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Petřkovická a Hončova hůrka - významné mineralogické lokality v
Podbeskydí
Stručné pracovní schéma
1. Úvod
Proč jsem se rozhodla pro toto téma.
- dlouholetý zájem
- poměrně dobré znalosti v tomto oboru
- možnost návštěvy lokalit, které se nacházejí v blízkosti pozemku, jež vlastní rodina
- tradice mineralogie v rodině – aktivní účast při sběru minerálů a hornin
na mineralogických lokalitách, nacházejících se nejen v České republice
- NÁLEZ PARALELY MEZI MINERÁLY HONČOVY A PETŘKOVICKÉ HŮRKY
2. Historie výzkumu
Popis staré lokality - Petřkovické hůrky, která se objevuje i v literatuře staršího data.
Popis nové lokality - Hončovy hůrky, která byla objevena až při rekonstrukci silnice
z Ostravy do Příbora po 2. sv. válce.
3. Mineralogie lokalit
- výskyt minerálů jednotlivých lokalit
- popis vybraných minerálů
- částečná srovnání minerálů obou nalezišť+ tabulka výskytu minerálů
4. Praktická část
- postup při zkoumání lokalit, sběru minerálů a jejich dokumentace
5. Závěr
- vzájemné porovnání a zhodnocení obou lokalit (nepochybná podobnost mezi
lokalitami)
- klasifikace výskytu minerálů (Petřkovická hůrka chudší, ale přesto důležitá a
v dřívějších dobách poměrně bohatá)
- výsledky práce, její přínos a význam
6. Slovníček pojmů
7. Rejstřík fotografií lokalit
8. Rejstřík fotografií minerálů
9. Použitá literatura
Přílohy
1. Fotografie lokalit
2. Fotografie minerálů
3. Rentgenografický zápis aragonitu z Petřkovické hůrky
4. Videosekvence z lokalit s vlastním komentářem
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1. Úvod (proč jsem si vybrala téma, zabývající se mineralogií)
Minerály jsou mým velkým koníčkem již od ranného dětství. Mám to štěstí, že
je otec geolog a vždy podporoval mou touhu poznávat nové minerály a jejich
naleziště. Měla jsem možnost poznávat krásu, tajemnost a zároveň systematičnost,
synchronizaci a zákonitosti neživého světa. Pokud máte vzor a ještě ke všemu
možnosti na dosah ruky, jistě využijete příležitosti a chcete se dozvědět co nejvíce o
oblasti, kterou pokládáte za sympatickou a zajímavou.
Velkým kladem je také skutečnost, že naše rodina obchoduje s výrobky
z minerálů a ostatních přírodních kamenů, a to i ve formě šperků. Různé náhrdelníky,
náramky, náušnice a přívěsky jsou nepochybně atraktivní i pro neživým světem zcela
nedotčené. Když jsem měla možnost vidět různé přírodniny v krásných uměleckých
podobách a tvarech, evokovalo mě to k zájmu a ke zběhlosti alespoň v základních
druzích minerálů.
Účastnila jsem se mnoha mineralogických burz, které pro mě vždy byly
světem neuvěřitelných přírodních krás. Mnoho zážitků jsem si přinesla z francouzské
burzy v Sainte-Marie aux Mines, také z mnoha německých a rakouských výstav.
Neuvěřitelné tvary minerálů jsem poznala v Rumunsku, které jsme v dřívějších
dobách navštěvovali. V té době hojnosti těchto minerálů jsme v této zemi též
získávali výstavní kousky. Zároveň jsem měla tu čest poznat mnoho vážených
mineralogů (často také profesorů na vysokých školách), kteří sdíleli mé nadšení
z objevování záhad světa minerálů. Rady, které mi dávali pro mě znamenaly a
znamenají mnoho. I oni se zasloužili o můj vzrůstající zájem a oblibu v minerálech a
o mineralogii vůbec.
Jakmile jsem se dozvěděla o možnosti psát středoškolskou odbornou práci,
bylo mi jasné, že v úvahu přichází pouze jediné téma. Minerály a věci s nimi
související. Ráda bych se věnovala minerálům i v mém budoucím životě. Věřím, že
kdyby se mi poštěstilo studovat mineralogii a poté pracovat v tomto oboru, tak bych
byla jednou z těch mála lidí, pro které práce může být i zálibou. A kdyby se mé kroky
ubíraly jiným směrem, věřím, že bych se o neživou přírodu zajímala stále. Měla bych
celý život velkého a krásného koníčka. Ráda bych rovněž zachovala již zmíněnou
rodinnou tradici.
Psaní této práce pro mě znamená velkou výzvu. Samozřejmou prioritou bylo
stanovení základního problému. Nápadů bylo mnoho, ale jejich realizace byla již
složitější. Přesto jsem si po jisté době začala v hlavě spřádat základní schéma mé
práce. Rozhodla jsem se, že bych mohla srovnat dvě sobě blízké mineralogické
lokality. Můj otec s návrhem souhlasil a vyjádřil se, že mi věnuje veškerou podporu a
prostředky (na mysli mám především odvoz na příslušné lokality, kontakty na
případné poradce a především dokumentační techniku – fotoaparát a videokameru).
Když byla má idea v hrubších rysech propracovaná, rozhodli jsme se, že navštívíme
vybrané lokality. Výběr první nebyl nijak namáhavý. Zvolila jsem si lokalitu, která se
nachází v blízkosti naší rekreační chalupy, kde je útočiště a častý cíl mých
samostatných výprav za minerály. Její název zní Petřkovická hůrka. K této lokalitě
jsem na základě poznatků z odborné literatury vybrala ke srovnání Hončovu hůrku.
Poté se začalo objevovat mnoho otázek. Bylo třeba zjistit, zda toto srovnání
nikdo zatím neprováděl. O obou lokalitách již bylo leccos napsáno, většinou však
pouze samostatně (poznatky z těchto pramenů se také samozřejmě objevují v mé
práci). Ještě nikdy nebyly tyto dvě lokality porovnávány společně, a proto se staly
tématem mé středoškolské práce. Dalším důležitým úkolem bylo zajistit příslušnou
literaturu. Vhodné prameny jsem hledala nejen v domácí a městské knihovně, ale
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také v muzeích a u rodinných přátel, kteří se mineralogií zabývají. Velice mi pomohla
skutečnost, že znám otcovy přátele, mineralogy, kteří mi pomáhali s realizací práce
(viz: zapůjčení minerálů a knih, správné určení minerálů).
Doufám, že se jednou dopracuji k tomu, že budu moci s klidným svědomím
říci, že jsem přírodě aspoň zčásti porozuměla a pronikla do tajů mineralogie.
K hledání minerálů a jejich sbírání se člověk musí předem připravit. Především
je dobré znát alespoň pár desítek těch nejrozšířenějších minerálů. Navíc je potřebné
vědět, kde a v jakých geologických podmínkách je možné určité minerály najít.
Existují sběratelé, kteří mají své „ téměř soukromé“ lokality a mnoho jiných lidí o ní
nemá ani tušení. Je to logické, touha po poznání a prozkoumání nových míst je silná,
a proto by se brzy stala klidná a nadějná lokalita, lokalitou známou, navštěvovanou a
také rychle vysbíranou. Když si představím pohled na lokality, které jsou už dávno
vytěžené, zarostlé, opuštěné a zdevastované, je logické, že potěší krásné, téměř
nedotčené a bohaté místo, na které můžete najít mnoho nových přírůstků do sbírky.
Minerály jsou všude kolem nás: na dně jezer, na vlhkých loukách pod drny, ale
především v náplavech řek a v hornatých, případně kopcovitých krajinách. Zajímavé
vzorky lze nalézt i ve vápencích. Občas se v nich objeví fosilní zbytky rostlin nebo
živočichů. Někdy jsou zase v puklinách vápence uloženy vrstvy různých minerálů.
Krystaly minerálů jsou vždy těmi nejvíc vytouženými objekty, jak ve státním
muzeu, tak v soukromé sbírce sběratele. Kromě toho, že jsou přitažlivé svou krásou,
mají často velký význam i pro vědu. Právě na nich lze nejlépe poznat všechny
charakteristické zvláštnosti a vlastnosti minerálů. Mnohé minerály – pyrit, wolframit,
sfalerit – se někdy vytvářejí vícekrát v průběhu vývojových etap jednoho naleziště.
Při toulkách přírodou se setkáváme s různými kameny. Jsou to nerosty nebo horniny.
Leží při cestách, v oranici, tvoří skály a celá horstva nebo se jako oblázky třpytí
v náplavech řek. Některé míjíme bez povšimnutí, jiné nás zaujmou třeba svou
barvou, tvarem nebo leskem. Sebereme je a přemýšlíme, kde se tu vzaly a jak asi
vznikly.
Lačnost po poznání je snad vrozenou vlastností člověka. Každý minerál je
svědectvím o nějakém procesu, ke kterému došlo. Dnes již známe přes 4000 druhů
minerálů, s odrůdami přes 5000 tisíc, a každoročně je jich minimálně 30 nových
objeveno.
Výborným doplňkem touhy po poznání minerálů je jistě aspoň občasná
návštěva muzea a četba časopisů s příslušnou tématikou. Když máte stále před
očima pohromadě své podklady, tak vás to neúnavně podněcuje k dalšímu, stále
hlubšímu studiu oblíbeného předmětu i k dalšímu sběru. Tato záliba nakonec ovlivní
životy mnoha mladých lidí, kteří se stanou profesionály. I pouhá záliba v minerálech
může bezesporu hodnotně obohatit život. Žádná kniha nenahradí bezprostřední
seznámení s minerály.
„ Sbírat minerály není jednoduchá věc, vyžaduje to velkou pozornost, a
pořádně je dovede sbírat jen ten, kdo zná dobře mineralogii a umí o přírodě
přemýšlet,“ řekl známý ruský mineralog A. J. Fersman.
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2. Historie lokalit
2.1 Popis Petřkovické hůrky
Obr. 1 Administrativní mapa s vyznačenou Petřkovickou hůrkou, měřítko 1:200000

