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Anotace  

V diplomové práci je popsána analýza litologické skladby a tektonické stavby 

horninového masivu v lokalitě ochranného pilíře jam závodu Sever Dolu 

ČSM. Výsledky analýzy jsou porovnány s výsledky dosud realizovaných měření 

napětí in–situ provedených metodou hydraulického porušování. Srovnání mělo 

ukázat, zda a jak ovlivňují reziduální variská tektonická napětí, interpretována na 

základě strukturní analýzy a litologické stavby současná napěťová pole v 

horninách. Nad rámec původního záměru diplomové práce je ověřováno využití 

metody rentgenové počítačové tomografie pro mikrostrukturní analýzu křehkého 

porušení. Ukázalo se, že strukturní stavba horninového masivu a sedimentační 

faktory významně ovlivňují napěťový stav v masivu a v kombinaci s indukovaným 

napětím jsou významným činitelem při distribuci napěťových polí v lokalitě.

Klíčová slova:  strukturní analýza, litologická analýza, napětí, hydraulické 

štěpení, rentgenová počítačová tomografie  

 

 

Summary 

The lithology and structural analyses of rock mass in the safety pillar of ČSM mine 

are described in thesis. The analyses results are compared with the recent 

hydrofracturing stress measurement in the same locality. It should prove how the 

residual Variscan tectonic stress gathered from structural and lithological analyses 

influences the recent stress state in rock mass. The X-ray tomography method and 

its use in microstructural analysis of brittle or ductile fractures are implemented 

beyond the original Framework of thesis. Significant influence of tectonic and 

lithological structures on the recent stress fields distribution proved to be very 

important factor.  

Keywords:  structural analysis, lithological analysis, stress, hydrofracturing, X-

Ray computed tomography 
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Seznam použitých zkratek 

ČSM  Důl ČSM vnitřní organizační složka OKD, a.s. 

OKD Ostravsko-karvinské doly 

OKR Ostravsko-karvinský revír 

OP  ochranný pilíř 

ČHP  česká část hornoslezské pánve 

KDP  karvinská dílčí pánev 

DP  dobývací prostor 

sk.f.h  skupina faunistických horizontů 

s.l.  sensu lato (v širším slova smyslu) 

s.s.  sensu stricto (v užším slova smyslu) 

sp.l.  spodní lávka 

vr.l.  vrchní lávka 

RTG CT rentgenová počítačová tomografie 
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1 Úvod 

Napěťový stav v horninovém masivu je dán primárním a indukovaným 

napěťovým polem. Hlavním a základním zdrojem primárního napěťového stavu 

je tíhové působení hornin v zemské kůře. Samotné rozložení primárního 

napěťového pole v masivu je však komplikovanější, než odpovídá jednoduchým 

schématickým předpokladům. Reálný průběh napěťových polí je ovlivněn řadou 

faktorů, z nichž mezi nejdůležitější obvykle patří morfologie povrchu, eroze vrstev, 

reziduální napětí při vzniku geologických struktur, tektonická napětí spojená 

s geodynamickými pochody, inkluze odlišných stavebních součástí masivu apod. 

Kromě toho je napěťové pole ovlivněno napětím indukovaným antropogenními 

zásahy člověka do horninového masivu za účelem dobývání nerostů nebo 

pro realizaci podzemních staveb. 

Cílem této diplomové práce je analyzovat litologickou skladbu a tektonickou 

stavbu horninového masivu a jejich možný vliv na rozložení primárního 

napěťového pole v lokalitě ochranného pilíře jam závodu Sever Dolu ČSM 

a srovnat výsledky této analýzy s výsledky dosud realizovaných měření napětí in–

situ provedených metodou hydraulického štěpení.  

V diplomové  práci se zaměřuji na studium litologického složení spodních 

sušských a sedlových vrstev a na vlastnosti, které ovlivňují napěťový a deformační 

stav horninového masivu v ochranném pilíři jam závodu Sever Dolu ČSM. 

Diplomová práce tematicky navazuje na mou bakalářskou práci (Georgiovská 

2012). 

