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ANOTACE 

Předloņená diplomová práce je zaměřena na řeńení otázek plońného vývoje, 

chemického a mineralogického sloņení pelokarbonátového horizontu nad slojí 723 (22)  

ve svrchních suńských vrstvách v české části hornoslezské pánve. První část stručně 

shrnuje dosavadní znalosti o české části hornoslezské pánve, suńských vrstvách  

a pelokarbonátech obecně. Dalńí část práce popisuje metodiku spojenou s tvorbou 

mapových výstupů a postupů laboratorních prací. Poslední část prezentuje výsledky 

laboratorních měření a nové mapové výstupy, které zobrazují vývoj pelokarbonátových 

konkrecí ve svrchních suńských vrstvách.  

 

Klíčová slova: česká část hornoslezské pánve, karvinské souvrství, svrchní suńské vrstvy, 

pelokarbonátové konkrece. 

 

SUMMARY 

Presented master thesis is focused on questions concerning the spatial 

development, chemical and mineralogical composition of sideritic nodule horizon above 

coal seam 723 (22) in Upper Suchá Member in Czech Part of the Upper Silesian Basin. 

The first part summarizes briefly knowledge about Czech Part of the Upper Silesian Basin, 

Suchá Member and sideritic nodules generally. Next part of the thesis describes the 

methodology of map output generation and laboratory works. Last part presents the results 

of laboratory analysis and geological works, which helps to  describe the development of 

this sideritic nodule horizon in Upper Suchá Member.  

  

Keywords: Czech Part of the Upper Silesian Basin, Karviná Formation, Upper Suchá 

Member, sideritic nodules 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

ČHP  česká část hornoslezské pánve 

DP  dobývací prostor 

HGF  Hornicko – geologická fakulta 

HP  hornoslezská pánev 

J  jih 

j.   jiņní 

JJZ  jiho-jihozápad 

JV  jihovýchod 

km  kilometr 

km
2
  kilometr čtvereční 

m  metr 

např.   například 

S  sever 

s.  severní 

S-JTSK souřadný systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

sk. f. h. skupina faunistických horizontů 

s. l.  v ńirńím slova smyslu (z latinského „sensu lato“) 

s. s.   v uņńím slova smyslu (z latinského „sensu stricto“) 

SSV  severo-severovýchod 

SZ  severozápad 

tj.   to je 

tzn.  to znamená 

V  východ 

v.   východní 

Z  západ 

z.   západní 



Pavla Gabrhelová: Pelokarbonátový horizont nad slojí 723 

2014                                                                                                                                      1 

 

1 ÚVOD 

 Severovýchodní část nańí republiky tvoří loņiskově velmi významná česká část 

hornoslezské pánve (dále jen ČHP), která je součástí plońně rozsáhlejńího úseku 

začínajícího jiņ na polském území, a to hornoslezské pánve (dále jen HP). Díky 

významnému výskytu uhelných slojí, byla tato oblast, oproti jiným částem republiky, 

velmi důsledně prozkoumána vrtnými pracemi, jak povrchovými (tzv. vrty NP - ,,Nový 

průzkum“), tak i důlními. Tyto vrty přinesly řadu významných informací celkově o dané 

oblasti, ale i mnoho potřených a uņitečných informací pro mnou zpracovávané téma.  

Cílem této práce bylo zjińtění a objasnění plońného vývoje pelokarbonátů nad slojí 

723 (22) ve svrchních suńských vrstvách a jejich mineralogické a chemické sloņení. 

K zjińtění plońného vývoje bylo nutné zpracovat a analyzovat více neņ 900 povrchových  

a důlních vrtů. Z těch se postupně vyseparovaly vrty, které nezachytily svrchní suńské 

vrstvy a se zbylými se dále pracovalo. Výsledkem této části je mapový výstup plońného 

rozńíření sloje 723 (22) a pelokarbonátového horizontu v jejím nadloņí, který  

byl zkonstruovaný pomocí programu Surfer 9. Mineralogické a chemické sloņení jsme 

zjińťovali pomocí několika laboratorních metod, a to pomocí izotopové analýzy, 

mikroanalýzy a RTG difrakční analýzy.  

Výsledky této práce měly za úkol objasnit jednak plońné rozńíření 

pelokarbonátového horizontu v karvinské části ostravsko-karvinské oblasti ČHP, který  

by mohl být v určitých dobývacích prostorech pouņit jako korelační horizont a také ověřit 

jejich mineralogické a chemické sloņení úlomků pelokarbonátových konkrecí získaných 

přímo z nadloņí sloje.  
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2 GEOLOGICKÁ SITUACE  

HP spadá do silezika moravsko-slezské oblasti, která patří k nejvýchodnějńí oblasti 

Českého masívu. Podle Kumpery (1989) a Kumpery a Grygara (1997) se HP vyvinula 

v konečném, pozdněvariském stádiu vývoje moravskoslezské paleozoické pánve. Tato 

rozsáhlá pánevní struktura je součástí vnějńího pásma evropského variského orogénu 

(rhenohercynika a subvariscika) a nacházela se na vnějńím okraji vnitřních zón variscid 

(obr. 1). Buła, Żaba (2005) uvádí, ņe v podloņí pánve se nachází brunovistulikum s obalem 

spodnopaleozoických sedimentů.  

Sedimentační prostor pánve trojúhelníkovitého tvaru je vyplněn sedimenty svrchního 

produktivního (uhlonosného) karbonu. Dneńní rozloha pánve je více  

neņ 7000 km
2
 a rozkládá na území dvou států, České republiky a Polska. Na nańem území 

se nachází pouze jiņní část tzv. ČHP s cirka 1550 km
2
. Kumpera, Grygar (1997) uvádí,  

ņe celkový rozsah pánve, skrytý pod neogenními sedimenty karpatské předhlubně  

a flyńovými příkrovy Vnějńích Karpat, je daleko větńí a původní rozsah sedimentačního 

prostoru před denudací byl mnohonásobně větńí neņ dnes. 

2.1 Uhlonosný karbon  

 Území ČHP rozdělujeme z regionálně geologického hlediska na ostravsko-

karvinskou oblast a podbeskydskou oblast, kde hranici mezi těmito celky je poloņena  

do příčné linie bludovického zlomu.  

 Tyto oblasti se na základě strukturně-tektonických kritérií člení na dalńí územní 

celky (obr. 2). Ostravsko-karvinská oblast se člení na ostravskou a karvinskou  

část, rozdělenou orlovskou strukturou. Podbeskydská oblast se rozděluje  

na část příborskou, těńínskou, mořkovskou, frenńtátskou a jablunkovskou (Kumpera, 

Dopita, 1997; Martinec et al., 2005). 
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Obr. 1 Postavení Českého masívu v evropských variscidách (Kachlík, 2003). 

1 – moldanubická zóna (MO – moldanubikum, ČM - Český masiv, CFM – Centrální francouzský  masív, GK– 

galicijsko-kastilská oblast, AM – Armorický masív); 2 – sasko-durynská oblast (O – Odenwald, S – Spessart, 

OM – Ossa Morena); 3 – rhenohercynská zóna (H – Harz, RBP – Rýnské břidlicové pohoří, BRM – 

Brabantský masív, C – Cornwall, JPZ – jihoportugalská zóna); 4 - asturská zóna; 5 - kantabrijská zóna;  

6 -  tepelsko-barrandienská oblast a severoarmorická oblast; 7 – moravosilesikum; 8 - variská předhlubeň;  

9 - alpinská předhlubeň; 10 -  východoevropská platforma; 11 - africká platforma; 12 - tektonické hranice 

jednotlivých zón evropských variscid (nerozlišené) a tektonický okraj východoevropské platformy (TL - 

Tornquistova linie); 13 - tektonické hranice prvního řádu - čela alpinské a variské deformační fronty  

a významné kaledonské sutury (TS - sutura po kaledonském uzavření Tornquistova moře, IS – sutura  

po kaledonském uzavření oceánu Iapetus); samostatné jednotky připojené k východoevropské platformě 

během staršího paleozoika (MPM – Malopolský masív, BV – Brunovistulikum); 14 – označení HP. 
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 Obr. 2 Schematická mapa české části hornoslezské pánve (Martinec et al., 2005, upraveno). 

1 - sídla, 2 - státní hranice, 3 - posterozní hranice pánve, 4 - významné struktury  

 

2.2 Ostravské souvrství 

Ve spodním namuru dońlo k ustálení rytmu variských tektonických pohybů  

a v prostoru pánve probíhalo dlouhodobé nejednotné sesedání částí zemské kůry 

(subsidence). Paralická neuhlonosná molasa svrchní části kyjovických vrstev hradecko-

kyjovického souvrství postupně přecházela do paralické uhlonosné molasy – ostravského 

souvrství (obr. 3), které je výsledkem střídavě kontinentální a mořské sedimentace uloņené  

po hlavní fázi variského vrásnění (Kumpera, Dopita, 1997).  

V ČHP je ostravské souvrství svým plońným rozsahem a mocností naprosto 

dominantní, i kdyņ dnes tvoří pouze menńí denudační zbytek dříve velmi rozsáhlé výplně 

pánevní struktury. Ta sahala daleko do podloņí vněkarpatských jednotek nejen na nańem 

území, ale i velmi pravděpodobně v sousedních státech, coņ spolu s jinými poznatky 
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dokládají hluboké vrty u Němčiček na jihu Moravy (Benada, 2003; Polický, Fialová, 

1980).      

 Z litostratigrafického hlediska je ostravské souvrství na bázi vymezeno svrchní 

vrstevní plochou sk. f. h. Ńtúra  a svrchní omezení je v počvě sloje 504 Prokop, která 

zároveň tvoří svrchní hranici spodního namuru (Kumpera, Dopita, 1997). Na základě 

nálezů fauny (plņi, mlņi, ramenonoņci, hlavonoņci a trilobiti) a flóry (plavuně, přesličky  

a kapradiny) řadíme celé ostravské souvrství do spodního namuru (tab. 1) (Řehoř, 

Řehořová, 1972; Gastaldo et al., 2009).  

 Paralické uhlonosná molasa se vyznačuje nejpestřejńím sledem litologických 

jednotek v paleozoiku Českého masivu, coņ bylo dáno značně nestálým sedimentačním 

prostředím, které zahrnovalo mořské, různé typy přechodného i terigenního prostředí. 

Sedimentaci také ovlivnila intenzivní vulkanická činnost, která měla za následek usazování 

značného mnoņství horizontů vulkanického původu, např. uhelných tonsteinů (tufů)  

a brousků (tufitů) (Dopita, Králík, 1977; Horák et al., 1992).  

