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Anotace 

Předložená diplomová práce se zabývá vztahem mezi minerálním složením, 

strukturou a mechanickými vlastnostmi pískovců z lokality Řeka. Diplomová práce se 

zabývá horninovým prostředím na kontaktu východní části Českého masivu s flyšovými 

příkrovy, které patří do orogénu Západních Karpat. 

Součástí této práce je měření strukturně tektonických prvků v lomu Řeka pomocí 

geologického kompasu, odběr orientovaných vzorků a jejich laboratorní zhodnocení, jak 

makroskopickým a mikroskopickým studiem vzorků pomocí polarizačního mikroskopu, 

tak i měřením rychlosti šíření podélných vln pomocí ultrazvuku a stanovením pevnosti 

horniny v tlaku. Výsledky diplomové práce zahrnují komplexní analýzu strukturně 

tektonického poměru pískovců v lokalitě Řeka a její vliv na geomechanické vlastnosti 

studované horniny. 

Klíčová slova: lom Řeka, pískovec, geologie slezské jednotky, karpatský flyš, 

tektonika.  

Summary 

Translated diploma thesis is concerned relation between mineral composition, 

structure and mechanical properties of sandstones from the locality Řeka. The diploma 

thesis deals rock environment and contact of Eastern most part of the Bohemia massif with 

another Carpathians flysh zones which belong to Westerne Carpathians orogen. Part of this 

work is to measure structural tectonic elements in the quarry Řeka using geological 

compass, sampling and pre-processing for laboratory work. 

Laboratory work describes the treatment of samples for further laboratory 

applications, also deals the macroscopic and microscopic description of the studied 

samples using a polarizing microscope, measuring the velocity of longitudinal waves using 

ultrasound and determination of rock strength in compression. The results of this thesis 

include a complex structural analysis of tectonic relation of sandstones in the Řeka and its 

influence on the geomechanical properties of the studied rocks.  

Keywords: river quarry, sandstones, Geology of the Silesian Unit, Carpathian flysh, 

tectonics. 
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1 Úvod 

Ve studované lokalitě Řeka se nachází výhradní ložisko nevyhrazeného nerostu 

godulského pískovce. Studované území se řadí k severnímu okraji Moravskoslezských 

Beskyd. Oblast se nachází při severním okraji obce Řeka na úpatí hory Godula.  

Těžený pískovec je výjimečný svojí barvou, tradičně je využíván ve stavebnictví, 

pro obklady exteriérů a zahradní architekturu. Lom Řeka je provozován organizací Slezský 

kámen, a.s. Jeseník. V současnosti společnost provozuje 3 největší žulové lomy na 

Jesenicku, dále lomy na tmavý a světlý mramor, a v neposlední řadě lom na zelený 

godulský pískovec. 

Cílem diplomové práce je popsat vztah mezi minerálním složením, strukturou a 

mechanickými vlastnostmi pískovců z lomu Řeka. V teoretické části je popsán geologický 

a tektonický vývoj slezské jednotky karpatského flyše, dále horninové prostředí a tektonika 

studované lokality Řeka. Pro charakterizaci vlastností horniny byly využity následující 

metody: petrografický popis hornin, metoda analýza obrazu, stanovení pevnosti v tlaku, 

měření rychlosti šíření podélných vln pomocí ultrazvuku a měření strukturně – 

tektonických prvků. 

 Závěrečné zhodnocení mechanických vlastností pískovců ve vztahu k jejich 

minerálnímu složení a struktuře může sloužit k rozšíření informací o těžené surovině a 

možnostech jejího dalšího využití. 
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2 Geologie a tektonický vývoj studované oblasti 

Česká Republika (ČR) je z regionálně geologického pohledu utvářena dvěma 

velkými celky, které se od sebe liší svou geologickou minulostí. Čechy a většina Moravy a 

Slezska jsou součástí tzv. Českého masivu, jednoho z nejvýznamnějších a plošně 

nejrozsáhlejších fragmentů variského (hercynského) orogénu, který vznikl během devonu a 

karbonu. Východní část Moravy a Slezska patří k orogénu vnějších Západních Karpat. 

Vnější pásmo Karpat je tvořeno druhohorními a třetihorními sedimenty flyšového 

charakteru. Tato soustava byla zformována v průběhu svrchní křídy až terciéru procesy 

alpínského vrásnění a nasunuta od J a JV na okraj Českého masivu [1].  

Geologický spadá studovaná oblast do geologické subprovincie vnějších Západních 

Karpat, která patří k mladým pásemným pohořím Alpsko – karpatské soustavy. 

V následujících podkapitolách budou popsány základní rysy a vývoj regionálních jednotek. 

2.1 Český masív 

Český masiv je zbytkem rozsáhlého variského (hercynského) orogénu. Vrásnění 

probíhalo v intervalu mezi 380 – 300 miliony lety, tj. v době od středního devonu do 

svrchního karbonu. Příčinou vzniku horstva byla srážka desek zemské kůry – staré pevniny 

Gondwany na jihu a Laurasie na severu [1, 2].  

 Při svém vzniku i později, byla původně souvislá pásma variského horstva 

porušována zlomy v zemské kůře a snižována účinky eroze. Dnes vystupují na povrch jen 

jejich vzájemně izolované zbytky, oddělované pokryvy mladších uloženin (Obr. 1). Trosky 

variského horstva můžeme sledovat od jižní Anglie a z Pyrenejského poloostrova přes 

Francii až do střední Evropy, kde je největším povrchovým zbytkem variscid právě Český 

masiv. Jeho okrajové části přesahují z území ČR do Rakouska, Německa a Polska [1, 2]. 
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Obr. 1 Pozice Českého masívu a Karpatské soustavy v rámci geologické stavby Evropy [1] 

Stavba Českého masivu je tvořena především horninami prekambrického 

a paleozoického stáří. Jejich velké celky, spolu před variským vrásněním patrně přímo 

nesouvisely a teprve procesy variského vrásnění je spojily v pevný, kratonizovaný celek - 

dnešní Český masiv. Na něm se ukládaly pokryvy mladších uloženin [1, 2]. 

Horninové celky, které vznikly před variským vrásněním nebo v době jeho 

působení, se dělí v Českém masivu do šesti hlavních oblastí (Obr. 2) [2]:  

 oblast moldanubická (moldanubikum); 

 oblast středočeská (neboli tepelsko – barrandienská); 

 oblast kutnohorsko-svratecká; 

 oblast sasko – durynská (saxothuringikum); 

 oblast západosudetská (lužická); 

 oblast moravskoslezská. 

. 

ČR  
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Obr. 2 Bloková stavba Českého masívu 

Legenda: Oblasti: 1 - moravsko-slezská, 2 - krušnohorská, 3 - lužická, 4 - středočeská, 5 - hlinská zóna, 6 - kutnohorsko-

svratecká, 7 - moldanubická 

 

2.2 Geologická stavba moravskoslezské oblasti 

Předchozí podkapitola se věnovala členění Českého masivu na dílčí oblasti, 

přičemž cílová lokalita se nachází pouze v oblasti moravskoslezské. 

Moravskoslezská oblast z geologického hlediska reprezentuje východní část 

Českého masivu (Obr. 3), kde k ní patří brunovistulikum, tzv. brunnia, což je svrchno-

proterozoický podklad mladších uloženin pokračující i pod jednotky vnějších Západních 

Karpat, moravikum, pro nějž jsou charakteristické krystalinické celky lemující východní 

okraj moldanubika, nasunuté na brunovistulikum a jeho obal, dále silesikum 

s charakteristickými krystalinickými celky Hrubého Jeseníku; také žulovský masiv známý 

jako variský pluton a moravskoslezské paleozoikum s hlavně mocnými sledy devonu a 

spodního karbonu [1]. 
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Obr. 3 Zjednodušená mapa moravskoslezské oblasti [1] 

Legenda:  

B – brněnský masiv; Bb – boskovická brázda; Čkp – česká křídová pánev; D – dyjský masiv; de – desenská klenba; Dk – 

dyjská klenba; ke – keprnická klenba; M – kra Maleníku; Sk – svratecká klenba 

 

Pro geologickou stavbu mělo zásadní význam variské vrásnění. Na základě studia 

horninového prostředí je území rozděleno do třech dílčích částí:  

 v severní části (Hrubý Jeseník); 

 Nízký Jeseník; 

 Hornoslezská černouhelná pánev. 

Hlavními oblastmi rozšíření spodního karbonu moravskoslezské oblasti jsou Nízký 

Jeseník, Drahanská a Zábřežská vrchovina a výskyty v podloží horninových souborů, které 

patří k Vnějším Západním Karpatům [1]. 
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2.3 Západní Karpaty  

Zájmová oblast se nachází na pomezí dvou velkých jednotek, jak Moravskoslezské 

oblasti Českého masívu, tak Západních Karpat, které spolu navzájem kolidovaly. 

Geologická stavba Západních Karpat vznikala v několika fázích alpínského 

vrásnění na konci křídy a na začátku i v průběhu terciéru. V tomto vrásnění byly určujícími 

činitelem pohyby litosférických desek, zejména kolize africké desky na jihu s varisky 

konsolidovanou deskou Evropy na severu [2].  

Západní Karpaty se vyznačují příkrovovou stavbou s výrazným zonálním 

uspořádáním a polaritou orogenních procesů migrujících v čase od jihu k severu. 

Morfologické členění Západních Karpat výrazně ovlivnila terciální tektonika. Z hlediska 

horninového obsahu, věku tektonické individualizace jednotek a jejich vzájemných vztahů 

se Západní Karpaty dělí na dvě základní jednotky – internidy a externidy [3].  

„Tektonická individualizace (vrásovo – násunové deformační fáze) internid byla 

ukončena před svrchní křídou, a externidy byly tektonicky dotvořeny v terciéru. Jednotky 

internid obsahují i relikty starší hercynské tektogeneze, která je inkorporovaná do alpínsky 

jednotek. Tektogeneze Vnějších Západních Karpat začala ve svrchní křídě a skončila v 

miocénu. Bradlové pásmo bylo vrásněné společně s vnitřními Západními Karpatami a 

následně ještě jednou společně s vnějšími Karpatami. To je také jeden z podstatných 

důvodů, proč se řadí spíše k Vnějším Západním Karpatům. Všechny ostatní tektonické 

jednotky můžeme zařadit k vnitřním Západním Karpatům, jejichž tektogeneze začala po 

svrchní juře a skončila před svrchní křídou [3].“ 

Jednotky, které zasahují na území ČR, jsou Čelní předhlubeň a flyšové pásmo, 

řadíme k Vnějším Karpatům. 

