
 

 

Příloha I 

Příloha I/13 421 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 421 

Lokalizace: Lom fy TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl   

Etáž nad přístupovou cestou, 11 m. nad cestou, střední část. Vzorek o hmotnosti 1 kg. 

Makroskopický popis:   
Vzorek je světle šedé až šedožluté barvy, vápnitý, tence laminovaný, nalezen otisk 

zkamenělé flóry (neurčeno), viditelné spongilie, jemně písčitý, lomné hrany ostré, lomné 

plochy nerovné 

Preparáty: výbrus nebyl proveden 

Mikroskopický popis: nebyl proveden 

Název horniny: spongilitický slínovec - opuka 

Infračervená spektroskopie: ne 

 

 

Vzorek č. 13421, foto horniny. 

 

 

 

  



 

 

Příloha I/13 422 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 422 

Lokalizace: Lom fy TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl    

Etáž nad příjezdovou cestou, 15 m. nad cestou, v levé části, kontakt s glaukonitovou 

vrstvou na bázi spodního turonu. Vzorek o hmotnosti 2 kg. 

Makroskopický popis:   
Byly odebrány dva typy vzorku: a) – světle žlutý, písčitojílovitý se zelenými zrny 

glaukonitu a kousky hornin (opuk)  b) – světle bíložlutý s jasnými zrny glaukonity, 

jemnozrnný, rozpadavý, zvětralý 

Preparáty: žádné 

Mikroskopický popis: nebyl proveden 

Infračervená spektroskopie: nebyla provedena 

 

   

Vzorek č. 13422, foto horniny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha I/13 423 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 423 

Lokalizace: Lom fy TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl   

Etáž nad příjezdovou cestou, 5 m. nad cestou, střední část. Vzorek o hmotnosti 3 kg. 

Makroskopický popis:   

Vzorek žlutozelené barvy, jemnozrnný, se zelenými zrny glaukonitu. Slabě páskovaný 

glaukonitem. Výborně vytříděný. Navětralý. Lomné hrany ostré, lomné plochy nerovné, 

zvětralé, s narezlým povlakem. 

Preparáty: výbrus 

Mikroskopický popis:  

Základní kostru horniny tvoří klastická zrna křemene, stabilních složek bohatých 

křemenem a to kvarcitů s různou mikrostrukturou kontaktů zrn. Nestabilní složky šupiny 

slídy a živce. 

Klastickou kostru tvoří těsně uspořádaná zrna křemene a stabilních hornin vzájemně se 

dotýkající v plochách. Křemen je čirý, slabě porušený. Tvar zrn je semiovální až ovální, 

zakulacení 0,4-0,8. Povrchově jsou zrna nerovnoměrně korodovaná a současně je povrch 

velmi silně regenerovaný dorůstáním křemenných zrn do mezizrnného prostoru a to až s 

krystalografickým omezením novotvořeného křemene na starším křemenném zrnu. Nový 

tvar je subangulární, s hypidiomorfním omezením zrna krystalovými plochami. Vyskytují 

se křemeny hydrotermálního původu, granitoidní agregáty křemen-živec i křemeny z 

hrubozrnných kvarcitů se silným undulózním zhášením. Velikost křemenných zrn: Md = 

0,15 mm, Mmax = 0,2 mm. 

Kvarcity tvoří méně častou součást stabilních úlomků. Zrna jsou tvořena kvarcity převážně 

jemnozrnnými, se suturovitým stykem zrn se silným undulózním zhášením. Zaoblení zrn je 

spíše semiovální, méně subangulární, zakulacení 0,2-0,6. Velikosti zrn jsou blízké 

klastickému křemeni.  

Živce jsou zastoupeny ortoklasem ve formě úlomkovitých zrn s proměnlivou argilitizací. 

Tvar zrn je subangulární až semiovální, zaoblení 0,4-0,6. Velikost je shodná jako u 

úlomkovitého křemene (Md ≈ 0,1 až 0,2 mm). 

Detritické šupiny slídy jsou zastoupeny muskovitem. Šupiny jsou silně mechanicky 

deformované. V základní hmotě jsou drobné šupinky muskovitu s nízkým dvojlomem a 

odpovídají silně illitizovanému muskovitu. 

Vytřídění zrn klastické fáze je ve výbrusu výborné.  

Základní hmota je jílovito-křemitá. Glaukonit je světle zelený, tvoří drobná hrudkovitá 

zrna o velikosti úměrné úlomkovitým zrnům křemene (0,15-0,3 mm). Je rozptýlený v 

hornině rovnoměrně. Glaukonit v dodaném vzorku je čerstvý, bez známek oxidace. 

Vyskytují se nečastěji hrudky s tmavším jádrem, s pigmentací a jemným světle zeleným 

čirým lemem, které převládají nad čirými hrudkami, glaukonitizovanými fosiliemi a 

glaukonitovou výplní mezi zrny. 

Tmel je křemitý (silné, intenzivní dorůstání zrn úlomkovitého křemene), jílovitý. Ve 

vzorku nebyly zjištěny karbonáty. Velmi proměnlivé je mladší infiltrační pronikání 



 

 

oxohydritů Fe a Mn do mezizrnné hmoty, limonitizace je slabá, projevující se izolovanými 

rezavohnědými skvrnami vázanými na základní hmotu. 

Póry jsou konfigurativní, vyplněné základní hmotou a redukované dorůstáním křemenných 

zrn authigenním křemenem (sekundární pórovitost je menší než primární). 

Akcesorie: rutil v křemeni, muskovit v křemeni 

Textura: masívní, nevýrazně vrstevnatá  

Struktura: psamitická 

Geneze křemenných zrn: křemen polygenetický  

Tvar křemenných zrn: zaoblení je primárně převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,4-

0,8; silná koroze a silná regenerace zrn křemene orientovaným dorůstáním. 

Velikost klastických zrn křemene: Md = 0,15 mm, Mmax = 02 mm.   

Geneze a tvar úlomků a zrn stabilních hornin (kvarcity): metamorfika. Tvar zrn: zaoblení 

je převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,2-0,8 

Vytřídění klastické fáze: výborné 

Stabilita ve vodě: horniny nebobtnavé, nerozbřídavé , ve vodě stabilní 

Archivní vzorek: ano 

Název horniny: křemenný pískovec, glaukonitický, jemnozrnný, se silnou silicifikací 

(klasifikace J. Petránek 1959) 

Ostrava, 15.1.2012 

 

   

Vzorek č. 13423, procházející světlo, polarizace s jedním nikolem a se X nikoly. 

 

Vzorek č. 13423, foto horniny. 



 

 

Příloha I/13 424 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 424 

Lokalizace: Lom fy  TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl  

Etáž nad příjezdovou cestou, 6m nad příjezdovou cestou. Vzorek o hmotnosti 5 kg 

Makroskopický popis:  

Barva horniny je světle bělavě zelená. Vzorek je jemnozrnný, výborně vytříděný, zrna 

křemene a glaukonitu jsou stejnoměrně rozmístěná. Hornina je masivní, kompaktní, textura 

místy jemně páskovaná. Obsahuje četné chodbičky (asi 4mm x 1mm) a silně zploštělá 

doupata červů (ichnofosilie). Lomné hraný jsou tvrdé, lomné plochy nerovné. Hornina je 

čerstvá. 

Preparáty: výbrus, prášek, separovaný glaukonit 

Mikroskopický popis:  

Základní kostru horniny tvoří klastická zrna křemene, stabilních složek bohatých 

křemenem a to kvarcitů s různou mikrostrukturou kontaktů zrn. Nestabilní složky šupiny 

slídy. Výbrus se během přípravy rozpadal, vydávají zrna.  

Klastickou kostru tvoří těsně uspořádaná zrna křemene a stabilních hornin vzájemně se 

dotýkající v plochách. Křemen je čirý, slabě porušený. Tvar zrn je primárně semiovální až 

ovální, zakulacení 0,4-0,6. Povrchově jsou zrna nerovnoměrně diageneticky, povrch je 

středně regenerovaný dorůstáním křemenných zrn do mezizrnného prostoru a to až s 

krystalografickým omezením novotvořeného křemene na starším křemenném zrnu. Nový 

tvar je subangulární až semiovální, s hypidiomorfním omezením zrna krystalovými 

plochami. Vyskytují se křemeny hydrotermálního původu, granitoidní agregáty křemen-

živec i křemeny z hrubozrnných kvarcitů se silným undulózním zhášením. Velikost 

křemenných zrn: Md = 0,15 mm, Mmax = 0,35 mm. 

Kvarcity tvoří méně častou součást stabilních úlomků. Zrna jsou tvořena kvarcity převážně 

jemnozrnnými, se suturovitým stykem zrn se silným undulózním zhášením. Zaoblení zrn je 

spíše semiovální, méně subangulární, zakulacení 0,2-0,6. Velikosti zrn jsou blízké 

klastickému křemeni.  

Detritické šupiny slídy jsou zastoupeny muskovitem. Šupiny jsou silně mechanicky 

deformované, v různé míře argilitizované. V základní hmotě jsou drobné šupinky 

muskovitu s nízkým dvojlomem a odpovídají silně illitizovanému muskovitu. 

Vytřídění zrn klastické fáze ve výbrusu je dobré.  

Základní hmota je jílovito-křemitá. Glaukonit je světle zelený, tvoří drobná hrudkovitá 

zrna o velikosti úměrné úlomkovitým zrnům křemene (0,15-0,35 mm). Je rozptýlený v 

hornině rovnoměrně. Glaukonit v dodaném vzorku je čerstvý, bez známek oxidace. 

Vyskytují se nečastěji hrudky s tmavším jádrem s pigmentací a jemným světle zeleným 

čirým lemem. 

Tmel je křemitý (relativně slabší dorůstání zrn úlomkovitého křemene), jílovitý. Ve vzorku 

nebyly zjištěny karbonáty. Bez limonitizace. 

Infračervená spektroskopie: v separované základní hmotě byly identifikovány: 

křemen – glaukonit – muskovit 



 

 

Póry jsou konfigurativní, vyplněné základní hmotou a redukované dorůstáním křemenných 

zrn authigenním křemenem (sekundární pórovitost je menší než primární). 

Akcesorie: rutil v křemeni, muskovit v křemeni 

Textura: masívní, nevýrazně vrstevnatá  

Struktura: psamitická 

Geneze křemenných zrn: křemen polygenetický 

Tvar křemenných zrn: zaoblení je primárně převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,4-

0,8; silná koroze a silná regenerace zrn křemene orientovaným dorůstáním. Velikost 

klastických zrn křemene: Md = 0,15 mm, Mmax = 0,35 mm.  

Geneze a tvar úlomků a zrn stabilních hornin (kvarcity): metamorfika. Tvar zrn: zaoblení 

je převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,2-0,8 

Vytřídění klastické fáze: dobré 

Stabilita ve vodě: horniny nebobtnavé, nerozbřídavé, ve vodě stabilní 

Archivní vzorek: ano 

Název horniny: křemenný pískovec, glaukonitický, jemno až střednozrnný,  

(klasifikace J. Petránek 1959) 

Ostrava, 15.1.2012 

 

Foto výbrusu nebylo zhotoveno. 

 

Vzorek č. 13424, foto horniny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha I/13 425 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 425 

Lokalizace: Lom fy TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl 

Etáž nad příjezdovou cestou, 4m nad příjezdovou cestou. Vzorek o hmotnosti 5 kg 

Makroskopický popis: 

Hornina je světle zelená, místy se zelenožlutým nádechem, jemnozrnná. Vzorek je dobře 

vytříděný, kompaktní. Jemně páskovaný tmavě zeleným glaukonitem, zvrstvení je 

horizontální. Zřetelné jsou četná doupata červů (ichnofosilie) vyplněná tmavým 

glaukonitem (asi 3mm x 2mm), jdoucí paralelně s vrstevnatostí a útržky (10mm x 3mm) a 

silně nabohacená tmavým glaukonitem. Lomné hrany jsou zaoblené, lomné plochy 

nerovné. Hornina je čerstvá.  

Preparáty: výbrus, prášek, separovaný glaukonit 

Mikroskopický popis:  

Základní kostru horniny tvoří klastická zrna křemene, stabilních složek bohatých 

křemenem a to kvarcitů s různou mikrostrukturou kontaktů zrn. Nestabilní složky šupiny 

slídy. 

Klastickou kostru tvoří těsně uspořádaná zrna křemene a stabilních hornin vzájemně se 

dotýkající v plochách. Křemen je čirý, slabě porušený. Tvar zrn je primárně semiovální až 

ovální, zakulacení 0,4-0,8. Povrchově jsou zrna nerovnoměrně korodovaná a současně je 

povrch velmi silně regenerovaný dorůstáním křemenných zrn do mezizrnného prostoru a to 

až s krystalografickým omezením novotvořeného křemene na starším křemenném zrnu. 

Nový tvar je semiovální, s hypidiomorfním omezením zrna krystalovými plochami. 

Velikost křemenných zrn: Md = 0,2 mm, Mmax = 0,4 mm. 

Kvarcity tvoří méně častou součást stabilních úlomků. Zrna jsou tvořena kvarcity převážně 

jemnozrnnými, se suturovitým stykem zrn se silným undulózním zhášením. Zaoblení zrn je 

spíše semiovální, méně subangulární, zakulacení 0,2-0,6. Velikosti zrn jsou blízké 

klastickému křemeni.  

Detritické šupiny slídy jsou zastoupeny muskovitem. Šupiny jsou silně mechanicky 

deformované. V základní hmotě jsou drobné šupinky muskovitu s nízkým dvojlomem a 

odpovídají silně illitizovanému muskovitu. 