 Pro ostravské souvrství je typická cyklická stavba způsobená klimatickými nebo 

tektonickými změnami, případně kombinací obojího. V úplném vývoji má základní cyklus 

postupně od báze do nadloņí sled, začínající hrubozrnnými biotitickými pískovci s úlomky 

prouhelněných kmenů a větví ojediněle s útrņky prachovců nebo jílovců. Jedná se převáņně 

o deltové sedimenty v mělkém lagunárním zálivu či přímořském jezeru. Dále následuje 

sled prachovců laminovaných světle ńedou písčitou frakcí, který vznikl sedimentací 

v odńkrcených lagunách a přímořských jezerech nebo ojediněle v říčních ramenech. 

Kořenové aleuropelity mohou být jílovcové, prachovcové ale i pískovcové a vyskytují  

se v nich konkrece pelosideritů. Následuje uhelná sloj a nakonec aleuropelity nebo pelity  

se sladkovodní, brakickou či mořskou faunou. U mořských sedimentů se často objevuje 

karbonátová příměs a pyritizace fauny. Základní cykly dosahují mocnosti od 5 do 15 m  

a spojují se do cyklů vyńńích řádů (Havlena, 1964).  

 Pro ostravské souvrství je typický významný rozdíl ve vývoji v předhlubni  

a na platformě tzn. ve směru Z – V. Do vývoje předhlubně řadíme ostravskou, příborskou  

a mořkovskou část a do platformního vývoje zbylé části (karvinskou, těńínskou, 

frenńtátskou a jablunkovskou) a rozhraní mezi těmito vývoji probíhá v ńirokém pásmu 
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podél orlovské struktury (Kumpera, Dopita, 1997). Západní deprese, tedy předhlubeň, byla 

pravidelně zaplavována mořem a má mnohem intenzivnějńí subsidenci neņ východní 

platformní vývoj, který zůstal stabilní oblastí a mořem byl zaplavován pouze výjimečně. 

Pokud porovnáme tyto dva vývoje, tak se jednoznačně lińí v mocnostech ostravského 

souvrství, která v předhlubni činí aņ 3200 m a naopak v platformní části klesá pod 100 m.  

 V předhlubni docházelo ke krátkodobému pronikání moře na pevninu (ingrese)  

od SSV k JJZ. Ve východní části je rozpoznáno více neņ 80 mořských a brakických 

horizontů, téměř 90 slojí, dále 6 horizontů uhelných tonsteinů a aņ 30 poloh brousků, 

z nich nejvýznamnějńí ostravský brousek s 12 m mocností. Na druhou stranu je pro 

předhlubeň charekteristická niņńí písčitost. 

    Jak bylo zmíněno dříve, platformní vývoj zůstal stabilní oblastí. V porovnání 

s vývojem předhlubně je tato oblast slabá, nekompenzovaná subsidencí a docházelo 

k častým výzdvihům a erozím. Zmenńil se počet faunistických horizontů na 4 (Ńtúra, Enny, 

Barbory, Gaeblera). Na platformě dále směrem k východu vykliňují sloje, uhelné tonsteiny 

i brousky (Kumpera, Dopita, 1997; Havlena, 1964).   

 Oba vývoje, jak předhlubňový tak platformní, se mění i ve směru S-J,  

a to sniņováním rychlosti subsidence směrem na J. Proto nejmenńí mocnosti slojí, 

faunistických horizontů, vulkanogenních hornin jsou v JV části pánve, konkrétně 

v jablunkovské části podbeskydské oblasti.  

 Ve vertikálním směru dochází rovněņ ke změnám ostravského souvrství  

např. ke sniņování zastoupení mořských facií i vulkanogenních hornin od spodní části 

směrem do nadloņí (Kumpera, Dopita, 1997).  

 Na základě litostratigrafie se ostravské souvrství rozděluje na vrstvy petřkovické, 

hruńovské (spodní a svrchní), jaklovecké a porubské.   

2.2.1 Petřkovické vrstvy 

Petřkovické vrstvy získaly název od obce Petřkovice SZ od Ostravy a je to nejstarńí 

litostratigrafická jednotka ostravského souvrství. Báze je vymezena stejně jako u celého 

ostravského souvrství, tedy stropem sk. f. h. Ńtúra, ale ne vņdy ji lze jednoznačně určit. 

Nejspodnějńí část petřkovických vrstev je v ČHP tvořena pískovci, které větńinou ostře 
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nasedají na prachovce a jílovce, tvořící strop sk. f. h. Ńtúra. Ale objevují se i oblasti,  

kde docházelo k pozvolnému přechodu, a proto nemůņe být hranice vedena přesně. Horní 

omezení je dáno svrchní plochou hlavního ostravského brousku, který je významným 

korelačním horizontem jednoznačně se odlińujícím od ostatních sedimentů 

makroskopickým vzhledem, petrografickým sloņením, mocností i stabilitou 

charakteristických vlastností (Hýlová et al., 2013; Martinec et al., 2005; Ņídková  

et al., 1997).   

 Větńina petřkovických vrstev je skryta pod sedimenty autochtonního neogénu  

a kvartéru a příkrovů Vnějńích Karpat. Místem, kde petřkovické vrstvy vycházejí  

na povrch je západní část Ostravy, konkrétně v oblasti Bobrovníků a Hońťálkovic na levém 

břehu Odry ve svahu vrchu Landek a Hladový vrch pod Hońťálkovicemi. 

 V ostravské části je aņ 760 m úplné mocnosti petřkovických vrstev, které  

se postupně redukují ve směru VJV aņ na 200 m ve frenńtátské části. K dalńí redukci  

o 25 % mocnosti dońlo ve směru S – J mezi ostravskou a příborskou částí a mořkovskou 

částí. V neposlední řadě byla redukce i ve směru Z – V, kde klesá mocnost např. mezi 

ostravskou a karvinskou částí aņ o 50 % (Havlena, 1964; Ņídková et al., 1997).   

 V ostravské části petřkovických vrstev se vyskytuje podle Řehoře, Řehořové (1972) 

aņ 80 faunistických horizontů, ale směrem k JV se jejich počet sniņuje. Jsou rozděleny  

do 9 skupin, a to sk. f. h. Ńtolní, Teodory, Fanny, Leonardy, Ludmily, Bohumily, Vilémy, 

Bruna a Nanety.  

 Pískovce vytváří mocnějńí polohy ve spodní části vrstev 15 – 20 m mocné. 

Převaņují hrubozrnné drobové pískovce nad arkózovými a křemennými, ale objevují  

se i vápnité pískovce, tvořící vloņky v drobových pískovcích. Prachovce jsou naopak 

zastoupeny ve spodní části méně a jejich podíl roste směrem do nadloņí. Mocnějńí polohy 

jílovců jsou vázány na mořské horizonty, ale vykytují se i v nadloņí uhelných slojí. 

Přechody mezi jednotlivými frakcemi jsou větńinou pozvolné.  

 Velmi často se v těchto vrstvách objevují polohy vulkanogenních hornin - brousky, 

tufy, uhelné tonsteiny, které jsou v některých případech významnějńími korelačními 

horizonty.  
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 Počty uhelných slojí i uhlonosnost jsou plońně velmi proměnlivé a více se vyskytují 

ve svrchní části petřkovických vrstev, konkrétně od sk. f. h. Ludmily po sk. f. h. Nanety 

(Ņídková et al., 1997; Martinec et al., 2005). 

2.2.2 Hrušovské vrstvy 

Hruńovské vrstvy, nazvané podle obce Hruńov severně od Ostravy, rozdělujeme  

na spodní a svrchní hruńovské vrstvy. Hranicí mezi nimi je sk. f. h. Frantińky (163). 

Hruńovské vrstvy nasedají na petřkovické vrstvy v celé oblasti, báze je stanovená  

ve svrchní části ostravského brousku a svrchní ohraničení je dáno svrchní vrstevní plochou 

sk. f. h. sloje 255 Enny. Tato jednotka je v antiklinálních strukturách zčásti denudovaná, 

ale v synklinálách ostravské části tvoří hruńovské vrstvy uhlonosnou karbonskou výplň. 

V karvinské části jsou tyto jednotky zaznamenány ve značné hloubce. Celý vrstevní  

sled je znám z příborské a mořkovské části.   

 Jednotka vychází na povrch na více lokalitách jako např. mezi Petřkovicemi, 

Koblovem a Hruńovem na levém břehu řeky Odry, ve výchozu na soutoku Odry  

a Ostravice, v okolí Koblova a v západním svahu slezskoostravského kopce.  

 Redukce mocností hruńovských vrstev probíhá směrem na východ i na jih. Úplná 

mocnost vrstev v ostravské části se pohybuje kolem 978 m (spodní 310 aņ 369 m, svrchní 

510 aņ 609 m) a nejmocnějńí vrstvy se objevují v centrální oblasti ostravské části. Směrem 

na východ v karvinské části dochází k 60 % redukci na 397 m a v těńínské části aņ k 70 % 

redukci oproti ostravské části (Ņídková et al., 1997; Martinec et al., 2005).  

 V hruńovských vrstvách se vyskytuje podle Řehoře, Řehořové (1972)  

přes 40 faunistických horizontů, které jsou stabilnějńí a mají větńí prostorové rozńíření. 

Mořské horizonty se soustřeďují do sk. f. h. Frantińky a Enny. Faunistické horizonty jsou 

rozděleny do 7 skupin, a to sk. f. h. Růņeny, Olgy, Frantińky, Václava, Rolanda, Makry  

a Enny.  

 Vrstevní sled této jednotky tvoří slepence, různé pískovce, arkózy, droby, 

prachovce, jílovce, kořenové půdy a uhlí. Tenké polohy drobnozrnných slepenců tvořené 

valounky křemene, kvarcitických a prachovito-jílovitých hornin jsou zjińtěny 

v křemenných pískovcích. Z pískovců převaņují arkózové nad křemennými a ojediněle  
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se opět vyskytují i vápnité pískovce. Arkózy se vyskytují v podstatně menńím zastoupení, 

to je způsobeno stárnutím reliéfu snosové oblasti. Prachovce a jílovce jsou podstatnou 

součástí mořských horizontů, kde tvoří mocné polohy (Havlena, 1964; Ņídková  

et al., 1997).  

Jako v předchozích vrstvách se objevují polohy vulkanogenních hornin - brousky, 

tufy, uhelné tonsteiny, které jsou v některých případech korelačními horizonty. Sloje 

hruńovských vrstev jsou větńinou nestálé, jen ojediněle ve spodních částech  

se objevují stálé sloje (Beneń et al., 2013; Martinec et al., 2005; Vebr et al., 2012; Ņídková 

et al., 1997). 

2.2.3 Jaklovecké vrstvy 

Název těchto vrstev je odvozen od vrchu Jaklovec v Ostravě. Spodní hranice  

se v průběhu let několikrát měnila, nakonec byla stanovena na svrchní plońe sk. f. h. sloje 

255 Enna a svrchní hranice byla poloņena horní omezení sk. f. h. Barbory. Jaklovecké 

vrstvy jsou zachovány pouze v depresních strukturách a krách s niņńí strukturní úrovní. 