Petřkovická hůrka se nachází východně od obce Petřkovice v nejzápadnějším
výběžku Štramberské vrchoviny (jjz.od Starého Jičína a asi 8 km severně od
Valašského Meziříčí). Lokalitou je vlastně 80 let starý skalní sesuv, který dosahuje
délky téměř 100 m a vypíná se do výšky 10 m. Kóta na vrcholu udává nadmořskou
výšku 608 m. n. m.
Na svazích hůrky můžeme najít mnoho přirozených i umělých výchozů hornin i
jejich kontakty s okolními sedimenty (s horninami těšínsko-hradišťského souvrství).
Je patrné, že se na lokalitě vyskytují převážně vyvřeliny těšínitové asociace. Tyto
specifické vyvřeliny zde vytvářejí převážně ložní žíly (ze sběratelského hlediska jsou
málo zajímavé). V minulém století byla stěnovým lomem odkryta část efuzivního
tělesa pikriticko-peridotitického typu s melafyrovou strukturou (tvoří zhruba třetinu
hůrky), v jejíž centrální části se četnost a velikost plynových dutin zvětšuje. Tyto
dutiny jsou vyplněny kalcitem, obecným křemenem, chalcedonem, křišťálem,
ametystem, limonitem a velmi vzácným mastkem. Těleso (pikriticko-peridotického
typu) je součástí jižního pásma podbeskydských vyvřelin. Odkrytou částí tělesa
prostupují dvě křemenné žíly. Ve stěně odkryvu se nachází kalcitové a křemenkalcitové žíly (mocnost může dosahovat až 30 cm). Nově byl na lokalitě popsán
minerál aragonit, který byl dokázán rentgenografickou metodou. Vyskytuje se
v kalcitových výplních pikritu.
Největší přirozený výchoz se nachází asi 50 m JZ od vrcholu hůrky. Právě na
tomto vrcholu se nachází věž (tzv. měřická pyramida), která určuje kótu Petřkovické
hůrky. V lomové stěně a ve volně se vyskytujících kamenech pod touto stěnou
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můžeme nalézt mnohé sběratelsky zajímavé minerály. Stěnový lom byl počátkem 20.
let 20. století opuštěn.

2.2 Popis těles na Petřkovické hůrce
Podle průzkumů bylo zjištěno, že je mineralizace dutin variabilní a tento
proces je závislý na velikosti dutin (mohou dosahovat mocnosti až 40 cm). Jejich
výplň tvoří převážně kalcit (velikost krystalů až 4 cm). Jeho krystaly jsou však
navětralé a nevzhledné. Časté jsou dutiny menších rozměrů, které jsou vyplněny
kalcitem, jenž je lemován chalcedonem (povrch tohoto chalcedonu bývá ledvinitý
nebo hroznovitý, barvy modrobílé, neprůsvitné nebo tmavě šedě, průsvitné). Dutiny
(až 5 cm velké) bývají vyplněny limonitem s křemenným jádrem (popř. křišťálem - 2
mm krystalky, či světlým ametystem – krystaly až 10 mm). Z křemenné žíly pochází
ukázky chalcedonu, řadící se mezi nejlepší v ČR. Jeho kvalitu umocňuje po
vybroušení dobře patrná achátová kresba. Díky trhlinám, které chalcedon obsahují,
je téměř nemožné získat vzorek větší než 15 x 10 cm.
Křemenné žíly jsou ukloněny jihozápadním směrem. Našedlý až nahnědlý
křemen tvoří horní žílu (mocnost 50 cm), která není mineralogicky i geneticky tolik
zajímavá jako žíla spodní. První generaci spodní žíly tvoří bílý a světle šedý
neprůsvitný chalcedon (mocnost 2 cm). Po tektonickém narušení okolní horniny i žíly
samotné následovala druhá fáze, kdy se tmavě šedý chalcedon stmeloval s drcenými
oblastmi a v místech neporušených se usazoval na první generaci chalcedonu
s chalcedonovou kresbou (mocnost 1,5 – 4 cm). Na chalcedon nasedá vrstva další
fáze (střídání obecného křemene s tenkými vrstvičkami kalcitu – mocnost až 15 cm).
Petřkovická hůrka je pokládána za lokalitu téměř neznámou (spíše
zapomenutou) a pro její obtížnou dostupnost není lokalitou hojně vyhledávanou.
Protože nebyla v hojné míře navštěvována sběrateli, je dosud poměrně málo
vysbírána. Chalcedon a kalcit se zde vyskytují stále hojně a v relativně dobré kvalitě.
I volným sběrem lze získat docela pěkné vzorky. Naleziště v sobě může skrývat ještě
mnohé minerály, které čekají na svůj objev. Na mysli mám především zeolity a již
zmíněný aragonit. Celá lokalita je dobře zachovalá, ale bohužel přístup zalesněným
terénem je obtížný. V roce 1996 - 1997 byl na Petřkovické hůrce proveden
mineralogický výzkum. Vzorky odebrané z lokality byly posléze uloženy v
Ostravského muzeu, kde se nacházejí dodnes.
V kalcitových výplních se objevuje minerál, který byl rentgenograficky určen
jako aragonit (rozměry 50 x 3 mm). Barvu má od světle béžové až po hnědočernou,
převažují agregáty světle hnědé. Aragonit s kalcitem se vyskytují výhradně v silně
protáhlých dutinách. Jedná se o první nález aragonitu v pobeskydských efuzivních
horninách. Vzorky jsou rovněž uloženy v Ostravském muzeu.