Celá diplomová práce je členěna na část rešeršní popisující současné 

znalosti o geologické stavbě širšího okolí hodnocené lokality v oblasti karvinské 

dílčí pánve a celé české části hornoslezské uhelné pánve a na část analytickou 

obsahující vlastní zpracování analýzy geologické stavby hodnocené oblasti a její 

vazbu na napěťové a deformační poměry v ochranném pilíři jam zjištěné 

 na základě realizovaných měření napětí in–situ.  
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2 Stručný geologický vývoj české části hornoslezské pánve 

 

Ze strukturního hlediska patří hornoslezská pánev k nejkomplikovanějším 

paleozoickým molasovým pánvím evropských Variscid. Na její stavbě se podílely 

všechny horotvorné pochody a jejich dílčí fáze působící v širší oblasti dnešního 

evropského kontinentu. Výsledkem tohoto dlouhého vývoje je současná poměrně 

komplikovaná geologická stavba, v níž lze časově rozlišit tři strukturně odlišná 

patra kadomské, variské a alpinské (Dopita et al. 1997). 

Brunovistulikum, které tvoří podloží pánve a je považované většinou autorů 

(např. Kumpera 1989) za kadomské strukturní patro, je známo pouze z hlubokých 

strukturních vrtů a nevystupuje v oblasti hornoslezské pánve na povrch. 

V moravskoslezské oblasti je zastoupeno metamorfovanými horninami 

a prostoupeno intruzívy brunovistulika. Lze je datovat do závěru svrchního 

proterozoika až nejspodnějšího kambria. Kadomskou stabilizaci brunovistulika 

dokládá také jeho překrytí denudačními zbytky spodního kambria potvrzené 

hlubokými vrty v Polsku (Kotas 1973). Tyto uloženiny lze považovat za kadomskou 

molasu (Kumpera 1989). O vnitřní stavbě brunovistulika není mnoho známo 

(Dopita et al. 1997). 

Variské strukturní patro je výsledkem složitého vývoje nejvýchodnější části 

variské orogenní fronty, která rozhodujícím dílem přispěla k vytvoření podmínek 

pro vznik pánve. Litologicko - faciální stavba je výsledkem sedimentace, která 

započala již v siluru (Kettner a Remeš 1935). Sedimentace probíhala především 

v devonu a karbonu. Postupně se sedimentace vyvíjela z karbonátového 

platformního vývoje v devonu a flyšového vývoje. Ve spodním karbonu až Namuru 

A sedimentace pokračovala v paralické uhlonosné molase (ostravské souvrství). 

Následovala sedimentace kontinentální molasy (Namur B, Namur C, Westphal), 

dnes prezentované karvinským souvrstvím (Dopita et al. 1997). 

Alpínské strukturní patro (viz linie v Obr. 1) je v jižní části hornoslezské 

pánve tvořeno mohutnými komplexy sedimentů karpatského flyše mezozoického a 

terciérního stáří, které jsou dnes součástí příkrovové stavby vnějších Karpat. 

Oblast hornoslezské pánve, která byla patrně až do počátku křídy souší, byla 
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podrobena hluboko zasahující erozí, denudaci a snosu. Denudační zbytky 

zvětralinového pláště dnes nacházíme v podobě těles tzv. pestrých vrstev (Dopita 

et al. 1997). 

 

 

Obr. 1 Schématická odkrytá geologická mapa moravskoslezské oblasti s pozicí hornoslezské 
pánve (podle Grygara 1997) 

 

Hornoslezská pánev se rozprostírá na ploše přes 7 000 km2. Na území 

české republiky zaujímá plochu uhlonosného karbonu jen asi 1 550 km2, zbývající 

část pánve se nachází na území sousedního Polska (Dopita et al. 1997). 

Na českém území se hornoslezská pánev dál dělí na dvě oblasti, oblast ostravsko-
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karvinskou, kde již těžba dlouhodobě probíhá a výrazně ovlivňuje podobu krajiny, 

a oblast podbeskydskou, ve které se doposud aktivně netěží. Tato část se nachází 

v tzv. zajišťovacím režimu. V podbeskydské oblasti (jižně od bludovického výmolu) 

se vymezují tyto části: příborská, těšínská, mořkovská, frenštátská a jablunkovská. 

Ostravsko – karvinská oblast je rozdělena orlovskou strukturou na část ostravskou 

(s dílčími oblastmi ostravskou a petřvaldskou oddělenými michálkovickou 

strukturou) a část karvinskou (Obr. 2). Česká část hornoslezské pánve (dále jen 

ČHP) je nejvýznamnější černouhelnou pánvi České republiky (Martinec et. al. 

2005). 

 

 

Obr. 2 Schématická mapa české části hornoslezské pánve (převzato Martinec et al 2005) 
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3 Geologie a strukturně-tektonická charakteristika karvinské 

dílčí pánve se zřetelem na oblast Dolu ČSM 

3.1 Základní litologická stavba a stratigrafie  

Uhlonosné sedimenty v KDP se vyvinuly z podložních neproduktivních 

sedimentů hradecko-kyjovického souvrství bez zjevného přerušení sedimentace. 