V ostravské a karvinské části lemují jádra ostravské a petřvaldské brachysynklinály a navíc 

v karvinské části se hluboko ponořují v překoceném křídle orlovské struktury. 

V podbeskydské oblasti jsou jaklovecké vrstvy rovněņ zachovány v jádrech 

brachysynklinál na Těńínsku a Frenńtátsku.  

 Jaklovecké vrstvy vycházejí na povrch pouze na jediném místě, a to v korytě 

Ostravice v Ostravě v okolí Sýkorova mostu a jsou viditelné pouze při nízkém stavu vody.  

Mocnost vrstev je oproti předchozím vrstvám poměrně stálá. K postupnému 

sniņování dochází ve východním aņ jihovýchodním směru, kromě sniņování na SV  

ve frenńtátské části. V ostravské části je sniņování patrné směrem k okrajům ostravské 

brachysynklinály. V petřvaldské brachysynklinále jako i v celé karvinské části dochází 

k redukci mocnosti o 35 % (oproti ostravské části) směrem na východ.  Příborská část byla 

redukována jen o 14 % a jaklovecké vrstvy jsou zachovány v jádře sviadnovsko-

trnáveckého synklinoria. Na východě v těńínské a frenńtátské části dochází k redukci oproti 

předchozí části aņ o 40-60 %.  
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Součástí jednotky je 34 faunistických horizontů se sladkovodní faunou při bázi  

a mořskou faunou u stopu jakloveckých vrstev. Řehoř, Řehořová (1972) je rozdělili  

do 5 skupin na sk. f. h. Ńusty, Huga, Eleonory, Uranie a Barbory.  

Polohy vulkanogenních hornin (brousky, tufy, uhelné tonsteiny) tvoří opět 

korelačně významné horizonty. 

Z hornin se střídají polohy různých typů pískovců a prachovci a jílovci. Slepence, 

převaņují drobnozrnné, se v této jednotce objevují jen velmi zřídka, ve formě čoček 

v pískovcových polohách. Z pískovců se nejběņněji vyskytují arkózové, které jsou typické 

pro spodní část vrstev a drobové. Prachovce mají dominantní zastoupení  

ve sk. f. h. Barbory, kde navíc vystupují konkrece i souviské polohy pelosideritů. 

Karbonátové polohy jsou známy i z sk. f. h. Enny a jsou převáņně tvořeny ankeritem  

a sideritem. Jílovce se vyskytují zřídka, větńinou ve faunistických horizontech (Havlena, 

1964; Ņídková et al., 1997).  

V ostravské části se jaklovecké vrstvy dobývaly, proto jsou dobře známy informace 

o vývoji, stálosti a mocnosti (v rozmezí 1,2 - 4 m) uhelných slojí. Nejmocnějńí a nejstálejńí 

slojí ostravsko-karvinské oblasti je sloj 386 Mohutný, která dosahuje max. mocnosti  

aņ 6 m. Celkový počet uhelných slojí i uhlonosnost jsou laterálně proměnlivé 

(Kandarachevová, 2011).  

2.2.4 Porubské vrstvy  

Porubské vrstvy získaly název podle městské části Poruba města Orlová.  

Jsou to nejvyńńí vrstvy ostravského souvrství, kde spodní hranice je kladena  

do nejsvrchnějńí části sk. f. h. Barbory a svrchní omezení je dáno počvou sloje 504 Prokop. 

Svrchní omezení je rovněņ horní hranicí jak ostravského souvrství, tak i spodního namuru. 

Tím, ņe porubské vrstvy jsou nejvyńńí jednotkou ostravského souvrství, tak byly velmi 

intenzivně denudovány. Stejně jako jaklovecké vrstvy se zachovaly v ostravské části pouze 

jako denudační zbytky v jádrech ostravské a petřvaldské brachysynklinály. V karvinské 

části je jednotka zachovalá v úplné mocnosti pouze na svazích bludovického  

a dětmarovického výmolu a v orlovské struktuře, od které se porubské vrstvy směrem  

na východ ponořují pod karvinské souvrství. Ve frenńtátské části jsou vrstvy zachovány 

v úplné mocnosti a na poměrně značné plońe, naopak v těńínské oblasti jsou pouze neúplné 
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mocnosti na menńí plońe. A v příborské jsou pouze zachovány denudační zbytky (Havlena, 

1964; Sedláčková, 2012; Ņídková et al., 1997).  

 V Ostravě u bývalého Dolu Trojice a v údolí říčky Lučiny a dále v Orlové u kolonie 

Václav se objevují porubské vrstvy v malých výchozech, kde jsou odkryty slepence  

a pískovce (Jirásek et al., 2013; Martinec et al., 2005; Ņídková et al., 1997;).  

 Směrem na jih od příborsko-těńínského hřbetu dochází k výraznému sniņování 

úplné mocnosti porubských vrstev. Nevýrazně se také sniņuje mocnost východním 

směrem. V karvinské části se jednotka projevuje výraznou redukcí mocnosti ve směru 

ZSZ-VJV a dále poněkud menńí redukcí ve směru S-J. Mocnost se v této části pohybuje 

v rozsahu 675 aņ 720 m. Vrstvy ve frenńtátské části mají největńí mocnost kolem 365 m  

a východním směrem jsou redukovány aņ o 80 %.  

 Celkem 35 horizontů je známo z porubských vrstev, z toho je aņ 20 s mořskou nebo 

lingulovou faunou. Řehoř, Řehořová (1972) je rozdělili do 6 skupin na sk. f. h. Filipa, 

Koksové, Konráda, Lotara, Otakara a Gaeblera.  

 Stejně jako v předchozích vrstvách tvoří polohy vulkanogenních hornin korelačně 

významné horizonty. Porubské vrstvy obsahují významné polohy slepenců označované 

jako zámecké slepence, dále se vyskytují ve formě čoček v polohách hrubozrnných 

pískovců. Valouny slepenců tvoří křemeny, kvarcity, pelokarbonáty, ale i chloritické 

břidlice a navětralé ņivce. Z pískovců se vyskytují různé typy, ale převaņují přechodné 

pískovce mezi drobovými pískovci a drobami s vysokým obsahem jílové hmoty. V svrchní 

části porubských vrstev pod slojí 504 Prokop se vyskytuje bělavý křemitý pískovec  

aņ křemenec tzv. ganistr. V polohách prachovců a jílovců jsou drobné lińty slíd, ņivců  

i křemenů a v polohách mořské sedimentace se často objevují pelokarbonátové konkrece.  

  Uhelné sloje jsou v ostravské části vytěņeny jako např. sloj 403 Filip, nejspodnějńí 

sloj porubských vrstev, má pravidelný vývoj s mocností 1,5 m. Vyskytuje se i v karvinské 

části, ale tam byla dobyvatelná jen místně a dále byla ověřena i v těńínské a frenńtátské 

části (Ņídková et al., 1997; Martinec et al., 2005).   
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Obr. 3 Zjednodušená odkrytá geologická mapa karbonu ČHP (Kumpera, Dopita, 1997). 

1 a 2 – souvrství karvinské – vrstvy: 1 – doubravské s. l. a svrchní sušské (westphal A), 2 – spodní sušské 

(svrchní namur) a sedlové (střední namur), 3 až 6 – souvrství ostravské (spodní namur) – vrstvy:  

3 – porubské, 4 – jaklovecké, 5 – hrušovské, 6 – petřkovické, 7 – flyšový vývoj spodního karbonu (kulm),  

8 – karbonátový vývoj spodního karbonu a devonu, 9 – bazální klastika devonu, 10 – krystalinikum,  

11 – česko-polské státní hranice, 12 – průběh významných zlomů, a – ověřený průběh, b – předpokládaný 

průběh, 13 – osy antiklinál a synklinál, 14 – obce. ZS – pásmo západních sedel, ZOZ – západní okrajový 

zlom, MS – michálkovická struktura, OS – orlovská struktura, BZ – bludovický zlom, JZ – janovický zlom, BS 

– zlomové pásmo beskydského stupně.  
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Tabulka 1 Litostratigrafické členění karbonu hornoslezské černouhelné pánve (Kumpera, Dopita,1997, 

upraveno). 
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2.3 Karvinské souvrství 

Po ukončení sedimentace ostravského souvrství dońlo ke konci spodního namuru 

k tektonické inverzi a hiátu a poté se v ČHP začala tvořit terigenní uhlonosná molasa 

neboli karvinské souvrství (obr. 3). To se od paralické uhlonosné molasy odlińuje náhlou 

změnou ve sloņení makroflóry, výraznou změnou palynologického obsahu i změnou  

v petrografickém sloņení uhlí. Terigenní uhlonosná molasa je dnes zachována  

jen v několika plońně omezených denudačních zbytcích, větńí plońný rozsah má jednotka 

v polské části HP. Souvrství se v nejrozsáhlejńí a nejúplnějńí formě zachovalo pouze 

v karvinské části, ale objevuj se i ve frenńtátské a jablunkovské části. Původní rozsah 

sedimentačního prostoru karvinské souvrství byl mnohonásobně větńí, coņ dokládají nálezy 

úlomky uhlí v sedimentech křídy a paleogénu vněkarpatských jednotek i vnitřního 

bradlového pásma. Dalńím důkazem jsou nálezy tektonických útrņků jednotky 

v příkrovech Vnějńích Karpat.  

 Na základě nálezů flóry patří karvinské souvrství ke střednímu a svrchnímu namuru  

a spodnímu westphalu (tab. 1). Z litostratigrafického hlediska je karvinské souvrství  

na bázi vymezeno počvou sloje 504 Prokop a svrchní hranice je erozní (Dopita et al., 1997; 

Martinec et al., 2005). 

 Jak uvádí Dopita et al. (1997), pro karvinské souvrství je typická zřetelná cyklická 

stavba. Cykly dosahují značné mocnosti, spodní polohy mají kolem 30 m a svrchní  

mezi 10 aņ 15 m. Karvinské souvrství je samostatný megacyklus s hrubozrnými sedimenty, 

mocnými cykly a slojemi u báze a jemnozrnějńími sedimenty s méně mocnými cykly  

i slojemi ve svrchních částech. Ideální cyklus začíná bělavými, karbonátickými nebo 

kaolinitickými hrubozrnnými pískovci či slepenci s intraklasty uhlí přecházející v polohy 

ńedých jemnozrnných pískovců či prachovců s rostlinnými zbytky a obsahem muskovitu 

pokračuje tmavońedými prachovito - pelitickými kořenovými půdami s navazující uhelnou 

slojí a končí ńedými prachovitými jílovci s rostlinnými zbytky či sladkovodní faunou.  