2.3 Popis Hončovy hůrky
Tato lokalita se nachází ssv. od Příbora nad obcí Skotnice v nadmořské výšce
336 m. Její dřívější název zní Weinhübel. V roce 1967 byla nově katastrálně
zařazena pod obec Skotnice. V oblasti lokality byl v minulosti založen menší stěnový
lom, kterým bylo vytěženo přes 80 000 m3 kamene. Kámen byl využíván především
při stavbě silnice z Mošnova do Příbora. K uzavření lomu došlo v roce 1967.
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Obr. 2 Turistická mapa s vyznačenými cestami na Petřkovickou a Hončovu hůrku,
měřítko 1 : 100000

Protáhlé těleso těžené lomem (směr SV-JZ) je na severní straně omezeno
zlomem tektonického původu, který probíhá ve směru od ssz. k jjv. Strana jv. je
tvořena jíly a jílovci (částečně vápnitými, které mohou být v některých polohách
pestré). V sv. části lomu se nachází místy čerstvý a nepříliš zvětralý peridotit, který je
z části serpentinizovaný. Západní strana je silně navětralá a obsahuje kalcit, limonit a
olivín.
Z geologického hlediska tvoří Hončovu hůrku příkrovová efuzívní pikritická
hornina těšínitové asociace. Pikrity se vyskytují nejčastěji ve formě porfyrické. Méně
se objevují s mandlovcovitou texturou. Těšínsko-hradišťské souvrství je zastoupeno
jílovitými tmavošedými slídnatými břidlicemi, které obsahují tenké vrstvy písčitých
vápenců.
Snad největší zásluhu na popisu a zmapování minerálů Hončovy hůrky mají
pánové Rusek a Valášek, kteří se lokalitě věnovali ve velkém rozsahu (především v
roce 1968). Jedna z prvních zmínek o Hončově hůrce pochází z pera V. v.
Zepharovice z roku 1859. Mezi další autory patřili např. O. Pacák, B. Kučera, P.
Pauliš, E. Burkart, T. Kruťa, Břečková, Pelz a další.
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Obr. 3 Pohled na centrální část zarůstajícího lomu na Hončově hůrce

2.4 Popis těles na Hončově hůrce
V těšínitech melafyrového typu se objevují geody s křemennou a křišťálovou
výplní. Výjimkou nejsou ani geody, které mají pouze kalcitovou výplň. Kalcit utváří
různobarevné vrstvičky s achátovou kresbou. Velikost krystalů křemene převážně
dosahuje až 2 cm. Na tyto krystaly, ve větších geodách, nasedá kalcit, který vyplňuje
zbylý prostor v dutině, případně utváří klence o velikosti až 3 cm. Vzácněji vyplňuje
dutiny chalcedon s achátovou kresbou. Acháty jsou nevýrazné. Střídají se v nich
šedé a bílé vrstvy. Jádro geody tohoto typu tvoří většinou vykrystalovaný křemen.
Velmi vzácně může výplň tvořit ametyst nebo záhněda. Mezi minerály, které byly na
této lokalitě popsány patří i mechové acháty (jedná se o chalcedony světlé barvy,
které obsahují dendrity chloritických minerálů).
Dolomit je typickým minerálem této lokality. Tvoří celistvé, či částečně
krystalické výplně dutin, které mohou v jádrech obsahovat baryt, kalcit, křemen nebo
achát. V minimálních případech může utvořit čočkovité klence (velikost až 2 mm).
Častěji má ovšem vláknitou strukturu a tvoří šedožlutou až zelenožlutou výplň dutin
(až 20 mm širokou). Dalším často vyskytujícím se minerálem je bezesporu kalcit. Je
součástí výplně až metr velkých geod. Utváří také klencové krystaly uvnitř dutiny (až
5 cm). Ve formě vláknitého bílého kalcitu se vyskytuje pouze v okrajových zónách
pikritu.
Tato lokalita obsahuje také velice kvalitní a oku lahodící vzorky barytu. Barvu
může mít bílou až šedobílou (vzácně růžovou až nafialovělou). Výjimkou není ani čirý
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vzhled. Baryt zde vytváří krystalické agregáty, které jsou součástí kalcitových geod.
Agregáty mohou dosahovat hmotnosti až 2 kg.
Charakteristickými minerály lokality jsou bezesporu zeolity. Nejčastěji se zde
vyskytuje heulandit (až 1 cm kuličkové agregáty červenohnědé barvy). Po odleptání
kalcitu pomocí kyseliny solné je možno získat jeho úhledné vzorky. Dalšími zeolity, o
kterých se sběratelé zmiňují jsou: phillipsit (drobná červená zrnka), thomsonit,
harmotom (bílé a bělošedé krystalky, které přecházejí až do temně červené barvy) a
ferrierit (mléčně bílé plstnaté agregáty).
Nově byl nalezen fluorit tmavě fialové barvy. Velikost krystalků nepřesahuje 1
mm. Krystaly sádrovce dosahují až 7 cm. Dále se v matečném těšínitu vyskytuje
augit (ve formě nazelenalých 15 mm krystalků) a plazma, která je součástí kontaktů
vyvřelin s břidlicemi. Nesmím opomenout vysoký počet pseudomorfóz, kterými je
lokalita typická (např. limonit, mastek či karbonáty po olivínu, goethit po heulanditu,
apod.).
Hončova hůrka je na pestrost a výskyt minerálů poměrně bohatá. Tuto
skutečnost dokazuje také fakt, že bylo z této lokality popsáno kolem 25 druhů
minerálů a 8 jejich odrůd. Tato rozmanitost se dá vysvětlit pomocí hypergenních
pochodů.
V současnosti jsou možnosti sběru značně omezené. Příčinou je zašlost
lokality. Také její vysoký stupeň devastace. Stěna za vrcholem je značně zarostlá.
Proto by se daly možnosti sběru klasifikovat jako malé, ale přesto stále nadějné.
Obr. 4 Pohled na severovýchodní část lomu, diskuse nad mineralogickými úlovky
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3. Minerály srovnávaných lokalit
3.1 Abecední seznam minerálů zjištěných na lokalitě Petřkovické hůrce
Achát, ametyst, analcim, ankerit, aragonit, dolomit, chalcedon, kalcit, kašolong,
křemen, křišťál, limonit, mastek, opál, pyrit.

3.2 Abecední seznam minerálů, které byly mnou nalezeny na lokalitě
Petřkovické hůrce
Achát, ametyst, analcim, aragonit, dolomit, chalcedon, kalcit, kašolong, křemen,
křišťál, limonit.
3.3 Popis části minerálů, které se nacházely a nacházejí na Petřkovické hůrce
(prameny – literatura a vlastní průzkum, popis)
Ametyst – vyskytuje se pouze sporadicky. Na lokalitě se nachází ve formě krystalů
zarostlých do kalcitu. Ametyst lze snadno z kalcitu vyleptat pomocí HCl. Krystaly se
mohou vyskytovat také volně. Mají světle fialovou barvu a dosahují zde velikosti až 2
cm.
Analcim – vyskytuje se v těšinitech, tvoří drobné bílé krystaly v malých dutinách, je
uváděn hlavně z výchozů na úpatí hůrky.
Aragonit – vyskytuje se ve formě paprsčitých krystalů, jejíchž délka je až 4 cm.
Nejlepší vzorky má pan Kincl ze Vsetína (krystaly narostlé do dutiny).
Chalcedon – můžeme ho nepochybně korunovat na nejkrásnější minerál, který se
vyskytuje na této lokalitě. Barva chalcedonu nejčastěji přechází od bíle do světle
modré. Výjimkou nejsou ani světle a tmavě hnědé chalcedony s přechody do
nažloutlé barvy. Ojediněle byly objeveny dvě geody s křišťálovým jádrem. Chalcedon
tvoří okrajové lemy v křemenné žilovině. Vskutku efektní vzorkem je bílý chalcedon,
který lze získat správným odloupnutím (odklepnutím) svrchní vrstvy chalcedonu.
Kalcit – tvoří v dutinách až 4 cm klence. Jsou však silně navětralé a bohužel
nevzhledné.
Křišťál – můžeme ho zde nalézt jako zakončení krystalů obecného křemene.
Obecný křemen – v křemenné žíle ve stěně odkryvu se vyskytuje v několika
generacích. Tvoří až 2 cm krystaly. Často jsou však tyto krystaly popraskané.
Unikátní je hvězdová forma křemene. Krystaly jsou radiálně paprsčitě uspořádané
(průměr asi 2cm). Tato struktura je vzácná v celorepublikovém měřítku. I když existují
jiné lokality na našem území (např. Strážník u Pelhřimova), jejíž radiálně paprsčitý
křemen se nedá srovnat s tím, co se vyskytuje na této lokalitě. Jsou vzhledově
dokonalejší.
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Pyrit – vyskytuje se lokálně v hornině i v žilách.

