Struska (4%) se zde vyskytuje v podobě velmi ostrohranných až 

poloostrohranných valounů. Cihla je zastoupena jedním procentem 

Kromě uvedených hornin a materiálu se v tomto vzorku objevují prachovce, 

slepence, křemen, ale i halda nebo sklo. 

 

Tab. č. 30 – Valounová analýza vzorku č. 12. 

    Vzorek č. 12  

            

16-31,5mm   8-16mm Zaoblení % 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 97,8 A-SR  pískovec 86   15 27,5 40,5 3   

struska 2,2 R  struska 4,5 4     0,5     

       cihla 1   0,5   0,5     

    křemen 0,5 R 

    prachovec 2 SA-R 

    slepenec 3 A-SA 

    sklo 0,5 VA 

    nezařazené 2,5 SA-R 

          

2-4mm   4-8mm Zaoblení % 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 85 A-SR  pískovec 83,5   26 11 43,5 3   

struska 12 VA-A  struska 10,5 8,5     2     

cihla      cihla 0,5       0,5     

křemen 3 A-SR  křemen 1 SA-SR 

       slepenec 1,5 A-SA 

    sklo 1 VA 

    nezařazené 2 SR 

První frakci 16-31,5 mm zastupují pouze pískovce (97,8%) s ostrohrannými až 

polozaoblenými valouny. Zbylá 2,2% tvoří zaoblená struska.  

Frakce 8-16mm obsahuje 86% pískovce, z toho 40,5% jsou zrna polozaoblené a 

27,5% zrna poloostrohranné. Antropogenní materiál je zde zastoupen struskou (4,5%) a 

cihlou (1%).  

V kategorii zrn o velikosti  4-8 mm převládají polozaoblené valouny pískovce 

(43,5%) z jeho celkového množství 83,5%. Vyššího podílu dosahuje struska (10,5%), 

z toho 8,5% jsou valouny velmi ostrohranné. Polozaoblená cihla zde tvoří 0,5%. 
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Valounky pískovce ve frakci 2-4 mm obsahují 85% zrn ostrohranných až 

polozaoblených. Z antropogenního materiálu se v této frakci objevuje pouze struska (12%).  

Tento vzorek dále zahrnuje křemen, prachovce, slepenec, sklo. Celkový podíl 2,5% 

tvoří materiál nezařazený.  

Tab. č. 31 – Valounová analýza vzorku č. 13. 

    Vzorek č. 13  

            

16-31,5mm   8-16mm Zaoblení % 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 81,3 SA-SR  pískovec 59   3 18,5 30,5 7   

struska 12,5 A-SA  struska 32,5 4,5 25   3     

křemen 6,2 A-SA  cihla 5,5   4 1,5       

       křemen 0,5 SA 

    rohovec 0,5 SR 

    sklo 1,5 A 

    keramika 0,5 A 

            

2-4mm   4-8mm Zaoblení % 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 85 A-R  pískovec 63,5   1 23,5 37 2   

struska 11,5 VA-A  struska 22 14 4   4     

cihla 1 SR-R  cihla 5     0,5 4,5     

křemen 1 SR-R  křemen 1 SA-SR 

vápnitý jílovec 1,5 A-SA  vápnitý jílovec 6 A-SA 

    sklo 2,5 VA-A 

Ve skupině valounů 16-31,5 mm převažují poloostrohranné až polozaoblené 

pískovce (81,5%). Vysoký podíl zde zastupuje struska (12,5%), jejíž zaoblení je 

ostrohranné až polozaoblené.  

Frakce 8-16mm se vyznačuje především největším obsahem strusky (32,5%) 

z celého studovaného materiálu. Její valouny jsou většinou ostrohranné, místy 

polozaoblené. Vysoký podíl má rovněž ostrohranná cihla (5,5%). Z celkového množství 

59% zrn pískovce tvoří polozaoblené valouny 30,5%. 

V další kategorii tohoto vzorku (4-8 mm) má největší zastoupení pískovec (63,5%), 

jehož valounky jsou ostrohranné až zaoblené. V této frakci bylo zaznamenáno také vysoké 

množství strusky (22%), z toho 14% jsou velmi ostrohranné zrna.  