Vytřídění zrn klastické fáze je ve výbrusu výborné.  

Základní hmota je jílovito-křemitá. Glaukonit je světle zelený, tvoří drobná hrudkovitá 

zrna o velikosti úměrné úlomkovitým zrnům křemene (0,15-0,3 mm). Je rozptýlený v 

hornině rovnoměrně. Glaukonit v dodaném vzorku je čerstvý, bez známek oxidace. 

Vyskytují se nečastěji hrudky s tmavším jádrem, s pigmentací a jemným světle zeleným 

čirým lemem, glaukonitová výplň mezi zrny a glaukonitizované šupiny slídy. 

Tmel je křemitý (silné, intenzivní dorůstání zrn úlomkovitého křemene), jílovitý. Ve 

vzorku nebyly zjištěny karbonáty. Velmi proměnlivé je mladší infiltrační pronikání 

oxohydritů Fe a Mn do mezizrnné hmoty, limonitizace je slabá, projevující se izolovanými 

rezavohnědými skvrnami vázanými na základní hmotu. 



 

 

Infračervená spektroskopie: v separované základní hmotě byly identifikovány: 

křemen – glaukonit – muskovit – snad karbonát  

Póry jsou konfigurativní, vyplněné základní hmotou a redukované dorůstáním křemenných 

zrn authigenním křemenem (sekundární pórovitost je menší než primární). 

Akcesorie: rutil v křemeni 

Textura: masívní, nevýrazně vrstevnatá  

Struktura: psamitická 

Geneze křemenných zrn: křemen polygenetický  

Tvar křemenných zrn: zaoblení je primárně převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,4-

0,8; silná koroze a silná regenerace zrn křemene orientovaným dorůstáním. 

Velikost klastických zrn křemene: Md = 0,2 mm, Mmax = 0,4 mm.   

Geneze a tvar úlomků a zrn stabilních hornin (kvarcity): metamorfika. Tvar zrn: zaoblení 

je převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,2-0,8 

Vytřídění klastické fáze: výborné 

Stabilita ve vodě: horniny nebobtnavé, nerozbřídavé, ve vodě stabilní 

Archivní vzorek: ano 

Název horniny: křemenný pískovec, glaukonitický, střednozrnný  

(klasifikace J. Petránek 1959) 

Ostrava, 15.1.2012 

 

   

Vzorek č. 13425, procházející světlo, polarizace s jedním nikolem a se X nikoly. 

 

Vzorek č. 13425, foto horniny. 



 

 

Příloha I/13 426 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 426 

Lokalizace: Lom fy  TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl   

Etáž na příjezdové cestě. Vzorek o hmotnosti 4 kg 

Makroskopický popis: 

Vzorek horniny je světle zelený, místy zelenožlutý, střednozrnitý. Vzorek je dobře 

vytříděný, kompaktní. Zvrstvení je spojené horizontální a šikmé. Je páskovaný tmavým 

glaukonitem, místy jsou rezatě mramorované laminy, difúzně omezené. Bez chodbiček 

červů. Lomné hrany jsou zaoblené, lomné plochy nerovné, pokryté limonitizací. Hornina je 

čerstvá. 

Preparáty: výbrus, prášek, separovaný glaukonit 

Mikroskopický popis: 

Základní kostru horniny tvoří klastická zrna křemene, stabilních složek bohatých 

křemenem a to kvarcitů s různou mikrostrukturou kontaktů zrn, klasty okolních hornin 

(granitoidy). Nestabilní složky šupiny slídy a živce. 

Klastickou kostru tvoří těsně uspořádaná zrna křemene a stabilních hornin vzájemně se 

dotýkající v plochách. Křemen je čirý, slabě porušený. Tvar zrn je primárně subangulární 

až semiovální, zakulacení 0,6-0,8. Povrchově jsou zrna nerovnoměrně korodovan, 

současně je povrch velmi silně regenerovaný dorůstáním křemenných zrn do mezizrnného 

prostoru a to až s krystalografickým omezením novotvořeného křemene na starším 

křemenném zrnu. Nový tvar je subangulární, s hypidiomorfním omezením zrna 

krystalovými plochami. Vyskytují se křemeny hydrotermálního původu, granitoidní 

agregáty křemen-živec i křemeny z hrubozrnných kvarcitů se silným undulózním 

zhášením. Velikost křemenných zrn: Md = 0,2 mm, Mmax = 0,8 mm. 

Kvarcity tvoří méně častou součást stabilních úlomků. Zrna jsou tvořena kvarcity převážně 

jemnozrnnými, se suturovitým stykem zrn se silným undulózním zhášením. Zaoblení zrn je 

spíše semiovální, méně subangulární, zakulacení 0,2-0,6. Velikosti zrn jsou blízké 

klastickému křemeni.  

Živce jsou zastoupeny ortoklasem ve formě úlomkovitých zrn s proměnlivou argilitizací. 

Tvar zrn je subangulární až semiovální, zaoblení 0,4-0,6. Velikost je shodná jako u 

úlomkovitého křemene (Md ≈ 0,1 až 0,2 mm). 

Detritické šupiny slídy jsou zastoupeny muskovitem. Šupiny jsou silně mechanicky 

deformované. V základní hmotě jsou drobné šupinky muskovitu s nízkým dvojlomem a 

odpovídají silně illitizovanému muskovitu. 

Vytřídění zrn klastické fáze je ve výbrusu špatné.  

Základní hmota je jílovito-křemitá. Glaukonit je světle zelený, hrudkovitá zrna jsou o 

velikosti 0,2-0,3 mm. Je rozptýlený v hornině rovnoměrně. Glaukonit v dodaném vzorku je 

čerstvý, bez známek oxidace. Vyskytují se v nejčastějším tvaru jako glaukonitizované 

fosilie (?), a glaukonitovou výplní mezi zrny. Slaběji hrudky s tmavším jádrem a jemným 

světle zeleným čirým lemem jako glaukonitizované šupiny slídy.  

Tmel je křemitý (silné, intenzivní dorůstání zrn úlomkovitého křemene), jílovitý. Ve 

vzorku nebyly zjištěny karbonáty. Velmi proměnlivé je mladší infiltrační pronikání 



 

 

oxohydritů Fe a Mn do mezizrnné hmoty, limonitizace je slabá, projevující se izolovanými 

rezavohnědými skvrnami vázanými na základní hmotu. 

Infračervená spektroskopie: v separované základní hmotě byly identifikovány: 

křemen – kaolinit – glaukonit  

Póry jsou konfigurativní, vyplněné základní hmotou a redukované dorůstáním křemenných 

zrn authigenním křemenem (sekundární pórovitost je menší než primární). 

Akcesorie: žádné 

Textura: masivní  

Struktura: psamitická 

Geneze křemenných zrn: křemen polygenetický  

Tvar křemenných zrn: zaoblení je primárně převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,4-

0,8; silná koroze a silná regenerace zrn křemene orientovaným dorůstáním. 

Velikost klastických zrn křemene: Md = 0,2 mm, Mmax = 0,8 mm.   

Geneze a tvar úlomků a zrn stabilních hornin (kvarcity): metamorfika. Tvar zrn: zaoblení 

je převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,2-0,8 

Vytřídění klastické fáze: špatné 

Stabilita ve vodě: horniny nebobtnavé, nerozbřídavé , ve vodě stabilní 

Archivní vzorek: ano 

Název horniny: křemenný pískovec, glaukonitický, střednozrnný   

(klasifikace J. Petránek 1959) 

Ostrava, 15.1.2012 

   

Vzorek č. 13426, procházející světlo, polarizace s jedním nikolem a se X nikoly. 

 Vzorek č. 13426, foto horniny. 



 

 

Příloha I/13 427 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 427 

Lokalizace: Lom fy TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl   

Etáž III, 5,8m od polohy jílovce. Vzorek o hmotnosti 5 kg 

Makroskopický popis:  

Hornina j e zelenožlutá, jemno až střednozrnitá. Je kompaktní, měkká, slabě alterovaná. 

Zvrstvení je horizontální. Je laminovaná zeleným glaukonitem. Vzácně chodbičky červů 

(2mm x 3mm) ve směru vrstevnatosti. Lomné hrany jsou ostré, lomné plochy nerovné, 

pokryté limonitizací. 

Preparáty: výbrus, prášek, separovaný glaukonit 

Mikroskopický popis: 

Základní kostru horniny tvoří klastická zrna křemene, stabilních složek bohatých 

křemenem a to kvarcitů s různou mikrostrukturou kontaktů zrn. Nestabilní složky šupiny 

slídy. 

Klastickou kostru tvoří těsně uspořádaná zrna křemene a stabilních hornin vzájemně se 

dotýkající v plochách. Křemen je čirý, slabě porušený. Tvar zrn je primárně subangulární 

až semiovální, zakulacení 0,6-0,8. Povrchově jsou zrna nerovnoměrně korodovaná a 

současně je povrch velmi silně regenerovaný dorůstáním křemenných zrn do mezizrnného 

prostoru a to až s krystalografickým omezením novotvořeného křemene na starším 

křemenném zrnu. Nový tvar je spíše ovální, s hypidiomorfním omezením zrna 

krystalovými plochami. Vyskytují se křemeny hydrotermálního původu, granitoidní 

agregáty křemen-živec i křemeny z hrubozrnných kvarcitů se silným undulózním 

zhášením. Velikost křemenných zrn: Md = 0,2 mm, Mmax = 0,5 mm. 

Kvarcity tvoří méně častou součást stabilních úlomků. Zrna jsou tvořena kvarcity převážně 

jemnozrnnými, se suturovitým stykem zrn se silným undulózním zhášením. Zaoblení zrn je 

spíše semiovální, méně subangulární, zakulacení 0,2-0,6. Velikosti zrn jsou blízké 

klastickému křemeni.  

Detritické šupiny slídy jsou zastoupeny muskovitem. Šupiny jsou silně mechanicky 

deformované. V základní hmotě jsou drobné šupinky muskovitu s nízkým dvojlomem a 

odpovídají silně illitizovanému muskovitu. 

Vytřídění zrn klastické fáze je ve výbrusu výborné.  

Základní hmota je jílovito-křemitá. Glaukonit je světle zelený, tvoří drobná hrudkovitá 

zrna o velikosti úměrné úlomkovitým zrnům křemene (0,2-0,6 mm). Je rozptýlený v 

hornině rovnoměrně. Glaukonit v dodaném vzorku je čerstvý, bez známek oxidace. 

Vyskytují se nečastěji hrudky s tmavším jádrem, a jemným světle zeleným čirým lemem, 

glaukonitová výplň mezi zrny, které doplňují čiré hrudkami a glaukonitizované šupiny 

slídy. Malé póry malé množství jemné dispergované uhelné hmoty a slabá limonitizace 

základní hmoty. 

Tmel je křemitý (na povrch gl. zrn silné, intenzivní dorůstání zrn úlomkovitého křemene), 

jílovitý. Ve vzorku nebyly zjištěny karbonáty. Velmi proměnlivé je mladší infiltrační 

pronikání oxohydritů Fe a Mn do mezizrnné hmoty, limonitizace je slabá, projevující se 

izolovanými rezavohnědými skvrnami vázanými na základní hmotu. 



 

 

Infračervená spektroskopie: v separované základní hmotě byly identifikovány: 

křemen – kaolinit – glaukonit  

Póry jsou konfigurativní, vyplněné základní hmotou a redukované dorůstáním křemenných 

zrn authigenním křemenem (sekundární pórovitost je menší než primární). 

Akcesorie: rutil v křemeni 

Textura: masívní  

Struktura: psamitická. 

Geneze křemenných zrn: křemen polygenetický  

Tvar křemenných zrn: zaoblení je primárně převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,4-

0,8; silná koroze a silná regenerace zrn křemene orientovaným dorůstáním. 

Velikost klastických zrn křemene: Md = 0,2 mm, Mmax = 0,5 mm.   

Geneze a tvar úlomků a zrn stabilních hornin (kvarcity): metamorfika. Tvar zrn: zaoblení 

je převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,2-0,8 

Vytřídění klastické fáze: výborné. 

Stabilita ve vodě: horniny nebobtnavé, nerozbřídavé , ve vodě stabilní 

Archivní vzorek: ano 

Název horniny: křemenný pískovec, glaukonitický, jemnozrnný (klasifikace J. Petránek 

1959) 

Ostrava, 16.1.2012 

   

Vzorek č. 13427, procházející světlo, polarizace s jedním nikolem a se X nikoly. 

  

Vzorek č. 13427, foto horniny. 

 



 

 

Příloha I/13 428 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 428 

Lokalizace: Lom fy  TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl   

Etáž III, 4,9 m od polohy jílovce. Vzorek o hmotnosti 2 kg 

Makroskopický popis:  

Barva světle zelenožlutá až zelenošedá. Vzorek je jemnozrnný, středně vytříděný, 

kompaktní, bez známek zvrstvení. Lomné hrany jsou ostré, lomné plochy nerovné, pokryté 

limonitizací. Kolem puklin jsou náteky limonitu. Ten postihuje i základní hmotu 

v pískovci. 

Preparáty: výbrus, prášek, separovaný glaukonit 

Mikroskopický popis:  

Základní kostru horniny tvoří klastická zrna křemene, stabilních složek bohatých 

křemenem a to kvarcitů s různou mikrostrukturou kontaktů zrn. Nestabilní složky šupiny 

slídy a živce. Sediment je bimodální. 