Dělíme je do dvou základních jednotek - souvrství ostravského a karvinského 

(Obr. 3). Obě souvrství se od sebe výrazně liší charakterem usazenin, mocností 

plošným rozsahem, počtem i vývojem uhelných slojí. Uhlonosné souvrství 

zahrnuje souvrství ostravské a karvinské. Ostravské souvrství 

je spodnonamurského stáří. Přechází plynule z kyjovických vrstev a sedimentace 

je ukončena hiátem na Gablerovým mořským patrem. Karvinské souvrství nasedá 

diskordantně na porubské vrstvy ostravského souvrství. V nadloží karvinského 

souvrství jsou lokálně vyvinuty bazální klastika prezentované detritovým 

horizontem a neogenními sedimenty karpatské předhlubně. Karvinské souvrství 

je datováno do středního až svrchního namuru a westfalu A (Dopita et al. 1997).  

Ostravské souvrství reprezentující sedimenty paralické uhlonosné molasy, 

bylo jako stratigrafická jednotka označeno již Štúrem. Je řazeno do spodního 

namuru a je doloženo četnými faunistickými nálezy (Stur 1877). Značný 

statigrafický význam mají také nálezy flóry. Ostravské souvrství se dělí na čtyři 

litostratigrafické jednotky, které jsou vzájemně oddělené mořskými patry. Jsou 

to od báze postupně vrstvy petřkovické, hrušovské, jaklovecké a porubské (Dopita 

et al. 1997). 

Nejstarší litostratigrafickou jednotkou ostravského souvrství jsou 

petřkovické vrstvy, nazvané dle obce Petřkovice. Spodní hranice těchto vrstev je 

dána stropem skupiny faunistických horizontů Štúra a svrchní hranice stropem 

hlavního ostravského brousku (Dopita et al. 1997). Mocnost petřkovických vrstev 

klesá východním směrem, zatímco v ostravské části jsou mocné až 760 m, 

směrem k východu v karvinské oblasti jejich mocnost klesá až na 400 m (Martinec 

et. al. 2005). 
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Hrušovské vrstvy nasedají v celé oblasti na petřkovické vrstvy. Začínají 

svrchní plochou hlavního ostravského brousku. Svrchní hranici tvoří strop skupiny 

faunistických horizontů sloje Enna. Hrušovské vrstvy jsou členěny svrchní plochou 

sk.f.h. sloje 163 do dvou dílčích jednotek, spodních a svrchních hrušovských 

vrstev.(Dopita et al. 1997). Rovněž i zde dochází k výraznému poklesu mocnosti 

těchto vrstev východním směrem. V Karvinské oblasti dosahují mocnosti až kolem 

400 m (Marinec et. al. 2005). 

Spodní hranici jakloveckých vrstev představuje strop skupiny mořských 

horizontů sloje Enna, svrchní hranice je kladena do stropu skupiny faunistických 

horizontů Barbory. S porovnání s ostravskou oblastí je v karvinské oblasti mocnost 

redukována až o 35% (Dopita et al. 1997). 

Spodní hranice Porubských vrstev je vymezena u báze svrchní plochou 

nejvyššího horizontu ze skupiny faunistického horizontu Barbory, svrchní hranice 

této jednotky , tedy i celého souvrství je kladena do počvy sloje Prokop (504). 

Úplná mocnost těchto vrstev je zachována pouze na západě Karvinska v orlovské 

struktuře., kde dosahuje mocnosti až 720 m. Směrem k východu mocnost 

porubských vrstev klesá až na 380 m (Dopita et al. 1997). 

Litologická stavba ostravského souvrství je v české části hornoslezské 

pánve pestrá a cykličnost sedimentace odrážející pravděpodobně tektonické 

pohyby pánve tuto pestrost ještě zdůrazňuje. Základní cykly se sdružují do cyklů 

vyšších řádů-megacyklů (Zeman 1961 in Dopita et al. 1997). Ideální cyklus 

ostravské souvrství podle Havleny (1964) má od báze do nadloží následující sled: 

 kompaktní hnědošedý pískovec na bázi s rostlinnými zbytky, 

 tmavošedý jílovitý prachovec na bázi lavicovitý, přecházející do nadloží 

až tabulkovitého, 

 jílovcová nebo prachovcová poloha stigmarií, 

 uhelná sloj, 

 nevrstevnatý jílovec s rostlinnými zbytky a faunou. 
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Kromě výše uvedených hornin se v ostravském souvrství často a 

s výrazným plošným rozšířením vyskytuje velké množství horizontů vulkanického 

původu (tonsteinů) a smíšených vulkanicko terigenních hornin (tufitů a brousků), 

které jsou významnými korelačními horizonty (Dopita et al. 1997). 