3.4 Abecední seznam minerálů zjištěných na lokalitě Hončově hůrce
Achát, ametyst, analcim, ankerit, baryt, dolomit, ferrierit, fluorit, goethit, harmotom,
hematit, heulandit, chalcedon, chalkopyrit, chlorit, dolomit, kalcit, karneol, klinoptilolit,
křemen, křišťál, limonit, magnetit, manganomelan, mastek, olivín, opál, pelosiderit,
phillipsit, plazma, pyrit, rohovec, rutil, sádrovec, seladonit, serpentin, siderit,
thomsonit, záhněda.

3.5 Abecední seznam minerálů, které byly mnou nalezeny na lokalitě Hončově
hůrce
Achát, baryt, dolomit, fluorit, chalcedon, chlorit, ferrierit, kalcit, klinoptilolit, křemen,
křišťál, limonit, olivín, plazma.

3.6 Popis nejdůležitějších minerálů, které se nacházely a nacházejí na Hončově
hůrce
(prameny – literatura a vlastní průzkum, popis)
Achát - vyskytuje se v až několikacentimetrových geodách (vzácně až 20 cm
v průměru). Geody se vyskytují nejčastěji v mandlovcích a v rozměrných konkrecích
dolomitického kalcitu. Mají málo výrazné vybarvení (obvykle se střídají šedé a bílé
vrstvy). V jádrech bývá vykrystalován křemen, ametyst, záhněda a kalcit. Nacházejí
se zde i geody, které mají zajímavou strukturu. Výskyt tohoto typu bývá ovšem
vzácný až ojedinělý (sběr P. Rusek). Vnější lem takovéto geody tvoří šedobílý až
načervenalý dolomitický kalcit, připomínající (svou paprsčitou strukturou) vřídlovec.
Po kalcitu následuje úzký proužek bílého dolomitu, šedého kalcitu, posléze jádro
chalcedonové s vnitřní výplní krystalického křemene (případně křišťálu nebo bledého
ametystu). Vnější vrstvy bývají od sebe odděleny velmi slabou vrstvičkou chloritu.
Častěji se vyskytují mechové acháty (světlé chalcedony se zelenými dendrity
chloritických minerálů).
Ametyst - vyskytuje se ve formě velmi jemně fialově zbarvených drúz, které jsou
součástí kalcitových a dolomitových geod. J. Valášek a P. Rusek zde nalezli i
krystaly a drúzy, které jsou tmavě fialově zbarveny (v této oblasti se jedná o
vzácnost). P. Rusek také nalezl geodu dolomitického kalcitu s intenzivně vybarveným
ametystovým jádrem.
P. Rusek (narozen 1886, řídící učitel v Místku) pamatuje jak za svých studiích na
učitelském ústavě v Příboře v letech 1903 – 1907 chodíval často na přírodovědné
vycházky na Hončovu hůrku. Zmínil se, že zde dobývali v „kráteru“ a ve stěně lomu
těsně za vrcholem krystaly a drúzy ametystu velikosti 3 až 5 cm. Tehdy jich tam
bývalo hojně. Podle něho se sonda nebo těžební jáma („kráter“) nalézá v místech
nynějšího lomu.
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Ankerit - většinou se zde vyskytuje železem bohatý dolomit, který je možno
považovat za ankerit až dolomitický ankerit. Má šedou, růžovou, červenou či hnědou
barvu.
Baryt - vyskytuje se v kalcitových geodách ve formě krystalických agregátů. Je
dokonalé štěpný podle bazálního pinakoidu. Je bezbarvý, častěji bílý až šedobílý.
Vzácně růžový, nafialovělý, namodrale bílý a modrý. P. Rusek nalezl v kalcitové
geodě hnízdo barytu o váze asi 2 kg (rozměry 100 x 75 x 50 cm), které se však
nepodařilo vypreparovat (baryt se rozpadl).
Dolomit - je druhým nejhojnějším minerálem (po kalcitu). Zdá se, že při tak
značném rozšíření i rozmanitém vývinu dolomitu je i jeho původ různý – primární i
sekundární. Podle O. Pacáka má dolomit v subbeskydských vyvřelinách povahu
primární. Dolomit se vyskytuje v geodách o průměru asi do 30 cm, konkrecích,
mandlích a v žilkách prorážejících v pikritech, případně ve velkých zrnech olivínu
v silně navětralé hornině jako žlutobílé krystalky (ojediněle, velikost asi 1 mm). Bývá
různě vybarven. Limonitem do žluta, světle hněda až tmavě kaštanově hněda
(přechody k ankeritu), jindy je vybarven chloritem a seladonitem světle až tmavě
zeleně, krevelem červeně až masově červeně zřídka fialovočerveně, čistý je bílý
nebo šedobílý. Geody dolomitu obvykle obsahují v jádrech baryt, kalcit, křemen,
chalcedon, achát aj. Geody chalcedonu a geody a kalcitu jsou někdy lemovány 2 – 3
mm mocnou vrstvičkou nazelenalého, paprsčitě vláknitého dolomitu. Pro tuto lokalitu
je paprsčitě vláknitý dolomit charakteristickým a zajímavým minerálem. Chemické
analýzy dolomitů z Hončovy hůrky ukazují na celou řadu přechodů k ankeritu a
kalcitu.
Goethit - byl zde určen podle chemických a optických zkoušek. Rentgenograficky
zatím dokázán nebyl. Vyskytující se hnědé kuličky, které na lomu jeví radiálně
paprsčitou, jemně vláknitou strukturu připomínají goethit. Jedná se pravděpodobně o
pseudomorfózy po heulanditu. Tomu nasvědčuje výskyt goethitu ve zvětralých
zónách pikritických mandlovců. Na některých vzorcích je zřetelně viditelný, barevný
přechod červeného heulanditu v tmavohnědý goethit.
Hematit - vyskytuje se zde pouze vzácně a to ve formě drobných (1 mm),
polokulovitých agregátů (někdy vytváří až čočkovité drúzy) na křemenných a
kalcitových krystalech. Hematit je barvy černé s kovovým leskem, červeným vrypem
a s paprsčitou strukturu na lomu.
Heulandit - byl zde potvrzen chemicky, opticky i rentgenometricky (analýzu provedl
P. Rusek). Heulandit má dokonalou štěpnost podle pinakoidu (010). Štěpné plochy
jeví slabý perleťový lesk. Vyskytuje se nejčastěji ve formě kuliček (průměr až 10
mm). Uvnitř jsou nepravidelně rozložené mikroskopicky dobře patrné zrníčka krevele
(hematitu), které způsobují červené zbarvení. Proto je heulandit barvy sytě červené
až hnědočervené. Velmi vzácně se nachází přímo v pikritu, kde je vesměs silně
navětralý a přeměněný. Nejčastěji se nachází s kalcitovými mandlemi v pikritu
přeměněném z větší části na seladonit. Zbarvením se heulandit z Hončovy hůrky
podobá heulanditu z údolí Fassa v Tyrolích.
Chalcedon - je jedním z nejhojněji se vyskytujících minerálů na Hončově hůrce.
Nachází se v geodách s hladkým, ojediněle i členitým povrchem obvykle silně
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limonitisovaným. Povrch obsahuje hluboké důlky a zářezy. Některé chalcedony
mohou být vrstevnaté s odlišnými barvami vrstev. Okraje bývají tmavé (např.
černohnědé), střed nejčastěji šedý a jádro bílé. Mohou přecházet
k chalcedonachátům nebo se přetvoří ve velmi výrazné acháty. Samotná barva
chalcedonu bývá světle šedá, tmavě šedá, šedomodrá, šedobílá a bledě
načervenalá. Tvoří často podloží ametystu, záhnědy a křišťálových drúz. Ojedinělou
raritou je nález chalcedonu z geody dolomitického kalcitu. Jeho barva byla šedě
narůžovělá s mléčně bílou středí vrstvou. Tento chalcedon jevil zvláštní,
charakteristickou odlučnost podle pseudokrystalových ploch. To znamenalo, že se
jeho povrch rozčlenil na řadu políček podobných včelím plástvím.
Chlorit - vyplňuje prostory mezi pikritickými minerály. Vyskytuje se zde jako
sekundární minerál. Vznikl větráním a přeměnou pyroxenů a amfibolů. Jeho přední
vlastností je, že vybarvuje kalcit, dolomit a chalcedon různými odstíny do zelena.
Kalcit - dosahuje velikých rozměrů (největší geody mívají přes 1 m) a je na lokalitě
nejhojnějším minerálem. Vyskytuje se také v mandlích ve větrajícím pikritu.
V mandlovci tvoří kalcit výplň mandlí a puklin. Směrem do hloubky geod ubývá a
proto se nachází blíže povrchu vyvřelého tělesa. Kalcit bývá nejčastěji bílý až
šedobílý, vyskytuje se spolu se seladonitem, chloritem, limonitem, heulanditem,
chalcedonem i achátem. J Valášek vypreparoval z kalcitové geody část asi 35 kg
těžkou, na které jsou krásně vyvinuté drúzy krystalů kalcitu. Z kalcitových odrůd
jmenujme tzv. „satinspar“ (vláknitá odrůda kalcitu, připomínající na první pohled
aragonit. Je bílý až nažloutlý a tvoří žilky o mocnosti 1 – 2 cm (výjimečně až 6 cm).
Vyskytuje se na okrajových zónách kontaktu pikritu s křídovými sedimenty.
Karneol - bledě šedočervené
chalcedonových geod.