 Teplé a humidní klima v pánvi i vzdálenějńím okolí dokládají vysoké podíly 

kaolinitu v sedimentech, kaolinizace tufů i valounů hornin v uhelných slojích. 
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Od spodního namuru aņ po wesphal docházelo k poklesu mimopánevního 

vulkanismu, coņ se projevilo úbytkem poloh vulkanogenních hornin, např. zcela chybí 

polohy brousků.   

Jediným stálejńím vůdčím horizontem je v karvinském souvrství uhelný tonstein 

sloje 558 – 560 (35b). Ņádné sladkovodní faunistické horizonty nevytváří souvislou 

plochu, proto se v této i dalńích jednotkách karvinského souvrství vyčleňují slojové 

horizonty. 

Karvinské souvrství rozdělujeme na vrstvy sedlové (spodní namur), suńské - spodní 

suńské (svrchní namur) a svrchní suńské (westphal A), doubravské s. l. - doubravské  

s. s. a vyńńí doubravské (westphal A).  

2.3.1 Sedlové vrstvy 

Dnes jsou sedlové vrstvy na bázi omezeny počvou sloje 504 Prokop  

a svrchní hranice je dána v počvě sloje 605/606. Sedlové vrstvy řadíme 

z biostratigrafického hlediska do středního namuru a spodní části svrchního namuru. 

 Podle Dopity et al. (1997) je prokázaný výskyt této jednotky v karvinské části,  

kde vystupují v orlovské struktuře a směrem na východ aņ po hranice s Polskem, 

frenńtátské části, kde jsou zachovány na velké plońe v celé mocnosti a jablunkovské části, 

tam se dochovaly pouze jako denudační zbytek v příkrovové propadlině.  

 Sedlové vrstvy dosahují celkové mocnosti 120 aņ 300 m. V karvinské části  

se vrstvy redukují směrem k okrajům sedimentačního prostředí, tzn. k SZ směrem  

k orlovské struktuře a k JV. Naopak vzrůstajíci tendenci má jednotka severním směrem.  

Ve frenńtátské části klesá mocnost směrem k východu aņ k oblasti Čeladná – Krásná,  

kde jednotka vykliňuje. V jablunkovské části se jedná pouze o denudační zbytek 

v příkrovové propadlině, a proto nelze spolehlivě určit, jakými směry se mocnosti měnily.  

 V sedlových vrstvách narazíme na drobnozrnné slepence tvořené valouny mléčného 

křemene, jejich velikost se zmenńuje směrem do nadloņí. Při bázi této polohy se objevují 

prouhelněné kmeny, větve a valouny uhlí. Slepence přecházejí do pískovců s vysokým 

podílem křemene a úlomky kvarcitů a opět se vyskytují prouhelněné kmeny, větve  

i valouny uhlí. Aleuropelitey této jednotky jsou zastoupeny křemeny, slídami a hojně  
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se vyskytujícím rostlinným detritem. V kořenových půdách jsou konkrece karbonátů, které 

tvoří aņ kořenové pelokarbonáty.  

 Cyklus tvoří postupně od báze slepenec a pískovec, jemnozrnný pískovec, 

aleuropelit, kořenový aleuropelit (kořenová půda), uhelná sloj a aleuropelit. V  sedlových 

vrstvách vymezujeme dohromady 8 slojových horizontů např. horizont sloje Prokop 504 

(40), která je nejstálejńí slojí celé hornoslezské pánvi a sloj Prokůpek 505  

(Dopita et al., 1997; Martinec et al., 2005).   

 Celkem vyčleňujeme v sedlových vrstvách 6 - 27 uhelných slojí a slojek, z nichņ 

bylo aņ 11 v karvinské části dobýváno. Uhelné sloje karvinské části rozlińujeme na spodní 

úsek, ohraničený slojemi 504 aņ 530 s 3 - 6 slojemi o mocnosti 3,5 m a svrchní úsek, 

ohraničený slojí 532 aņ 564 s 3 - 10 slojemi niņńí mocností kolem 1,1 m  

(Dopita et al., 1997). 

2.3.2 Sušské vrstvy 

Suńské vrstvy, pojmenované podle obce Suchá na Karvinsku, mají danou spodní 

hranici v počvě sloje 605 (33b) a svrchní hranici v počvě sloje 804 (16). Tyto vrstvy 

rozdělujeme na spodní suńské a svrchní suńské vrstvy, kde hranici mezi nimi tvoří 

celopánevně rozńířená faunistická poloha sk. f. h. Huberta (XXXI) v nadloņí sloje 686 (25) 

Hubert. Úplný vývoj suńských vrstev je doloņen pouze v karvinské části ostravsko-

karvinské oblasti, ve frenńtátské části podbeskydské oblasti byly zjińtěny vrtným 

průzkumem pouze bazální části spodních suńských vrstev.  

 Celková mocnost suńských vrstev se pohybuje v rozmezí mezi 346 aņ 395 m, 

v průměru činí 370 m. V karvinské části dochází k postupnému sniņování mocnosti vrstev 

směrem na sever i na jih. V obou případech je sniņování mocnosti ohraničeno výmoly,  

ve kterých jednotka úplně vymizí, a to na severu dětmarovickým a na jihu bludovickým. 

Spodní suńské vrstvy mají nejniņńí mocnost v JZ části karvinské části, průměrně  

vńak dosahují 230 m. Naopak svrchní suńské vrstvy dosahují mocnosti pouze kolem 135 m 

(Dopita et al., 1997).   

 V suńských vrstvách jsou zastoupeny vńechny typy klastických sedimentů. 

Slepence se v těchto vrstvách vyskytují jen velmi výjimečně, a to jako drobnozrnné 
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slepence ve formě čoček v střednězrnných aņ hrubozrnných pískovcích východní karvinské 

části s úlomky prouhelněných větví a kmenů. Mezi nejrozńířenějńí horniny suńských vrstev 

patří jednoznačně pískovce, z těch převládají drobové méně časté potom arkózové  

a křemenné pískovce. Součástí těchto poloh jsou mnohdy i prouhelněné kmeny, větve  

či úlomky uhlí. Na bázi mocných pískovcových poloh je patrná hrubozrnná frakce, které 

také můņe tvořit vloņky v jemnozrnnějńích částech. V těch je lépe zřetelné gradační, 

rovnoběņné, ńikmé a občas i chaotické zvrstvení. Dále se vyskytují prachovce  

s dobře zřetelným rovnoběņným zvrstvením, tmavońedé aņ černońedé barvy. Typickým 

znakem těchto prachovců je laminace světlejńí písčitějńí vrstvou a výskyt rostlinné  

drtě často obsahující zachované úlomky flóry, výjimečně i fauny. Jílovcové polohy  

jsou ńedé, tmavońedé aņ černé barvy, na které je vázán výskyt fauny i flóry a uhličitanové 

konkrece (pelosiderity). 

 Stavba vrstev je cyklická a cykly jsou nestálé. Ve spodních suńských vrstvách  

je vyvinuto 14 aņ 26 základních cyklů a ve svrchních suńských vrstvách 10 aņ 17 

základních cyklů. Podmínky sedimentace ve svrchních suńských  vrstvách byly odlińné  

od spodní části. Báze cyklu je tvořena karbonáticko- jílovitými arkózovými pískovci 

s častými úlomky uhlí a útrņky hornin. Směrem do nadloņí přibývají laminy jemnozrného 

pískovce, který je postupně nahrazován ńedými prachovci a jílovci. Směrem do nadloņí  

se objevují tenké slojky uhlí, které jsou často prostoupeny proplástky. V nadloņí této části 

se vyskytují tmavě ńedé muskovitické prachovce s, pro nás významnými, pelosideritovými 

konkrecemi a tmavě ńedé jílovce s pelokarbonátovými konkrecemi aņ decimetrových 

rozměrů. Dalńí část cyklu je erozní nebo je skryta pod písčitými prachovci rozlivových 

sedimentů (Dopita et al., 1997).    

 V této jednotce docházelo ke sloņitému vývoji slojí, které se nepravidelně spojují, 

vykliňují nebo i úplně chybí následkem eroze vyńńích poloh. Vrstvy celkem obsahují  

25 aņ 48 slojí a slojek, z nichņ bylo průměrně 23 dobýváno. V některých slojích  

se objevuje tzv. prorostlé uhlí, coņ je uhlí s vyńńím obsah proplástků nebo hořlavé jílové 

usazeniny označované jako popelovinová uhlí (Havlena, 1963). V ojedinělých výskytech 

jsou doloņeny nálezy poloh sapropelitů (kenelů) či jílovcových sapropelitů (pseudokenelů). 

 Celkem vyčleňujeme 17 slojových horizontů, z toho je 9 ve spodních suńských 

vrstvách a 8 ve svrchních. Řehoř, Řehořová (1972) vyčlenili v suńských vrstvách 3 skupiny 
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faunistických horizontů, praktický význam má pouze sk. f. h. Huberta (XXXI) v nadloņí 

sloje 686 (25) Hubert, která tvoří rozhraní mezi spodními a svrchními suńskými vrstvami. 

Dále se v této jednotce nachází polohy uhelných tonsteinů a tufů.  

2.3.3 Doubravské vrstvy s. l. 

Doubravské vrstvy s.l. získaly název od obce Doubrava u Orlové  

a je to nejsvrchnějńí litostratigrafická jednotka karvinského souvrství. Celá jednotka spadá  

z biostratigrafického hlediska do westphalu A, kde je báze poloņena do počvy sloje 804  

a svrchní ohraničení nelze jednoznačně vymezit, jelikoņ v celé části ČHP je tato jednotka 

erodovaná. Doubravské vrstvy s.l. se dále rozčleňují na dvě části, a to doubravské  

vrstvy s.s. a vyńńí doubravské vrstvy a hranice mezi nimi se nachází ve stropu sloje 876.  

 Doubravské vrstvy s.s. nalezneme pouze v karvinské části ČHP a mají neúplnou 

cyklickou stavbu. Ve spodní části se ojediněle vyskytují polohy slepenců, na které plynule 

nasedají středněhrubé pískovce. Ty se směrem do nadloņí zjemňují na jemnozrnné 

křemenné pískovce světlé bělońedé barvy. Celkový podíl pískovců klesá ve směru Z-V. 

V ńedých prachovcích se objevují polohy detritických uhelných hmot. V jílovitých 

prachovcích se vyskytují pelosideritové  konkrece a pyrit, dokonce i zachované zbytky 

rostlin. Prachovce přecházejí do jílovců tmavě ńedé barvy s hlízovitými konkrecemi 

pelosideritů a pásky pelokarbonátů.  

 V této části jednotky se je vyvinuto 21 aņ 39 slojí a slojek větńinou nestálé, 

nepravidelně se spojují, často vykliňují nebo zcela chybí a několik z nich tvoří slojové 

horizonty. 