Západní Karpaty zasahují pouze malým úsekem na území ČR a to především svou 

vnější zónou, tvořeny příkrovy mezozoických a terciérních hornin, tzv. flyšové Karpaty. 

Flyšové Karpaty byly na okraj Českého masívu nasunuty od jihu až jihovýchodu během 

mladšího terciéru – miocénu. Ke karpatské oblasti patří i mořské a sladkovodní uloženiny, 

které se uchovaly buď v předpolí karpatské předhlubni, anebo uvnitř tektonicky pokleslých 

částí horstva, tzv. vídeňská pánev. V karpatské části našeho území se rozlišují základní 

regionální celky, které budou popsány v podkapitolách 2.3.1, 2.3.2 a 2.3.3. 
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2.3.1 Flyšové pásmo 

Flyšové pásmo patří mezi hlavní části Západních Karpat, které bylo vytvořeno 

procesem flyšové sedimentace se střídáním velmi mocných komplexů sedimentárních 

vrstev mořského původu.  

Flyšové pásmo je dále tvořeno tektonicky definovanými jednotkami, které jsou 

charakterizovány příkrovovou stavbou, vyznačené převahou flyšové sedimentace (tzn. 

rytmické střídání písčitých a jílovitých sedimentů) mezozoického a terciérního stáří. 

Vzhledem k tomu, že příkrovy flyšového pásma byly na sebe nasouvány ve směru od 

centra pohoří k periferii ve velmi plochých strukturách a násuvné plochy byly při periferii 

horstva většinou horizontální, jsou jednotlivé skupiny příkrovů uloženy nad sebou. Ve 

flyšovém pásmu jsou rozlišeny základní skupiny dílčích příkrovů [2]:  

 magurská skupina příkrovů; 

 vnější skupina příkrovů.  

 I. Magurská skupina příkrovů 

 Magurská skupina příkrovů se vyznačuje flyšovou sedimentací s rytmickým střídáním 

psamitů a pelitů. Je členěna od SZ k JV na tři tektonické jednotky [2]. 

a) Račanská jednotka – zahrnuje sedimenty albu až spodního oligocénu, které se 

vyznačují velkou faciální proměnlivostí. Spolu s bystrickou jednotkou má 

výraznou pásemnou stavbu. Průběh jednotky lze sledovat na celém území ČR. V 

podloží vídeňské pánve pokračuje do greitensteinského příkrovu Vídeňského lesa 

v Rakousku [4]. 

b) Bystrická jednotka – obsahuje sedimenty ve stratigrafickém rozsahu paleocén až 

svrchní eocén, pro které je charakteristický relativně vysoký obsah karbonátového 

tmelu. V povrchové stavbě flyšového pásma je jednotka ukončena na nezdenickém 

zlomu [4].  

c) Bělokarpatská jednotka – je tvořena sedimenty cenomanu až středního eocénu, 

které oproti sedimentům račanské nebo bystrické jednotky vykazují velkou 

litofaciální individualizaci. Sedimenty jsou intenzívně zvrásněny v ploché volné 
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struktury s málo výraznou pásemnou stavbou. Na území Moravy je jednotka 

rozšířena v Bílých Karpatech a pod neogénem v severní části vídeňské pánve [4]. 

II.  Vnější skupina příkrovů 

Vnější skupina příkrovů se vyznačuje převahou flyšových sedimentů, avšak 

podřadně se vyskytují i horniny neflyšového charakteru (vápence, silicity). Je tektonicky 

členěna na dílčí příkrovové jednotky [2, 4]. 

a) Předmagurská jednotka – je tvořena sedimenty svrchní křídy až oligocénu. 

Sedimenty této jednotky vystupují v drobných tektonických útržcích před čelem 

magurského příkrovu [4]. 

b) Slezská jednotka – je tvořena sedimenty ve stratigrafickém rozsahu oxford až 

oligocén. Na základě jejich litofaciální diferenciace jsou v ní rozlišovány 

vývoje kelčský, bašský a godulský. V nižší části spodní křídy se uplatnil 

bazický vulkanismus hornin těšínitové formace. Složitou vnitřní stavbu 

jednotky určuje godulský příkrov, vyztužený mohutným tělesem písčitého 

flyše. Slezská jednotka je rozšířena v Moravskoslezských Beskydech a v 

Podbeskydské pahorkatině [4]. 

c) Zdounecká jednotka – je reprezentována sedimenty nižší části spodní křídy až 

oligocénu, které jeví blízké litofaciální vztahy k sedimentům slezské jednotky. 

Silně zvrásněné vrstvy zdounecké jednotky vystupují v tektonických útržcích 

včele magurského příkrovu ve Chřibech [4]. 

d) Podslezská jednotka – je charakterizována faciálně diferencovanou pe1itickou 

sedimentací ve svrchní křídě (turonu) až svrchním eocénu. Převažují šedé až 

hnědavé vápnité jílovce s laminami drobových pískovců. Místy se vyskytují 

tělesa skluzových slepenců. Odpovídá relativně hlubokovodním sedimentům 

otevřeného moře. Hrubší klastický materiál byl do pánve přinášen 

podmořskými skluzy a gravitačními proudy z bašské elevace a okraje 

kontinentu v předpolí Západních Karpat. Hlavní rozšíření má v Podbeskydské 

pahorkatině [4]. 
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e) Ždánická jednotka – zahrnuje sedimenty svrchní křídy (maastricht) až egeru, 

na kterých je uložen transgresívní spodní miocén. Svrchnokřídové až 

spodnooligocenní sedimenty jsou litofaciálně blízké stratigraficky 

ekvivalentním sedimentům podslezské jednotky. Sedimenty jednotky jsou 

intenzivně zvrásněny. V Pavlovských vrších jsou do příkrovové stavby 

začleněny tektonické útržky jury s transgresívní svrchní křídou. Směrem k JV 

pokračuje ždánická jednotka do zóny Waschbergu v Dolním Rakousku. 

Ždánická jednotka zabírá Pavlovské vrchy, Ždánický les, jihovýchodní část 

Litenčické pahorkatiny a severozápadní svahy Chřibů [4]. 

f) Pozdřanská jednotka – představuje nejvíce k SZ vysunutou příkrovovou 

strukturu, složenou z intenzívně zvrásněných a zešupinatělých sedimentů 

svrchního eocénu až eggenburgu. Souvisle vystupuje před čelem ždánického 

příkrovu. Útržkovitě byla zjištěna v Pavlovských vrších [4]. 

2.3.2 Karpatská předhlubeň 

Karpatská předhlubeň tvoří výplň mezi Západními Karpaty a Českým masivem a dále 

pokračuje do Rakouska, kde navazuje na Vídeňskou pánev. 

Je systémem podélných depresí založených v předpolí karpatského horstva, které jsou 

vyplněny mořskými sedimenty miocénního stáří a sladkovodními sedimenty pliocenními. 

Nachází se diskordantně na horninách Českého masívu prekambrického až paleogenního stáří, 

na východě se noří pod přesunuté příkrovy flyšového pásma. Podle rozdílné stavby a 

stratigrafického rozsahu výplně, se člení karpatská předhlubeň na část: a) jižní (od 

rakouské hranice po osu nesvačilského příkopu), b) střední (po severní omezení 

Hornomoravského úvalu) a c) severní (po polskou hranici). Karpatská předhlubeň je ve 

střední části porušena strukturou Hornomoravského úvalu a Mohelnické brázdy, které jsou 

vyplněny terciérními sedimenty. Na severu zasáhla miocenní transgrese do opavské pánve 

[2]. 
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2.3.3 Vídeňská pánev 

Vídeňská pánev je rozsáhlou vnitrohorskou pánví, která navazuje na Karpatskou 

předhlubeň a jejíž části zasahují jak na území ČR, Rakouska, tak i Slovenska, avšak pouze 

svou severovýchodní částí.  

Je vyplněna neogenními uloženými mořskými a sladkovodními sedimenty. Podloží 

pánve jsou tvořeny příkrovy flyšového pásma. Na jejím vzniku se uplatnily hluboko zasahující 

systémy zlomů a mocnost výplně dosahuje až několika tisíc metrů [2]. 

2.4 Geologický vývoj slezské jednotky 

Studovaná lokalita Řeka se nachází přímo ve slezské jednotce, která je dále 

rozšířena především v Moravskoslezských Beskydech, Rožnovské brázdě a v 

Podbeskydské pahorkatině.  

Je tvořena sedimenty ve stratigrafickém rozsahu oxford – oligocén. Ve slezské 

jednotce mají svrchnojurské sedimenty dvojí vývoj [3]:  

 Mělkovodní vývoj je charakteristický tvorbou útesů. 

 Hlubokovodnější pánevní vývoj nejvyšší jury v godulském vývoji slezské 

jednotky představují tzv. spodní těšínské vrstvy. 

Spodnokřídové sedimenty se ve flyšovém pásmu vyznačují převahou tmavých 

pelagických a hemipelagických uloženin. Na vytváření slezské jednotky ve svrchní křídě 

se podílel (Tabulka č. 1) [3]: 

 kelčský vývoj; 

 bašský vývoj;  

 godulský vývoj. 

 

 

 

 

 

 

 

http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geomorfologie/moravskoslezske_beskydy.htm
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geomorfologie/roznovska_brazda.htm
http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geomorfologie/podbeskydska_pahorkatina.htm
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Tabulka č. 1 Stratigrafické schéma mezozoika a terciéru slezské a podslezské jednotky [2, 

upraveno] 
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2.4.1 Kelčský vývoj 

Kelčský vývoj slezské jednotky (dle Tabulky č. 1) má s baššským vývojem 

společné těšínsko – hradišťské souvrství a veřovické vrstvy. Nadloží tvoří jasenické a 

němetické vrstvy, které jsou litologicky podobné lhoteckému, bašskému a mazáckému 

souvrství. Ve svrchní křídě sedimentovaly dubské vrstvy, v nichž převládají tmavé vápnité 

jílovce s pískovci a s polohami slepenců. V nadloží se ukládalo milotické souvrství tvořené 

šedými vápnitými jílovci s tělesy skluzových slepenců [2]. 