dolomitové

geody

a

sytěji

červené

lemy

Křemen - má řadu odrůd a je na lokalitě třetím nejrozšířenějším minerálem (vedle
kalcitu a dolomitu). Nejčastěji se vyskytující podoby křemene na lokalitě: obecný
křemen, křišťál, plazma, chalcedon a rohovec (vzácněji pak ametyst, záhněda,
karneol, chalcedonachát, achát).
Limonit - může vyplňovat dutiny geod, častěji vybarvuje větrající horninu, nebo tvoří
okrovité povlaky (dolomitových, kalcitových a chalcedonových geod). Převážně se
ovšem vyskytuje ve vláknitém kalcitu, kde tvoří mezivrstvy.
Magnetit - silný kovový lesk, krystalky (oktaedry, rozměr asi 0,5 mm) se vyskytují na
volných krystalech olivínu.
Mastek - dokázán chemicky i opticky. Nejčastěji je nacházen v polokulovitých
agregátech v dutinách dolomitu a vyskytuje se též kusový, obsahující uzavřené
trojboké krystaly kalcitu.Vzhled mastku: bílá barva, perleťový lesk, mastný vzhled.
Mastek je velice měkký a žíháním velmi tvrdne, neobsahuje Al2O3
Olivín - tvoří dobře viditelné lesklé krystalky (až 1 cm v průměru) slabě nazelenalé až
olivově zelené barvy. Některé krystaly jsou dokonce téměř nezvětralé a z toho
vyplývá, že jsou velmi pěkně zachovalé.Po nabroušení jeví olivín pod mikroskopem
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síťovou strukturu. Bývá často pseudomorfován (kalcitem, dolomitem, pyroxenem) a
přeměněn v chlorid.
Opál - nejčastější výskyt v geodách (chalcedonových), na puklinách pikritu a
v ankeritu ve formě mléčně bílého opálu (pseudomorfóza po chalcedonu).
Pyrit: velmi drobné krystalky, dobře viditelné lupou. Vyskytuje se na puklinách
(pikritu, kalcitových a dolomitových geod a mandlí). Větší zrna (až 5 mm) se objevila
zarostlá v jemně zrnitém šedobílém dolomitu.

Rutil - na lokalitě je poměrně vzácný, ale hojnější než např. goethit, hematit,
magnetit, pyrit, aj. Krystaly bývají narostlé na křemeni a kalcitu v dutinách kalcitových
geod. Bývá v asociaci s křemenem, křišťálem, kalcitem, barytem a hematitem. Často
se vyskytuje jako sagenit. Sagenit je jemně vlasovitá krystalická odrůda rutilu. Je
unikátní tím, že tvoří jehlice a drúzy (2 – 3 mm dlouhé), zarostlé do křemene a
křišťálu. Jehlice bývají uspořádány do malých svazečků, vlasovitých krystalů, velmi
vzácně do ježkovitých shluků na klencích kalcitu.
Sádrovec - vyskytuje se ojediněle, ale v určitých pásmech (zvětralá břidlice) se
vyskytuje hojně ve formě bílých sádrovcových výkvětů. Krystaly jsou volné, bezbarvé,
průhledné, někdy znečištěné jílovitými přimíšeninami. Ty se vyskytují převážně
v jihovýchodní části pikritového nadloží.
Seladonit - je znám jako barvící příměs dolomitu, chalcedonu a rohovce. Nožem se
dá snadno rýpat, je celistvý. Barvu má světle a tmavě žlutozelenou. Převážně
vystupuje jako druhotný minerál, což znamená, že vznikl přeměnou jiných minerálů.
V tomto případě se jedná o přeměnu augitu a olivínu. Chemickou analýzou
seladonitu bylo zjištěno, že obsahuje tyto oxidy: SiO2, Al2O3, FeO, CaO, MgO, K2O,
stopy Na2O, TiO2.
Serpentin – tvoří pseudomorfózy po olivínu. Na lokalitě (v pikritické hornině) se
nacházejí četná, tmavězelená, popř. olivově zelená zrna (velikost až 2 cm).
Siderit - na Hončově hůrce je považován za sporný. Kolují domněnky, že se v tomto
případě jedná o záměnu sideritu za ferromagnesit, kalciumsiderit nebo i ankerit. Není
prokázáno, zda se zde opravdu vyskytuje.
Thomsonit - objevuje se na kontaktní zóně metamorfovaného pikritu a kalcitových
mandlí. Prorůstá do kalcitu jako bílé, jehličkovité, velmi jemné a radiálně paprsčité
agregáty.
Záhněda - J. Valášek nalezl malou geodu (2,5 cm v průměru) s krystaly záhnědy,
které byly intenzívně vybarveny. Záhněda se spíše vyskytuje ve formě velmi slabě
vybarvených krystalků křemene, které jsou jemně prostoupeny tmavě hnědým
pigmentem pouze v nehluboké vrstvě. Tato skutečnost způsobuje, že má záhněda
vzhled okouřeného krystalu.
Zeolity: především analcim, ferrierit, heulandit, phillipsit a thomsonit.
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3.7 Tabulka 1 - srovnání výskytu minerálů na obou lokalitách
Minerály
Achát *
Ametyst *
Analcim *
Ankerit *
Aragonit
Baryt
Dolomit *
Ferrierit
Fluorit
Goethit
Harmotom
Hematit
Heulandit
Chalcedon *
Chalkopyrit
Chlorit
Kalcit *
Kašolong
Karneol
Klinoptilolit
Křemen *
Křišťál *
Limonit *
Magnetit
Mastek *
Olivín
Opál*
Phillipsit
Plazma
Pyrit *
Rutil
Sádrovec
Seladonit
Serpentin
Siderit
Thomsonit
Záhněda

Petřkovická hůrka
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Hončova hůrka
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

(* - minerály, vyskytující se na obou lokalitách)

3.8 Dodatek k tabulce
Již zprvu jsem pozorovala, že se minerály Petřkovické a Hončovy hůrky nápadně
podobají. Bezesporu se mezi nimi vyskytuje paralela. Pro názornou ukázku jsem
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uvedla tabulku minerálů, které se vyskytovaly, a které se vyskytují na lokalitách.
Studiem literatury a vlastním zkoumáním jsem dospěla k názoru (ostatně jak sami
vidíte), že se mnohé minerály vyskytují shodně na obou lokalitách. Lokality jsou si
typově podobné i přesto, že je zjevné, že je Hončova hůrka oproti Petřkovické
bezesporu nepatrně bohatší na výskyt minerálů. Dohromady se na obou lokalitách
vyskytuje přibližně 37 minerálů a minerálních odrůd. A z toho je jich 13 shodných
(zhruba třetina).