Klastickou kostru tvoří těsně uspořádaná zrna křemene a stabilních hornin vzájemně se 

dotýkající v plochách. Křemen je čirý, slabě porušený. Tvar zrn je primárně subangulární 

až semiovální, zakulacení 0,4-0,8. Povrchově jsou zrna nerovnoměrně korodovaná a 

současně je povrch velmi silně regenerovaný dorůstáním křemenných zrn do mezizrnného 

prostoru a to až s krystalografickým omezením novotvořeného křemene na starším 

křemenném zrnu. Nový tvar je subangulární, s hypidiomorfním omezením zrna 

krystalovými plochami. Vyskytují se křemeny hydrotermálního původu, granitoidní 

agregáty křemen-živec i křemeny z hrubozrnných kvarcitů se silným undulózním 

zhášením. Velikost křemenných zrn: Md = 0,15/0,4 mm, Mmax = 0,3/1,2 mm. 

Kvarcity tvoří méně častou součást stabilních úlomků. Zrna jsou tvořena kvarcity převážně 

jemnozrnnými, se suturovitým stykem zrn se silným undulózním zhášením. Zaoblení zrn je 

spíše subangulární, zakulacení 0,2-0,6. Velikosti zrn jsou blízké klastickému křemeni.  

Živce jsou zastoupeny ortoklasem ve formě úlomkovitých zrn s proměnlivou argilitizací. 

Tvar zrn je subangulární až semiovální, zaoblení 0,4-0,6. Velikost je shodná jako u 

úlomkovitého křemene (Md ≈ 0,1 až 0,2 mm). 

Detritické šupiny slídy jsou zastoupeny muskovitem. Šupiny jsou silně mechanicky 

deformované. V základní hmotě jsou drobné šupinky muskovitu s nízkým dvojlomem a 

odpovídají silně illitizovanému muskovitu. 

Vytřídění zrn klastické fáze je ve výbrusu špatné.  

Základní hmota je jílovito-křemitá. Glaukonit je světle zelený, tvoří drobná hrudkovitá 

zrna o velikosti úměrné úlomkovitým zrnům křemene (0,2-0,3 mm). Zrna jsou místy 

postižená limonitizací. Vyskytují se nečastěji hrudky s tmavším jádrem a jemným světle 

zeleným čirým lemem, spolu s čirými hrudkami, místy glaukonitizované šupiny slídy 

Tmel je křemitý (silné, intenzivní dorůstání zrn úlomkovitého křemene), jílovitý. Ve 

vzorku nebyly zjištěny karbonáty. Velmi proměnlivé je mladší infiltrační pronikání 

oxohydritů Fe a Mn do mezizrnné hmoty, limonitizace je slabá, projevující se izolovanými 

rezavohnědými skvrnami vázanými na základní hmotu a zrn povrchu glaukomitu. 



 

 

Infračervená spektroskopie: v separované základní hmotě byly identifikovány: 

křemen – glaukonit – kaolinit 

Póry jsou konfigurativní, vyplněné základní hmotou a redukované dorůstáním křemenných 

zrn authigenním křemenem (sekundární pórovitost je menší než primární). 

Akcesorie: žádné 

Textura: masívní  

Struktura: psamitická 

Geneze křemenných zrn: křemen polygenetický  

Tvar křemenných zrn: zaoblení je primárně převážně semiovální, zakulacení 0,4-0,8; silná 

koroze a silná regenerace zrn křemene orientovaným dorůstáním.  

Velikost klastických zrn křemene: Md = 0,15/0,4 mm, Mmax = 0,3/1,2 mm.  

Geneze a tvar úlomků a zrn stabilních hornin (kvarcity): metamorfika. Tvar zrn: zaoblení 

je převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,2-0,8 

Vytřídění klastické fáze: špatné 

Stabilita ve vodě: horniny nebobtnavé, nerozbřídavé , ve vodě stabilní 

Archivní vzorek: ano 

Název horniny: křemenný pískovec, glaukonitický, středno až hrubozrnný  

(J. Petránek 1959) 

Ostrava, 16.1.2012 

 

   

Vzorek č. 13428, procházející světlo, polarizace s jedním nikolem a se X nikoly. 

  

Vzorek č. 13428, foto horniny. 



 

 

Příloha I/13 429 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 429 

Lokalizace: Lom fy TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl   

Etáž III, 4,2 m od polohy jílovce. Vzorek o hmotnosti 5 kg 

Makroskopický popis:  

Hornina je světle zelenožlutá až okrově mramorovaná, jemno až středně zrnitá. Vzorek je 

středně vytříděný, kompaktní. Zvrstvení je horizontální zvlněné, páskované glaukonitem a 

plochami limonitizace oxidy Fe. Vzorek je postižený difúzní limonitizací, s jemnými pásky 

(1mm až 5mm) paralelně nebo šikmo se zvrstvením. Ichnofosilie jsou dvojího typu: – ve 

vrstvě (3mm x 3-4mm x 1mm) a tmavě zelené (žlutozelené) přerušované útržky (10mm x 

50mm x 50mm) lemované světlou hmotou a které jsou budinované (roztažené v ploše 

zvrstvení). Podél puklin je intenzivní limonitizace postihující i základní hmotu sedimentu. 

Na plochách puklin povlaky okrového limonitu. Lomné hrany jsou zaoblené, lomné plochy 

nerovné. 

Preparáty: výbrus, prášek, separovaný glaukonit 

Mikroskopický popis:  

Základní kostru horniny tvoří klastická zrna křemene, stabilních složek bohatých 

křemenem a to kvarcitů s různou mikrostrukturou kontaktů zrn. Nestabilní složky 

představují šupiny slídy. 

Klastickou kostru tvoří těsně uspořádaná zrna křemene a stabilních hornin vzájemně se 

dotýkající v plochách. Křemen je čirý, slabě porušený. Tvar zrn je primárně semiovální až 

ovální, zakulacení 0,4-0,8. Povrchově jsou zrna nerovnoměrně korodovaná a současně je 

povrch velmi silně regenerovaný dorůstáním křemenných zrn do mezizrnného prostoru a to 

až s krystalografickým omezením novotvořeného křemene na starším křemenném zrnu. 

Nový tvar je semiovální, s hypidiomorfním omezením zrna krystalovými plochami. Kolem 

pásu silnější limonitizace zrna ostrohranná. Vyskytují se křemeny hydrotermálního 

původu, granitoidní agregáty křemen-živec i křemeny z hrubozrnných kvarcitů se silným 

undulózním zhášením. Velikost křemenných zrn: Md = 0,25 mm, Mmax = 2,2 mm. 

Kvarcity tvoří méně častou součást stabilních úlomků. Zrna jsou tvořena kvarcity převážně 

jemnozrnnými, se suturovitým stykem zrn se silným undulózním zhášením. Zaoblení zrn je 

spíše semiovální, méně subangulární, zakulacení 0,2-0,6. Velikosti zrn jsou blízké 

klastickému křemeni.  

Detritické šupiny slídy jsou zastoupeny muskovitem. Šupiny jsou silně mechanicky 

deformované. V základní hmotě jsou drobné šupinky muskovitu s nízkým dvojlomem a 

odpovídají silně illitizovanému muskovitu. 

Vytřídění zrn klastické fáze je ve výbrusu špatné.  

Základní hmota je jílovito-křemitá. Glaukonit je světle zelený, tvoří drobná hrudkovitá 

zrna o velikosti úměrné úlomkovitým zrnům křemene (0,3-0,4 mm). Je rozptýlený i 

v shlucích v hornině rovnoměrně. Glaukonit v dodaném vzorku je místy postižený 

povrchovou limonitizací. Nečastěji tvoří glaukonitovou výplní mezi zrny a hrudky 

s tmavším jádrem a jemným světle zeleným čirým lemem. 



 

 

Tmel je křemitý (silné, intenzivní dorůstání zrn úlomkovitého křemene), jílovitý. Ve 

vzorku nebyly zjištěny karbonáty. Velmi proměnlivé je mladší infiltrační pronikání 

oxohydritů Fe a Mn do mezizrnné hmoty, limonitizace je slabá, projevující se izolovanými 

rezavohnědými skvrnami vázanými na základní hmotu. 

Infračervená spektroskopie: v separované základní hmotě byly identifikovány: 

křemen – kaolinit – glaukonit – snad muskovit – snad karbonát 

Póry jsou konfigurativní, vyplněné základní hmotou a redukované dorůstáním křemenných 

zrn authigenním křemenem (sekundární pórovitost je menší než primární). 

Textura: masívní  

Struktura: psamitická 

Geneze křemenných zrn: křemen polygenetický  

Tvar křemenných zrn: zaoblení je primárně převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,4-

0,8; silná koroze a silná regenerace zrn křemene orientovaným dorůstáním.  

Velikost klastických zrn křemene: Md = 0,25 mm, Mmax = 2,2 mm.  

Geneze a tvar úlomků a zrn stabilních hornin (kvarcity): metamorfika. Tvar zrn: zaoblení 

je převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,2-0,8 

Vytřídění klastické fáze: špatné 

Stabilita ve vodě: horniny nebobtnavé, nerozbřídavé , ve vodě stabilní 

Archivní vzorek: ano 

Název horniny: křemenný pískovec, glaukonitický, hrubozrnný  

(klasifikace J. Petránek 1959) 

Ostrava, 16.1.2012 

   

Vzorek č. 13429, procházející světlo, polarizace s jedním nikolem a se X nikoly. 

  

Vzorek č. 13429, foto horniny. 



 

 

Příloha I/13 430 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 430 

Lokalizace: Lom fy  TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl   

Etáž II, 3,7 m od polohy jílovce. Vzorek o hmotnosti 5 kg 

Makroskopický popis:  

Vzorek světle zelenohnědý až okrově žlutý, středně zrnitý s polohami hrubozrnými. Je 

celistvý, limonitizovaný. Hornina je prosycena roztoky oxidů železa, mramorovaná 

červenohnědým limonitem, obsahuje shluky křemenných zrn až na hranici se slepenci 

(polohy mocné 90mm až 10mm hrubozrnného pískovce zřejmě intenzivně 

silicifikovaného), také shluky glaukonitu. Lomné hrany jsou ostré, lomné plochy nerovné, 

pokryté limonitizací.  

Preparáty: výbrus, prášek, separovaný glaukonit 

Mikroskopický popis:  

Základní kostru horniny tvoří klastická zrna křemene, stabilních složek bohatých 

křemenem a to kvarcitů s různou mikrostrukturou kontaktů zrn. Nestabilní složky šupiny 

slídy. 

Klastickou kostru tvoří těsně uspořádaná zrna křemene a stabilních hornin vzájemně se 

dotýkající v plochách. Křemen je čirý, slabě porušený. Tvar zrn je primárně semiovální až 

ovální, zakulacení 0,4-0,8. Povrchově jsou zrna nerovnoměrně korodovaná a současně je 

povrch velmi silně regenerovaný dorůstáním křemenných zrn do mezizrnného prostoru a to 

až s krystalografickým omezením novotvořeného křemene na starším křemenném zrnu. 

Nový tvar je semiovální, s hypidiomorfním omezením zrna krystalovými plochami. 

Vyskytují se křemeny hydrotermálního původu, granitoidní agregáty křemen-živec i 

křemeny z hrubozrnných kvarcitů se silným undulózním zhášením. Velikost křemenných 

zrn: Md = 0,25 mm, Mmax = 0,6 mm. 

Kvarcity tvoří méně častou součást stabilních úlomků. Zrna jsou tvořena kvarcity převážně 

jemnozrnnými, se suturovitým stykem zrn se silným undulózním zhášením. Zaoblení zrn je 

spíše semiovální, méně subangulární, zakulacení 0,2-0,6. Velikosti zrn jsou blízké 

klastickému křemeni.  

Detritické šupiny slídy jsou zastoupeny muskovitem. Šupiny jsou silně mechanicky 

deformované. V základní hmotě jsou drobné šupinky muskovitu s nízkým dvojlomem a 

odpovídají silně illitizovanému muskovitu. 

Vytřídění zrn klastické fáze je ve výbrusu dobré.  

Základní hmota je jílovito-křemitá. Glaukonit je slabě zelený až hnědozelený, tvoří drobná 

zrna o velikosti úměrné úlomkovitým zrnům křemene (0,2-0,6 mm). Je rozptýlený v 

hornině rovnoměrně. Glaukonit je místy slabě povrchově lomonitizován. Vyskytují se 

nečastěji hrudky s tmavším jádrem, s pigmentací a jemným světle zeleným čirým lemem a 

glaukonitovou výplní mezi zrny. Malé množství opaktní uhelné hmoty. 

Tmel je křemitý (silné, intenzivní dorůstání zrn úlomkovitého křemene), jílovitý. Ve 

vzorku nebyly zjištěny karbonáty. Velmi proměnlivé je mladší infiltrační pronikání 

oxohydritů Fe a Mn do mezizrnné hmoty, limonitizace je střední, projevující se 

izolovanými rezavohnědými skvrnami vázanými na základní hmotu. 



 

 

Infračervená spektroskopie: v separované základní hmotě byly identifikovány: 

křemen – kaolinit – glaukonit – snad karbonát 

Póry jsou konfigurativní, vyplněné základní hmotou a redukované dorůstáním křemenných 

zrn authigenním křemenem (sekundární pórovitost je menší než primární). 

Akcesorie: žádné 

Textura: masívní  

Struktura: psamitická 

Geneze křemenných zrn: křemen polygenetický  

Tvar křemenných zrn: zaoblení je primárně převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,4-

0,8; silná koroze a silná regenerace zrn křemene orientovaným dorůstáním.  

Velikost klastických zrn křemene: Md = 0,25 mm, Mmax = 0,6 mm.   