 Vyńńí doubravské vrstvy jsou zachovány pouze jako erozní zbytky původně mocné 

jednotky v několika částech ČHP např. v střední části karvinského hřbetu. Stavba je opět 

cyklická, neúplná a litologie je taktéņ obdobná jako u předchozí části.   

Je vyvinuto aņ 55 slojí a slojek, na větńí plońe jich vystupuje 19 aņ 45. Počet 

uhelných slojí i jejich mocnost roste směrem k severovýchodu, ale větńinou jsou sloje opět 

nestálé, málo mocné, nepravidelně se ńtěpí a spojují, často vykliňují nebo v důsledku eroze 

chybí (Dopita et al., 1997; Martince et al., 2005).  
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2.4 Pelokarbonátové polohy ostravsko-karvinské pánve 

Z doposud publikovaných údajů vyplývá, ņe jako pelokarbotáty se vńeobecně 

označují karbonáty, které obsahují hojný podíl jílové sloņky, čímņ do této skupiny spadají  

i tzv. pelosiderity a sférosiderity.  

Výskyty pelokarbonátových konkrecí v ostravsko-karvinském souvrství jsou známy 

jiņ od poloviny 19. století, kdy je studoval např. Gaebler, Stur a později Patteisky a Ńusta.  

Karbonátové konkrece vznikly sedimentací ve vodním prostředí a jejich následnou 

diagenezí a nalezneme je v ostravském i karvinském souvrství (Folprecht, 1929; Skoček, 

1961).  

Jako konkrece podle Skočka (1961) označujeme cizorodé útvary a minerální 

agregáty, které vznikly sedimentací a diagenezí za normálních podmínek  

(to je při nezvýńené teplotě a tlaku) a lińí se od okolních hornin svými vlastnostmi. 

V uņńím slova smyslu to jsou ostře omezené útvary chemogenního původu s různým 

tvarovým ohraničením.   

Struktura i tvar závisí na fyzikálních vlastnostech hornin, v nichņ konkrece vznikaly 

a jsou uloņeny. Struktura je závislá na stupni rekrystalizace karbonátové části, která 

probíhala při diagenezi a epigenezi, kdy v sedimentech jeńtě cirkulovaly roztoky. 

Pelokarbonátové konkrece mohou mít např. struktury pelitomorfní, kryptokrystalickou  

či mikrokrystalickou. Barevná odlińnost konkrecí od okolních karbonských hornin bývá 

znatelná. Ńedohnědé aņ hnědé zabarvení je způsobeno kysličníky Fe, červenohnědé 

trojmocnými kysličníky Fe a ńedé je způsobeno přítomností uhelných částeček.     

Tvar konkrecí je závislý rovněņ na homogenitě prostředí, stlačení základní hmoty, 

ale i tvaru a velikosti jádra. To se projevuje jen v začátcích růstu konkrece, s přibýváním 

objemu se vliv sniņuje. Pokud je jádro zachováno, můņe se uvnitř vyskytovat úlomky 

rostlinné hmoty, otisky schránek fauny či druhotné výplně. Konkrece, které se snadno 

vylupují z okolní horniny, mají ostré hranice s hladkým aņ lesklým povrchem. Na povrchu 

se mohou také objevovat paralelní rýhy vzniklé tektonickými pohyby. Neostrý a pozvolný 

přechod svědčí o tom, ņe dońlo k předčasnému přeruńení procesu koncentrace 

chemogenního materiálu (Skoček, 1961; Králík, 1970; Folprecht, 1929).  
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Výskyt pelokarbonátových konkrecí spolu s mineralogickým a chemickým sloņení 

byl jednoznačně ovlivněn jejich faciální přísluńností, fyzikálně-chemickými podmínkami 

diageneze sedimentů a nepřímo i klimatickými poměry v pánvi. 

V aluviálních hrubě klasických sedimentech se konkrece takřka nevyskytují. 

V sedimentech údolní nivy nalezneme pouze drobná zrna pelokarbonátů a vloņky 

karbonátických pískovců. Naopak v jílovitých sedimentech se uņ častěji objevují sideritové 

a sideroplesitové konkrece elipsovitého tvaru s typickými septáriovými trhlinami (obr. 4). 

Stejného sloņení se vyskytují konkrece i v kořenových půdách, ale s rozdílným tvarem – 

nepravidelný prstovitý aņ trubkovitý. Typickým prostředím karbonátových konkrecí 

elipsovitého aņ kulovitého tvaru jsou černońedé jílovce aņ jílovité břidlice mělkých lagun  

a jezer. Jílovce vzniklé ve sladkých vodách jsou charakteristické výskytem  sideritových  

a sideroplesitových konkrecí naopak v jílovitých sedimentech slaných vod  

jsou sideroplesitové konkrece s vyńńím obsahem Ca a Mg. V mořských jílovcích  

jsou konkrece pravidelného tvaru tmavńího zbarvení s obsahem sideritu, dolomitu  

či ankeritu bez septáriových trhlin.  

Prvky obsaņené v konkrecích se dostávaly do sedimentačního prostoru v různých 

formách např. v podobě koloidních roztoků, jemných suspenzí či vázané na úlomky. 

Karbonátové konkrece jsou úzce provázány s diagenetickými změnami nově uloņeného 

sedimentu před dosaņením chemické rovnováhy. Pro časný diagenetický původ jsou 

typické uzavřeniny klastických zrn jako v okolní hornině, koroze zrn křemene a ņivců, 

ohýbání primárních laminek apod. Rozvíjení diagenetických procesů bylo způsobeno 

změnami klimatu a rostlinstva, které následně měly vliv na geochemický reņim 

cirkulujících vod v sedimentech. Nezanedbatelný vliv na sloņení a počet konkrecí měly 

rovněņ transgrese moře a postupné vyslazování sedimentační pánve (Skoček, 1961). 
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Obr. 4 Část pelokarbonátové konkrece se septáriovými trhlinami vyplněnými druhotnými minerály, důl ČSA, 

rozměry 15x 10 cm: foto: autor, 2014.  

Na vznik autigenních karbonátů v období karbonu měl značný vliv obsah 

nerozloņené organické hmoty. Jemná organická hmota rostlinného původu vyskytující  

se v pelitech, představuje kyselé prostředí hodné pro migraci bikarbonátových roztoků. 

Z nich se při změně fyzikálně chemických podmínek vysráņely karbonáty blízké sideritu  

se zvýńeným podílem Mg a Mn. Malé mnoņství organické hmoty obsaņené v hrubých 

klastických sedimentech, podmiňovalo vznik karbonátů bohatých na Ca. Chemické sloņení 

konkrecí bylo rovněņ ovlivněno obsahem rozpuńtěných solí a alkálií v mořské vodě, která 

zaplavovala dané sedimentární území, a proto sedimenty v dosahu transgrese byly bohaté 

na Ca a Mg a chudńí na obsah Mn a Fe (Skoček, 1961; Králík, 1970).  

Mineralogické (molekulární) sloņení pelokarbonátových konkrecí silně kolísá 

v jednotlivých stratigrafických jednotkách. V konkrecích je nejčastěji zastoupen siderit 

(FeCO3), magnezit (MgCO3), kalcit (CaCO3) a rodochrozit (MnCO3). S rostoucím 

obsahem sideritové sloņky v konkreci klesá mnoņství kalcitu. Dále je mineralogické 

sloņení rozdílné u pelokarbonátových konkrecí vzniklých v mořském prostředí,  
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kde se vyznačuje zvýńeným obsahem Ca, Mg, P a přítomností dolomitu a ankeritu.  

U sladkovodních konkrecí převaņuje obsah sideritu.  

V pelokarbonátových konkrecích se objevují septáriové trhliny, které jsou v mnoha 

případech druhotně vyplněny. Slavík (1926-1928) a Ńusta (1932) uvádí některé minerály, 

které se na trhlinách vyskytují, a jsou to křemen a ankerit (výskyt přímo na matečné 

hornině, místy jako jediní vyplňují ņilky), kalcit (narůstá na ankeritovém podkladě), sirné 

rudní nerosty - pyrit, sfalerit, chalkopyrit, dále nakrit, galenit i millerit.  

 

3 MATERIÁL A METODIKA 

3.1  Výchozí údaje a podklady 

Diplomová práce se zaobírá studiem pelokarbonátového horizontu nad slojí 723 

(22) ve svrchních suńských vrstvách na území ČHP. K úspěńnému splnění cílů diplomové 

práce bylo zapotřebí několika hned několika kroků. V prvopočátku bylo nutné nastudování 

informací, týkajících se geologické charakteristiky celé ČHP, podrobněji suńských vrstev 

se zaměřením na jejich svrchní část. Dále bylo potřeba získání a nastudování informací  

o pelokarbonátech ostravsko-karvinské oblasti. Na základě těchto nabytých informací byla 

zpracována reńerńní část práce, tj. kapitola 2 Geologická situace. Následujícím krokem 

bylo zpracování vrtných profilů, pasportů a závěrečných zpráv z povrchových vrtů a dále 

zpracování vrtných profilů důlních vrtů. Vhodná data byla posléze zpracovávána  

v programu Surfer 9, z něhoņ jsem získala mapový výstup. K dispozici jsem rovněņ měla 

vzorky pelokarbonátových konkrecí odebraných přímo z dolu ČSA, které byly pouņity  

pro laboratorní měření k určení nejen chemického sloņení konkrecí - elektronová 

mikroskopie, RTG difrakční analýza a izotopové analýza.  

3.2 Zpracování vrtné dokumentace 

Oddělením nerostných surovin a geoinformatiky HGF VŃB – TU Ostrava mi byly 

zpřístupněny části kreslených vrtných profilů a závěrečných zpráv povrchových vrtů.  

Po konzultaci s RNDr. Michalem Osovským mi byly poskytnuty k nahlédnutí  

a následnému zpracování zájmové části vrtných profilů důlních vrtů. Dalńí část dat jsem 
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získala z naskenovaných vrtných profilů a závěrečných zpráv, které jsou dostupné 

v archívu Geofondu České geologické sluņby.  

Část získaných profilů pochází z povrchových průzkumných vrtů, které  

se prováděly v období od roku 1946 do roku 1993. V této době docházelo ke změnám 

 jak v technologii vrtání, tak i ve zpracování a vyhodnocení dat v písemné dokumentaci. 

Jednalo se o změny ve vyčlenění vrstev, v určování báze a stropu jednotek i označování 

slojí. U některých vrtů, prováděných v dřívějńích obdobích, zcela chybí jakékoliv označení 

vrstevních jednotek i popisy slojí. Pro zpřesnění informací musely být vybrané vrtné 

profily porovnány se zprávami surovinové studie čs. části hornoslezské pánve, II. etapa 

(Weiss et al., 1975).  