2.4.2 Bašský vývoj 

V bašském vývoji slezské jednotky (dle Tabulky č. 1) se v nejvyšší juře a ve spodní 

křídě uložily na svahu a úpatí bašské elevace uloženiny těšínsko – hradišťského souvrství, 

které se dělí na kotoučskou fácii s tmavými vápnitými jílovci a chlebovickou fácii s 

tmavými jílovci, laminovanými pískovci a slepenci [2, 5]. Nadloží těšínsko – hradišťského 

souvrství tvoří bašské souvrství. Jedná se o středně až hrubě rytmický flyšový sled s 

vápnitými pískovci až vápnitými jílovci [3]. Palkovické souvrství uzavírá sedimentační 

cyklus bašského vývoje slezské jednotky. Palkovické souvrství se vyznačuje střídáním 

tmavých jílovců a pískovců se slepenci [2, 5]. 

2.4.3 Godulský vývoj 

V tomto sledu patří godulský vývoj mezi stratigraficky nejmladší, a tudíž nasedá na 

ostatní – kelčský a bašský vývoj (Tabulka č. 1).  

K vrstevnímu sledu tohoto vývoje v rozpětí od svrchní jury o oligocenu patří spodní 

těšínské vrstvy, těšínské vápence, těšínsko – hradišťské souvrství, veřovické vrstvy, 

lhotecké vrstvy, godulské souvrství, istebňanské vrstvy, podmenilitové souvrství a 

krosněnské vrstvy. Maximální mocnost sedimentární výplně dosahuje 6 km [5].  

Sedimentace spodních těšínských vrstev pokračuje v godulském vývoji slezské 

jednotky z nejvyšší jury do křídy. Charakteristické jsou světlé těšínské vápence. Ve 

valanginu dochází k nástupu flyšové sedimentace, které odpovídá těšínsko – hradišťské 

souvrství. Tektonickou aktivitu během spodní křídy odráží silný přínos hrubě klastického 
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materiálu, intenzivní subsidence a submarinní vulkanismus. Ve spodní části hradišťských 

vrstev těšínsko – hradišťské souvrství kulminuje submarinní ultrabazický alkalický a 

alkalicko – vápenatý vulkanismus tzv. těšinitové asociace. Pro svrchní část hradišťských 

vrstev jsou charakteristické hojné čočkovité vložky a konkrece pelosideritů, které byly v 

minulosti hojně těženy a daly vzniknout hutnímu průmyslu na Ostravsku [3].  

Významným členem godulského vývoje jsou Veřovické vrstvy. Tyto černé, místy 

prokřemenělé, bohaté jílovce s pyritem, odrážející anoxický event uplatněný v aptu v 

širokých oblastech severního okraje Tethydy. Nadloží veřovických vrstev je tvořeno 

lhoteckým souvrstvím. Svým charakterem navazují na podloží veřovické vrstvy a směrem 

nahoru v nich přibývá poloh vápnitých jílovců [3].  
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3 Horninové prostředí a tektonika lokality Řeka 

Zájmovým územím diplomové práce je horninové prostředí v lokalitě Řeka. Na 

Obr. 4 je zobrazena mapa širšího okolí studované oblasti Řeka. 

 

Obr. 4 Mapa širšího okolí lokality Řeka 

3.1 Godulské souvrství 

Studované zájmové území lomu se nachází v oblasti, které spadá do godulského 

souvrství.  

Godulské souvrství je svým rozšířením a mocností dominantní součástí godulského 

vývoje a dílčího godulského příkrovu slezské jednotky. Hlavní masiv Moravskoslezských 

a Slezských Beskyd budují poměrně odolné horniny godulského souvrství. Těmito 

horninami se rozumí flyšové uloženiny, což jsou především turbidity, které tvoří soustavu 

podmořských vějířů [6]. Godulské souvrství lze rozčlenit na [5]: 

 pestré godulské vrstvy;  

 ostravický pískovec; 

 godulské vrstvy. 
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3.1.1 Pestré godulské vrstvy 

Na litologickém vývoji zájmové oblasti se podílejí v hojné míře pestré godulské 

vrstvy. Tyto vrstvy jsou zelenošedé, červenohnědé slínité a nevápnité jílovité s lasturnato – 

břidličnatou, částečně i kolovitou odlučností.  

Vrstvy se střídají s lavicemi křemičito – vápnitých pískovců. Při nahloučení 

tenkých pískovcových lávek nabývá sedimentace drobně rytmického flyše a na stavbě 

jednotlivých cyklů se zvyšuje podíl zelených jílovců [5]. Ve vyšších částech pestrých 

godulských vrstev se nepravidelně objevují izolované lavice jemně až středně zrnitých 

glaukonitických pískovců. Počínaje antiklinálním pásmem dochází při zmenšování 

mocnosti pestrých godulských vrstev k jejich postupnému faciálnímu prstovitému 

zastupování s ostravickým pískovcem. Tento pískovec se vyznačuje světle šedými až 

bělošedými středně až hrubě zrnitými slepencovými pískovci se slepenci. Podle 

biostratigrafické mikrofauny patří pestré godulské vrstvy cenomanu – spodnímu turonu 

[5]. 

3.1.2 Ostravický pískovec 

Mezi další horninu, která v hojné míře ovlivnila litologický vývoj, patří ostravický 

pískovec, který se vyznačuje světle šedými až bělošedými středně až hrubě zrnitými, 

drobně slepencovými pískovci a slepenci. 

Pískovce jsou jednoduše anebo zpravidla i vícenásobně zvrstvené v lavicích o 

mocnostech 0,5 – 0,4 m. Od silně lavicovitých pískovců středního oddílu godulských 

vrstev se odlišují převahou křemenných pískovců nad drobovými. 

Na rozhraní lhoteckých a pestrých godulských vrstev se začíná uplatňovat 

sedimentace ostravického pískovce, jehož mocnost dosahuje 10 – 20 m. Na sedimentaci 

ostravického pískovce se dále jen ojediněle podílejí i slepence, které se vyskytují buď 

v samostatných polohách, anebo na bázi gradačně zvrstvených slepencovo – pískovcových 

lavic [5]. 

 



Bc. Hugo Roberto Da Costa: Vztah mezi minerálním složením, strukturou a mechanickými 

vlastnostmi pískovců z lokality Řeka 

2013 16 

3.1.3 Godulské vrstvy  

Godulské vrstvy jsou nejvyšším souvrstvím střední křídy. Godulským vrstvám patří 

největší význam vzhledem k jejich veliké mocnosti a značné odolnosti. Godulské vrstvy 

lze rozdělit na [5]: 

 spodní godulské vrstvy; 

 střední godulské vrstvy; 

 svrchní godulské vrstvy. 

a) Spodní godulské vrstvy 

Spodní godulské vrstvy jsou vyvinuty v podobě drobně až středně rytmického 

flyše. Horninové prostředí tvoří komplex s převahou břidlic, ve kterém se střídají jílovité a 

slínité břidlice s vložkami jemnozrnných křemičitých pískovců modrošedého nebo 

zelenošedého zbarvení. Jílovce ve spodní godulské vrstvě jsou šedé, proměnlivě prachově 

písčité, nevápnité i vápnité. Jednotlivé sedimentační cykly často ukončují nevápnité jílovce 

zelených barev. Všeobecně je litologicky výrazná hranice mezi spodními a středními 

godulskými vrstvami kladena ve vrstevním sledu k bázi masového výskytu silně 

lavicovitých pískovců [5].  

b) Střední godulské vrstvy 

Střední godulské vrstvy se vyskytují mezi vrstvami spodními anebo na přechodu 

mezi spodními a svrchními godulskými vrstvami. Horninové prostředí je tvořeno 

lavicovitým pískovcovým flyšem, ve kterém převládají hrubě až středně zrnité 

glaukonitické pískovce. Glaukonitické pískovce středních godulských vrstev představují 

hrubě rytmické, zelenošedé, středně zrnité sedimenty s vápnito – jílovitým tmelem.  Na 

bázi silnějších zrnitých lavic jsou často vyvinuty drobnozrnné slepence, slepencové 

pískovce, vzácněji i hrubozrnné arkózové pískovce [5].  

c) Svrchní godulské vrstvy 

Sedimentace svrchní části godulského souvrství je podobná spodní části godulské 

vrstvy. Horninové prostředí se vyznačuje střídáním tenkých laviček pískovců a břidlic. 

Tvoří tzv. jemně rytmický flyš. V podloží ištebanských vrstev převažují vrstevní sekvence 

s rychle klesajícím podílem prachovcovo – pískovcových lávek při jejich celkovém 
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ztenčení 1 – 3 cm. Časté bývá rychlé proužkovité střídání šedých a zelených skvrnitých 

jílovců. V podloží ištebanských vrstev je převaha pelitů v nejvyšší části svrchních 

godulských vrstev výrazná tak, že potlačuje flyšový ráz těchto sekvencí [2, 5].  

Litologická výraznost tří základních vrstev písčitého flyše godulského souvrství je 

v oblasti slezské jednotky Moravskoslezských a Slezských Beskyd závislá na celkové 

mocnosti usazených vrstev. Dále je závislá na zákonitostech, které ovlivňují množství a 

prostorovou distribuci ukládaného středně až hrubě písčitého materiálu, modifikujícího 

základní charakter drobně rytmické sedimentace [5]. 

3.2 Základní charakteristika lomu Řeka 

Lom Řeka byl založen koncem 19. století při úpatí kopce Godula v obci Řeka. 

Geograficky se studovaná oblast řadí k moravskoslezským Beskydám – k jejich severnímu 

okraji. Ložisko tvoří příkrý zalesněný svah (Obr. 5). Podle ústního sdělení začala těžba 

godulského pískovce v letech 1880 – 1890 a pokračuje v něm bez přerušení do dnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 5 Letecký snímek lomu Řeka [8] 
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3.2.1 Charakteristika těžené suroviny (pískovce) 

Pískovec je obecně zpevněná klastická hornina, která vznikla sedimentací [9]. Ve 

srovnání s ostatními pískovci, které se zpravidla vyznačují světlými (bílými, světle šedými, 

nažloutlými, žlutými až nahnědlými) barevnými odstíny, jsou pískovce godulského 

souvrství výjimečné pro svou charakteristickou barvu. Barva tohoto pískovce je nazelenalá 

a je dána přítomností jílového minerálu glaukonitu v základním horninotvorném minerálu. 