Geneze a tvar úlomků a zrn stabilních hornin (kvarcity): metamorfika. Tvar zrn: zaoblení 

je převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,2-0,8 

Vytřídění klastické fáze: dobré 

Stabilita ve vodě: horniny nebobtnavé, nerozbřídavé ,ve vodě stabilní 

Archivní vzorek: ano 

Název horniny: křemenný pískovec, glaukonitický, střednozrnný , slabě limonitizovaný 

(klasifikace J. Petránek 1959) 

Ostrava, 16.1.2012 

 

   

Vzorek č. 13430, procházející světlo, polarizace s jedním nikolem a se X nikoly. 

  

Vzorek č. 13430, foto horniny. 



 

 

Příloha I/13 431 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 431 

Lokalizace: Lom fy TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl   

Etáž II, 3,2 m od polohy jílovce. Vzorek o hmotnosti 5 kg 

Makroskopický popis:  

Barva vzorku světle šedozelená až světle šedohnědá, je středně zrnitý. Hornina je 

nezřetelně laminovaná hrubozrnným materiálem, polohy nejsou od sebe ostře odděleny. 

Limonitizace postihuje horninu ve formě mramorování, vytváří tmavě hnědočervené ostře 

omezené až 5mm mocné kůry a to na hranici mezi hrubozrnným a jemnozrnným 

materiálem. Lomné hrany jsou ostré, lomné plochy nerovné. Hornina je čerstvá. 

Preparáty: výbrus, prášek, separovaný glaukonit 

Mikroskopický popis:  

Základní kostru horniny tvoří klastická zrna křemene, stabilních složek bohatých 

křemenem a to kvarcitů s různou mikrostrukturou kontaktů zrn. Nestabilní složky šupiny 

slídy a živce. 

Klastickou kostru tvoří těsně uspořádaná zrna křemene a stabilních hornin vzájemně se 

dotýkající v plochách. Křemen je čirý, slabě porušený. Tvar zrn je primárně semiovální až 

ovální, zakulacení 0,4-0,8. Povrchově jsou zrna nerovnoměrně korodovaná a současně je 

povrch velmi silně regenerovaný dorůstáním křemenných zrn do mezizrnného prostoru a to 

až s krystalografickým omezením novotvořeného křemene na starším křemenném zrnu. 

Nový tvar je subangulární, s hypidiomorfním omezením zrna krystalovými plochami. 

Vyskytují se křemeny hydrotermálního původu, granitoidní agregáty křemen-živec i 

křemeny z hrubozrnných kvarcitů se silným undulózním zhášením. Velikost křemenných 

zrn: Md = 0,25 mm, Mmax = 1,3 mm. 

Kvarcity tvoří méně častou součást stabilních úlomků. Zrna jsou tvořena kvarcity převážně 

jemnozrnnými, se suturovitým stykem zrn se silným undulózním zhášením. Zaoblení zrn je 

spíše semiovální, méně subangulární, zakulacení 0,2-0,6. Velikosti zrn jsou blízké 

klastickému křemeni.  

Živce jsou zastoupeny ortoklasem ve formě úlomkovitých zrn s proměnlivou argilitizací. 

Tvar zrn je subangulární až semiovální, zaoblení 0,4-0,6. Velikost je shodná jako u 

úlomkovitého křemene (Md ≈ 0,1 až 0,2 mm). 

Detritické šupiny slídy jsou zastoupeny muskovitem. Šupiny jsou silně mechanicky 

deformované. V základní hmotě jsou drobné šupinky muskovitu s nízkým dvojlomem a 

odpovídají silně illitizovanému muskovitu. 

Vytřídění zrn klastické fáze je ve výbrusu střední.  

Základní hmota je jílovito-křemitá. Glaukonit je světle zelený až hnědozelený, tvoří drobná 

hrudkovitá zrna o velikosti úměrné úlomkovitým zrnům křemene (0,2-0,4 mm). Je 

rozptýlený v hornině rovnoměrně. Glaukonit v dodaném vzorku je čerstvý, místy s 

limonitizací. Vyskytují se nečastěji jako glaukonitová výplň spolu s hrudky s tmavším 

jádrem, s pigmentací a jemným světle zeleným čirým lemem a čirými hrudkami a 

glaukonitizované šupiny slídy. Slabá limonitzace základní hmoty. 



 

 

Tmel je křemitý (silné, intenzivní dorůstání zrn úlomkovitého křemene), jílovitý. Ve 

vzorku byly zjištěny slabé stopy karbonátu. Velmi proměnlivé je mladší infiltrační 

pronikání oxohydritů Fe a Mn do mezizrnné hmoty, limonitizace je slabá, projevující se 

izolovanými rezavohnědými skvrnami vázanými na základní hmotu.  

V hornině jsou ichnofosilie vyplněné jemnozrnnou jílovitou hmotou s drobnými 

angularními zrny křemene, bez glaukonitu. 

Infračervená spektroskopie: v separované základní hmotě byly identifikovány: 

křemen – kaolinit – karbonát – glaukonit 

Póry jsou konfigurativní, vyplněné základní hmotou a redukované dorůstáním křemenných 

zrn authigenním křemenem (sekundární pórovitost je menší než primární). 

Akcesorie: titanit 

Textura: masívní  

Struktura: psamitická 

Geneze křemenných zrn: křemen polygenetický  

Tvar křemenných zrn: zaoblení je primárně převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,4-

0,8; silná koroze a silná regenerace zrn křemene orientovaným dorůstáním.  

Velikost klastických zrn křemene: Md = 0,25 mm, Mmax = 1,3 mm.  

Geneze a tvar úlomků a zrn stabilních hornin (kvarcity): metamorfika. Tvar zrn: zaoblení 

je převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,2-0,8 

Vytřídění klastické fáze: střední 

Stabilita ve vodě: horniny nebobtnavé, nerozbřídavé ,ve vodě stabilní 

Archivní vzorek: ano 

Název horniny: křemenný pískovec, glaukonitický, hrubozrnný (klasifikace J. Petránek 

1959) 

Ostrava, 15.1.2012 

 

  

Vzorek č. 13431, procházející světlo, polarizace s jedním nikolem a se X nikoly. 

Vzorek č. 13431, foto horniny. 

 

 

 

 



 

 

Příloha I/13 432 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 432 

Lokalizace: Lom fy  TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl  

Etáž II, 2,8 m od polohy jílovce. Vzorek o hmotnosti 5 kg 

Makroskopický popis:  

Hornina je světlé šedozelené až okrově hnědé barvy, středně zrnitá a středně vytříděná. 

Textura je nevýrazně vrstevnatá, mramorovaná limonitem, který vytváří na laminách 

s hrubším materiálem zřetelné až do 10mm mocné tmavě hnědočervené lemy, které sledují 

hrubozrnnější polohy. Málo četné jsou doupata červů. Lomné hrany ostré, lomné plochy 

nerovné. 

Preparáty: výbrus, prášek, separovaný glaukonit 

Mikroskopický popis:  

Základní kostru horniny tvoří klastická zrna křemene, stabilních složek bohatých 

křemenem a to kvarcitů s různou mikrostrukturou kontaktů zrn. Nestabilní složky šupiny 

slídy. 

Klastickou kostru tvoří těsně uspořádaná zrna křemene a stabilních hornin vzájemně se 

dotýkající v plochách. Křemen je čirý, slabě porušený. Tvar zrn je primárně semiovální až 

ovální, zakulacení 0,4-0,8. Povrchově jsou zrna nerovnoměrně korodovaná a současně je 

povrch velmi silně regenerovaný dorůstáním křemenných zrn do mezizrnného prostoru a to 

až s krystalografickým omezením novotvořeného křemene na starším křemenném zrnu. 

Nový tvar je spíše ovální, zakulacení 0,4 – 0,8 se silnou regenerácí, s hypidiomorfním 

omezením zrna krystalovými plochami. Vyskytují se křemeny hydrotermálního původu, 

granitoidní agregáty křemen-živec i křemeny z hrubozrnných kvarcitů se silným 

undulózním zhášením. Velikost klastických zrn křemene: Md = 0,25 mm, Mmax = 1,25 

mm. 

Geneze křemenných zrn: křemen polygenetický  

Geneze a tvar úlomků a zrn stabilních hornin (kvarcity): metamorfika. Tvar zrn: zaoblení 

je převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,2-0,8 

Vytřídění klastické fáze: střední 

Kvarcity tvoří méně častou součást stabilních úlomků. Zrna jsou tvořena kvarcity převážně 

jemnozrnnými, se suturovitým stykem zrn se silným undulózním zhášením. Zaoblení zrn je 

spíše semiovální, méně subangulární, zakulacení 0,2-0,6. Velikosti zrn jsou blízké 

klastickému křemeni.  

Detritické šupiny slídy jsou zastoupeny muskovitem. Šupiny jsou silně mechanicky 

deformované. V základní hmotě jsou drobné šupinky muskovitu s nízkým dvojlomem a 

odpovídají silně illitizovanému muskovitu. 

Vytřídění zrn klastické fáze je ve výbrusu střední.  

Základní hmota je jílovito-křemitá. Glaukonit je světle zelený, tvoří drobná hrudkovitá 

zrna o velikosti úměrné úlomkovitým zrnům křemene (0,15-0,3 mm). Tvoří shluky. 

Glaukonit v dodaném vzorku je čerstvý, místy slabá limonitizace. Vyskytují se nečastěji 

hrudky s tmavším jádrem, s pigmentací a jemným světle zeleným čirým lemem a jako 

glaukonitovová výplň mezi zrny. 



 

 

Tmel je křemitý (silné, intenzivní dorůstání zrn úlomkovitého křemene), jílovitý. Ve 

vzorku byly zjištěny karbonáty. Velmi proměnlivé je mladší infiltrační pronikání 

oxohydritů Fe a Mn do mezizrnné hmoty, limonitizace je střední, projevující se 

izolovanými rezavohnědými skvrnami vázanými na základní hmotu. 

Infračervená spektroskopie: v separované základní hmotě byly identifikovány: 

křemen – karbonát – kaolinit – glaukonit 

Póry jsou konfigurativní, vyplněné základní hmotou a redukované dorůstáním křemenných 

zrn authigenním křemenem (sekundární pórovitost je menší než primární). 

Akcesorie: rutil v křemeni, turmalín 

Textura: masívní  

Struktura: psamitická. 

Stabilita ve vodě: horniny nebobtnavé, nerozbřídavé , ve vodě stabilní 

Archivní vzorek: ano 

Název horniny: křemenný pískovec, glaukonitický, hrubozrnný  

(klasifikace J. Petránek 1959) 

Ostrava, 17.1.2012 

 

   

Vzorek č. 13432, procházející světlo, polarizace s jedním nikolem a se X nikoly. 

 

Vzorek č. 13432, foto horniny. 

 

 



 

 

Příloha I/13 433 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 433 

Lokalizace: Lom fy  TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl   

Etáž I, 2,3 m od polohy jílovce. Vzorek o hmotnosti 5 kg 

Makroskopický popis:  

Vzorek barvy světle šedozelené až zelenožluté, jemnozrnný. Vzorek je dobře vytříděný, 

kompaktní. Zvrstvení je horizontální, laminované polohami doupaty červů paralelně ve 

vrstvě, s útržky tmavě zeleného glaukonitu. Vzorek je mramorován limonitizací. Ve 

vzorku je asi /8mm mocná poloha tmavšího glaukonitu prostoupená chodbičkami a 

doupaty červů s útržky materiálu bohatého glaukonitem provázené křemenným pískem bez 

glaukonitu. Lomné hrany jsou ostré, lomné plochy nerovné. 

Preparáty: výbrus, prášek, separovaný glaukonit 

Mikroskopický popis:  

Základní kostru horniny tvoří klastická zrna křemene, stabilních složek bohatých 

křemenem a to kvarcitů s různou mikrostrukturou kontaktů zrn, klasty okolních hornin 

(granitoidy). Nestabilní složky šupiny slídy a živce. 

Klastickou kostru tvoří těsně uspořádaná zrna křemene a stabilních hornin vzájemně se 

dotýkající v plochách. Křemen je čirý, slabě porušený. Tvar zrn je primárně semiovální až 

ovální, zakulacení 0,4-0,8. Povrchově jsou zrna nerovnoměrně korodovaná a současně je 

povrch velmi silně regenerovaný dorůstáním křemenných zrn do mezizrnného prostoru a to 

až s krystalografickým omezením novotvořeného křemene na starším křemenném zrnu. 

Nový tvar je převážně ovální, zakulacení 0,4-0,8; silná koroze a silná regenerace zrn 

křemene orientovaným dorůstáním, s hypidiomorfním omezením zrna krystalovými 

plochami. Vyskytují se křemeny hydrotermálního původu, granitoidní agregáty křemen-

živec i křemeny z hrubozrnných kvarcitů se silným undulózním zhášením. Velikost 

křemenných zrn: Md = 0,35 mm, Mmax = 1,6 mm.   

 

Geneze křemenných zrn: křemen polygenetický  

Geneze a tvar úlomků a zrn stabilních hornin (kvarcity): metamorfika. Tvar zrn: zaoblení 

je převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,2-0,8 

Kvarcity tvoří méně častou součást stabilních úlomků. Zrna jsou tvořena kvarcity převážně 

jemnozrnnými, se suturovitým stykem zrn se silným undulózním zhášením. Zaoblení zrn je 

spíše semiovální, méně subangulární, zakulacení 0,2-0,6. Velikosti zrn jsou blízké 

klastickému křemeni.  

Živce jsou zastoupeny ortoklasem ve formě úlomkovitých zrn s proměnlivou argilitizací. 

Tvar zrn je subangulární až semiovální, zaoblení 0,4-0,6. Velikost je shodná jako u 

úlomkovitého křemene (Md ≈ 0,1 až 0,2 mm). 