Pískovec s 85% je obsažen ve frakci 2-4 mm. Také v této skupině bylo registrováno 

zvýšené množství strusky (11,5%).  
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Kromě vysokého podílu strusky byl v tomto vzorku také zachycen antropogenní 

materiál jako sklo nebo keramika. V menším množství se zde vyskytuje rohovec, křemen 

nebo vápnitý jílovec. 

 

Tab. č. 32 – Valounová analýza vzorku č. 14. 

    Vzorek č. 14 

            

16-31,5mm   8-16mm Zaoblení % 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 90 SR-R  pískovec 72,5   13 23 36,5     

struska 2 SR  struska 4 2 1,5 0,5       

cihla 2 R  cihla 4   4         

prachovec 2 SR  křemen 0,5 SA 

nezařazené 4 VA-A  prachovec 6,5 A-SR 

       slepenec 4,5 A-SR 

    jílovec 3,5 SR 

    slínovec 0,5 R 

    haldový materiál 2 SR 

    nezařazené 2 VA-A 

            

2-4mm   4-8mm Zaoblení % 

Provenience ∑% Zaoblení  Provenience ∑% VA A SA SR R WR 

pískovec 63,5 A-SR  pískovec 68   12 26 29 1   

struska 8 VA-A  struska 10,5 6 1 3,5       

cihla 0,5 SR  cihla 2     2       

křemen 0,5 SA  prachovec 14,5 SA-SR 

prachovec 25,5 SA-SR  slepenec 3 A-SR 

slepenec 1 A  jílovec 2 SR 

sklo 0,5 VA        

nezařazené 0,5 VA     

Z provenienčního hlediska ve frakci 16-31,5 mm dominuje pískovec (90%). Struska 

a cihla se zde objevují ve shodném množství 2%. Relativně vysoký podíl zde má 

nezařazený materiál. 

Ve frakci 8-16 mm jsou zastoupeny pískovce s 72,5%, kde převažují polozaoblené 

valouny (36,5%). Obsah strusky jsou zde 4%, kdy zrna jsou velmi ostrohranné až 

poloostrohranné. Cihla je zde zastoupena také 4% ostrohrannými valouny.  

Vysoké množství klastů pískovce (68%) se nachází v kategorii 4-8 mm. Jeho 

valounky jsou zde ostrohranné až zaoblené. Zastoupení 10,5% zde má struska, jejíž 
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valounky jsou většinou velmi ostrohranné. Poloostrohranné zrna má v této frakci cihla (2 

%).  

Skupiny o velikosti zrn 2-4 mm reprezentuje pískovec (63,5 %), prachovec (25,5 %) 

a z antopogenních je to struska (8 %), cihla (0,5 %) a sklo (0,5 %). 

V posledním vzorku byl zaznamenán zvýšený výskyt prachovce, dále se zde 

objevuje slepenec, jílovec, křemen, ale také celkem 4,5 % nezařazeného materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylva Michálková: Složení hrubozrnných sedimentů. 

2010 56 

6.3.  Shrnutí a diskuze 

 

Klasické rozdělení fluviálních sedimentů na sedimenty v rámci koryta a na 

sedimenty ukládané mimo koryto není u studovaných toků opodstatněné. V naprosté 

většině byly odebírány pouze sedimenty koryta. Jejich zrnitostní křivky jsou velmi 

podobné  a odpovídají morfologii nebo antropogennímu ovlivnění koryta.  

Studované klasty vykazují poměrně velkou pestrost v počtu jednotlivých 

petrologických skupin. Také jejich podíly prokazují poměrně velkou variabilitu. 

Petrografické popisy sedimentů odpovídají z velké části geologickému podloží, kdy je ve 

vzorcích dominantně zastoupen pískovec (50-55%), křemen (12%) a prachovec (10%). 

Antropogenní složka, zastoupena především struskou, haldovým materiálem, cihlou, 

sklem nebo asfaltem, představuje cca 5-10 % sedimentu. Zdroj antropogenního znečištění 

je lehce vystopovatelný. Jedná se většinou o splach posypu z blízkých silnic, ze stavebních 

úprav silnic v blízkém okolí toku nebo z lokálních stavebních úprav. Rovněž lze 

předpokládat, že materiál jako cihly a sklo pocházejí z odpadu naváženého do blízkosti 

koryta. To je například patrné u vzorku  č. 7 odebraného nad Havířovem, kde jsou v hrubé 

frakci zastoupeny klasty tvořené cihlou (11%) a betonem (4%) více než v ostatních 

vzorcích. 