Na porubské vrstvy ostravského souvrství nasedá diskordantně karvinské 

souvrství. Karvinské souvrství zastupuje kontinentální uhlonosnou molasu, která je 

samostatnou jednotkou vzniklou po tektonické inverzi a hiátu ke konci spodního 

namuru. Karvinské souvrství se člení na vrstvy sedlové, sušské (spodní a svrchní) 

a doubravské s.l. (doubravské s. s. a vyšší doubravské) (Dopita et al. 1997). 

Kontinentální uhlonosná molasa byla zachována pouze v několika plošně 

omezených denudačních zbytcích. Nejrozsáhlejší a statigraficky nejúplnější je 

denudační zbytek elevační morfostruktury ostravsko - karvinského hřbetu. Zde 

bylo karvinské souvrství poměrně podrobně prozkoumáno hornickými pracemi 

v dobývacích polích činných, případně zlikvidovaných, dolů OKR (dnes OKD). 

Další poměrně menší denudační relikty byly ověřeny vrty a také jámami 

ve frenštátské oblasti a v jablunkovské oblasti pouze vrty (Dopita et al. 1997). 

Sedlové vrstvy biostratigraficky přísluší střednímu namuru a spodní část 

svrchnímu namuru. Spodní hranice sedlových vrstev je kladena do počvy sloje 

Prokop (504). Strop jednotky tvoří počva sloje 33 (606). Sedlové vrstvy jsou 

známé z podbeskydské oblasti a z Karvinska. Mocnost sedlových vrstev KDP 

se v závislosti na litologickém vývoji pohybuje od 150 m do 320 m, přičemž trend 

poklesu mocnosti je zřetelný od centra karvinské oblasti k SZ a JV, tedy k okrajům 

původního sedimentačního prostoru. Výrazná převaha slepenců a pískovců jako 

pevných kompetentních stavebních jednotek horninového masivu je 

nejvýznamnějším rysem sedlových vrstev. Prachovce a jílovce se vyskytují jen 

v bezprostředním okolí uhelných slojí (Dopita et al. 1997). 

Spodní hranice sušských vrstev je kladena do počvy sloje 33b (606) 

a svrchní hranice do počvy sloje 16 (804). Celopánevně významná je skupina 

faunistického horizontu  Huberta, která zároveň tvoří litostratigrafickou  hranicí 

mezi spodními a svrchními sušskými vrstvami. Přibližně odpovídá i hranici mezi 

namurem a westphalem. V úplném vývoji vystupují sušské vrstvy pouze 
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v karvinské oblasti. Mocnost této jednotky se pozvolna snižuje j. směrem, až celá 

jednotka vlivem klesání paleoreliéfu zcela vymizí v bludovického výmolu. 

Průměrná mocnost spodních sušských vrstev dosahuje 230 m a svrchní sušské 

vrstvy dosahují průměrně 135m. Spodní sušské vrstvy svým charakterem 

sedimentace litologicky navazují na vývoj sedlových vrstev. Polohy drobnozrných 

slepenců se však vyskytují jen ojediněle v karvinské oblasti. Mají podobu tenkých 

vložek v pískovcích. Ve svrchních sušských vrstvách je již znatelné zjemnění 

sedimentů (Dopita et al. 1997). 

Doubravské vrstvy s.l. jsou nazvané podle obce Doubrava. Spodní hranice 

doubravských vrstev s.l. je kladena do počvy sloje 804 a svrchní hranice této 

jednotky je v rámci ČHP vždy erozní. Jednotka doubravských vrstev s.l. byla 

později rozdělena na dvě části, a to na doubravské vrstvy s.s. a vyšší doubravské 

vrstvy. Doubravské vrstvy s.s., jejíž svrchní hranice je kladena do počvy sloje 876, 