Dalším charakteristickým znakem, kterým se odlišují od ostatních pískovců, je 

jejich vysoká odolnost, nízká pórovitost a nasákavost. Díky své vysoké hutnosti a pevnosti 

jsou oproti ostatním pískovcům relativně dobře leštitelné [10]. Tradičně se používají pro 

obklady exteriérů a zahradní architekturu. Velká poptávka po tomto pískovci je zejména 

k využití jako stavebního kamene [11, 12].  

3.2.2 Geologie vlastního ložiska  

Ložisko je situováno v břidličnato – pískovcovém souvrství godulských vrstev, při 

čele „godulského příkrovu“ na úpatí kopce Godula v obci Řeka. Godulské vrstvy se 

rozdělují na [7]:  

 Pestré godulské vrstvy, kterou tvoří především barevné břidlice s vrstvami 

pískovců většinou s glaukonitem, místy jsou více vápnité. 

 Godulské vrstvy, které se dělí na spodní, střední a svrchní vrstvy.  

a) Spodní godulské vrstvy (cenoman) tvoří glaukonitické pískovce 

slídnaté, vápnité s častými polohami břidlic.  

b) Střední godulské vrstvy jsou tvořeny monotónními glaukonitickými 

lavicovitými pískovci. 

c) Svrchní godulské vrstvy tvoří husté střídání laviček břidlic a pískovců, 

jejich zrnitost je jemně – středně zrnná.  
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Geneticky je ložisko stavebního kamene Řeka zařazeno k cenomanu až turonu, 

k mořským sedimentům dobře větraného moře. K intenzivní sedimentaci částečně 

flyšového charakteru docházelo počátkem období spodní křídy. V albu cenomanu zvláště 

pak v oblasti Moravskoslezských Beskyd vznikaly sedimenty, jejichž mocnost dosahovala 

300 – 400 m. Studovaná oblast se nachází na úpatí beskydských kopců, které jsou tvořeny 

stejným materiálem. Mocnost zdejšího godulského souvrství se odhaduje zhruba na 1000 

m (Obr. 6) [7]. 

 

 

Obr. 6 Vrstvy godulského pískovce v lomu Řeka  

3.2.3 Hydrogeologické poměry 

Hydrogeologické poměry jsou ve studované oblasti poměrně jednoduché. 

V horninovém masívu pískovců a břidlic se uplatňuje puklinová propustnost, která 

umožňuje vsakování srážkových vod do podloží. Pro ložisko je významná přítomnost 

vodního toku Řeka, který se zařezává na úpatí gutských a godulských kopců patřících 

k těšínským vrstvám. V průzkumných vrtech se voda ztrácela ihned po navrtání 

pevných vrstev, buď po plochách břidlic, anebo na svislých puklinách. Při mírném 

úklonu vrstev k S – V není nebezpečí většího výskytu vody v lomu. Pouze v J – Z části 

dochází k malému prosakování vody, která ale neovlivňuje těžbu v lomu [7].  
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3.2.4 Tektonika  

Ložiskem prostupují husté pukliny ve směru S – J a V – Z (80 – 90°), které nejsou 

součástí žádné rozsáhlé poruchy. Tyto pukliny jsou kolmé na vrstevnatost a pískovec je 

podle nich dobře odlučný. Pukliny většinou bývají prázdné, rozevřené a pískovec kolem 

nich bývá několik centimetrů navětralý. Ojediněle se mohou vyskytovat pukliny, které jsou 

vyplněny jílovou výplní měkké konzistence [7].  

Geneticky lze pukliny přiřadit k nasunování godulské masy na subslezskou 

jednotku. Mohutné lavice godulského pískovce byly více odolné vůči tektonickým tlakům, 

a proto ve srovnání s plastickými horninami beskydského flyše jsou méně deformovány. 

Působením tektonického tlaku došlo pouze k naklonění vrstev a k jejich následnému 

rozpukání. Na některých místech lze pozorovat zvrásnění, případně vyklenutí. Po uvolnění 

vrásnícího tlaku došlo k rozevření těchto puklin [7]. 

Vzhledem k tomu, že úklon vrstev je souhlasný se svahem, lze předpokládat, že 

utržené velké bloky pískovce se mohou sesouvat po proplástcích jílovitých břidlic. V 

terénu však nejsou žádné projevy tohoto sesuvu patrné [7].                  
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4 Metodika práce 

Téma práce vyžadovalo komplexní zhodnocení horninového prostředí zájmové 

oblasti lokality Řeka. A proto bylo nutné provést jak terénní práce spojené s odběrem 

vzorků, tak jejich laboratorní zhodnocení zahrnující: mikroskopický popis studované 

horniny, metodu analýzy obrazu, měření šíření podélných vln pomocí ultrazvukové metody 

a stanovení pevnosti horniny v prostém jednoosém tlaku včetně interpretace výsledků 

všech měření.  

4.1 Odběr vzorků v terénu a jejich zpracování 

Cílem terénní práce bylo získat vzorek horniny, který by byl reprezentativní a 

vhodně použitelný pro další zpracování. Vzhledem k cíli diplomové práce bylo nutné 

odebrat horninové vzorky. Pro získání horninového vzorku bylo nutné provést výlom 

horninového bloku se známou orientací vrstevních ploch případně ploch puklinového 

systému (Obr. 7). Rozlomený kus bloku byl postupně rozlomen na požadovaný rozměr 1 x 

0,5 m (Obr. 8). Pro jednoznačné vyjádření ploch prostorové orientace vzorků tohoto bloku 

horniny byla nakreslena šipka se směrnou orientací kolmá na plochu vrstevnatosti. Při 

dalším dělení tohoto bloku byla tato orientace překreslena na menší oddělené části. Z 

připraveného rozlomeného kusu bloku bylo odštípáno 5 vzorků kvádrů horniny (Obr. 9). 

Vzorky byly odštípány podél ploch vrstevnatosti.  

                        

 

 

Obr. 7 Pohled na východní stěnu v lomu Řeka s 

vyznačeným místem odběru vzorku 

 

Obr. 8 Rozlomený kus bloku 
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4.1.1 Měření strukturně – tektonických prvků 

Strukturně – tektonické prvky, mezi něž se řadí, plochy vrstevnatosti, puklinové 

systémy a tektonické poruchy, poskytují informace uložení a orientaci horniny v ložisku. 

Základními typy ploch nespojitosti na ložisku jsou puklinové systémy, které charakterizují 

vertikální omezení bloků. Dále se v ložisku nacházejí puklinové systémy, které jsou 

rovnoběžné s plochou vrstevnatosti s úhlem úklonu dle archivních údajů 30°. Tektonická 

data byla měřena pomocí geologického kompasu typu Freiberg [13, 14].  

Měření puklin mělo následující postup:  

 Kompas byl přiložen jeho boční stranou k dané puklině, jakmile se kompas 

ustálil do vodorovné polohy, byly hodnoty odečteny a následně zapsány do 

deníku. Celkem bylo v lomu zaznamenáno 180 hodnot. 

Ze získaných hodnot byl zpracován formou grafického modelu tzv. tektonogramu, 

který zobrazuje změřené plochy metodou kulového promítání pomocí Lambertovy 

Obr. 9 Štípání kvádrů horniny   
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plochojevné sítě. Statistické vyhodnocení strukturního měření zobrazeného v 

tektonogramu bylo provedeno pomocí konturového diagramu.  

4.2 Laboratorní práce 

Připravené vzorky kvádrů horniny (celkem 5 kusů), které byly získány v terénní 

etapě, byly převezeny do laboratoře fyzikálních a technologických vlastností hornin na 

Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.  Z takto připravených vzorků 

horniny byly postupně nařezány 3 menší kusy kvádrů ve směru orientace os x, y, a z; 

celkem bylo tedy připraveno 15 kusů kvádrů o rozměrech 50 x 30 cm. Pro naši orientaci 

byly získané vzorky kvádrů horniny barevně označeny šipkami a písmeny (Obr. 10). 

Značení vzorků kvádrů horniny bylo následující: plocha A – barva modrá (značí orientaci 

y), plocha B – barva červená (značí orientaci x) a plocha C – barva černá (značí orientaci 

z).  

Zde bylo do každého vzorku kvádru horniny navrtáno 5 kusů vzorků válcového 

tvaru o průměru cca 5 cm, na kterých byla vyznačena orientace os x, y a z. Celkem bylo 

připraveno 75 kusů horninových vzorků válcového tvaru. Na Obr. 10 je uveden příklad 

vzorku horniny č. 2 s vyznačenou orientací. Další fotodokumentace kvádrů horniny je 

uvedena v Příloze č. 1. 

        

  

 

Pro další laboratorní metody bylo nutné získané horninové vzorky válcového tvaru 

předběžně upravit: pro přípravu mikroskopických preparátu byly vzorky nařezány na cca 

velikost 27 x 47 mm (Obr. 11). Postup přípravy mikroskopických preparátů je uveden 

v kapitole 4.2.1. Pro měření rychlosti přechodu podélných vln pomocí ultrazvukové 

metody a stanovení pevnosti horniny v prostém jednoosém tlaku byly tyto vzorky nařezány 

a b c 

Obr. 10 Vzorek kvádru horniny č. 2 s navrtanými horninovými vzorky 

válcového tvaru s vyznačenou orientací 

a – plocha A (směr y), b – plocha B (směr x), c – plocha C (směr z) 
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a zbroušeny na velikost o výšce 5 cm a o průměru 5 cm (Obr. 12).  Pro ilustraci byl 

zhotoven prostorový model kvádru horniny, který je zobrazen na Obr. 13. 

                      

       

 

 

Obr. 13 Prostorový model kvádru horniny  

 

 

 

Obr. 11 Předběžně upravený vzorek 

pro přípravu výbrusu 

Obr. 12 Upravený horninový vzorek válcového 

tvaru pro měření rychlosti přechodu podélných 

vln a pevnosti v prostém jednoosém tlaku 
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4.2.1 Petrografický popis 

Petrografický popis horniny je metoda, která umožňuje získat základní informace o 

povaze vzorků horniny. Petrografická charakteristika horniny zahrnuje makroskopický a 

mikroskopický popis studované horniny. Základní makroskopický popis zahrnuje určení 

barvy, texturní znaky a charakteristickou zrnitost horniny. Pro získání informací o 

minerálním složení horniny, velikosti zrn je třeba provést mikroskopický popis [15]. 