Nashromáņděné povrchové průzkumné vrty jsem prostudovala a vybrala jsem 

z nich ty, ve kterých se prokazatelně vyskytovaly svrchní suńské vrstvy, dále jsem  

je vyseparovala na vrty zastihující zájmovou sloj 723 (22) a poté jsem vybrala pouze  

ty vrty, ve kterých byly zaznamenány pelokarbonátové polohy či konkrece nad danou slojí. 

Z celkového počtu více neņ 900 vrtných profilů zůstalo po zpracování pouze pár desítek,  

se kterými jsem dále pracovala. A to 29 vrtů zastihujících danou sloj 723 (22) a z toho 

pouze 15 vrtů, kde byla zastiņena jak sloj tak i pelokarbonátové polohy nad ní.    

V případě důlních vrtů jsem prostudovala poskytnuté vrtné profily, kterých bylo 

přes 50 a z nich jsem opět vybrala pro dalńí zpracování pouze ty, které zastihují sloj  

723 (22) a dále ty, které zastihly jak sloj, tak i pelokarbonátové polohy či konkrece. 

Vrtných profilů zachycující danou sloj bylo celkem 49 a profilů i s polohami 

pelokarbonátů nad ní bylo 28.  

Během zpracování dokumentace se objevilo několik problémů. Mimo vrtných 

profilů bez označení slojí či ńpatné čitelnosti několika vrtných profilů převáņně  

u povrchových vrtů, bylo zapotřebí vyřeńení několika následujících problémů.  

Jelikoņ v minulosti bylo v kaņdém dobývacím prostoru číslování slojí rozdílné, tedy 

i sloje dnes označované jako 723 (22), bylo nutné si tuto otázku ujasnit. Identifikační  

a korelační tabulky OKR měly za úkol sjednotit rozdílná číslování na jednotlivých dolech. 

Ale jelikoņ v průběhu dobývání jednotlivých slojí byly zjińtěny nové skutečnosti, mnohdy 

nastaly případy, které neodpovídaly dosavadním určením v identifikačních a korelačních 
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tabulkách. Proto jsem ve spolupráci s RNDr. Osovským vytvořila tabulku, která rozdílné 

číslování v jednotlivých dobývacích prostorech zpřehledňuje a vysvětluje,  

jak je označována daná sloj 723 (22) v jednotlivých DP (tab. 2).  

S touto problematikou je spojena i dalńí otázka, a to ńtěpení sloje 723 (22)  

na několik lávek či spojení s nadloņní nebo podloņí slojí. V tomto případě bylo zapotřebí 

opět nahlédnout do identifikačních a korelačních tabulek se svrchními suńskými vrstvami  

a dále tuto nejasnost konzultovat s vedoucím diplomové práce a RNDr. Osovským. 

Tabulka 2 Označování slojí v jednotlivých dobývacích prostorech  

Nep. sl. – nepopsaná sloj; zvýrazněný název – sloj 723 (22); vyžlucená kolonka – dobývaná sloj 723 (22) 

 

Po ujasnění si těchto otázek jsem dále pracovala dohromady se 78 vrtnými profily, 

ze kterých bylo zapotřebí vypsat do tabulkového souboru souřadnice vrtů, názvy vrtů,  

zda se v profilu vyskytují svrchní suńské vrstvy respektive sloj 723 (22) a zda se v jejím 

nadloņí objevují pelokarbonátové konkrece či polohy. Posléze byla data ve vhodném 

formátu importována do programu Surfer 9, kde byla upravována do podoby mapového 

výstupu, který byl následně pouņit při dalńím vyhodnocování. 
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3.3 Vzorky pelokarbonátových konkrecí 

Během těņby sloje 723 (22) bylo na několika místech naraņeno na pelokarbonátové 

konkrece, které se objevovaly v jejím nadloņí (obr. 5). Rozměry konkrecí se pohybují  

od prvních desítek centimetrů aņ po metr a jejich tvary jsou převáņně elipsovité  

aņ bochníkovité. Typickým znakem těchto pelokarbonátových konkrecí jsou septáriové 

trhliny, které jsou v mnoha případech vyplněny druhotnými minerály (obr. 6). 

 

Obr. 5 Nákres čelby 11002/1 s výskytem pelokarbonátových konkrecí v nadloží sloje 723 (22), důl ČSA,  

M. Osovský, 2013. 

kořenová půda   prachovec       konkrece pelosideritů              uhlí        

 písčitý jíl   jílovec 
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  Obr. 6 Pelokarbonátová konkrece v nadloží sloje 723 (22), Důl Lazy, rozměry přibližně 0,7x0,3 m,  

foto: M. Osovský, 2013. 

 

Obr. 7 Pelokarbonátová konkrece se septáriovými trhlinami, důl Lazy, rozměry přibližně 1,2x0,4 m,  

foto: M. Osovský, 2013. 

Na základě spolupráce s RNDr. Michalem Osovským jsem získala řadu úlomků 

vybraných pelokarbonátových konkrecí, které byly odebírány v průběhu posledních  

let z několika míst během geologické dokumentace při těņbě sloje 723 (22). Úlomky 

vzorků pelokarbonátů jsou odlińné vzhledem, tvarem i velikostí (obr. 8, 9, 10, 11)  

a pochází z několika různých konkrecí.  
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Obr. 8 Úlomek pelokarbonátové konkrece se 

septáriovými trhlinami vyplněné dolomitem a 

křemenem, foto: autor, 2014.  

Obr. 9 Úlomek pelokarbonátové konkrece s  

křemenem, foto: autor, 2014 

 

 

     

Obr. 10 Úlomek pelokarbonátové konkrece 

s dolomitem a křemenem, foto: autor, 2014.  

Obr. 11 Úlomek pelokarbonátové konkrece 

s dolomitem, foto: autor, 2014 

 

3.4 Zpracování horninových vzorků 

Vzorky získané z dolu ČSA byly dále zpracovány v závislosti na typu laboratorního 

měření. Ve spolupráci s Dr. Ing. Daliborem Matýskem jsme vybrané vzorky upravili  

do menńích rozměrů a z vhodných kusů jsme připravili několik nábrusů. Takto upravené 

vzorky byly pouņity pro zjińtění orientačního chemického sloņení s pomocí elektronového 
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mikroskopu a mikroanalýzy. Během pozorování vzorků pod elektronovým mikroskopem 

jsme pozorovali různé druhy minerálů, jejichņ chemické sloņení bylo ověřeno pomocí 

energiově-disperzní analýzy (EDX) a morfologie pomocí zpětně odraņených elektronů 

(BSE). Několik dalńích vybraných vzorků jsme rozmělnili v achátové misce na velmi 

jemnozrnnou frakci, které byly posléze pouņity pro RTG difrakční analýzu.  

Ta nám poskytla podrobné chemické sloņení jednotlivých vzorků potaņmo jejich 

mineralogické sloņení. Dalńí vybrané vzorky byly uņity k izotopové analýze.   

3.4.1 Elektronová mikroskopie a mikroanalýza 

Zjińťování orientačního chemického sloņení pomocí elektronové mikrosondy jsme 

prováděli na povrchu několika přírodních neleńtěných vzorků i na naleńtěných  

vzorcích neboli nábrusech. Na prvním typu vzorků jsme se navíc jeńtě zaměřili na nalezení 

a určení minerálů, které se vyskytovaly na povrchu, v dutinách či v septáriových trhlinách. 

Vzorky jsme postupně prohlíņeli a na vybraných místech jsme pořídili obrazovou 

dokumentaci a vybrali jsme body k analýze (obr. 12). Pro pořízení této dokumentace  

a identifikaci jednotlivých minerálů byl pouņit autoemisní elektronový mikroskop FEI 

Quanta-650 FEG od firmy FEI, vybavený analyzátory: energiově disperzní analyzátor 

(EDX) - EDAX Galaxy, vlnově disperzní analyzátor (WDA) - EDAX LEXS, 

katodoluminiscenční detektor (CL) - Gatan MonoCL4 a detektor difrakce zpětně 

odraņených elektronů (EBSD). Mikrofotografie byly pořízeny pomocí detektoru zpětně 

odraņených elektronů (BSED) v reņimu chemického gradientu, a proto zobrazují 

předevńím rozdíly v chemickém sloņení jednotlivých minerálů (rozdíly v atomových 

hmotnostech).  

 Na těchto vzorcích byly prováděny pouze bezstandardové analýzy s pouņitím 

korekce obsahů lehkých prvků na základě sady standardních materiálů. Mikroskop 

pracoval za podmínek: napěti 15 kV, proud 8–10 nA, průměr svazku 5,5 mm, sníņené 

vakuum s tlakem v komoře 50 Pa, vzorky bez pokovení. Identifikace spektrálních linií byla 

prováděna s vyuņitím spektrálního rozkladu za pouņití funkce halographic peak 

dekonvolution. WDX mikroanalýzy nebyly prováděny a to zejména z důvodu nedodrņeni 

geometrie měření. 
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Obr. 12 Sulfid CoFeNi obklopený dolomitem, foto: D. Matýsek, 2014.   

+,+  body vybrané pro měření orientačního chemického složení 

 

3.4.2 Prášková RTG difrakční analýza 

Pro laboratorní měření pomocí rentgenové difrakční analýzy jsme museli vybrané 

vzorky rozmělnit na práńek. RTG difrakční analýzy byly prováděny na přístroji Bruker-

AXS D8 Advance s 2Ө/Ө reflexní geometrií měření, vybaveném polovodičovým - silicon 

strip detektorem LynxEye. Měření probíhalo za podmínek: záření CoKa/Fe, napětí 40 kV, 

proud 40 mA, krokový reņim s krokem 0,014
o
 2Ө, čas na kroku 0,25 s, sumace  

3 aņ 5 měření, úhlový rozsah měření 5-80
o
 2Ө. Pro měření a kvalitativní vyhodnocení  

byl pouņit firemní software Bruker – AXS Diffrac, resp. Diffrac.EVA a databáze 

difrakčních dat PDF 2/JCPDS, verze 2011. Semikvantitativní vyhodnocení bylo prováděno 

Rietveldovou metodou a to pomocí programu Topas, verze 4.2. Vstupní strukturní data 

byla převzata z Bruker Structural database.   
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3.4.3 Izotopová analýza 

Izotopové sloņení uhlíku a kyslíku bylo stanoveno v laboratořích České 

geologické sluņby v Praze na hmotnostním spektrometru Finnigan MAT 251. Karbonát byl 

rozkládán v 100% kyselině fosforečné ve vakuu. Vzniklá CO2 byl měřen a srovnáván  

s CO2 získaným a za stejné teploty a stejným způsobem z referenčního materiálu 

(carrarský mramor) kalibrovaném s PDB (Pee Dee Belemnite) a s dalńími referenčními 

materiály. Výsledek izotopové analýzy je vyjádřen v ‰ odchylce od PDB. Chyba měření 

je menńí neņ 0,05 ‰. 
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4 VÝSLEDKY 

Výsledky této práce jsem rozčlenila do několika podkapitol. Jako první jsem 

zpracovala vńechny mě dostupné informace z vrtného průzkumu. Z nich jsem získala 

plońný vývoj pelokarbonátových konkrecí v ostravsko-karvinké oblasti ČHP. Dále  

jsem zpracovala makroskopický popis vzorků, který jsem později doplnila o zjińtěné 

informace z jednotlivých laboratorních měření.  