se vzhledem k rozsáhlé denudaci vyskytují pouze omezeně a to jen v karvinské 

oblasti. Mocnost doubravských vrstev s.s. je v rozmezí 220 -260 m. Zatímco vyšší 

doubravské vrstvy jsou lokálně zachovány pouze jako denudační zbytek původně 

mocnější jednotky v tektonicky zakleslých strukturách. Nejvyšší známá mocnost 

vyšších doubravských vrstev zachovaného úseku činí 340 m v dobývacím 

prostoru lokality ČSA. Litologie stratigrafické jednotky doubravských vrstev je 

proměnlivá. V doubravských vrstvách se podíl pískovců pohybuje v rozmezí 39%–

82%. Ve vyšších doubravských vrstvách již významně převažují jemnozrnnější 

sedimenty a vlastní  podíl pískovců klesá na cca 30% (Dopita et al. 1997). 
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Obr. 3 Litostratigrafické členění karbonu hornoslezské pánve – česká (vlevo) a polská část 
(vpravo)(převzato z Dopita et al. 1997). 

 



Lucie Georgiovská:  Litologické složení a tektonická stavba OPJ závodu Sever Dolu ČSM 

2014                                                                                                                                10 

 

3.2 Tektonická stavba  

Karvinská dílčí pánev má objektivně nejjednodušší tektonickou stavbu 

v rámci známé české části hornoslezské pánve. I z tohoto důvodu ji řada autorů 

považovala, a stále považuje, za postdeformační tzv. vnější uhlonosnou terigenní 

molasu vyvíjecí se až po „variském vrásnění“ (Dvořák 1994). Ze strukturních 

analýz (Grygar a Waclawik 2006) však vyplývá, že strukturní charakteristika této 

pánve je však podstatně komplexnější a strukturně složitější. V oblasti KDP jsou 

mimo extenzní poklesové tektoniky výrazně zastoupeny také násunové struktury 

(přesmyky) s relativním přemístěním dosahujícím až řádu prvních stovek metrů  

(Waclawik 2009). 

V karvinské dílčí pánvi výrazně dominují dislokace poklesového charakteru, 

případně se směrnou složkou přemístění nad kompresními vrásovými a 

násunovými strukturami (přesmyky). Zlomová stavba oblasti je charakterizovaná 

hlavními regionálními dislokacemi (Obr. 4). Dílčí tektonické kry jsou omezeny 

podélnými regionálními zlomy přibližně poledníkového směru (až SSV-JJZ, 

výjimečně SSZ-JJV) a příčnými regionálními zlomy směru Z-V (až ZSZ-VJV) 

(Dopita et al. 1997). 

Základní systém příčných a podélných zlomů se vyskytuje v rámci celé 

pánve. Jedná se o strmě ukloněné poklesy s úklonem 50° až 70°, přičemž u řady 

z nich byla prokázána i horizontální složka přemístění (Danys a Sivek 1976). 

K významným regionálním strukturám KDP také patří systém kompresních 

deformací prezentovaný přesmyky v zóně východního a centrálního přesmyku 

(Grygar 1997, Ptáček 1999, Grygar a Waclawik 2006, Waclawik 2009). Přesmyky 

mají v KDP velmi malé úklony (5°-35°). Pro přesmyky je také charakteristická 

změna úklonu směrem do hloubky s možností přechodu do mezivrstevních 

prokluzů. 
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Obr. 4 Strukturní mapa hlavních zlomů karvinské pánve se schematickým znázorněním vertikální 
amplitudy přemístění na zlomech poklesového charakteru a vymezením pozice zóny centrálního 

přesmyku a zóny východního přesmyku (podle Grygara 1997 in Grygar a Waclawik 2006) 

 

Vznik tektoniky je nutno spojit s kernou stavbou podloží pánve, mající svůj 

základ již v době sedimentace o čemž svědčí mapy mocností a písčitostí. 

Morfotektonické analýzy (Jelínek 2008) potvrzují, že tektonická činnost trvala až 

do neogénu. U některých zlomových linií došlo dle drobně tektonických měření 

k opakovaným pohybům (Danys a Sivek 1976, Ptáček 1999). Obecně, 

dle výsledků pozorování z různých dolů v KDP, je možno konstatovat, že 

kompresní vrásové a přesmykové struktury jsou starší než extenzní poklesy 

(Waclawik 2009). 
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Ve východní části karvinské dílčí pánve, kde se nachází dobývací prostor 

Dolu ČSM, lze pozorovat typickou strukturní stavbu podobně jako v celé KDP. 

Převládají zde příčné a podélné zlomy, z nichž řada je regionálního rozsahu. 