Horniny se popisují ve zhotovených výbrusech pomocí polarizačního mikroskopu. Popis 

přípravy výbrusových preparátů je popsán níže. Petrografický popis horniny byl proveden 

v souladu s ČSN EN 12407: Zkušební metody přírodního kamene – Petrografický rozbor 

[16] 

Pro studium petrografického popisu horniny v procházejícím světle polarizačního 

mikroskopu se připraví mikroskopický preparát, tzv. výbrus. Výbrus je mikroskopický 

preparát, jehož tloušťka je cca 0,03 mm, který se studuje v procházejícím světle. 

Mikroskopického výbrusu byl zhotoven podle normy ČSN EN 12407. 

Petrografický výbrus byl připraven v brusírně laboratoře petrografické analýzy. 

Výbrus byl připraven tak, že se nejprve ze vzorku horniny vyřízla část odpovídající svými 

rozměry podložnímu sklíčku (Obr. 11). Povrch řezu byl broušen na kovovém kotouči 

smáčeném vodou. Hladce vybroušený povrch vzorku byl po omytí a osušení přilepen 

pomocí pryskyřice na podložní sklíčko. Po ztuhnutí lepidla se diamantovou pilou vzorek 

horniny upravil na vhodnou tloušťku a horninová destička se pak zbrousila na tloušťku cca 

0,03 mm. Ve finálním kroku se povrch horninové destičky vyleštil. Celkem bylo 

připraveno 15 výbrusových preparátů označených 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 

4A, 4B, 4C, 5A, 5B a 5C (číslo značí vzorek výbrusu horniny, písmeno značí plochu).  

U takto připravených výbrusů bylo pomocí polarizačního mikroskopu Olympus BX 

60 studováno jejich minerální složení. Vyhodnocení výbrusových preparátů s jejich 

následnou fotodokumentací bylo provedeno na PC pomocí obrazové analýzy typu NIS – 

Elements Ac (Obr. 14). 
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Obr. 14 Polarizační mikroskop s PC technikou 

4.2.2 Metoda analýza obrazu 

Strukturní anizotropie horniny je hodnocena pomocí měření protažení horninových 

zrn v třech směrech. K tomu jsou využívány metody analýzy obrazu [17]. 

Z horninových vzorků byly připraveny standardní mikroskopické preparáty, tzv. 

výbrusy. Obraz výbrusů byl snímán v procházejícím polarizovaném světle optického 

mikroskopu NIKON ECLIPSE 80i (při zkřížených nikolech), vybaveného barevnou CCD 

kamerou NIKON DS – 5M, připojenou přes videokartu k PC. Celý systém byl ovládán 

softwarem pro zpracování a analýzu obrazu NIS – Elements (Laboratory Imaging, s.r.o.).  

Měření délky minerálních zrn bylo provedeno interaktivně liniovou metodou na 

"živém" mikroskopickém obraze (tzn. bez ukládání snímaného obrazu do paměti počítače). 

Měřená mikroskopická pole jsou rovnoměrně rozmístěna v ploše výbrusu. Přes každé z 

měřených polí je v obraze položena trojice paralelních linií. Příklad měření na obrazu 

sedimentární horniny je uveden na Obr. 15 a interaktivně jsou měřeny délky průsečíků linií 

se zobrazenými zrny. V průběhu měření je manuálně otáčeno polarizátorem mikroskopu 

pro zviditelnění hranic jednotlivých zrn.  
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Celkem bylo změřeno 1000 zrn v každé z analyzovaných hornin. Naměřené 

hodnoty délek zrn byly statisticky vyhodnoceny a byla vypočtena střední hodnota průměru 

zrn v jednotlivých směrech.  

 

Obr. 15. Ilustrace způsobu interaktivního měření velikosti zrn liniovou metodou v systému 

NIS – Elements 

Anizotropní chování ve výbrusech vzorků 1A (Obr. 16) a 1B (Obr. 17) nám říká, že 

struktura z pohledu prostorové orientace zrn křemene jsou ukloněny s úhlem 10° (1A) a 

20° (1B). Mikroskopická vrstevnatost je prokázána z pohledu prostorové orientace. Byla 

kromě velikosti zrna vytřídění materiálů i sledování prostorové orientace zrn ve zkoumané 

ploše A, B. 

      

Obr. 16 Zrna křemene ve 

vzorku 1A 

1B 1A 

Obr. 17 Zrna křemene ve 

vzorku 1B 
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4.2.3 Měření rychlosti šíření podélných vln ultrazvukovou metodou 

Měření rychlosti šíření podélných vln (p – vln) pomocí ultrazvuku je poměrně 

rychlá nedestruktivní metoda, kterou lze využít jak v terénních, tak i laboratorních 

podmínkách v závislosti na přístrojovém vybavení. Rychlost šíření p – vln je pro danou 

horninu charakteristickou veličinou. V kompaktnějších horninách je rychlost šíření signálu 

vlny vyšší než v horninách, které jsou poréznější. Jestliže je ve vzorku horniny přítomno 

poškození, nehomogenita či trhlina je signál vlny zpomalený, deformovaný anebo 

neprochází vůbec.  

Princip metody spočívá v měření rychlosti šíření p – vlny zkoušeným vzorkem 

horniny. Ultrazvukové vlny jsou opakovaně vysílány do zkoušeného vzorku horniny a 

následně registrovány, přičemž se měří čas šíření těchto signálů. [18]. Princip pulzní 

ultrazvukové metody je zobrazen na Obr. 18. Rychlost šíření ultrazvukových vln 

vypočítáme ze známé dráhy, po které se signál šíří a času, který je naměřen (1) [18].  

 

 

                                                                                                     (1) 

v - rychlost ultrazvukového signálu [m/s] 

s - měřená vzdálenost [m] 

t - čas přechodu signálu [s] 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Princip pulsní ultrazvukové metody [18] 

G – generátor, V – vysílač, P – přijímač, Z – zesilovač, O – obrazová část  

     Vzorek G V 

 
P 

 
O Z 

]/[ sm
t

s
v 
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Celkem bylo změřeno 45 vzorků (Tabulka č. 2), přičemž vždy byly vybrány a 

změřeny 3 kusy vzorky z každého směru osy x, y a z (Obr. 19).  

Tabulka č. 2 Vzorky a jejich označení  

Vzorek  A – směr y B – směr x C – směr z 

1 A1, A3, A5 B1, B3, B5 C1, C3, C5 

2 A1, A3, A5 B1, B3, B5 C1, C3, C5 

3 A1, A3, A5 B1, B3, B5 C1, C3, C5 

4 A1, A3, A5 B1, B3, B5 C1, C3, C5 

5 A1, A3, A5 B1, B3, B5 C1, C3, C5 

 

  

Obr. 19 Vzorky použité k měření 

Vlastní měření bylo provedeno na elektronickém přístroji EMA 2 (Praha), který je 

určen pro měření kinematických a dynamických parametrů elastický vln na modelech a pro 

měření elastických parametrů hornin [19]. Přístroj EMA 2 se skládal z pulsního generátoru, 

vysílače a přijímače ultrazvukových vln, zesilovače a obrazové části přístroje. Měření 

rychlostí v podélném směru bylo provedeno na zkušebních vzorcích o velikosti 5 x 5 cm. 

Vzorky byly vloženy mezi vysílač a přijímač, mezi kterými probíhal signál. Tento 

elektrický signál vzniklý dopadem elastické vlny na přijímač byl po zesílení zesilovačem 

převeden do obrazové části. Obrazová část umožňuje měřit dobu šíření elastického pulsu 

měřeným vzorkem horniny [19]. Měření vzorků bylo provedeno v úhlech otočení 0°, 45°, 

90° a 135° (Obr. 20). Postup zkoušky je zdokumentovaný na Obr. 21.  
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Obr. 20 Horninový vzorek s vyznačenými úhly  

                                             

               Obr. 21 Postup měření rychlosti p – vlny ultrazvukovou aparaturou EMA 2  

a – přístroj EMA 2, b – měření vzorku, c – záznam vlny 

4.2.4 Stanovení pevnosti v prostém jednoosém tlaku 

Stanovením pevnosti v prostém jednoosém tlaku se rozumí zjištění maximální síly, 

které je schopno těleso odolávat při použití rovnoměrně rozloženého zatížení, které je 

plynule zvyšováno, dokud nedojde k porušení. Stanovení pevnosti bylo provedeno 

v souladu s českou technickou normou ČSN EN 1926: Zkušební metody přírodního 

kamene – stanovení pevnosti v prostém tlaku [20].  

Podle uvedené normy se pro stanovení používají zkušební tělesa ve tvaru válečků 

nebo kvádrů o definované velikosti. Zkouška se provádí při laboratorní teplotě 20 ± 5 °C 

[20]. V našem experimentu byly použity zkušební válečky o velikosti 5 x 5 cm.  

a b c 

90°  

45° 

0° 

135° 
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Měření bylo provedeno v laboratoři mechanických vlastností hornin. Pro stanovení 

pevnosti bylo použito celkem 75 kusů zkušebních válečků, které byly testovány ve 

směrech orientace x, y a z. Zkušební vzorek se pečlivě vyrovnal na střed tlačné plochy s 

kulovým uložením a to tak, aby se dosáhlo ustáleného usazení. Zatížení na zkušební 

váleček bylo vyvíjeno plynule za konstantního přírůstku napětí a zaznamenávalo se 

maximální zatížení na zkušební váleček (Obr. 22).  

 

                     

Obr. 22 Zkouška stanovení pevnosti v prostém jednoosém tlaku 

a – lis, b – měření vzorku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 
b 
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5 Zhodnocení mechanických vlastností pískovců ve vztahu 

k jejich minerálnímu složení a struktuře 

V následujících podkapitolách jsou prezentovány výsledky, které byly získány 

z předchozích experimentů. 