Detritické šupiny slídy jsou zastoupeny muskovitem. Šupiny jsou silně mechanicky 

deformované. V základní hmotě jsou drobné šupinky muskovitu s nízkým dvojlomem a 

odpovídají silně illitizovanému muskovitu. 

Vytřídění zrn klastické fáze je ve výbrusu výborné.  

V pásmu limonitizace jsou zrna silně korodovaná, ostrohranná. 



 

 

Základní hmota je jílovito-křemitá. Glaukonit je světle zelený, tvoří drobná hrudkovitá 

zrna o velikosti úměrné úlomkovitým zrnům křemene (0,2-0,3 mm). Je rozptýlený v 

hornině rovnoměrně. Glaukonit v dodaném vzorku je čerstvý, místy postižený limonitizací. 

Vyskytuje se nečastěji jako hrudky s tmavším jádrem, s pigmentací a jemným světle 

zeleným čirým lemem a jako glaukonitová výplň mezi zrny s limonitizací. Hrudky lim. na 

povrchu i uvnitř. 

Tmel je křemitý (silné, intenzivní dorůstání zrn úlomkovitého křemene), jílovitý. Ve 

vzorku nebyly zjištěny karbonáty. Velmi proměnlivé je mladší infiltrační pronikání 

oxohydritů Fe a Mn do mezizrnné hmoty, limonitizace je proměnlivá od základní hmoty až 

po vytváření difuzních zón.  

 

V hornině jsou ichnofosilie vyplněné jemnozrnnou jílovitou hmotou s drobnými 

angularními zrny křemene. 

Infračervená spektroskopie: v separované základní hmotě byly identifikovány: 

křemen – glaukonit – kaolinit – snad karbonát 

Póry jsou konfigurativní, vyplněné základní hmotou a redukované dorůstáním křemenných 

zrn authigenním křemenem (sekundární pórovitost je menší než primární). 

Akcesorie: rutil v křemeni, titanit 

Textura: masívní  

Struktura: psamitická. 

Vytřídění klastické fáze: dobré 

Stabilita ve vodě: horniny nebobtnavé, nerozbřídavé , ve vodě stabilní 

Archivní vzorek: ano 

Název horniny: křemenný pískovec, glaukonitický, středno až hrubozrnný, silně 

silicifikovaný  (klasifikace J. Petránek 1959) 

Ostrava, 17.1.2012 

 

   

Vzorek č. 13433, procházející světlo, polarizace s jedním nikolem a se X nikoly. 

Vzorek č. 13433, foto horniny. 

 

 

 

 



 

 

Příloha I/13 434 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 434 

Lokalizace: Lom fy TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl   

Etáž I, 1,7 m od polohy jílovce. Vzorek o hmotnosti 5 kg 

Makroskopický popis:  

Vzorek světle zelenošedý až žlutohnědý, jemno až středně zrnný. Zvrstvení nevýrazné 

hrubším materiálem. Plochy puklin jsou pokryté limonitem a zároveň vyloužené a reliéfně 

zobrazují doupata a chodbičky červů. Lomné hrany jsou zaoblené, lomné plochy nerovné. 

Preparáty: výbrus, prášek, separovaný glaukonit 

Mikroskopický popis:  

Základní kostru horniny tvoří klastická zrna křemene, stabilních složek bohatých 

křemenem a to kvarcitů s různou mikrostrukturou kontaktů zrn, klasty okolních hornin 

(granitoidy). Nestabilní složky šupiny slídy a živce. Sediment je bimodální. 

Klastickou kostru tvoří těsně uspořádaná zrna křemene a stabilních hornin vzájemně se 

dotýkající v plochách. Křemen je čirý, slabě porušený. Tvar zrn je primárně semiovální až 

ovální, zakulacení 0,4-0,8. Povrchově jsou zrna nerovnoměrně korodovaná a současně je 

povrch silně regenerovaný dorůstáním křemenných zrn do mezizrnného prostoru a to až s 

krystalografickým omezením novotvořeného křemene na starším křemenném zrnu. Nový 

tvar je převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,4-0,8; silná koroze a silná regenerace 

zrn křemene orientovaným dorůstáním, s hypidiomorfním omezením zrna krystalovými 

plochami. Vyskytují se křemeny hydrotermálního původu, granitoidní agregáty křemen-

živec i křemeny z hrubozrnných kvarcitů se silným undulózním zhášením. Velikost 

křemenných zrn: Md = 0,3 mm, Mmax = 1,5 mm.  

 

Geneze křemenných zrn: křemen polygenetický;  

Geneze a tvar úlomků a zrn stabilních hornin (kvarcity): metamorfika. Tvar zrn: zaoblení 

je převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,2-0,8 

Vytřídění klastické fáze: špatné 

Kvarcity tvoří častou součást stabilních úlomků. Zrna jsou tvořena kvarcity převážně 

jemnozrnnými, se suturovitým stykem zrn se silným undulózním zhášením. Zaoblení zrn je 

spíše semiovální, méně subangulární, zakulacení 0,2-0,6. Velikosti zrn jsou blízké 

klastickému křemeni.  

Živce jsou zastoupeny ortoklasem ve formě úlomkovitých zrn s proměnlivou argilitizací. 

Tvar zrn je subangulární až semiovální, zaoblení 0,4-0,6. Velikost je shodná jako u 

úlomkovitého křemene (Md ≈ 0,1 až 0,2 mm). 

Detritické šupiny slídy jsou zastoupeny muskovitem. Šupiny jsou silně mechanicky 

deformované. V základní hmotě jsou drobné šupinky muskovitu s nízkým dvojlomem a 

odpovídají silně illitizovanému muskovitu. 

Vytřídění zrn klastické fáze je ve výbrusu špatné.  

V pásmu limonitizace jsou zrna silně korodovaná, ostrohranná. 



 

 

Základní hmota je jílovito-křemitá. Glaukonit je světle zelený, tvoří drobná hrudkovitá 

zrna o velikosti úměrné úlomkovitým zrnům křemene (0,15-0,7 mm). Je rozptýlený v 

hornině rovnoměrně. Glaukonit v dodaném vzorku je místy postižený limonitizací.  

Vyskytuje se nečastěji jako hrudky s tmavším jádrem, s pigmentací a jemným světle 

zeleným čirým lemem a jako glaukonitová výplň mezi zrny s limonitizací. Silná 

limonitizace zakladní hmoty a proměnlivá glaukonitu, koroze živců a křemen. 

Tmel je křemitý (silné, intenzivní dorůstání zrn úlomkovitého křemene), jílovitý. Ve 

vzorku byly zjištěny slabé stopy karbonáty. Velmi proměnlivé je mladší infiltrační 

pronikání oxohydritů Fe a Mn do mezizrnné hmoty, limonitizace se ve výbruse projevuje 

tenkým pásmem tmavěhnědého tmelu.  

Infračervená spektroskopie: v separované základní hmotě byly identifikovány: 

křemen – kaolinit – glaukonit – muskovit – snad karbonát 

Póry jsou konfigurativní, vyplněné základní hmotou a redukované dorůstáním křemenných 

zrn authigenním křemenem (sekundární pórovitost je menší než primární). 

Akcesorie: rutil v křemeni 

Textura: masívní  

Struktura: psamitická. 

Stabilita ve vodě: horniny nebobtnavé, nerozbřídavé , ve vodě stabilní 

Archivní vzorek: ano 

Název horniny: křemenný pískovec, glaukonitický, středno až hrubozrnný  

(klasifikace J. Petránek 1959) 

Ostrava, 15.1.2012 

 

 .  

Vzorek č. 13434, procházející světlo, polarizace s jedním nikolem a se X nikoly. 

Vzorek č. 13434, foto horniny. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha I/13 435 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 435 

Lokalizace: Lom fy TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl   

Etáž I, 0,3 m od polohy jílovce. Vzorek o hmotnosti 6 kg 

Makroskopický popis:  

Vzorek pískovce až slepence, s valouny křemene až do 1,5cm, (typ označován jako 

gravelit), světle zelenošedý až žlutohnědý. Hornina je nevytříděná. Zvrstvení 

subhorizontální, textura páskovaná limonitizací a tmavě zeleným glaukonitem. Obsahuje 

velké zrna křemene a plochy limonitu. Písčitá podpůrná kostra je světlejší, se zřetelnými 

zrny tmavého gleaukonitu. Základní hmota je limonitizována paralelně s laminami, na 

styku zrn odlišných poloh limonitizované pásky paralelně se zvrstvením. Chodbičky a 

doupata červů nebyly nalezeny. Lomné hrany zaoblené, lomné plochy nerovné. 

Preparáty: výbrus, prášek, separovaný glaukonit 

Mikroskopický popis:  

Základní kostru horniny tvoří klastická zrna křemene, stabilních složek bohatých 

křemenem a to kvarcitů s různou mikrostrukturou kontaktů zrn. Nestabilní složky šupiny 

slídy. Sediment je bimodální. 

Klastickou kostru tvoří těsně uspořádaná zrna křemene a stabilních hornin vzájemně se 

dotýkající v plochách. Křemen je čirý, slabě porušený. Tvar zrn je primárně semiovální až 

ovální, zakulacení 0,4-0,8. Povrchově jsou zrna nerovnoměrně korodovaná a současně je 

povrch slabě regenerovaný dorůstáním křemenných zrn do mezizrnného prostoru a to až s 

krystalografickým omezením novotvořeného křemene na starším křemenném zrnu. Nový 

tvar je spíše ovální, zakulacení 0,4-0,8; silná koroze a slabá regenerace zrn křemene 

orientovaným dorůstáním. Vyskytují se křemeny hydrotermálního původu, granitoidní 

agregáty křemen-živec i křemeny z hrubozrnných kvarcitů se silným undulózním 

zhášením. Velikost křemenných zrn: Md = 0,5 mm, Mmax = 6x2,5 mm.  

Geneze křemenných zrn: křemen polygenetický  

Geneze a tvar úlomků a zrn stabilních hornin (kvarcity): metamorfika. Tvar zrn: zaoblení 

je převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,2-0,8 

Kvarcity tvoří častou součást stabilních úlomků. Zrna jsou tvořena kvarcity převážně 

jemnozrnnými, se suturovitým stykem zrn se silným undulózním zhášením. Zaoblení zrn je 

spíše semiovální, méně subangulární, zakulacení 0,2-0,6. Velikosti zrn jsou blízké 

klastickému křemeni.  

Detritické šupiny slídy jsou zastoupeny muskovitem. Šupiny jsou silně mechanicky 

deformované. V základní hmotě jsou drobné šupinky muskovitu s nízkým dvojlomem a 

odpovídají silně illitizovanému muskovitu. 

Vytřídění zrn klastické fáze je ve výbrusu velmi špatné.  

Základní hmota je jílovito-křemitá. Glaukonit je slabě světle zelený, jádro tvoří drobná 

hrudkovitá zrna o velikosti úměrné úlomkovitým zrnům křemene (0,2-0,3 mm). Je 

rozptýlený v hornině nerovnoměrně. Glaukonit v dodaném vzorku je čerstvý. Vyskytují se 

nečastěji hrudky s tmavším jádrem, jemným světle zeleným čirým lemem a glaukonitovou 

výplní mezi zrny. Střední limonitizace základní hmoty. 



 

 

Tmel je křemitý (silné, intenzivní dorůstání zrn úlomkovitého křemene), jílovitý. Ve 

vzorku byly zjištěny slabé stopy karbonátu. Velmi proměnlivé je mladší infiltrační 

pronikání oxohydritů Fe a Mn do mezizrnné hmoty, limonitizace se projevuje na zrnech i 

tmelu. 

Infračervená spektroskopie: v separované základní hmotě byly identifikovány: 

křemen – kaolinit – glaukonit – muskovit – snad karbonát 

Póry jsou konfigurativní, vyplněné základní hmotou a redukované dorůstáním křemenných 

zrn authigenním křemenem (sekundární pórovitost je menší než primární). 

Akcesorie: žádné 

Textura: masívní  

Struktura: psamiticko - psefitická 

Vytřídění klastické fáze: velmi špatné 

Stabilita ve vodě: horniny nebobtnavé, nerozbřídavé , ve vodě stabilní 

Archivní vzorek: ano 

Název horniny: křemenný pískovec, glaukonitický, hrubozrnný s valouny křemene 

(klasifikace J. Petránek 1959) 

Ostrava, 17.1.2012 

 

   

Vzorek č. 13435, procházející světlo, polarizace s jedním nikolem a se X nikoly. 

 

Vzorek č. 13435, foto horniny. 

 



 

 

Příloha I/13 436 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 436 

Lokalizace: Lom fy TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl   

Báze lomu, kontakt jílovce s pískovcem. Vzorek o hmotnosti 2 kg 

Makroskopický popis:  

Vzorek okrově hnědý, středně zrnitý, ojedinělé valouny do 2mm až 3mm, tvořené 

křemennými zrny. Zvrstvení horizontální, textura páskovaná limonitem. Základní hmota je 

okrově žlutá, limonitizovaná, je patrné mramorování. Na hranici zrnitostní odlučnosti lem 

až 3mm hnědočerveného limonitu. Bez chodbiček a doupat červů. Lomné hrany zaoblené, 

lomné plochy nerovné  

Preparáty: výbrus, prášek, separovaný glaukonit, separovaný limonit 

Mikroskopický popis:  

Základní kostru horniny tvoří klastická zrna křemene, stabilních složek bohatých 

křemenem a to kvarcitů s různou mikrostrukturou kontaktů zrn, klasty okolních hornin 

(granitoidy). Nestabilní složky šupiny slídy. 