4.1 Mapové výstupy 

Nashromáņděné povrchové a důlní vrty jsem rozčlenila do několika kategorií 

podle přítomnosti sloje 723 (22) a poloh pelokarbonátů (obr. 13), a to na: 

1. Vrty zastihující pouze sloj 723 (22) 

2. Vrty zastihující sloj 723 (22) i pelokarbonátové konkrece v nadloņí 

3. Vrty zastihující svrchní suńské vrstvy bez zájmové sloje 723 (22) 

Z celkového počtu více neņ 950 vrtných profilů povrchových i důlních vrtů, zůstalo 

po vytřídění pouze 78 zastihujících zájmovou sloj, coņ činí v procentuálním zastoupení 

8,21 %. Z toho povrchových vrtů s danou slojí bez pelokarbonátových konkrecí v nadloņí 

bylo 14, s konkrecemi 15, z důlních vrtů zachytilo sloj 723 (22) bez nadloņních 

pelokarbonátů 21 vrtů, s konkrecemi jich bylo 28. V celkovém procentuálním vyjádření 

činí pozitivní vrty s pelokarbonátovými polohami pouze 4,5 %.  
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4.2 Výsledky měření elektronové mikrosondy 

Ve spolupráci s Dr. Ing. Daliborem Matýskem jsme zjińťovali orientační chemické 

sloņení jednotlivých vzorků. Měření jsme prováděli na 3 vzorcích, z toho jeden  

byl naleńtěný vzorek (1. měření) a dalńí dva přírodní neleńtěné vzorky (2. a 3. měření).  

Po změření zadaných bodů, jsme z elektronového mikroskopu získali několik  

dat. A to hmotnostní (Wt%) a atomové (At%) procentuální zastoupení jednotlivých prvků  

a dále graf závislosti energie na impulsech.  

4.2.1 Karbonáty a apatit 

Chemické sloņení jsme zjińťovali na několika bodech, pro tuto práci jsem pouņila body 

označené jako 1, 2 a 3 (obr. 14). Zastoupení atomových % prvků, ale hlavně obsahu 

fosforu, ukazují na to, ņe v bodě 1 se jedná o apatit. Měření v bodě 2 a 3 dokládá,  

ņe se jedná o karbonáty, v prvním případě se zvýńeným obsahem ņeleza a v druhém  

se zvýńeným obsahem křemíku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Naleštěný vzorek s určenými body měření, foto: D. Matýsek, 2014. 

+, + vybrané body měření 

  

 

1 

2 

3 
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Bod 1- apatit 

 

 

 

 

 

Bod 2 - karbonát 

 

 

 

 

 

      

  

 

Bod 3 - karbonát 

 

 

 

 

 

Element Wt% At% 

  CK 04.08 08.19 

  OK 34.87 52.61 

 NaK 01.48 01.55 

 MgK 00.45 00.44 

 AlK 00.89 00.80 

 SiK 01.04 00.89 

  PK 14.67 11.44 

 CaK 33.51 20.18 

 FeK 09.02 03.90 

Element Wt% At% 

  CK 07.80 15.79 

  OK 38.39 58.35 

 MgK 01.60 01.60 

 AlK 01.20 01.09 

 SiK 01.72 01.49 

 CaK 01.31 00.79 

 FeK 47.97 20.89 

Element Wt% At% 

  CK 03.84 06.66 

  OK 45.65 59.38 

 AlK 01.35 01.04 

 SiK 39.65 29.38 

 FeK 09.50 03.54 

Enegrie - keV 

Impuls 

Enegrie - keV 

Impuls 

Enegrie - keV 

Impuls 
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4.2.2 Sulfid CoNiFe 

Měření jsme v tomto případě prováděli na přírodním neleńtěném vzorku. Chemické sloņení 

jsme zjińťovali na dvou bodech označené 4 a 5 (obr. 15). V obou bodech jsme zjistili 

podobné chemické sloņení, jedná se tedy o sulfid CoNiFe, který je v řadě pyrit – vaesit – 

cattierite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Přírodní neleštěný vzorek s určenými body měření 4 a 5, foto: D. Matýsek, 2014. 

+, + vybrané body měření 

 

Bod 4 - sulfid CoNiFe 

 

 

 

 

 
        

 

Element Wt% At% 

  CK 07.30 17.66 

  OK 14.01 25.46 

 MgK 01.98 02.37 

  SK 37.53 34.03 

 CaK 03.53 02.56 

 FeK 11.50 05.99 

 CoK 11.70 05.77 

 NiK 12.44 06.16 

4 

5 

Impuls 

Energie – keV 
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Bod 5 - sulfid CoNiFe 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Sigenit 

Poslední měření jsme opět prováděli na přírodním neleńtěném vzorku a chemické 

sloņení jsme zjińťovali v bodě 6 (obr. 16). V tomto případě se podle orientačního 

chemického sloņení jedná o minerál označovaný jako sigenit.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Přírodní neleštěný vzorek s určenými body měření, foto: D. Matýsek, 2014. 

                          +, +  vybrané body pro měření 

 

 

Element Wt% At% 

  CK 09.35 22.90 

  OK 14.22 26.16 

 MgK 03.22 03.90 

  SK 21.14 19.40 

 CaK 05.09 03.74 

 FeK 14.87 07.84 

 CoK 14.61 07.29 

 NiK 17.48 08.76 

 

6 

Impuls 

Energie – keV 
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Bod 6 - sigenit 

Element Wt% At% 

  CK 04.75 14.06 

  OK 06.74 14.99 

 MgK 01.36 01.99 

  SK 30.71 34.06 

 CaK 02.31 02.05 

 FeK 04.56 02.90 

 CoK 23.90 14.42 

 NiK 25.66 15.54 

 

 

4.3 Výsledky měření RTG difrakční analýzy 

Opět s pomocí Dr. Ing. Daliborem Matýskem byla jako dalńí prováděna práńková 

RTG difrakční analýza, kdy jsme rentgenovým paprskem zjińťovali fázové sloņení daného 

vzorku. U prvního měření jsme z grafického výstupu (obr. 17) zjistili, ņe se jedná převáņně 

o siderit (73,45 %) a dále byly zastoupeny v malém mnoņství křemen, muskovit a dickit.  

U druhého (obr. 18) i třetího měření (obr. 19) byl naopak převládajícím minerálem dickit, 

který u druhého měření dosáhl více neņ 90 %. Dále byl u těchto vzorků v minimálním 

mnoņství (do 7 %) zaznamenán křemen, dolomit a siderit.     

Výsledky 1. měření: 

  

 

 

 

 

 

Obr. 17 Grafický výstup u prvního měření práškové RTG difrakční analýzy  

                 - vlastní měření, - vyhodnocení,  -  rozdíl 

minerály zastoupení 

[%] 

křemen 8,5 

siderit 1 73,45 

muskovit 5,79 

siderit 2 11,17 

dickit 1,1 

Energie – keV 

Impuls 
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Výsledky 2. měření: 

 

    Obr. 18 Grafický výstup u druhého měření práškové RTG difrakční analýzy  

           - vlastní měření, - vyhodnocení,  -  rozdíl 

 

Výsledky 3. měření: 

 

Obr. 19 Grafický výstup u třetího měření práškové RTG difrakční analýzy 

          - vlastní měření, - vyhodnocení,  -  rozdíl 

 

 

minerály zastoupení 

[%] 

dickit 93,35 

křemen 3,83 

siderit 2,5 

dolomit 0,32 

minerály zastoupení 

[%] 

dickit 85,52 

křemen 6,79 

dolomit 5,52 

siderit 2,18 
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4.4 Výsledky izotopové analýzy 

V následující tabulce (tab. 3) jsou uvedeny výsledky měření stabilních izotopů 

uhlíku a kyslíku v sideritické základní hmotě konkrece a v dolomitu z její vnitřní trhliny.  

Tabulka 3  Výsledky měření izotopové analýzy 

vzorek δ
13

C (‰ PDB) δ
18

O (‰ SMOW) poznámka 

ČSA 1 0,77 19,44 ńedý dolomit 

ČSA 2 -8,15 20,95 bílý dolomit 

4.5 Minerály   

Na vzorcích pelosideritových konkrecí byly makroskopicky pozorované různé druhy 

minerálů. Ty se vyskytovaly na povrchu vzorků, v dutinách a také jako výplně 

septáriových trhlin. Při bliņńím zkoumání se dalo identifikovat několik z nich, a to např. 

dolomit (obr. 20), siderit (obr. 21), křemen-křińťál (obr. 21), sfalerit (obr. 22, 23), baryt  

(obr. 24), chalkopyrit (obr. 25) aj. Pro pořízení větńích detailů vybraných minerálů  

(obr. 20-23) byl pouņit opto-digitální mikroskop Olympus DSX 100.  

     

Obr. 20 Dolomit spolu se sideritem (hnědé 

zbarvení), foto: D. Matýsek, 2014. 

Obr. 21 Křemen-křišťál spolu s dolomitem a 

sideritem, foto: D. Matýsek, 2014.

 

1 mm 2 mm 
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Obr. 22 Sfalerit obklopený dolomitem, na 

okrajích hnědý siderit, foto: D. Matýsek, 2014. 

Obr. 23 Detail sfaleritu, foto: D. Matýsek, 2014. 

 

                         

Obr. 24 Úlomek pelokarbonátové konkrece 

s barytem, foto: autor, 2014. 

Obr. 25 Úlomek pelokarbonátové konkrece s  

chalkopyrity, foto: autor, 2014. 

 

2 mm 1 mm 
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Při zkoumání vzorků pomocí elektronové mikrosondy převáņně na přírodních 

neleńtěných úlomcích jsme v několika případech narazili na různé druhy minerálů, které 

jsme určili pomocí zpětně odraņených elektronů v reņimu chemického gradientu. 

Ve zkoumaných úlomcích pelokarbonátových konkrecích svrchních suńských vrstev jsme 

nalezli mimo jiné chalkopyrit (obr. 26, 27), pyrit (obr. 28, 29), baryt (obr. 31, 33), galenit 

(obr. 35), chlorit (obr. 38), millerit (obr. 41, 42), sigenit (obr. 39), markazit (obr. 36, 37), 

apatit (obr. 40) aj.  

 

Obr. 26 Krystal chalkopyritu, foto: D. Matýsek, 

2014. 

Obr. 27 Krystal chalkopyritu, foto: D. Matýsek, 

2014. 