5.1 Strukturně – tektonické poměry ložiska 

Studovaná oblasti, kde bylo provedeno měření strukturně – tektonických prvků, je 

lokalita, ve které dominují tři systémy diskontinuit (Obr. 23). Tyto systémy porušují 

celistvost horninového masivu v lomu. 

Prvním systémem diskontinuit v horninovém masivu jsou vrstevní plochy poměrně 

subhorizontálně uložené s orientací ZSZ – VJV, směrem sklonu 20° a s úklonem 10 – 20° 

(Obr. 24 a, b). Jedná se o primární struktury vzniklé při sedimentaci. 

Dále se v horninovém masivu vyskytují dva systémy diskontinuit formované 

tektonicky. První tektonický systém má orientaci se směrem sklonu 183° a úhlem sklonu 

79°. Druhý tektonický vertikální systém má určitou geometrickou návaznost na první 

systém, jedná se o téměř ortogonální systém s orientací Z – V, směr sklonu 89° a úhel 

sklonu  89° (Obr. 25 a, b). Jedná se o sekundární systémy vzniklé křehkým porušením 

horninové hmoty rigidních pískovcových lavic ve flyšovém souvrství. Tato rupturní 

deformace souvisí s nárůstem napětí v horninovém masivu způsobeném orogenezí 

Západních Karpat, jehož je slezská jednotka součástí. 

Všechny tři systémy diskontinuit výrazně ovlivňují velikost vytěžitelných bloků 

pískovců v průběhu těžby. 
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Obr. 23 Tektonogram s vyjádřením hlavních měřených ploch  
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Obr. 24 Tektonogramy pro systém vrstev (a – konturovaný diagram, b – růžicový diagram) 
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Obr. 25 Tektonogramy pro systém puklin (a – konturovaný diagram, b – růžicový 

diagram) 
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5.2 Výsledky petrografického popisu 

Odebrané vzorky horniny ve studované  lokalitě lomu Řeka byly jak 

makroskopicky, tak i mikroskopicky popsány. V následujících podkapitolách jsou 

postupně shrnuty zjištěné informace o studované hornině.  

5.2.1 Makroskopický popis horniny 

Z makroskopického hlediska jsou studované vzorky godulského pískovce středně 

zrnité, všesměrně zrnité, nevrstevnaté, anebo pouze s náznakem vrstevnatosti. Zbarvení 

horniny je šedomodré až šedozelené. Hlavními makroskopicky rozlišitelnými složkami 

pískovce jsou křemen, slída a glaukonit. Lokálně se projevují známky slabého zvětrání 

horninové hmoty projevující se změnou barvy na světle zelenošedou. 

5.2.2 Mikroskopický popis horniny 

Studované vzorky horniny byly podrobeny mikropetrografické analýze pomocí 

polarizačního mikroskopu Olympus BX 60. Klasifikace vzorku horniny byla provedena 

podle Kukala [21]. Na základě této analýzy bylo zjištěno, že hlavní složkou studované 

horniny je křemen (obsah nad 10%). Jako vedlejší minerály byly přítomny glaukonit, kalcit 

a muskovit (obsah 1 – 10%), akcesorické živce, které jsou zastoupeny alkalickými živci a 

plagioklasem (obsah pod 1%).  

Studovaná hornina godulského pískovce má psamitickou strukturu. Zrna křemene 

(Obr. 26) jsou nepravidelně omezená, intenzivně postižena procesem kaolinizace, málo 

opracovaná, často ostrohranná a bez štěpnosti. Okraje zrn křemene jsou omezena příměsí 

jílových minerálů. Zrna křemene jsou bíle zbarvená s undulozním zhášením. Průměrná 

velikost jeho zrn je 0,21 mm. 
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Obr. 26 Oválná zrna křemene 

Dalším minerálem vyskytující se v pískovci je glaukonit (Obr. 27). Jedná se o 

autigenní minerál, který většinou vzniká v mořském prostředí ve slabě redukčních 

podmínkách při pomalé sedimentaci. Patří do skupiny dioktaedrických slíd. Zrna 

glaukonitu v hornině jsou nepravidelně oválná, omezena bez vyvinutí krystalových ploch. 

Zbarvení glaukonitu je do zelena a v hornině je rovnoměrně rozptýlen bez výrazných 

trhlin. Průměrná velikost zrn glaukonitu se pohybují kolem 0,12 mm. 
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Obr. 27 Agregát glaukonitu 

Kalcit obsažený ve studované hornině je součástí tmele (Obr. 28). Průměrná 

velikost zrn kalcitu se pohybuje kolem 0,14 mm. Ve vzorcích hornin se místy vyskytují 

zlomené plochy.  

 

Obr. 28 Mikritová struktura kalcitu 
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Živcové klasty (Obr. 29) jsou jemnozrnné, postiženy sekundárními přeměnami 

dominantně kaolinizací s neopracovanými úlomky a tvoří různé systémy. Často je k - živce 

prorostlý s křemenem. Průměrná velikost živce 0,15 mm. 

 

Obr. 29 Kaolinizací postižená zrna živců 

Jako další minerál, který se vyskytuje ve studované hornině, je muskovit (Obr. 30). 

Muskovit patří do skupiny fylosilikátů, ve studovaných horninových vzorcích se vyskytuje 

ve formě drobných zrn lupenitého tvaru. Klasty muskovitu byly přeneseny společně 

s křemenem. Při vysunutém polarizátoru jsou zrna muskovitu zbarvena žluto – bíle a při 

zasunutém polarizátoru jsou zrna zbarvena žluto – modře. Zrna muskovitu jsou bez 

pleochroismu, dobře štěpná a jejich průměrná velikost je 0,321 mm. Další 

fotodokumentace minerálů je uvedena v Příloze č. 2. 
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Obr. 30 Zrna muskovitu  

5.2.3 Výsledky metody analýzy obrazu 

Pomocí obrazové analýzy byly zjištěny statistické parametry. Tyto parametry jsou 

závislé na daném tvaru zkoumaného minerálu pod mikroskopem.  

V Tabulce č. 3 jsou uvedeny zjištěné hodnoty z jednotlivých měření. Ve směru x 

byly zjištěny následující skutečnosti: minimální hodnota 11,93 µm, maximální hodnota 

zrna 1191,56 µm, střední hodnota 163,34 µm a směrodatná odchylka 121,45 µm.   

Pro směr y, který byl rovnoběžný s vrstevnatostí, byly zjištěny následující hodnoty, 

minimální hodnota zrna byla 1,69 µm, maximální hodnota zrna 783,15 µm, střední 

hodnota 145,05 µm a směrodatná odchylka 107,19 µm. 

Pro směr z,  byly získány následující hodnoty: minimální hodnota velikosti zrna 

3,38 µm, maximální hodnota 1046,41 µm, střední hodnota 126,93 µm a směrodatná 

odchylka 96,98 µm.  

Na základě těchto získaných statistických údajů ze všech směru (tzn. x, y a z) 

výbrusu byly vypočteny aritmetické průměry, které jsou následující: směr x = 126,21 µm, 

směr y = 144,89 µm a směr z = 163,21 µm. Zjištěné výsledky pro směr z korespondují 

s měřením podélných vln pomocí ultrazvuku. 
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Tabulka č. 3 Vypočtené hodnoty velikosti zrna pískovce  

Parametr Počet 

měření 

 

Minimální 

hodnota 

[µm] 

Maximální 

hodnota 

[µm] 

Střední 

hodnota 

[µm] 

Směrodatná 

odchylka 

[µm] 

Aritmetický 

průměr 

[µm] Směr 

Směr x 

(plocha B) 
1000 11,93 1191,56 163,33 121,45 126,21 

Směr y 

(plocha A) 
1000 1,69 783,15 145,05 107,19 144,89 

Směr z 

(plocha C) 
1000 3,38 1046,41 126,93 96,98 163,21 

 

 

Zrna křemene a úlomky kvarcitu ve výbrusu vzorku 3A (Obr. 31) jsou 

subhorizontálně ukloněna s úhlem 20°. Na Obr. 32 je vidět, že zrna živce jsou ukloněna 

s úhlem 10°. Místy pozorovatelná mikroskopická vrstevnatost se shoduje s naměřenými 

hodnotami uvedených v Tabulkách č. 4 a 5 pro měření rychlosti šíření p – vln pomocí 

ultrazvuku. 

 

     

  

 

 

 

 

Obr. 31 Zrna křemene s úlomky 

kvarcitu ve vzorku 3A  

3B 3A 

Obr. 32 Zrna živce ve vzorku 3B  
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5.3 Výsledky měření rychlosti šíření podélných vln ultrazvukovou metodou 

V Tabulkách č. 4, 5 a 6 jsou uvedeny výsledky naměřených hodnot času a 

vypočtených hodnot rychlostí pro vzorky označované jako A (směr osy y), B (směr osy x) 

a C (směr osy z). V úhlech 0°, 45°, 90° a 135° byly změřeny časy všech vzorků. Rychlost 

byla vypočtena podle vztahu (1).  Dále byly vypočteny průměrné rychlosti mezi úhly 0° a 

45°, 90° a 135°. Pro grafické znázornění byl vypočten aritmetický průměr rychlostí. 

 

Ukázkový výpočet rychlosti pro vzorek horniny 1/A1 při 0°: 

t = 12,74 s 

t kor  = 12,24 s = 12,24*10
 -6 
s 

s = 5 cm = 0,05 m 

 

 

 

Ukázkový výpočet průměrné rychlosti mezi úhly 90° a 135°: 

 

 

 

 

Ukázkový výpočet aritmetického průměru pro vzorky A při 0°(výpočet použitý pro grafické 

znázornění): 
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V Tabulce č. 4 se hodnoty vypočtených rychlostí u vzorků 1A – 5A pro úhel 0° 

pohybují v rozmezí 3866 – 4629 m/s. Hodnoty rychlostí, naměřené při 45°, se pohybovaly 

v rozmezí 3526 – 4488 m/s. Při 90° byly vypočtená rychlost mezi 3531 – 4291 m/s. Pro 

úhel 135° se hodnoty rychlostí nacházely v rozmezí 3703 – 4638 m/s. Nejvyšší hodnoty 

rychlostí lze pozorovat ve všech měřených směrech u vzorků 3A1 a 3A3. Maximální 

průměrná rychlost byla vypočtena mezi úhly 0° a 45° (4150 m/s) a minimální průměrná 

rychlost byla mezi uhly 90° a 135° (4060 m/s). 