Okolí prvních odběrů v městských lokalitách Ostravy až po Havířov tvoří místní až 

blízké horniny. Většina odebraných vzorků z této oblasti odpovídá geologickému podloží. 

Pískovce zde mají vysoké zastoupení, jejichž zaoblení je převážně polozaoblené až 

dokonale zaoblené. V těchto vzorcích bylo zaznamenáno vysoké zastoupení křemene, 

jehož výskyt se zvyšuje především v menších frakcích.  Je to dáno jeho velkou odolností 

vůči vlivům mechanického a chemického zvětrávání a proti destrukci během transportu. 

Jeho nahromadění ve vzorku č. 3 (frakce 2-4 mm) je dokonce 59 %. Ve frakcích jsou 

valounky většinou zaoblené, pouze u menších frakcí 2-4 mm se místy nacházejí valounky 

ostrohranné. Akcesoricky se zde vyskytují silicity, jejichž zaoblení je srovnatelné se 

zaoblením u křemene.  

 Zastoupení křemene se v jednotlivých frakcích značně liší. Ve frakci 16-31,5 mm 

křemen zahrnuje 5% většinou polozaoblených valounů. V menších frakcích křemene 

postupně přibývá a ve frakcí o velikosti zrn 2-4 mm je to dokonce 40% valounů především 
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zaoblených. Například vzorek č. 5 ve frakci 16-31,5 mm křemen neobsahuje vůbec, kdežto 

v nejmenší frakci ho tvoří už 29%.  

Antropogenní zastoupení reprezentuje v tomto úseku především struska (7%) a cihla 

(1%). Dále se zde objevuje haldový materiál, ale také sklo, droba nebo rula. Zaoblení 

těchto materiálů se v oblasti Ostravy pohybuje v rozmezí polozaoblených, po místy 

poloostrohranné, v oblastech od lokality č. 5 a č. 6 jsou antropogenní valouny spíše 

ostrohranné. 

Klasty z oblasti od Havířova po Horní Domaslavice jeví daleko větší pestrost v počtu 

jednotlivých petrologických skupin. Je to dáno podložím, které reprezentují horniny 

karpatských příkrovů, tvořených flyšem a vulkanity. Ve vzorcích mají vysoké zastoupení  

písčitoprachovité a vápnité klasty, převážně jemnozrnné pískovce s občasnými výskyty 

slepence, které odpovídají podložním horninám. Valounky těšínitu byly rozpoznány ve 

vzorcích č. 7-9 (3,5%), kdy tyto výskyty odpovídají geologickému podloží. Valounky jsou 

v těchto oblastech většinou ostrohranné, místy zaoblené. Horniny těšínitové asociace jsou 

spojeny se sedimenty těšínsko-hradišťského souvrství, v němž vytváří vulkanogenní 

komplex (Menčík et al., 1983). První výskyty těšínitu však byly zpozorovány u vzorku č. 

4, jehož opracování je zčásti zaoblené. V těchto lokalitách dochází k postupně 

navyšujícímu se výskytu prachovců, jílovců a křemene, jejichž přítomnost odpovídá 

geologickému podkladu. Těšínské vápence jsou taktéž zastoupeny v lokalitách č. 7-9, kde 

se jejich množství pohybuje v rozmezí 5-7%. Ve vzorku č. 8 byl rozpoznán vzorek žuly 

rapakivi, který je součástí ledovcových sedimentů.  

V tomto úseky byly opět zpozorovány výkyvy v zastoupení křemene v jednotlivých 

frakcích, kdy pokračuje navyšování množství valounů v menších frakcích, kde se jejich 

množství pohybuje okolo 19%. Tvar valounů je od lokality kolem Havířova polozaoblený 

až zaoblený. V lokalitě č. 10 jsou valounky lépe zaoblené.  