4. Postup práce
Poté, co jsem se rozhodla pro téma, které budu zpracovávat, začala jsem
vyhledávat příslušnou literaturu, prameny a fakta o lokalitách a nejen o nich.
Z počátku pro mě bylo nejdůležitější, abych okolnostem týkajících se této
problematiky rozuměla co nejlépe. Je jasné, že je třeba znát fakta, která se vztahují
k tématu. Příslušnou literaturu jsem hledala v naší skromné domácí knihovně. Také
jsem požádala pár známých, jestli náhodou nevlastní nějaké knihy s podobnou
tématikou nebo jestli neví o nějakých typech, které by se daly sehnat třeba
v městských nebo univerzitních knihovnách. V tomto ohledu jsem měla štěstí,
protože jsem získala uspokojivé množství knih a podkladů pro mou práci. Po
vyčerpávajícím studiu a doplňování informací a základních skutečností jsme se
rozhodli pro další krok.
V srpnu roku 2004 jsme navštěvovali vybrané mineralogické lokality, čili
Petřkovickou hůrku u Starého Jičína a Hončovu hůrku u Příbora. Hned po opuštění
prostor automobilu jsme s otcem a ing. Petrem Paulišem začali pořizovat fotografie
okolí lokalit a celkové záběry na lokality z větší vzdálenosti. Jestliže se výchoz,
odkryv, či lomová stěna nachází pod širým nebem, je třeba nejprve pořídit fotografii
okolní krajiny včetně našeho výchozu, což usnadní charakteristiku geologické stavby.
Vnější kresba lokality se tak stává kompletní. Potom už stačí vyfotografovat (a tím
patřičně zdokumentovat) lokalitu samu i s minerály, které nalezneme.
Zároveň jsme při exkurzích na lokality natáčeli střídavě s otcem video pomocí
digitální videokamery, která spolu s fotoaparátem a geologickým kladívkem tvořila
základní a nepostradatelné pomůcky při mém bádání. Dokumentaci Petřkovické
hůrky (jak fotografickou, tak také filmovou) jsem začala pořizovat asi 3 kilometry od
lokality. Tedy přibližně od místa, kde skončila asfaltová silnice a koncentrace
rodinných domů a kvalita dopravní komunikace klesá.
Dostupnost Hončovy hůrky je o poznání lepší než Petřkovické hůrky.
Automobilem se dá dojet relativně blízko naleziště (což je zřejmě následkem
skutečnosti, že zde byl onen již zmíněný lom na stavební kámen, který byl využíván
pro stavbu silnic), a proto jsme zde byli s natáčením dříve hotovi. Dokumentace
pomocí videokamery nebyla tak obsáhlá jako na Petřkovické hůrce, ale naopak
fotografií minerálů z Hončovy hůrky jsem pořídila více. Minerály, které jsem odebrala
na obou lokalitách máte možnost vidět na fotografiích, které se nacházejí v přílohách
jako seznam minerálů.
Tyto fotografie jsem doma upravovala pomocí programu v počítači, který
zlepšuje jejich kvalitu a tím se mohou fotografie ještě více přiblížit reálnému obrazu.
Poté jsem fotografie zařadila do stran a pak už zbýval pouze popis, který je
bezpochyby u této dokumentace nepostradatelný. Stejně jsem postupovala
s fotografiemi, které dokumentují okolí lokalit a lokalitu samu. Popis minerálů byl
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obtížnější než charakteristika okolí a lokality, přesto doufám, že jsem vše popsala
srozumitelně a především správně.
Aragonit, který jsem nalezla na Petřkovické hůrce byl určen ing. P. Paulišem,
který vzorek odvezl s sebou do Kutné Hory, kde provedl jeho rozbor. Díky němu jsem
získala i rentgenografický záznam aragonitu (viz příloha 3).
Digitální kamerou nahraná sekvence (dokumentace) byla převedena také do
počítače. Na ní jsem provedla více úprav než na fotografiích. Především jsem formát
převedla do DVD kvality. Dokument je sestříhán, jsou vytvořeny přechody mezi
jednotlivými střihy a v neposlední řadě je doplněn hudbou a doprovodným
komentářem o historii, zajímavostech a základních údajích o obou lokalitách. Moje
vlastní dokumentace (doplněna popisem, fotografiemi lokalit minerálů a
dokumentárním filmem) tak byla hotová.
Nyní přišlo na řadu to nejdůležitější. Bylo třeba, abych všechny své poznatky,
materiál a dokumenty zhodnotila, sepsala a utvořila tak celek, který celkově zhodnotí
obě lokality a vytvoří jejich reálný obraz. Výsledky mého srovnávání, popisů,
získaných poznatků apod. jsou shrnuty v závěru této práce.
5. Závěr
Proč jsem vlastně psala tuto práci? Byla jsem vedena stejnými důvody jako jiní
mineralogové, badatelé a vědci, kteří píší o nových skutečnostech a objevech. Práce,
které věnujeme mnoho svého času a nervů, energie je třeba nějak zapsat, zhodnotit
ji a uchovat v ustálenější podobě. Také tím dáváme šanci jiným lidem, kteří by měli
eventuální zájem o práci, kterou jsme vytvořili, aby se s ní mohli seznámit, něco
nového, či něco zajímavého se dozvědět a měli na co navázat.
Porovnání obou lokalit byl jeden z hlavních cílů mé práce a výsledky (tedy
alespoň pro mě) byly více než překvapivé. Mám ze své práce dobrý pocit a ze všeho
nejvíce doufám, že na mě bude můj otec pyšný. Jeho soudu si velice vážím, a kdyby
byla má dlouhodobá snaha a práce odměněna také jeho uznáním, moc by mě to
potěšilo. Práce na tomto úkolu mě velice bavila a jistě mi dala mnoho nového. A nyní
bych se ráda podělila o výsledky mého zkoumání.

5.1 Vývoj lokalit
Popis a charakteristika lokalit je důležitá především z hlediska jejich historie a
bližšího určení lokalit. Nemálo mineralogů se již zmiňovalo o těchto dvou lokalitách,
ale většinou v době, kdy obě naleziště vypadala zcela jinak. Zemský povrch se stále
mění (rychleji či pomaleji), tento cyklus nelze odvrátit. Na tuto skutečnost působí
mnoho faktorů. Tyto lokality prodělaly mnoho změn. Dnes mají jiný charakter, než
v dřívějších dobách, kdy byly ještě zcela neprozkoumané, nebo pouze částečně
probádané a zdokumentované. Bezesporu také obsahovaly více minerálů. Díky
tomuto mám větší šanci objektivně posoudit, jakými změnami obě lokality prošly.
Mohu blíže určit, jaký vliv na ně měl zásah člověka. Věřím, že kdyby se v nedaleké
budoucnosti někdo pokusil o opětovné popsání některé ze zmíněných lokalit, jistě by
srovnával stav lokality s minulostí, která by znamenala období naší současnosti.
Pozorovatel by bezesporu nalezl rozdíl a vývoj lokalit, jaký já nalézám nyní. Obraz
těchto lokalit se mění stále rychleji k horšímu. Lokality zarůstají, jsou zašlé, opuštěné,
ale všechny aspekty nasvědčují tomu, že až zase tak zdevastované a bez nálezu
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rozhodně nejsou. V porovnání s dřívějšími prameny je jednoznačně patrné, že již
nejsou to, co bývaly. Je na nich podepsán čas jejich nečinnosti. Ale to neznamená,
že by byly už naprosto bezvýznamné a nezajímavé. I dnes se zde vyskytují minerály
poměrně hojně. Především je hodně patrný kalcit a chalcedon na Petřkovické hůrce
a plazma a acháty na Hončově hůrce. Také jsou zde minerály, které nejsou příliš
rozšířené a tím jsou zajímavé. Lokality v sobě určitě skrývají ještě mnohá tajemství a
troufnu si říci, že některé minerály čekají na to, až budou objeveny.