Tabulka č. 5 shrnuje výsledky pro vzorky označované jako B. Hodnoty 

vypočtených rychlostí u vzorků 1B – 5B pro úhel 0° se pohybují v rozmezí 3496 – 4191 

m/s. Hodnoty rychlostí, naměřené při 45°, se pohybovaly v rozmezí 2903 – 4038 m/s. Při 

90° byly vypočtená rychlost mezi 3373 – 4012 m/s. Pro úhel 135° se hodnoty rychlostí 

nacházely v rozmezí 3531 – 3961 m/s. Vzorky 1B1 a 1B5 vykazovaly při úhlu 45° nejnižší 

naměřenou rychlost, která činila 2903 m/s. Nejvyšší rychlosti jsou naměřené ve vzorcích 

5B3 a 5B5 pro úhel 0°. Minimální průměrná rychlost byla vypočtena mezi úhly 0° a 45° 

(3752 m/s) a maximální průměrná rychlost byla mezi uhly 90° a 135° (3804 m/s). 

V Tabulce č. 6 jsou uvedeny výsledky pro vzorky skupiny C. Hodnoty vypočtených 

rychlostí u vzorků 1C – 5C pro úhel 0° se pohybují v rozmezí 4025,76 – 4500 m/s. 

Hodnoty rychlostí, naměřené při 45°, se pohybovaly v rozmezí 4000 – 4299 m/s. Při 90° 

byly vypočtená rychlost mezi 3937 – 4262,57 m/s. Pro úhel 135° se hodnoty rychlostí 

nacházely v rozmezí 3918,49 – 4291 m/s. Nejvyšší vypočtené rychlosti byly zjištěny pro 

vzorky 1C – 5C při uhlu 0°. Nejnižší rychlosti lze pozorovat ve vzorcích 1C – 5C pro úhel 

90°. Maximální průměrná rychlost byla vypočtena mezi úhly 0° a 45° (4142,10 m/s) 

a minimální  průměrná rychlost byla mezi úhly 90° a 135° (4060,41 m/s).
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Tabulka č. 4 Naměřené a vypočtené hodnoty pro vzorky A ve směru osy y 

 

 

 

 

 

 

Vzorek t0°  korekce v [m/s] t45°   Korekce v [m/s] t90°  korekce v [m/s] t135°  korekce v [m/s] 

1/A1  12,74 12,24 4084,96 13,36 12,86 3888,02 13,52 13,02 3840,24 13,55 13,05 3831,41 

1/A3 13,43 12,93 3866,97 13,01 12,51 3996,8 13,34 12,84 3894,08 14 13,5 3703,7 

1/A5  12,96 12,46 4012,84 13 12,5 3852,08 13,48 12,98 3852,08 13,32 12,82 3900,15 

2/A1 13,26 12,76 3918,49 12,98 12,48 4006,41 12,78 12,28 4071,66 13,96 13,46 3714,71 

2/A3 13,24 12,74 3924,64 12,83 12,33 4055,15 12,37 11,87 4212,29 12,75 12,25 4081,63 

2/A5 12,57 12,07 4142,5 12,52 12,02 4159,73 13,09 12,59 3971,4 13,21 12,71 3933,91 

3/A1 11,48 10,98 4553,73 11,74 11,24 4448,39 12,2 11,7 4273,5 12,26 11,76 4251,7 

3/A3 11,3 10,8 4629,62 11,64 11,14 4488,33 11,2 10,7 4672,89 11,28 10,78 4638,21 

3/A5 12,46 11,96 4180,6 12,31 11,81 4233,7 12,25 11,75 4255,31 12,12 11,62 4302,92 

4/A1 12,76 12,26 4078,3 12,6 12,1 4132,23 12,35 11,85 4219,4 12,48 11,98 4173,62 

4/A3 13,35 12,85 3891,05 14,68 14,18 3526,09 14,66 14,16 3531,07 13,9 13,4 3731,34 

4/A5 12,3 11,8 4237,28 12,1 11,6 4310,34 12,15 11,65 4291,84 12,45 11,95 4184,1 

5/A1  12,4 11,9 4201,68 12,44 11,94 4187,6 13,06 12,56 3980,89 12,92 12,42 4025,76 

5/A3  12,93 12,43 4022,52 12,78 12,28 4071,66 12,58 12,08 4139,07 12,39 11,89 4205,21 

5/A5  12,35 11,85 4219,4 12,44 11,94 4187,6 12,82 12,32 4058,44 12,78 12,28 4071,66 
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Vzorek   t0°  korekce v [m/s] t45°  korekce v [m/s] t90°  Korekce v [m/s] t135°  korekce v [m/s] 

1/B1 13,42 12,92 3869,96 17,72 17,22 2903,6 15,32 14,82 3373,81 14,56 14,06 3556,18 

1/B3 14,13 13,63 3668,37 14,92 14,42 3467,4 14,81 14,31 3494,06 14,05 13,55 3690,03 

1/B5 14,8 14,3 3496,5 17,72 17,22 2903,6 13,78 13,28 3765,06 13,98 13,48 3709,19 

2/B1 13,64 13,14 3805,17 13,39 12,89 3878,97 14,17 13,67 3657,64 14,66 14,16 3531,07 

2/B3 14,5 14 3571,42 13,96 13,46 3714,71 13,38 12,88 3881,98 13,94 13,44 3720,23 

2/B5 14,72 14,22 3516,17 14,12 13,62 3671,07 13,2 12,7 3937 13,58 13,08 3822,62 

3/B1 13,14 12,64 3955,69 13,05 12,55 3984,06 13,52 13,02 3940,24 13,12 12,62 3961,96 

3/B3 13 12,5 4000 13,21 12,71 3933,91 13,93 13,43 3723 13,57 13,07 3825,55 

3/B5 12,49 11,99 4070,14 13,18 12,68 3943,21 13,88 13,38 3736,92 13,22 12,72 3930,81 

4/B1 13,92 13,42 3725,78 13,43 12,93 3866,97 13,71 13,21 3785,01 13,33 12,83 3897,11 

4/B3 13,38 12,88 3881,98 12,88 12,38 4038,77 12,96 12,46 4012,84 13,29 12,79 3909,3 

4/B5 12,92 12,42 4025,76 13,24 12,74 3924,64 13,48 12,98 3852,08 13,4 12,9 3875,96 

5/B1  12,96 12,46 4012,84 12,44 11,94 4187,6 13,29 12,79 3909,3 14,05 13,55 3690,03 

5/B3  12,58 12,08 4139,07 12,9 12,4 4032,25 13,92 12,7 3937 13,25 12,75 3921,56 

5/B5 12,43 11,93 4191,11 13,15 12,65 3952,56 13,84 13,34 3748,12 13,29 12,79 3909,3 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 5 Naměřené a vypočtené hodnoty pro vzorky B ve směru osy x 
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Vzorek t0°  korekce v [m/s] t45°  Korekce v [m/s] t90°  Korekce v [m/s] t135° korekce v [m/s] 

1/C1 12,92 12,42 4025,76 12,98 12,48 4006,48 12,80 12,30 4065,04 12,93 12,43 4024,53 

1/C3 12,79 12,29 4068,34 13,00 12,72 40000 14,72 12,22 4091,65 13 12,5 4000 

1/C5 12,82 12,32 4058,44 12,90 12,40 4032,25 12,87 12,37 4042,03 12,90 12,30 4032,25 

2/C1 12,58 12,08 4139,07 12,60 12,10 4032,23 12,80 12,30 4065,04 13,11 12,61 3965,1 

2/C3 12,61 12,11 4128,82 12,58 12,08 4139,07 12,78 12,28 4070,66 12,64 12,14 4118,62 

2/C5 12,69 12,19 4101,72 12,53 12,03 4156,28 13,02 12,52 3993,61 12,92 12,42 4025,76 

3/C1 12,64 12,14 4118,61 12,60 12,10 4132,23 12,92 12,42 4025,76 12,59 12,09 4135,65 

3/C3 11,78 11,28 4432,62 12,5 12 4166,66 13,08 12,58 3974,56 12,54 12,04 4152,82 

3/C5 11,61 11,11 4500,45 12,55 12,05 4149,37 12,81 12,31 4061,79 12,15 11,65 4291,84 

4/C1 12,15 11,65 4291,84 12,47 11,97 4177,1 12,70 12,20 4098,36 13,11 12,61 3965,1 

4/C3 12,22 11,72 4266,21 12,74 12,24 4084,96 13,2 12,7 3937 12,8 12,3 4065,04 

4/C5 12,15 11,65 4291,84 12,68 12,18 4105,09 12,51 12,01 4163,10 12,6 12,1 4132,23 

5/C1 12,1 11,6 4310,34 12,26 11,76 4251,70 12,81 12,31 4061,74 13,23 12,73 3927,72 

5/C3 12,33 11,83 4226,54 12,20 11,70 4251,50 12,64 12,24 4084,97 12,63 12,13 4122,01 

5/C5 12,19 11,69 4277,15 12,13 11,63 4299,22 12,23 11,73 4262,57 13,26 12,76 3918,49 

Tabulka č. 6 Naměřené a vypočtené hodnoty pro vzorky C ve směru osy z 
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Obr. 33 Grafické znázornění rychlosti šíření ultrazvukových vln na vzorku odvrtaném ve 

směru osy y 
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Obr. 34 Grafické znázornění rychlosti šíření ultrazvukových vln na vzorku odvrtaném ve 

směru osy x 
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Obr. 35 Grafické znázornění rychlosti šíření ultrazvukových vln na vzorku odvrtaném ve 

směru osy z 
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Obr. 36 Grafické znázornění rychlosti šíření vlnění ve směrech x, y, z pro úhel 0° 
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Obr. 37 Grafické znázornění rychlosti šíření vlnění ve směrech x, y, z pro úhel 45° 
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Obr. 38 Grafické znázornění rychlosti šíření vlnění ve směrech x, y, z pro úhel 90° 
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Obr. 39 Grafické znázornění rychlosti šíření vlnění ve směrech x, y, z pro úhel 135° 

Z výsledků měření rychlosti průchodu podélných vln (Obr. 33 – 39) horninovou 

hmotou godulských pískovců lze konstatovat, že naměřené hodnoty korespondují 

s makroskopickými a mikroskopickými pozorováními. Vrstevnaté uspořádání částic 

horninové hmoty je pozorovatelné pouze místy a je nevýrazné. Tomu odpovídají i velmi 

blízké hodnoty rychlosti šíření p – vln. Pro vzorky horniny 3A platí, že naměřené hodnoty 

jsou větší než u vzorku 3B ve všech studovaných úhlech (tj. 0°, 45°, 90° a 135°). Průkazné 

je však odlišení vzorků (válcového tvaru) s orientací osy ve směru x a y na jedné straně, 

s malým kolísáním rychlosti ve srovnání se vzorky s orientací osy ve směru z (kolmo na 

vrstevní plochy), kde je minimální rozptyl rychlostí. Všechny proměřované směry jsou u 

tohoto vzorku paralelní s vrstevnatostí. Z měření rychlostí také vyplývá, že existují rozdíly 

mezi vzorky 1 až 5, což také souvisí s vrstevním uspořádáním horninové hmoty v rámci 

děleného bloku horniny (viz.  Obr. 9 a 13). 
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5.4 Výsledky stanovení pevnosti v tlaku 

Z jednotlivých měření byly získány hodnoty pro mez pevnosti v tlaku, ze kterých 

byl vypočten aritmetický průměr. Výsledný aritmetický průměr byl použit pro sestrojení 

grafu (Obr. 40). Získané výsledky jsou uvedeny v Tabulce č. 7.  