Relativně vysoké je zde zastoupení antropogenního materiálu, které tvoří struska 

(6%), cihla (3%), haldový materiál  (1%), asfalt (1,3%), beton  (1,5%) a sklo (1%). 

Zaoblení těchto materiálů je převážně ostrohranné až poloostrohranné. 

Vzorky z oblasti od Vojtkovic jsou tvořené klasty, které reprezentují pískovce (75%), 

prachovce (15%), jílovce (4%) a slepence(3%). Zastoupení sledovaného křemene je 
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v těchto lokalitách je rozdílné než v předchozích. Valounky postupně ubývají a mění své 

zaoblení na poloostrohranné až ostrohranné.  

Antropogenní materiál je zde zastoupen vysokým obsahem strusky (10%) a cihly 

(2%). Zaoblení nežádoucích materiálů je v lokalitě u obce Vojtkovice polozaoblené a 

směrem k posledním místům odběrů jsou valouny ostrohranné až velmi ostrohranné. Velké 

množství strusky, např. ve vzorku č. 13 (8-16 mm) tvoří dokonce 32,5 %. Její valouny jsou 

většinou velmi ostrohranné, což ukazuje místní původ.  

Sledovaný obsah strusky a cihly z celkového odběru se vyskytuje ve všech frakcích 

na lokalitách č. 7 a č. 14. Na lokalitě č. 7 struska tvoří 8% a na lokalitě č. 14 dokonce 

16,5%. Cihla je zastoupena na lokalitě č. 7 s 2 % a 9% na lokalitě č. 14.  

Podobně odlišné zastoupení v jednotlivých frakcích byly zaznamenány také u 

prachovce. Ve vzorku č. 6 je zastoupen (5%) ve všech frakcích pod 31,5 mm. Ve vzorku č. 

7 již jeho množství v menších frakcích roste, kde je zastoupen až 32%. Ve vzorcích č. 8 a 

č. 9 je jeho obsah opět vyrovnaný (cca 3-9%) a ve vzorku č. 10 zase množství roste až 

k 35% ve frakci 2-4 mm. Ve vzorcích č. 11 až č. 13 je zastoupen v malých procentuálních 

hodnotách (2%) nebo  vůbec. Avšak ve vzorku č. 14 je jeho zastoupení opět vysoké ve 

frakci 2-4 mm (25,5%). Po celé délce toku prachovce své zaoblení příliš nemění. Pohybuje 

se většinou mezi polozaoblenými v prvních pěti lokalitách, pak přechází do 

poloostrohranných a v posledních dvou lokalitách jsou valouny opět polozaoblené až 

zaoblené. Zvýšené zastoupení prachovců v hrubozrnném materiálu je dáno jeho 

přítomností v podložních horninách. 
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7. Závěr 
 

Ze získaných výsledků je možno definovat několik poznatků: 

Na základě vyhodnocení podle kumulačních křivek (příloha č. 4), jsou odebrané 

sedimenty z řeky Lučiny dobře vytříděné. Petrografické složení valounů v převážné většině 

odpovídá horninám podloží.  

Celkové množství antropogenního materiálu ze studovaného  materiálu tvoří 10%. 

Tato část materiálu, je tvořena především struskou (8%) a cihlou (3%). Procentuálně 

nejvíce antropogenního materiálu bylo pozorováno v lokalitě č. 13 a to necelých 10%. 

Naopak nejmenší znečištění bylo zjištěno ve vzorku č. 8 (0,6%).  

Antropogenní ovlivnění sedimentů v oblasti Ostravy, kde proběhly první dva odběry, 

není tak velké jak by se dalo předpokládat, jelikož vzorky byly odebírány blízko 

průmyslových objektů.  

Zaoblení antropogenního materiálu se pohybuje v rozmezí od ostrohranných po 

zaoblené valouny, z čehož vyplývá jejich místní či blízký zdroj. Zastoupení těchto složek 

je však v celé délce toku.  

Zdroj antropogenního znečištění je lehce vystopovatelný. Jedná se většinou o splach 

posypu z blízkých silnic, ze stavebních úprav silnic v blízkém okolí toku nebo z lokálních 

stavebních úprav. Rovněž lze předpokládat, že materiál jako cihly a sklo pocházejí 

z odpadu naváženého do blízkosti koryta. 
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