5.2 Fotografická dokumentace
Staré fotografie těchto lokalit byly převážně (dokonce snad ve všech
případech) černobílé. A já jsem mohla, díky vědecko-technickému pokroku,
zaznamenat pomocí barevných fotografií obraz a popis minerálů i lokalit. Mám
možnost lépe a kvalitněji zdokumentovat naleziště a utvořit památku pro budoucí
badatele, kteří se bezesporu za určitý čas pokusí o nový, objektivní popis lokalit. Vše
se vyvíjí, mění a díky dokumentaci, popisům a zkoumání máme možnost vidět, jakým
směrem, způsobem a s jakou intenzitou vývoj, či zánik postupuje. Snažila jsem se
vytvořit kvalitní obraz lokalit. Snad bude mnou zhotovená fotografická dokumentace
prospěšná v dalších letech. Vzhledem k tomu, že tyto lokality nejsou
zdokumentovány způsobem, který se běžně využívá, věřím, že tento novější způsob
bude jistě všeobecně prospěšný. Já bych také nyní nemohla posoudit, zda a jakým
způsobem se lokality změnily, kdybych neměla příslušný materiál a literární prameny
a také fotografie.

5.3 Porovnání Petřkovické a Hončovy hůrky
Petřkovická hůrka je na rozdíl od Hončovy hůrky starší lokalitou. Tato
skutečnost má za následek mnoho odlišností vyplývajících z data jejich objevení a
doby aktivní činnosti na lokalitách. Díky tomu, že byla Hončova hůrka objevena
později (v době, kdy už byla mineralogie bezesporu na vyšší úrovni než dříve), tak
byla lépe zdokumentována a zpracována. Bohatost druhového zastoupení minerálů
dala podnět ke vzniku řady zajímavých studií v odborných časopisech. Vzhledem
k nově založenému lomu bylo o Hončově hůrce více slyšet a byla bezesporu lépe
vidět. Svou zásluhu na oblíbenosti lokalit má také jejich dostupnost a velikost.
Hončova hůrka je přitom dostupnější než Petřkovická hůrka. Dostupnost znamená
vyšší návštěvnost, o lokalitě se dozví více lidí a více lidí ji také navštíví. Na rozdíl od
lokality ve špatně dostupném terénu, v lese a daleko od přístupové komunikace.
Hončova hůrka je plošně větší než Petřkovická hůrka. Z toho plyne, že větší plocha
naleziště obvykle poskytuje větší množství minerálů co do množství a druhové
bohatosti. Jak jste si mohli všimnout, tak popisy minerálů, jejich výskyt i tabulka, která
se objevuje v mé práci nasvědčují tomu, že z Hončovy hůrky pochází více druhů
minerálů. Obě lokality obsahují ještě dnes stopy návštěv mineralogů. Na lokalitách
byly patrné stopy, ale i rozsáhlé výkopy, které vytvořili hledači minerálů. Bylo zjevné,
že dodnes existují sběratelé, kteří na lokalitě kopou a hledají minerály, které čekají
na to, až je konečně někdo nalezne a odnese si je do své sbírky. Je spravedlivé, že
na světě stále ještě existuje mnoho minerálů, které mají zajisté vysokou kvalitu, jsou
neporušené, zajímavé, unikátní a nikdy nebudou nalezeny.
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5.4 Rozbor aragonitu z Petřkovické hůrky
Aragonit, který byl nalezen na Petřkovické hůrce byl podroben rentgenové
analýze, která ho potvrdila. Bylo zjištěno, že spolu s aragonitem se zhruba
v polovičním množství vyskytuje i kalcit. Příslušný záznam je zařazen jako příloha 3.
Aragonit byl na lokalitě Petřkovické hůrce nově popsán Smutným v roce 1998
(Smutný 1998).
5.5 Filmová dokumentace
Díky dokumentárnímu filmu, který jsem pořídila na lokalitách, máte možnost
okolí lokalit vidět také jiným způsobem než pouze na fotografiích. Zároveň také lépe
podpoří reálnou představu o možnostech sběru. Jedná se vlastně o krátký, zhuštěný,
ale výstižný popis lokalit. Objevuje se zde historie, obraz okolí, lokalit samotných i
jejich minerálů. Je to novější, modernější popis, který zatím není příliš používán. Ale
myslím, že by to mohl být v budoucnu dobrý způsob mapování, popisu a
charakteristiky nejen mineralogických lokalit. Věřím, že když jde vývoj kupředu
takovou rychlostí, tak má domněnka není až zase tolik imaginární a ojedinělá.

5.6 První úspěchy
Ráda bych také uvedla, že má práce sklízí první zájem. Část práce by mohl
publikovat mineralogický dvouměsíčník Minerál. Bylo mi neformálně přislíbeno, že by
byla část mé práce po dokončení zveřejněna v již zmíněném časopise. Je to pro mě
velká pocta, protože se v něm objevují články výborných a vážených mineralogů
(odborníků ve svém oboru) a já budu moci tímto způsobem zveřejnit a představit
svou práci širšímu okolí. Mohu svou práci ukázat širšímu okolí i jiným způsobem než
jen prostřednictvím prezentace.
Díky zkušenosti s psaní této práce jsem se dokázala vcítit do role mineralogů.
Pocítila jsem onen zápal pro věc, nadšení z práce. Mým cílem je, aby má práce
dosáhla takové úrovně a kvality, aby byla hodna významu a historii těchto lokalit.

6. Slovníček pojmů
Aragonit – kosočtverečná modifikace CaCO3. Má bílý vryp a rozkládá se pomocí
kyseliny chlorovodíkové jako kalcit (je méně štěpný). Krystaluje v soustavě
kosočtverné (na rozdíl od kalcitu, který je trigonální). Může tvořit schránky některých
organismů. Patří mezi karbonáty spolu s kalcitem, dolomitem, sideritem a
rodochrozitem.
Geoda – drúza krystalů, které jsou narostlé na nerovném podkladu volně do středu
dutiny. Výplň geody tvoří převážně křemen a jeho krystalové odrůdy. Výjimkou
nejsou ani jiné nerosty. Sběrateli jsou geody velmi vyhledávány. Obsahují totiž
krystalované nerosty, které bývají zpravidla neporušené.
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Pikrit – bazická hornina, jejíž název byl odvozen od řeckého slova pikros – hořký.
Tato hornina je převážně středně až hrubě zrnitá. Kromě převládajícího olivínu
v proměnlivém množství obsahuje také augit, amfibol a biotit. Tvoří ložní žíly
v jílovcích a pískovcích střední části pozdní křídy. Mezi podbeskydskými pikrity se
vyskytují kromě převažujících středně až hrubě zrnitých typů také typy jemnozrnné
až celistvé. Uvádějí se i odrůdy mandlovcovité, i polštářové lávy.
Těšínity – jsou to horniny jemně až hrubě zrnité, většinou tmavošedé. Z tmavých
minerálů obsahují buď jen augit, nebo augit a bakevitit, nebo augit, barkevitit a biotit.
Své jméno dostaly podle Českého Těšína, který leží v pruhu jednotlivých těles
pikritických a těšínitických hornin. Tento pás bohatý na výskyt těšínitu a pikritů se
táhne od Hranic až do okolí Bielska v Polsku. Za zahraničí jsou těšínity známy např.
ze západní části Pyrenejí, z Portugalska, Skotska, Gruzie a také z několika míst na
Sibiři.
Tufy – sopečné vyvrženiny, které jsou do určité míry sklovité. Jak je známo, sklo se
poměrně snadno rozrušuje a přitom se uvolňuje materiál, ze kterého se postupně
tvoří tmel mezi jednotlivými částicemi. Tak vzniká zpevněná hornina tuf. Tufy mohou
obsahovat kromě sopečného materiálu, který vznikl při výbuchu z lávy, také starší
sopečné vyvrženiny, nebo úlomky sedimentárních hornin.
Zeolity – jedná se o skupinu silikátů zpravidla s vysokým obsahem H2O. Obsahují
stejné prvky jako jsou v živcích. Zeolity jsou nejčastěji bílé a jejich krystaly mívají
sloupcovitý až jehlicovitý habitus (zevnějšek). Mezi zeolity patří například natrolit,
heulandit, phillipsit, ferrierit a thomsonit.
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7. Rejstřík fotografií lokalit v příloze 1
Obr. 1 celkový pohled na Petřkovickou hůrku od stejnojmenné vsi

str.1

Obr. 2 pohled od úpatí Petřkovické hůrky jižním směrem k Hostýnským
vrchům

str.1

Obr. 3 přístupová cesta k vrcholu Petřkovické hůrky z mezisedla

str.2

Obr. 4 cesta po hřebenu Petřkovické hůrky ke kótě

str.2

Obr. 5 pohled z mezisedla na Hodslavice a Štramberk

str.3

Obr. 6 pohled z mezisedla na Lysou horu (1323 m.n.m.)