 

Ukázkový výpočet meze pevnosti v tlaku pro vzorek 1A: 

 

Tabulka č. 7 Stanovení pevnosti v jednoosém prostém tlaku 

Vzorky Tlak [MPa] Vzorky Tlak [MPa] Vzorky Tlak [MPa] 

1A 95,33 1B 96,33 1C 89,37 

2A 112,20 2B 83,66 2C 62,20 

3A 91,37 3B 107,33 3C 78,60 

4A 95,60 4B 96,90 4C 113,86 

5A 72,40 5B 93,33 5C 111,33 

Z Obr. 40 vyplývá, že hodnoty pevnosti pro vzorky 1A, 1B, 1C, 2A, 2B a 2C mají 

sestupnou tendenci, tzn., že nejvyšší hodnoty pevnosti dosahují vzorky 1A (95,33 MPa) a 

2A (112,20 MPa). Ve vzorcích 4 a 5 byla zjištěna nejvyšší hodnota pevnosti pro vzorky 4C 

(113,86 Mpa) a 5C (111,33 Mpa). Ve vzorku 3 byla zjištěna nejvyšší pevnost pro 3B 

(107,33 Mpa). 

Vzhledem k hodnotám pevnosti naměřeným v jednotlivých směrech x, y a z a 

v jednotlivých blocích (1 až 5) je možno konstatovat, že v blocích 1 až 3 jsou hodnoty 

anomální – pevnost zde kolísá v jednotlivých směrech a ve směru kolmém na vrstevní 

plochy (z) jsou hodnoty nejnižší. Toto souvisí pravděpodobně s malými změnami ve stupni 

zvětrání horninové hmoty, přítomnosti karbonátového tmelu a prostorovou orientací zrn.  

Z hlediska struktury (Obr. 41 a 42) lze předpokládat vytváření lokálních 

predisponovaných ploch v horninové hmotě při uspořádané orientaci zrn a tím k oslabení 

horniny. Dále byla místy prokázána mikroskopická vrstevnatost (Obr. 41), kde zrna 

křemene jsou subhorizontálně orientována s úhlem úklonu 10°. Na Obr. 42 jsou zrna 
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křemen ukloněna pod úhlem úklonu 20°. Další fotografie prostorové orientace minerálů 

jsou uvedeny v Příloze č. 3. 

U vzorků z bloků 4 a 5 jsou naměřené hodnoty v souladu s teoretickým 

předpokladem, kdy ve směru kolmém na vrstevní plochy jsou zaznamenány nejvyšší 

hodnoty pevnosti. 
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Obr. 40 Stanovení pevnosti v prostém jednoosém tlaku 

    

 
Obr. 41 Zrna křemene 

ve vzorku 5A 

5A 5B 

Obr. 42 Zrna křemene 

ve vzorku 5B 



Bc. Hugo Roberto Da Costa: Vztah mezi minerálním složením, strukturou a mechanickými 

vlastnostmi pískovců z lokality Řeka 

2013 53 

6 Závěr 

Předkládaná diplomová práce se zabývá horninovým prostředím v lokalitě Řeka ve 

slezské jednotce vnějších flyšových Karpat, zejména vztahem mezi minerálním složením, 

strukturou a mechanickými vlastnostmi godulských pískovců. Vzhledem k charakteru 

práce bylo nutno studovat i tektoniku horninového masivu v lomu v Řece, která ovlivňuje 

vlastnosti horninové hmoty ve studovaném masivu. 

Nedílnou součástí práce byla její metodická část, která zahrnovala aplikaci metod 

orientované analýzy horninového prostředí a to jak při terénním měření a odběru vzorků, 

tak i při laboratorním zhodnocení a interpretaci výsledků. 

V rámci terénního studia primárních a sekundárních struktur byly ve studované 

oblasti nalezeny tři systémy diskontinuit. Prvním systémem diskontinuit v horninovém 

masivu jsou primárně vzniklé vrstevní plochy poměrně subhorizontálně uložené s orientací 

ZSZ – VJV, směrem sklonu 20° a s úklonem 10 – 20°. Další dva systémy diskontinuit byly 

formované tektonicky. První systém má orientace se směrem sklonu 183° a úhlem 79°. 

Druhý vertikální systém má orientaci Z – V, směr sklonu 89° a úhel sklonu  89°.  

Na orientovaně odebraných vzorcích byly provedeny základní mikrostrukturní 

analýzy pomocí metod polarizační mikroskopie, ale vždy v jasně definované orientaci 

výbrusu k primárním a sekundárním strukturám zjištěným v terénní etapě. Ve vzorcích 

byly jako podstatné identifikovány minerály křemen, k – živec, glaukonit, plagioklas, 

kalcit a muskovit. Nejvíce byl zastoupen minerál křemen, který spolu s kalcitovým 

tmelem, dává hornině pevnou strukturu. Průměrná velikost jeho zrna byla 0,37 mm.  

Podle makroskopického popisu byla hornina kompaktní bez viditelných pórů. 

Pomocí metody analýzy obrazu bylo zjištěno, že tvar minerálních zrn byl lokálně 

proměnlivý. Část minerálních zrn byla protažená v jednom z osních směrů. Výpočtem 

směrodatné odchylky velikosti zrna ve výbrusech ve všech třech osách bylo potvrzeno, že 

nejmenší rozdíly ve velikosti zrna jsou v ploše rovnoběžné s plochou vrstevnatosti, 

zatímco v obou dalších plochách, kolmých ke směru vrstevnatosti je rozdíl velikosti zrn 

větší. Tento aspekt vypovídá o míře variability, která souvisí s mechanickými vlastnosti. 
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Z výsledků měření rychlosti průchodu p – vln horninovou hmotou godulských 

pískovců lze konstatovat, že naměřené hodnoty korespondují s makroskopickými a 

mikroskopickými pozorováními. Z měření rychlostí vyplývá, že existují rozdíly mezi 

vzorky 1 až 5, což také souvisí s variabilitou horninové hmoty v souvislosti s vrstevním 

uspořádáním horninové hmoty v rámci děleného bloku horniny. 

Rychlost šíření p – vln byla nejvyšší na vzorcích orientovaných rovnoběžně s osou 

y, což je jeden z osních směrů rovnoběžných s vrstevnatostí. 

Mechanické vlastnosti studované horniny se projevují s velkým rozptylem hodnot 

ve vzorcích C. Studované vzorky 4C a 5C vykazují větší pevnost na rozdíl od 1C až 3C, 

která je využívaná při odlamování bloků těženého pískovce. Pravděpodobným důvodem 

tohoto rozptylu je rozdílná úroveň zvětrávání horninové hmoty. 

Na základě provedených laboratorních experimentů bylo zjištěno, že studovaná 

hornina godulského pískovce vykazuje částečně anizotropní chování. 
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Příloha č. 1 Fotodokumentace kvádrů hornin s navrtanými 

horninovými vzorky válcového tvaru s vyznačenou orientací 

        

        

       

  

1A 3A 

1B 3B 

1C 3C 
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Obr. 43 Vzorky kvádrů hornin s navrtanými horninovými vzorky válcového tvaru 

s vyznačenou orientací (a – plocha A (směr y), b – plocha B (směr x), c – plocha 

C (směr z) 

4A 5A 

5B 

5C 4C 

4B 
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Příloha č. 2 Fotodokumentace mikroskopických preparátů 

                                                                              
 

 

 

 

 

                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 44 Oválná zrna křemene ve 

vzorku 1A 

Obr. 45 Suboválná zrna křemene ve 

vzorku 2A 
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_____________  

Obr. 46 Oválná zrna křemene ve 

vzorku 3A 

Obr. 47 Agregát glaukonitu v vzorku 

4A 

Obr. 48 Agregáty glaukonitu  ve 

vzorku 5A 

Obr. 49 Kaolinizovaná zrna 

křemene ve vzorku 1B 
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Obr. 50 Agregát glaukonit a zrna 

křemene ve vzorku 2B 
Obr. 51 Zrna křemene ve vzorku 3B 

Obr. 52 Kaolinizací postižená zrna 

křemene ve vzorku 4B 

Obr. 53 Suboválná zrna křemene ve 

vzorku 5B 

Obr. 54 Agregát glaukonitu ve vzorku 

1C 

Obr. 55 Úlomky křemene ve vzorku 

2C 
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Obr. 56 Kaolinizací postižená zrna 

živců ve vzorku 3C 

Obr. 57 Zrna křemene ve vzorku 

4C 

Obr. 58 Kalcitová výplň ve vzorku 5C 
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Příloha č. 3 Fotodokumentace prostorové orientace minerálů                           

      

 

  

 

2A 

Obr. 61Subhorizontalně orientovaná 

zrna křemene 

Obr. 59 Subhorizontálně orientovaná 

zrna křemene 

4B 4A 

Obr. 60 Subhorizontálně orientovaná 

zrna křemene 

Obr. 62 Zrno karbonátu 

 

2B 
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