 

Obr. 28 Jehlicovitý krystal pyritu, foto:  

D. Matýsek, 2014. 

Obr. 29 Krystal pyritu - spojka (100) a (111), 

foto: D. Matýsek, 2014.
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Obr. 30 Siderit (tmavší) spolu s dolomitem, 

 foto: D. Matýsek, 2014.   

Obr. 31 Krystal pyritu (111) s krystalky barytu, 

kolem dolomit, foto: D. Matýsek, 2014. 

 

     

Obr. 32 Tence tabulkové pseudohexagonální 

krystaly dickitu, D. Matýsek, 2014.  

Obr. 33 Krystaly barytu spolu s dickitem, v pozadí 

dolomit s kalcitem, foto: D. Matýsek, 2014. 
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Obr. 34 Krystal křemene obklopený dolomitem, 

foto: D. Matýsek, 2014. 

Obr. 35 Krystal galenitu, v pozadí dickit, foto: D. 

Matýsek, 2014. 

     

Obr. 36 Agregát krystalů markazitu, foto:  

D. Matýsek, 2014.  

Obr. 37 Kopinaté dvojče markazitu, foto:  

D. Matýsek, 2014. 

 

Obr. 38 Agregáty tabulkovitých 

krystalů minerálu skupiny chloritu, 

foto: D. Matýsek, 2014. 
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Obr. 39 Oktaedrický krystal sigenitu, foto:  

D. Matýsek, 2014.  

Obr. 40 Čočkovitý krystal apatitu, foto:  

D. Matýsek, 2014.  

            

Obr. 41 Jehlicovitý agregát milleritu, foto:  

D. Matýsek, 2014.  

Obr. 42 Jehlicovitý agregát milleritu, foto:  

D. Matýsek, 2014.  

 

 

 

Obr. 43 Minerály blízké Mg- sideritu, foto: D. 

Matýsek, 2014. 
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5 DISKUZE  

V této práci jsme se zaobírala několika otázkami týkajících se pelokarbonátových 

konkrecí a prvním výstupem této práce byl mapový podklad výskytu sloje 723 (22) 

respektive pelokarbonátových konkrecí v nadloņí této sloje, a dále chemické  

a mineralogické sloņení daných konkrecí.  

Během zpracování vrtné dokumentace, jak jsem uvedla v kapitole 3.2 Zpracování 

vrtné dokumentace, jsem narazila na několik problémů. Jako hlavní problém se ukázalo 

rozdílné označování slojí na jednotlivých důlních závodech. To jsem ve spolupráci 

s RNDr. Osovským vyřeńila sestavením přehledné tabulky (tab. 2) a jiņ při prvotním 

zpracovávání vrtné dokumentace (povrchové i důlní) bylo nutné k ní přihlíņet. Také proto 

byly při zpracování vrtů brány v potaz DP, ve kterých byly vrtné práce prováděny.   

V mapovém výstupu (obr. 13) jsou mimo vrty s danou slojí 723 (22) 

s pelokarbonáty v nadloņí zahrnuty i vrty, které zachytily svrchní suńské vrstvy pouze  

se slojí 723 (22) bez pelokarbonátů v nadloņí i vrty zachycující svrchní suńské vrstvy  

bez zájmové sloje. Jelikoņ vrty jsou pouze bodové prvky o malém průměru, mohlo 

v mnoha případech dojít k tomu, ņe vrt zachytil svrchní suńské vrstvy se slojí 723 (22)  

a pouze nezachytil či minul pelokarbonátové konkrece. V těchto případech můņeme pouze 

předpokládat, zda se v dané oblasti konkrece objevují, ale prostorové rozmístění kladných 

a záporných vrtů nasvědčuje verzi s jejich předpokládanou přítomností v oněch zmíněných 

záporných vrtech.     

Dále je z vrtné dokumentace zřejmé, ņe pelokarbonátové konkrece či polohy  

se převáņně tvořily v jílovitých či prachovitých horninách a ve větńině případů  

se vyskytovaly v nadloņí sloje 723 (22) do max. 40 m (obr. 44). Ve vrtech i přímo 

v dobývání byly zaznamenány jak malé pecky, tak i rozměrově větńí konkrece 

pelokarbonátů (obr. 5, 6, 7).  
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Obr. 44 Idealizovaný výřez profilu vrtu NP 703 zachycující vývoj svrchních sušských vrstev 

s pelokarbonátovými polohami  

 

Jelikoņ svrchní suńské vrstvy se v určitých tektonicky ohraničených oblastech 

nacházely v nevelké hloubce pod povrchem, docházelo v předminulém a minulém století 

k jejich intenzivnímu dobývání. K této problematice jsem na základě podkladů získaných 

od RNDr. Osovského sestavila mapu vytěņení (obr. 45). Bohuņel z tohoto období  

se pro nás nezachovala ņádná pouņitelná dokumentace, objasňující vývoj 

pelokarbonátových konkrecí v nadloņí sloje 723 (22). Tento fakt způsobil absenci  

dat při zpracování mapového výstupu, které se projevily v DP Barbora, Gabriela a j. části 

ČSA. Dalńí chybějící data jsou z jiņních partií karvinské části, kde jiņ docházelo  

k oderodování některých svrchních částí karbonu, a tedy i suńských vrstev.    
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V současné době je sloj 723 (22) dobývána pouze v příkopové propadlině směru  

V-Z, která je na J omezena doubravským zlomem a na S doubravskou poruchou spolu  

s kaskádou dětmarovických zlomů (obr. 45). Z toho vyplývá, ņe z této oblasti je největńí 

počet vrtných profilů, převáņně těch důlních. Z této partie karvinské části jsem rovněņ 

získala úlomky pelokarbonátových konkrecí, které byly podrobeny laboratorním měřením. 

 Z celkového hlediska patří sloj 723 (22) k relativně stálým slojím svrchních 

suńských vrstev (obr. 46). V z. části dobývacího prostoru Karviná – Doly I. a Doubrava  

je tvořena 2 polohami uhlí vykazujícími místně proměnlivý vývoj. Obě obsahují  

ve spodních partiích polohu prorostlého uhlí, které místy přechází aņ v aleuropelit.  

U svrchní polohy byly mnohdy pozorovány pásky či konkrece pelokarbonátů.  

V z. části dobývacího prostoru Karviná – Doly I. se polohy spojují v jednu mocnou sloj, 

která dosahuje místy aņ 2,5 m.  

 Výsledky získané z jednotlivých laboratorních měření jsou jednoznačné. Při prvním 

měření pomocí elektronové mikrosondy jsme zjińťovali pouze orientační chemického 

sloņení základní hmoty konkrecí i minerálů v jejich kontrakčních trhlinách. Výsledky 

prokázaly, ņe ve vzorcích se jistě objevují různé druhy karbonátů, dále apatit, sulfidy 

CoNiFe a sigenit. U tohoto měření jsme se rovněņ soustředili na jednotlivé druhy minerálů, 

kterých bylo na přírodních vzorcích velmi mnoho (obr. 12 – 26).  

Pomocí práńkové RTG difrakce jsme doplnili strukturní informace k známým 

semikvantitativním chemickým sloņením minerálních fází. V úlomcích pelokarbonátových 

konkrecí nad slojí 723 (22) je nejvíce zastoupen dickit nebo siderit a v poměrně menńím 

mnoņství křemen, dolomit či muskovit (obr. 16,17,18).  

Interpretace izotopového sloņení sideritu z matrix konkrece i dolomitu z vnitřní 

trhliny vyņaduje dalńí studium literatury. Obsah δ 
18

O odpovídá datům publikovaným  

pro sladkovodní sedimenty (např. Hoefs, 1973). Při tvorbě raně diagenetického sideritu 

vńak mohlo docházet i k izotopické kontaminaci terestrickým materiálem a komplikované 

jsou také moņné procesy způsobující frakcionaci izotopů (jak rovnováņné izotopické 

výměnné reakce, tak fyzikálně-chemické procesy). Pozoruhodný je izotopický rozdíl  

v δ 
13

C u obou vzorků karbonátů. Ten se pokusíme vysvětlit při přípravě publikace, která  

z této diplomové práce má vzniknout. 



Pavla Gabrhelová: Pelokarbonátový horizont nad slojí 723  

 

2014  49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O
b

r.
 4

6
 I

d
ea

li
zo

va
n

ý 
ře

z 
p

ro
fi

lu
 p

o
ru

b
u

 v
 D

P
 D

o
u
b

ra
va

 s
e 

sl
o

jí
 7

2
3

 (
2

2
) 

=
7

1
8

 (
2

3
b

) 
a
 

p
el

o
ka

rb
o

n
á

to
vý

ch
 k

o
n

kr
ec

í 
v 

je
jí

m
 n

a
d

lo
ží

 

 



Pavla Gabrhelová: Pelokarbonátový horizont nad slojí 723  

 

2014                   50 

 

 



Pavla Gabrhelová: Pelokarbonátový horizont nad slojí 723  

 

2014  51 

 

6 ZÁVĚR 

Cíle této práce stanovené na začátku zpracování, mezi které patří objasnění 

plońného vývoje a určení chemického a mineralogického sloņení pelokarbonátových 

konkrecí v nadloņí sloje 723 (22), byly splněny.  

V prvopočátku bylo nutné získat informace k danému tématu, coņ zahrnovalo 

nastudování dosavadně publikovaných informací o daném tématu a rovněņ spolupráci 

s RNDr. Michalem Osovským z dolu ČSA. Tyto získané a nastudované informace  

byly velmi cenné při zpracovávání vrtné dokumentace, kde jsem se potýkala  

s rozdílným označováním jednotlivých slojí na různých důlních podnicích ostravsko-

karvinského revíru.  

Výsledkem náročného zpracovávání stovek vrtů důlní i povrchové dokumentace 

je mapový podklad plońného vývoje sloje 723 (22) a pelokarbonátového horizontu v jejím 

nadloņí zpracované v softwarovém prostředí produktu Surfer 9. Zdá se, ņe pelokarbonáty 

vznikaly v době sedimentace nadloņí sloje 723 (22) v celém dnes zachovaném prostoru 

svrchních suńských vrstev české části hornoslezské pánve. 

Dalńím výstupem této práce je zjińtění a ověření mineralogického a chemického 

sloņení úlomky pelokarbonátových konkrecí, které jsme prováděli pomocí několika 

laboratorních měření. Zjińtěné výsledky jsou ve shodě se dříve publikovanými údaji  

o sloņení základní hmoty konkrecí (Skoček, 1961; Králík, 1970) a mineralizací jejich 

vnitřních trhlin (Jirásek, Osovský, 2012; Osovský, Pauliń, 2013). 

Výsledky získané při přípravě této diplomové práce budou vyuņity pro přípravu 

článku, který se bude týkat zkoumaného horizontu pelokarbonátových konkrecí  

a jeho geologické, geochemické a mineralogické situace. 
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