str.3

Obr. 7 celkový pohled na zarostlý lom na Petřkovické hůrce od severu

str.4

Obr. 8 severní přístupová část lomu se vzrostlou vegetací

str.5

Obr. 9 pohled na sběrateli vytěženou karbonátovou žílu s chalcedonem

str.5

Obr. 10 strmý přístup ke křemen-karbonátové žíle vede po uvolněné suti

str.6

Obr. 11 dutina po vydobyté křemen-karbonátové žíle má výšku cca 1,6 m

str.7

Obr. 12 detail na vydobytý prostor cca do hloubky 1 m

str.7

Obr. 13 křemen-karbonátová žíla v pikritu

str.8

Obr. 14 mocnost křemen-karbonátové žíly kolísá od 15 do 40 cm

str.8

Obr. 15 vytěžený pikrit v západní části lomu

str.9

Obr. 16 pohled na vrcholovou kótu

str.9

Obr. 17 pohled od lomové stěny západním směrem, všude se nachází
pikritová suť s úlomky křemen-karbonátové žíly

str.10

Obr. 18 odval pikritu v západní části lomu, naleziště aragonitu

str.10

Obr. 19 detailní pohled na úlomky pikritu s křemen-karbonátovou žílou

str.11

Obr. 20 žilky namodralého chalcedonu a kašolongu pronikají pikritem

str.12

Obr. 21 ukázka typické křemen-karbonátové žíloviny 20 x 20 x 20 cm

str.12
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8. Rejstřík fotografií minerálů v příloze 2
Obr. 1 achát s dutinkou křemene, plazma – Hončova hůrka, 12 x 10 cm

str.13

Obr. 2 barevný achát – Hončova hůrka, 10 x 8 cm

str.13

Obr. 3 acháty z Hončovy hůrky, současné nálezy, největší 3 x 5 cm

str.14

Obr. 4 achát, mechový achát – Petřkovická hůrka, 10 x 7 cm

str.14

Obr. 5 achát přecházející do chalcedonu – Petřkovická hůrka, 8 x 4 cm

str.15

Obr. 6 kulovitý achát v křemenné žílovině, Petřkovická hůrka, 7 x 4 cm

str.15

Obr. 7 dutina s krystaly křemene ( křišťálu) o velikosti do 2 cm,
Hončova hůrka, 20 x 13 cm

str.16

Obr. 8 dutina křemene s deformovanými krystaly o velikosti do 2 cm
Petřkovická hůrka, 10 x 5 cm

str.16

Obr. 9 dutina s deformovanými krystaly kalcitu, porostlá limonitem,
Petřkovická hůrka, 10 x 16 cm

str.17

Obr. 10 radiálně paprsčitý agregát aragonitu – kalcitu v pikritu, 2 x 3 cm,
Petřkovická hůrka, 5 x 6 cm

str.17

Obr. 11 kašolong – chalcedon – Petřkovická hůrka, 6 x 3 cm

str.18

Obr. 12 kašolong – kalcitová žílovina v pikritu – Petřkovická hůrka,
10 x 10 cm

str.18

Obr. 13 drúza krystalů křemene do 1 cm na žíle kašolongu,
Petřkovická hůrka, 25 x 10 cm
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Obr. 14 pohled na krystalové ukončení křemene, viz.13
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Obr. 15 drúza krystalů světlého ametystu do 1 cm, Petřkovická hůrka,
6 x 3 cm
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Obr. 16 kulovitě odlučný pikrit vyvětralý z podložních tyfů,
Petřkovická hůrka, průměr 6 cm

str.20

Obr. 17 křemenná geoda s tabulkovitým krystalem barytu do 1 cm,
Hončova hůrka, 3 x 2 cm
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Obr. 18 čirý krystal barytu 3 cm velký v křemenné dutině, Hončova hůrka,
8 x 1 cm
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Obr. 19 vyleptané 2 mm velké kulovité krystalky klinoptiolitu s ferrieritem,
Hončova hůrka, 10 x 8 cm
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Obr. 20 sloupečkovitý krystal sádrovce 6 cm velký, Hončova hůrka

str.22
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Příloha 1
fotografie lokalit

1

1.celkový pohled na Petřkovickou hůrku od stejnojmenné vsi

2. pohled od úpatí Petřkovické hůrky jižním směrem k Hostýnským Vrchům

2

3. přístupová cesta k vrcholu Petřkovické hůrky z mezisedla

4. cesta po hřebenu Petřkovické hůrky ke kótě

3

5. pohled z mezisedla na Hodslavice a Štramberk

6. pohled z mezisedla na Lysou horu (1323 m.n.m.)

4

7. celkový pohled na zarostlý lom na Petřkovické hůrce od severu

5

8. severní přístupová část lomu se vzrostlou vegetací

9. pohled na sběrateli vytěženou karbonátovou žílu s chalcedonem

6

10. strmý přístup ke křemen-karbonátové žíle vede po uvolněné suti

7

11. dutina po vydobyté křemen-karbonátové žíle má výšku cca 1,6 m

12. detail na vydobytý prostor cca do hloubky 1 m

8

13. křemen-karbonátová žíla v pikritu

14. mocnost křemen-karbonátové žíly kolísá od 15 do 40 cm

9

15. vytěžený pikrit v západní části lomu

16. pohled na vrcholovou kótu

10

17. pohled od lomové stěny západním směrem, všude se nachází
pikritová suť s úlomky křemen-karbonátové žíly

18. odval pikritu v západní části lomu, naleziště aragonitu

11

19. detailní pohled na úlomky pikritu s křemen-karbonátovou žílou

12

20. žilky namodralého chalcedonu a kašolongu pronikají pikritem

21. ukázka typické křemen-karbonátové žíloviny 20x20x20 cm

Příloha 2
fotografie minerálů

13

1. achát s dutinkou křemene, plazma - Hončova hůrka, 12 x 10 cm

2. barevný achát - Hončova hůrka, 10 x 8 cm

14

3. acháty z Hončovy hůrky, současné nálezy, největší 3 x 5 cm

4. achát, mechový achát - Petřkovická hůrka, 10 x 7 cm

15

5. achát přecházející do chalcedonu - Petřkovická hůrka, 8 x 4 cm

6. kulovitý achát v křemenné žílovině, Petřkovická hůrka, 7 x 4 cm

16
7. dutina s krystaly křemene (křišťálu) o velikosti do 2 cm
Hončova hůrka, 20 x 13 cm

8. dutina křemene s deformovanými krystaly o velikosti do 2 cm
Petřkovická hůrka, 10 x 5 cm

17
9. dutina s deformovanými krystaly kalcitu, porostlá limonitem
Petřkovická hůrka, 10 x 16 cm

10. radiálně paprsčitý agregát aragonit - kalcitu v pikritu, 2 x 3 cm
Petřkovická hůrka, 5 x 6 cm

18

11. kašolong - chalcedon - Petřkovická hůrka, 6 x 3 cm

12. kašolong - kalcitová žílovina v pikritu - Petřkovická hůrka, 10 x 10 cm

19
13. drúza krystalů křemene do 1 cm na žíle kašolongu
Petřkovická hůrka, 25 x 10 cm

14. pohled na krystalové ukončení křemene, viz. 13

20
15. drúza krystalů světlého ametystu do 1 cm
Petřkovická hůrka, 6 x 3 cm

16. kulovitě odlučný pikrit vyvětralý z podložních tufů
Petřkovická hůrka, průměr 6 cm

21
17. křemenná geoda s tabulkovitým krystalem barytu 1 cm
Hončova hůrka, 3 x 2 cm

18. čirý krystal barytu 3 cm velký v křemenné dutině
Hončova hůrka, 8 x 10 cm
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19. vyleptané 2 mm velké kulovité krystalky klinoptiolitu s ferrieritem
Hončova hůrka, 10 x 8 cm

20. sloupečkovitý krystal sádrovce 6 cm velký
Hončova hůrka