Klastickou kostru tvoří těsně uspořádaná zrna křemene a stabilních hornin vzájemně se 

dotýkající v plochách. Křemen je čirý, slabě porušený. Tvar zrn je primárně semiovální až 

ovální, zakulacení 0,4-0,6. Povrchově jsou zrna nerovnoměrně silně korodovaná a 

současně je povrch slabě regenerovaný dorůstáním křemenných zrn do mezizrnného 

prostoru a to až s krystalografickým omezením novotvořeného křemene na starším 

křemenném zrnu. Nový tvar je ovální až dokonale ovální, s hypidiomorfním omezením 

zrna krystalovými plochami. Vyskytují se křemeny hydrotermálního původu, granitoidní 

agregáty křemen-živec i křemeny z hrubozrnných kvarcitů se silným undulózním 

zhášením. Velikost křemenných zrn: Md = 0,25 mm, Mmax = 3,5x2,3 mm.  

Tvar křemenných zrn: zaoblení je primárně převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,4-

0,8; silná koroze a silná regenerace zrn křemene orientovaným dorůstáním. 

Geneze křemenných zrn: křemen polygenetický  

Geneze a tvar úlomků a zrn stabilních hornin (kvarcity): metamorfika. Tvar zrn: zaoblení 

je převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,2-0,8 

Vytřídění klastické fáze: velmi špatné 

Kvarcity tvoří méně častou součást stabilních úlomků. Zrna jsou tvořena kvarcity převážně 

jemnozrnnými, se suturovitým stykem zrn se silným undulózním zhášením. Zaoblení zrn je 

spíše semiovální, méně subangulární, zakulacení 0,2-0,6. Velikosti zrn jsou blízké 

klastickému křemeni.  

Detritické šupiny slídy jsou zastoupeny muskovitem. Šupiny jsou silně mechanicky 

deformované. V základní hmotě jsou drobné šupinky muskovitu s nízkým dvojlomem a 

odpovídají silně illitizovanému muskovitu. 

Vytřídění zrn klastické fáze je ve výbrusu velmi špatné.  

Základní hmota je jílovito-křemitá. Glaukonit je světle zelený, jádro hnědé, drobná zrna o 

velikosti ≈ 0,2 mm. V malém množství. Je rozptýlený v hornině rovnoměrně. Vyskytují se 

nečastěji jako tvary glaukonitizovaných fosilií, glaukonitovou výplní mezi zrny postiženou 



 

 

limonitizací a glaukonitizované šupiny slídy. Silná limonitzace základní hmoty, postihuje i 

glaukonit. 

Tmel je křemitý (silné, intenzivní dorůstání zrn úlomkovitého křemene), jílovitý. Ve 

vzorku nebyly zjištěny karbonáty. Pronikání oxohydritů Fe a Mn do mezizrnné hmoty a 

silná limonitizace mezi zrny. 

Infračervená spektroskopie: v separované základní hmotě byly identifikovány: 

křemen – kaolinit - glaukonit 

Póry jsou konfigurativní, vyplněné základní hmotou a redukované dorůstáním křemenných 

zrn authigenním křemenem (sekundární pórovitost je menší než primární). 

Akcesorie: žádné 

Textura: masívní  

Struktura: psamitická – s rozptylenými valouny 

Stabilita ve vodě: horniny nebobtnavé, nerozbřídavé , ve vodě stabilní 

Archivní vzorek: ano 

Název horniny: křemenný pískovec, hrubozrnný, se silnou limonitizací  

(klasifikace J. Petránek 1959) 

Ostrava, 17.1.2012 

 

   

Vzorek č. 13436, procházející světlo, polarizace s jedním nikolem a se X nikoly. 

 

Vzorek č. 13436, foto horniny. Délka vzorku 10 cm. 

 



 

 

Příloha I/13 437 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 437 

Lokalizace: Lom fy TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl   

Báze lomu. Vzorek o hmotnosti 5 kg. 

Makroskopický popis: 

Černošedý jílovec, za sucha šedý, slabě písčitý, nevápnitý, nebobtnavý, subhorizontálně 

nevýrazně vrstevnatý, čerstvý, tuze plastický. 

Preparáty: prášek, hmota 

Mikroskopický popis: nebyl proveden 

Infračervená spektroskopie: v separované základní hmotě byly identifikovány: 

kaolinit – smíšená struktura illit/smektit – illit – křemen  

RTG prášková difrakce: byly identifikovány:  

kaolinit – smíšené struktury illit/smektit – křemen - anatas 

Název horniny: černošedý kaolinitický uhelný jílovec, slabě písčitý  

(J. Petránek 1959) 

Ostrava, 18.1.2012 

 

Vzorek č. 13437, foto horniny. Délka vzorku 12 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha I/13 438 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 438 

Lokalizace: Lom fy  TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl   

Báze lomu, podloží jílovce, poloha mezi jílovcem a říčním pískovcem peruckých vrstev. 

Vzorek o hmotnosti 2 kg 

Makroskopický popis:  
Okrově žlutohnědá, písčitojílovitá hmota s valouny křemene o velikosti 0,6 mm, místy 

páskovaná limonitem, po vyschnutí se vrstevnatě rozpadá 

Preparáty: prášek 

Mikroskopický popis: - nebyl proveden  

Infračervená spektroskopie: v separované základní hmotě byly identifikovány: 

kaolinit 

 

 

Vzorek č. 13438, foto horniny. Délka vzorku 9,7 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha I/13 439 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 439 

Lokalizace: Lom fy  TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl   

Pod bázi lomu. Vzorek o hmotnosti 5 kg 

Makroskopický popis:  

Vzorek má světle bílou až světle okrovou, i narůžovělou barvu. Je střednozrnný, 

prokřemenělý, intenzivně silicifikovaný. Bez jiných viditelných minerálů. Hornina je dobře 

vytříděná, kompaktní. Bez zvrstvení. Je slabě limonitizovaná, i na puklinách. Lomné hrany 

jsou ostré, tvrdé, lomné plochy nerovné. Hornina je čerstvá  

Preparáty: výbrus, prášek 

Mikroskopický popis:  

Základní kostru horniny tvoří klastická zrna křemene, stabilních složek bohatých 

křemenem a to kvarcitů s různou mikrostrukturou kontaktů zrn, klastické úlomky okolních 

hornin (granitoidy). Nestabilní složky šupiny slídy. 

Klastickou kostru tvoří těsně uspořádaná zrna křemene a stabilních hornin vzájemně se 

dotýkající v plochách. Křemen je čirý, slabě porušený. Tvar zrn je primárně semiovální až 

ovální, zakulacení 0,4-0,6. Povrchově jsou zrna nerovnoměrně korodovaná a současně je 

povrch velmi silně regenerovaný dorůstáním křemenných zrn do mezizrnného prostoru a to 

až s krystalografickým omezením novotvořeného křemene na starším křemenném zrnu. 

Nový tvar je subangulární až ovální, zakulacení 0,4 – 0,8, silná koroze a velmi silná 

regenerace zrn křemene orientovaným dorůstáním, s hypidiomorfním omezením zrna 

krystalovými plochami. Vyskytují se křemeny hydrotermálního původu, granitoidní 

agregáty křemen-živec i křemeny z hrubozrnných kvarcitů se silným undulózním 

zhášením. Velikost klastických křemenných zrn: Md = 0,3 mm, Mmax = 0,9 mm. 

Geneze křemenných zrn: křemen polygenetický  

Geneze a tvar úlomků a zrn stabilních hornin (kvarcity): metamorfika. Tvar zrn: zaoblení 

je převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,2-0,8 

Vytřídění klastické fáze: střední 

Kvarcity tvoří častou součást stabilních úlomků. Zrna jsou tvořena kvarcity převážně 

jemnozrnnými, se suturovitým stykem zrn se silným undulózním zhášením. Zaoblení zrn je 

spíše semiovální, méně subangulární, zakulacení 0,2-0,6. Velikosti zrn jsou blízké 

klastickému křemeni.  

Detritické šupiny slídy jsou zastoupeny muskovitem. Šupiny jsou silně mechanicky 

deformované. V základní hmotě jsou drobné šupinky muskovitu s nízkým dvojlomem a 

odpovídají silně illitizovanému muskovitu. 

Vytřídění zrn klastické fáze je ve výbrusu výborné.  

Základní hmota je jílovito-křemitá.  

Tmel je křemitý (silné, intenzivní dorůstání zrn úlomkovitého křemene), jílovitý. Ve 

vzorku nebyly zjištěny karbonáty. Velmi proměnlivé je infiltrační pronikání oxohydritů Fe 

a Mn do mezizrnné hmoty, limonitizace je slabá, projevující se v prostoru mezi zrny. 



 

 

Póry jsou konfigurativní, vyplněné základní hmotou a redukované dorůstáním křemenných 

zrn authigenním křemenem (sekundární pórovitost je menší než primární). 

Akcesorie: slída v křemeni 

Textura: masívní, nevýrazně vrstevnatá  

Struktura: psamitická 

Infračervená spektroskopie: v separované základní hmotě byly identifikovány: - křemen 

Stabilita ve vodě: horniny nebobtnavé, nerozbřídavé , ve vodě stabilní 

Archivní vzorek: ano 

Název horniny: křemenný pískovec, středno až hrubozrnný, s intenzivní silicifikací 

(klasifikace J. Petránek 1959) 

Ostrava, 18.1.2012 

 

   

Vzorek č. 13439, procházející světlo, polarizace s jedním nikolem a se X nikoly. 

 

Vzorek č. 13439, foto horniny. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha I/13 440 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 440 

Lokalizace: Lom fy TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl   

Etáž I, nalevo od střední části lomu, výplň svislé pukliny 

Makroskopický popis:  
Tmavě fialovohnědý vzorek puklinové výplně, s lesklými zrny křemene 

Preparáty: -- 

Mikroskopický popis: nebyl proveden 

Infračervená spektroskopie: -- 

RTG prášková difrakce: -- 

Foto:.-- 

Příloha I/13 441 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 441 

Lokalizace: Lom fy TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl   

Etáž I, nalevo od střední části lomu, báze nad jílovcem, oblast puklin 

Makroskopický popis:   
Hrubozrnný pískovec, viditelné zrna křemene, okrově hnědý s bílými polohami, 

mramorovaný oxidy Fe, žílky (náteky) tmavě fialové, bez podílu glaukonitu. Lomné hrany 

ostré, lomné plochy nerovné. 

Preparáty: -- 

Mikroskopický popis: nebyl proveden 

Infračervená spektroskopie: -- 

RTG prášková difrakce: -- 

 

   

          Vzorek č. 13440, foto horniny.                                       Vzorek č. 13441, foto horniny. 

 

 



 

 

Příloha I/13 442 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 442 

Lokalizace: Lom fy TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl   

Etáž I, nalevo od střední části lomu, oblast puklin 

Makroskopický popis:  
Střednozrnitý pískovec, světle šedou polohu jemnými zrny glaukonitu s většími zrny 

křemene odděluje od žlutohnědého, střednozrnitého pískovce se zelenými zrny glaukonitu 

a také většími zrny křemene silná, 10-12 mm tmavě fialová páska náteku limonitu. Lomné 

hrany ostré, lomné plochy nerovné. 

Preparáty: prášek, separovaný limonit 

Mikroskopický popis: nebyl proveden 

Infračervená spektroskopie: v separované základní hmotě byly identifikovány: 

křemen – kaolinit – karbonát 

RTG prášková difrakce: 

 

 

Vzorek č. 13442, foto horniny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha I/13 418 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 418 

Lokalizace: Lom fy TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl   

Etáž II, střední část, bez bližší lokalizace, vzorky o rozměrech 50 x 50 x 50 mm 

Makroskopický popis:  

Vzorek je světle zeleno žlutý, s jasnými zrny glaukonitu, je jemnozrnný. Vzorek je jemně 

páskovaný zeleným glaukonitem a mírně mramorovaný limonitem. Obsahuje chodbičky 

vyplněné světlou hmotou. 

Mikroskopický popis:  

Základní kostru horniny tvoří klastická zrna křemene, stabilních složek bohatých 

křemenem a to kvarcitů s různou mikrostrukturou kontaktů zrn. Nestabilní složky šupiny 

slídy. 

Klastickou kostru tvoří těsně uspořádaná zrna křemene a stabilních hornin vzájemně se 

dotýkající v plochách. Křemen je čirý, slabě porušený. Tvar zrn je primárně semiovální až 

ovální, zakulacení 0,4-0,8. Povrchově jsou zrna nerovnoměrně korodovaná a současně je 

povrch silně regenerovaný dorůstáním křemenných zrn do mezizrnného prostoru a to až s 

krystalografickým omezením novotvořeného křemene na starším křemenném zrnu. Nový 

tvar je subangulární až semiovální, zakulacení 0,4-0,8; silná koroze a silná regenerace zrn 

křemene orientovaným dorůstáním s hypidiomorfním omezením zrna krystalovými 

plochami. Vyskytují se křemeny hydrotermálního původu, granitoidní agregáty křemen-

živec i křemeny z hrubozrnných kvarcitů se silným undulózním zhášením. Velikost 

klastických křemenných zrn: Md = 0,2 mm, Mmax = 0,35 mm. 

Geneze křemenných zrn: křemen polygenetický  

Geneze a tvar úlomků a zrn stabilních hornin (kvarcity): metamorfika.  

Vytřídění klastické fáze: výborné. 

Kvarcity tvoří méně častou součást stabilních úlomků. Zrna jsou tvořena kvarcity převážně 

jemnozrnnými, se suturovitým stykem zrn se silným undulózním zhášením. Zaoblení zrn je 

spíše semiovální, méně subangulární, zakulacení 0,2-0,6. Velikosti zrn jsou blízké 

klastickému křemeni.  

Detritické šupiny slídy jsou zastoupeny muskovitem. Šupiny jsou silně mechanicky 

deformované. V základní hmotě jsou drobné šupinky muskovitu s nízkým dvojlomem a 

odpovídají silně illitizovanému muskovitu. 

Vytřídění zrn klastické fáze je ve výbrusu výborné.  

Základní hmota je jílovito-křemitá. Glaukonit je světle zelený až zeleno hnědý, tvoří 

drobná hrudkovitá zrna o velikosti úměrné úlomkovitým zrnům křemene (0,15-0,3 mm). Je 

rozptýlený v hornině rovnoměrně. Vyskytují se ve všech popsaných typech. 

Tmel je křemitý (silné, intenzivní dorůstání zrn úlomkovitého křemene), jílovitý. Ve 

vzorku nebyly zjištěny karbonáty. Velmi proměnlivé je mladší infiltrační pronikání 

oxohydritů Fe a Mn do mezizrnné hmoty, slabá limonitizace základní hmoty, projevující se 

izolovanými rezavohnědými skvrnami vázanými na základní hmotu a nerovnoměrnou až 

silnou limonitizací glaukonitu. 



 

 

V hornině jsou ichnofosilie vyplněné jemnozrnnou jílovitou hmotou s drobnými 

angularními zrny křemene. 

Póry jsou konfigurativní, vyplněné základní hmotou a redukované dorůstáním křemenných 

zrn authigenním křemenem (sekundární pórovitost je menší než primární). 

Akcesorie: rutil v křemeni, turmalín 

Textura: masívní  

Struktura: psamitická 

Stabilita ve vodě: horniny nebobtnavé, nerozbřídavé, ve vodě stabilní 

Archivní vzorek: ano 

Název horniny: křemenný pískovec, glaukonitický, střednozrnný , limonitizovaný  

(J. Petránek 1959) 

Ostrava, 18.1.2012 

 

   

Vzorek č. 13418, procházející světlo, polarizace s jedním nikolem a se X nikoly. 

 

Vzorek č. 13418, foto horniny. 

 

 

 

 



 

 

Příloha I/13 419 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 419 

Lokalizace: Lom fy TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl   

Etáž I, střední část, bez bližší lokalizace, krychle o rozměrech 50 x 50 x 50 mm 

Makroskopický popis:  

Barva šedohnědá, šedozelená, střednozrný. Je jemně tečkovaný hnědými oxidy Fe, 

obsahuje shluky větších křemenných zrn a chodbičky červů vyplněných světlou hmotou. 

V ploše jsou vypadlá zrna. 

Mikroskopický popis:  

Základní kostru horniny tvoří klastická zrna křemene, stabilních složek bohatých 

křemenem a to kvarcitů s různou mikrostrukturou kontaktů zrn. Nestabilní složky šupiny 

slídy a živce. Sediment je bimodální. 

Klastickou kostru tvoří volně uspořádaná zrna křemene a stabilních hornin vzájemně se 

dotýkající v plochách. Křemen je čirý, slabě porušený. Tvar zrn je primárně semiovální až 

ovální, zakulacení 0,4-0,8. Povrchově jsou zrna nerovnoměrně korodovaná a současně je 

povrch velmi silně regenerovaný dorůstáním křemenných zrn do mezizrnného prostoru a to 

až s krystalografickým omezením novotvořeného křemene na starším křemenném zrnu. 

Nový tvar je subangulární, s hypidiomorfním omezením zrna krystalovými plochami. 

Vyskytují se křemeny hydrotermálního původu, granitoidní agregáty křemen-živec i 

křemeny z hrubozrnných kvarcitů se silným undulózním zhášením. Velikost klastických 

zrn křemene: Md = 0,2/0,5 mm, Mmax = 0,8/1,6 mm.  

Tvar křemenných zrn: zaoblení je primárně převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,4-

0,8; silná koroze a silná regenerace zrn křemene orientovaným dorůstáním. 

Geneze křemenných zrn: křemen polygenetický 

Geneze a tvar úlomků a zrn stabilních hornin (kvarcity): metamorfika. Tvar zrn: zaoblení 

je převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,2-0,8 

Vytřídění klastické fáze: výborné. 

Kvarcity tvoří méně častou součást stabilních úlomků. Zrna jsou tvořena kvarcity převážně 

jemnozrnnými, se suturovitým stykem zrn se silným undulózním zhášením. Zaoblení zrn je 

spíše semiovální, méně subangulární, zakulacení 0,2-0,6. Velikosti zrn jsou blízké 

klastickému křemeni.  

Živce jsou zastoupeny ortoklasem ve formě úlomkovitých zrn s proměnlivou argilitizací. 

Tvar zrn je subangulární až semiovální, zaoblení 0,4-0,6. Velikost je shodná jako u 

úlomkovitého křemene (Md ≈ 0,1 až 0,2 mm). 

Detritické šupiny slídy jsou zastoupeny muskovitem. Šupiny jsou silně mechanicky 

deformované. V základní hmotě jsou drobné šupinky muskovitu s nízkým dvojlomem a 

odpovídají silně illitizovanému muskovitu. 

Vytřídění zrn klastické fáze je ve výbrusu střední.  

Základní hmota je jílovito-křemitá. Glaukonit je světle zelený s tmavozeleným až hnědým 

jádrem. Drobná hrudkovitá zrna jsou o velikosti 0,1-0,8 mm. Je rozptýlený v hornině 

rovnoměrně a to jako hrudky s tmavším jádrem, hrudky s jemným světle zeleným čirým 



 

 

lemem, tak i jako glaukonitová výplň mezi zrny. Limonitizace v základní hmotě jen z části 

a místy i glaukonitu. 

Tmel je křemitý (silné, intenzivní dorůstání zrn úlomkovitého křemene), jílovitý. Velmi 

proměnlivé je mladší infiltrační pronikání oxohydritů Fe a Mn do mezizrnné hmoty, 

limonitizace je velmi silná, projevující se izolovanými rezavohnědými skvrnami vázanými 

na základní hmotu. 

Póry jsou konfigurativní, vyplněné základní hmotou a redukované dorůstáním křemenných 

zrn authigenním křemenem (sekundární pórovitost je menší než primární). 

Akcesorie: muskovit v křemeni, titanit, turmalín 

Textura: masívní, nevýrazně vrstevnatá  

Struktura: psamitická, pórová. 

Stabilita ve vodě: horniny nebobtnavé, nerozbřídavé , ve vodě stabilní 

Archivní vzorek: ano 

Název horniny: křemenný pískovec, glaukonitický, střednozrnný až hrubozrnný  

(klasifikace J. Petránek 1959) 

Ostrava, 18.1.2012 

 

   

Vzorek č. 13419, procházející světlo, polarizace s jedním nikolem a se X nikoly. 

 

Vzorek č. 13419, foto horniny. 

 



 

 

Příloha I/13 420 

PROTOKOL O PETROGRAFICKÉM A MINERALOGICKÉM ROZBORU 

Číslo vzorku: analytické číslo ÚGN 13 420 

Lokalizace: Lom fy TEKAM – Jiří Sršeň, Záměl   

Etáž I, nalevo od střední části lomu, bez bližší lokalizace, krychle o rozměrech 50 x 50 x 

50 mm. 

Makroskopický popis:  

Vzorek je světlé hnědé barvy, mramorovaný okrově hnědými až fialovými žilkami 

limonitu, hrubozrnný. Viditelné velké zrna křemene ve shlucích i s dutinou.Zrna 

glaukonitu je zřídka. V ploše vypadlá zrna. 

Mikroskopický popis:  

Základní kostru horniny tvoří klastická zrna křemene, stabilních složek bohatých 

křemenem a to kvarcitů s různou mikrostrukturou kontaktů zrn, klasty okolních hornin 

(granitoidy). Nestabilní složky šupiny slídy a živce. Výbrus se snadno rozpadá, oddělují se 

zrna. 

Klastickou kostru tvoří volně uspořádaná zrna křemene a stabilních hornin dotýkající se v 

plochách. Křemen je čirý, slabě porušený. Tvar zrn je primárně semiovální, zakulacení 0,4-

0,8. Povrchově jsou zrna nerovnoměrně korodovaná a současně je povrch středně silně 

regenerovaný dorůstáním křemenných zrn do mezizrnného prostoru. Nový tvar je 

semiovální až ovální, zakulacení 0,4-0,8, s hypidiomorfním omezením zrna krystalovými 

plochami. Vyskytují se křemeny hydrotermálního původu, granitoidní agregáty křemen-

živec i křemeny z hrubozrnných kvarcitů se silným undulózním zhášením. Tvar 

křemenných zrn: zaoblení je převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,4-0,8; silná 

koroze a silná regenerace zrn křemene orientovaným dorůstáním.  

Velikost křemenných zrn: Md = 0,7 mm, Mmax = 1,65 mm.  

 

Geneze křemenných zrn: křemen polygenetický  

Geneze a tvar úlomků a zrn stabilních hornin (kvarcity): metamorfika. Tvar zrn: zaoblení 

je převážně semiovální až ovální, zakulacení 0,2-0,8 

Vytřídění klastické fáze: dobré 

Kvarcity tvoří větší součást stabilních úlomků. Zrna jsou tvořena kvarcity převážně 

hrubozrnnými, se suturovitým stykem zrn se silným undulózním zhášením. Zaoblení zrn je 

spíše semiovální, méně subangulární, zakulacení 0,6-0,8. Velikosti zrn jsou blízké 

klastickému křemeni.  

Živce jsou zastoupeny ortoklasem ve formě úlomkovitých zrn s proměnlivou argilitizací. 

Tvar zrn je subangulární až semiovální, zaoblení 0,4-0,6. Velikost je shodná jako u 

úlomkovitého křemene (Md ≈ 0,5 až 0,7 mm). 

Detritické šupiny slídy jsou zastoupeny muskovitem. Šupiny jsou silně mechanicky 

deformované. V základní hmotě jsou drobné šupinky muskovitu s nízkým dvojlomem a 

odpovídají silně illitizovanému muskovitu. 

Vytřídění zrn klastické fáze je ve výbrusu střední.  

Základní hmota je jílovito-křemitá. Ve výbrusu bez podílu glaukonitu.  



 

 

Tmel je křemitý (silné, intenzivní dorůstání zrn úlomkovitého křemene), jílovitý. Velmi 

proměnlivé je mladší infiltrační pronikání oxohydritů Fe a Mn do mezizrnné hmoty, 

limonitizace je silná, projevující se tmelu i pórech, vytváří difúzní zóny. 

Póry jsou konfigurativní, vyplněné základní hmotou a redukované dorůstáním křemenných 

zrn authigenním křemenem (sekundární pórovitost je menší než primární). 

Akcesorie: rutil v křemeni, muskovit v křemeni 

Textura: nevýrazně vrstevnatá  

Struktura: psamitická, pórová 

Stabilita ve vodě: horniny nebobtnavé, nerozbřídavé , ve vodě stabilní 

Archivní vzorek: ano 

Název horniny: křemenný pískovec, hrubozrnný, se silnou limonitizací 

(klasifikace J. Petránek 1959) 

Ostrava, 18.1.2012 

 

   

Vzorek č. 13420, procházející světlo, polarizace s jedním nikolem a se X nikoly. 

 

Vzorek č. 13420, foto horniny. 
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Příloha II.a/6 

 



 

 

Příloha II.a/7 

 



 

 

Příloha II.a/8

 



 

 

Příloha II.a/9 

 



 

 

Příloha II.a/10 

 



 

 

Příloha II.a/11 

 

Infračervená spektra separované jílové hmoty. Vzorky anal.č. ÚGN: 13356 – vyplavená jílovina z celkového 

vzorku ve frakci pod 0,063 mm, 13356 povrch (frakce pod 0,5 µm); 13356 - jemná (frakce 0,5- 0,8 0,5 µm). 

 

 

Infračervená spektra separované jílové hmoty. Vzorky anal.č. ÚGN:13356 – vyplavená jílovina z celkového 

vzorku ve frakci pod 0,063 mm, 13356 - hrubší  (frakce 0,8-4 µm); 13356 – dno (frakce 4-20 µm). 

 



 

 

Příloha II.a/12 

 

 

RTG záznam jílovce (triklinický kaolinit s výbornou krystalinitou, I/S 11,07A, illit 2M1 a křemen). Vzorek 

anal.č. ÚGN číslo 13 356. 

 

 

Disperzoidní analýza vyplavené jíloviny z jílovce (frakce pod 0,063 mm). Podmínky analýzy: Fritsch 

NanoTec Analysette 22, laboratoř ÚGN AV ČR Ostrava 

 



 

 

Příloha III.b/1 

 

Vzorek č 13425/G 

 

Vzorek č 13426/G 

 

 

Vzorek č. 13425/G 



 

 

Příloha II.b/2 

 

Vzorek č 13427/G 

 

Vzorek č 13432/G 

 



 

 

Příloha II.b/3 

 

Vzorek č 13435/G 

 

Vzorek č 134442/G 



 

 

Příloha II.b/4 

 

 

Záznam DTA/TA křivek křídového glaukonitu Magnuszew 

  



 

 

Příloha II.b/5 

 



 

 

Příloha III 

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

Analytické 

číslo ÚGN 
Hornina Etáž 

Pozice vzorku od jílovcové 

polohy 

13421 
spongilitický jílovec – 

opuka  
nad příjezdovou cestou 11 m nad cestou, střední část 

13422 pískovec nad příjezdovou cestou 10 m nad cestou,  levé část 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13436 jílovec báze lomu kontakt báze lomu 

13437 jílovec báze lomu báze lomu 

13438 jílovec báze lomu kontakt báze lomu 

13439 pískovec pod bází lomu pod bází lomu 

13440 –  

13442 

výplň pukliny, pískovec 

s lim 
I. etáž levá část lomu 

13418 pískovec III. etáž vzorky dodané  

13419 pískovec I. etáž vzorky dodané 

13420 pískovec I. etáž vzorky dodané 

13356 –  

13359 
jílovec báze lomu v celé výši báze lomu 

 

  



 

 

Tab. 2 Vlastnosti křemenných zrn v pískovci 

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

Anal.č. 

ÚGN 

Regenerace 

křemenných 

zrn 

Koroze 

křemenných 

zrn limonitem 

Md 

 

M max 

 

Zakulacení/ 

Zaoblení 

(jádro zrna) 

Vytřídění zrn 

v pískovci 

podle Folka 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Tab. 3 Výskyty klastů v pískovci 

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

Anal.č. 

ÚGN 

Křemen 

monomine

rální 

Kvarcity 

 
Granitoidy Živce Slídy 

      

13423 ++++   + + 

13424 ++++ +   + 

13425 ++++    + 

13426 ++++ + + + ++ 

13427 ++++ +   ++ 

13428 ++++ +  + + 

13429 ++++ +   + 

13430 ++++    + 

13431 ++++ +  + + 

13432 ++++ +    

13433 ++++ + + +  

13434 + + +++ ++ + 

13435 ++ ++ ++  + 

13436 ++ ++ ++  + 

13439 ++ +++ ++  + 

13418 ++++   ? + 

13419 ++++ +  + + 

13420 ++ ++++ ++ + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Tab. 4 Výskyty akcesorií v pískovci 

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

Anal.č. 

ÚGN 

Rutil 

v křemeni 

 

Zirkon 
Slída 

v křemeni 
Turmalín Titanit Apatit Staurolit 

13423 +  +     

13424 +  +     

13425 ++       

13426        

13427 +       

13428        

13429        

13430        

13431     +   

13432 ++       

13433 +    +   

13434 +       

13435        

13436      ?  

13439   +     

13418 +       

13419   + + +   

13420 +  +     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Tab. 5 Souhrn výsledků analýz pískovců 

Anal. 

číslo 

ÚGN 

Zrnitost Limonitizace 
Lokalizace 

limonitizace 
Karbonát Křemen 

  tmel tmel tmel tmel 

13423 jemnozrnný slabá glaukonit  ano 

13424 jemno až 

střednozrnný 

slabá mezerní hmota  ano 

13425 střednozrnný slabá mezerní hmota  ano 

13426 střednozrnný až 

hrubozrnný 

bez   ano 

13427 střednozrnný slabá mezerní hmota  ano 

13428 střednozrnný až 

hrubozrnný 

slabá mezerní hmota  ano 

13429 hrubozrnný, 

valouny izolované 

slabá glaukonit, 

v mezerní hmotě 

 ano 

13430 střednozrný střední mezerní hmota  ano 

13431 hrubozrný slabá mezerní hmota  ano 

13432 hrubozrný střední mezerní hmota, 

glaukonit 

 ano 

13433 střednozrný až 

hrubozrnný 

bez   ano 

13434 střednozrný až 

hrubozrnný 

silná difúzní linie, 

koroze křemen 

 ano 

13435 hrubozrnný, s 

valouny křemene 

slabá mezerní hmota  ano 

13436 hrubozrnný, s 

valouny křemene 

silná difúzní linie, 

koroze křemen 

 ano 

13439 střednozrný až 

hrubozrnný 

bez   ano 

13418 střednozrný bez   ano 

13419 střednozrný až 

hrubozrnný 

bez mezerní hmota  ano 

13420 hrubozrnný střední   ano 

 

 

 

 

  



 

 

Tab. 6 Interpretace složení horniny na podkladě infračerveného spektra 

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

Anal.č.  křemen glaukonit karbonát kaolinit slída mus 

13424 ++++ +   ? 

13425 ++++ + ?  + 

13426 ++++ + ? ++  

13427 ++++ +  ++  

13428 ++++ +  ++  

13429 ++++ + ? + ? 

13430 ++++ ? ? +++  

13431 +++ ? + +  

13432 +++ ? + +  

13433 ++++ + ? +  

13434 ++ + ? ++ ? 

13435 +++ + ? ++ ? 

13436 ++++ ?  ++  

13438    +++  

13439 ++++   +  

13442 ++++  ? +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Tab. 7 Vlastnosti zrn glaukonitu v pískovci 

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

Anal.č. 

ÚGN 

Tvar glaukonitového zrna 

 

Velikost zrna 

glaukonitu 

 fosilie nepravidel

ný, výplň 

mezi zrny 

lem kolem 

jádra 

hrudka 

s pigmen-

tací bez 

lemu 

pseudomo

rfóza po 

slídě  

Md Mmax 

      (mm) (mm) 

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

13424   +   0,15 0,35 

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

13426 ++ ++ + + + 0,2 0,3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13436 + +   + 0,2 0,2 

13439      bez bez 

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

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

13420      ? ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Tab. 8 Saparovaný glaukonit (vzorky s lomítkem Gx) – srovnání se spektrem podle Moenkeho atlasu 

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

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

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

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

13426/G 3555 3531 3426 (1110) 1003 837 682  498 461 432 

13427/G 3555 3535 3429 (1110) 1006 840 685  498 461 435 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Tab. 9 DTA/TG, Separovaný vzorek s glaukonitem (vzorky s lomítkem Gx) – minerály ve vzorku 

separovaného glaukonitu 

Tepl. interval  1 2 3 4 5 Obsah glaukonitu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

  



 

 

Tab. 10 Separovaný vzorek s glaukonitem (vzorky s lomítkem Gx) – minerály ve vzorku separovaného 

glaukonitu 

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

Anal.č. vzorku křemen karbonát kaolinit  

13424/G1 + + +  

13424/G2  + +  

13425/G + + +  

13426/G + + +  

13427/G + + +  

13428/G + + ++  

13429/G + + +  

13430/G + + +  

13431/G + + +  

13432/G + + ++  

13433/G + + +  

13434/G + + +  

13435/G + + +  

 

 

 

Tab. 11 Hodnoty nasákavosti v jednotlivých polohách 

Poloha Nasákavost dlouhodobá [% obj.]  

IV: etáž 9,73 

III. etáž 7,22 

II. etáž 7,06 

I. etáž 7,23 

Vzorek silně limonitizovaný  5,48 

Pod bází 8,53 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Tab. 12 Souhrn analytických výsledků analýz vzorků jílovce 

Vysvětlivky: Q-křemen, ILL – illit 2M (* včetně muskovitu v šupinách)1, IM- smíšená struktura illit-smekit, 

KAO- kaolinit, ANA- anatas –rutil, HÚ – horninové úlomky, GL- glaukonit, LI- limonit (oxohydrity), UHL – 

uhlí, UH- uhelná dispergovaná jemnozrnná humitová hmota 

 

Parametr/ 

anal.č. vzorku 

ÚGN 

13 356 

Z1 

13 357 

Z2 

13 358 

Z3 

13 359 

Z4 

vlhkost úložní 

105°C /%/ 

nestanoveno 42,25 nestanoveno 28,91 

Složení 

prachovito-písčité 

frakce 

GL+LI+HÚ 

+ILL* 

UHL +UH 

GL+LI+HÚ+ILL* 

UHL +UH 

GL+LI+HÚ 

+ILL* 

UHL +UH 

GL+LI+HÚ +ILL* 

UHL +UH 

Složení dle RTG KAO>>IM>ILL 

>Q>ANA, 

rutil/anatas 

KAO>>IM>ILL 

>Q>ANA, rutil 

KAO>>IM>ILL 

>Q>ANA, rutil 

KAO>>IM>ILL 

>Q>ANA 

Složení dle IRS KAO>>IM>ILL 

>Q 

KAO>>IM>ILL 

>Q 

KAO>>IM>ILL 

>Q 

KAO>>IM>ILL 

>Q 

Složení QCPA 

(Klika sdělení) 

Q = 9,7% 

KAO = 64,3% 

IM+ILL=26,0% 

 

Smrštění při 

sušení (40°C/48h) 

/%/ 

nestanoveno 8,01 nestanoveno 6,43 

Smrštění při  

(800°C/3h) 

nestanoveno 5,83 nestanoveno 4,03 

Smrštění při  

(1000°C/3h) 

nestanoveno 12,07 nestanoveno 11,69 

Huminový test slabě hnědožlutý téměř bezbarvý slabě hnědožlutý hnědožlutý 

Disperzoidní charakteristiky 

Aritmetický 

průměr /µm/ 

5,97 

 

5,44 

 

4,91 

 

5,61 

 

Stř.odchylka /µm/ 3,88 3,49 3,25 3,64 

Medián/µm/ 4,48 4,0 3,57 4,19 

I. max /µm/ 2,0 (23,8%) 2,0 (25,5%) 2,0 (25,7%) 2,0 (24,3%) 

II. max /µm/ 10,0 (16,5%) 10,0 (14,0%) 10,0 (13,4%) 10,0 (16,2%) 

Měrný povrch 

k objemu  

/cm
3
/cm

3
/ 

24213 25442 29508 25274 

Chemická analýza (RTG fluorescence) majoritní a stopové prvky 

ve vzorku anal. č. ÚGN 13 356 



 

 

Oxidy /%/ hmotn. 

(nejistota) 

Molární poměry 

SiO2 48,4 (1,0) SiO2
m
/Al2O3

m
 2,88 Korekce složení jíloviny 

(bez volného křemene) 

TiO2 1,14 (0,03) SiO2
m
/Al2O3

m
+ 

Fe203 

2,65 (SiO2- Q)/Al2O3 

= 1,73 

Al2O3 28,4 (0,9)  

Fe2O3 3,77 (0,07) 

MnO 0,007 (0,001) 

MgO 1,5 (0,4) 

CaO 0,51 (0,04) 

K2O 2,83 (0,09) 

Na2O < 1 

P2O5 0,099 (0,003) 

SO3 0,21 (0,03) 

ZŽ 400°C    7,44  6,55  

ZŽ 1000°C  12,95  13,55  

Rozdíl ZŽ  

1000-400°C 

5,51  7,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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

Poloha 
Číslo  

vzorku 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m
-3

] 

průměr 

Měrná 

hmotnost 

[kg/m
-3

] 

průměr  

Pórovitost 

zdánlivá 

[% hm.] 

Pórovitost 

celková 

[% hm.] 

Nasákavost 

dlouhodobá 

[% obj.] 

Pevnost 

v prostém 

tlaku  

[MPa] 

IV. 

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

III. 

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

II. 

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

I.  

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

pod 

bází 13 439 2093 Nest. 17,85 Nest. 8,53 62,0 

 

Tab. 14 Porovnání vybraných fyzikálních vlastností pískovce ze Záměle a vlastnostmi křídových pískovců 

jiných lokalit 

Lokalita  
Objemová 

hmotnost 

Měrná 

hmotnost 

Pórovitost 

celková 

Nasákavost 

dlouhodobá 

Pevnost v 

prostém tlaku 

 [kg/m
-3

] [kg/m
-3

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

Záměl* 2153 2676 19,55 7,17 48,3 

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

Podhorní 

Újezd** 
2059 2654 22,4 7,15 43,5 

* - hodnoty ÚGN  

** - hodnoty od výrobce 

 

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

Lokalita Kaolinit Slídnaté minerály Křemen 

Záměl 64,3 % 26,0 % 9,7 % 

Semanín, horní sloj, 

VS24 
84,5 % 3,05 % 3,5 % 

Semanín, spodní sloj, 

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

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

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

 

 

 



 

 

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

Lokalita Al2O3 

[Ø%] 
Fe2O3 

[Ø%] 
TiO2 

[Ø%] 
CaO 

[Ø%] 
MgO 

[Ø%] 
K2O 

[Ø] % 

Na2O 

[Ø%] 

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

Semanín, 

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

Hřebečsko, 

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

Malonín, 

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

 

 

Tab. 17 Výpočtové vzorce 

Objemová hmotnost 

      [kg/m
3
] 

kde:     ms     hmotnost vysušeného vzorku v [g] 

            V      objem vzorku vypočtený z rozměrů vzorku 

Měrná hmotnost, pyknometrická metoda 

      [kg/m
3
] 

kde:     me      hmotnost vysušeného rozetřeného vzorku v [g] 

            m1      hmotnost pyknometru včetně vody a rozetřeného vzorku [g] 

            m2        hmotnost pyknometru naplněného destilovanou [g] 

            ρrh        hustota vody při 20°C (0,9982 g/m
3
) 

Celková pórovitost 

      [%] 

kde:     ρb     objemová hmotnost zkušebního tělesa [kg/m
3
] 

            ρrh     měrná hmotnost zkušebního tělesa [kg/m
3
] 

Otevřená pórovitost 

     [% obj.] 

kde:     ms     hmotnost vodou nasyceného zkušebního tělesa [g] 

           md     hmotnost vysušeného zkušebního tělesa [g] 

           mh     hmotnost zkušebního tělesa ponořeného do vody [g] 

Nasákavost 

      [% hmot.] 

kde:     ms     hmotnost vodou nasyceného zkušebního tělelesa [g] 

           md     hmotnost vysušeného zkušebního tělesa [g] 

Stanovení vlhkosti 

     [%] 

kde:     m1     hmotnost váženky  g   

            m2     hmotnost váženky s vlhkou zeminou g   

            m3    hmotnost váženky s vysušenou zeminou g  

 

 