V zóně východního přesmyku se zde vyskytují také výrazné přesmyky 

s ověřenými amplitudami až 20 m. Početné zlomy, které mají převážně poklesový 

charakter rozdělují důlní pole na kry s různou strukturní úrovní, Obr. 5 (Nevlud 

2010). 

V dobývacím prostoru Dolu ČSM lze rozlišit dva hlavní směry základních 

poruch, směr S - J ( až JJZ - SSV, těšínský zlom až SSZ - JJV) a V - Z (až VSV - 

ZJZ). Jedná se poklesy kombinované s horizontálními posuny s úklonem 

od 60°až 80°. Nejedná pouze o zlomy translační, ale tyto základní poruchy mají 

často charakter kloubových a rotačních zlomů (např. porucha "B", "C", 1. a 2. S-J) 

(Nevlud 2010). Skutečnost, že některé zlomy byly opakovaně pohybově aktivní 

až do neogénu, znesnadňuje určení vzájemného stáří jednotlivých poruch. 

O opakovaných pohybech na zlomech svědčí např. rozdílná výšková úroveň 

miocenních obzorů (Waclawik 2009). Z poznatků z otvírky a dobývání na Dole 

Morcinek vyplývá, že těšínský zlom je posunut jak po poruše "C", tak po poruše 

"E". Obdobně albrechtická porucha, která je rovněž S-J směru je podle poznatků 

z Dolu Darkov zřejmě posunuta po poruše "X" západním směrem. Z uvedeného 

vyplývá, že albrechtická porucha a těšínský zlom jsou vzhledem k uvedeným V - Z 

poruchám starší (Nevlud 2010). 

Vedle poruch poklesového charakteru byl důlními díly ověřen systém 

přesmykových, respektive násunových struktur. Přesmykové dislokační pásmo 

bylo popsáno v centrální části karvinské dílčí pánve, kde je označováno jako 

centrální karvinský přesmyk. Ve východní části karvinské dílčí pánve popisuje 

Grygar a Waclawik (2006) tzv. zónu východního přesmyku. Na rozdíl 

od centrálního karvinského přesmyku, který odpovídá zóně kompresních 

násunových struktur ukloněných k J, jsou v dobývacích prostorech dolů ČSM a 

Morcinek hlavní přesmykové dislokace ukloněny k S. Příčinou opačného úklonu 

násunů je pravděpodobně skutečnost, že dobývací prostory Dolu ČSM se nachází 

dále v předpolí předpokládané kolizní zóny hornoslezské pánve s fundamentem - 

brunovistulikem. Tyto přesmykové dislokace by pak odpovídaly strukturám 
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vyplývajícím ze směrné složky severní mobilnější kry karvinské dílčí pánve 

při jejím dextrálním sunutí (Grygar a Waclawik 2006) na platformu. 

Mezi nejvýznamnější zlomové struktury v dobývacím prostoru Dolu ČSM 

patří porucha albrechtická, těšínský zlom, porucha Stonavská, porucha X, porucha 

Olše, porucha  A, B, C, D, E1, E2, E3, F, G, H. 

Albrechtická porucha tvoří východní ohraničení karvinského příkopu. 

Probíhá přibližně 300 – 500 m západně od spojnice jam Sever - Jih. Probíhá 

souběžně S-J směrem se stonavskou poruchou plynule od poklesů beskydského 

stupně, až za dětmarovický výmol. (Aust et al. 1997). Albrechtická porucha je ve 

svrchních partiích tvořena dvěma pásmy,  podložní o výšce zdvihu cca 300 m a 

nadložní o výšce zdvihu cca 120 m. Tyto tektoniky se směrem jižním a směrem 

do hloubky spojují v jedno poruchové pásmo. Prostor mezi těmito zónami je silně 

tektonicky porušen řadou doprovodných tektonik (Nevlud 2010). 

Těšínský zlom, který tvoří východní ohraničení analyzované oblasti, probíhá 

zhruba podél státní hranice s Polskou republikou. Šířka poruchové zóny 

těšínského zlomu činí až 5 m a je tvořena polohou mylonitu. Směr úklonu je 60°-

65° k ZSZ a amplituda vertikálního přemístění je 50 m až 130 m a vzrůstá jižním 

směrem. Severní omezení této struktury je pravděpodobně na příčném 

regionálním zlomu poruše X (Nevlud 2010). 

Západní omezení karvinského příkopu tvoří stonavská porucha, která 

probíhá S-J směrem a to celým hornoslezským blokem. Tvoří přirozenou hranici 

mezi dolem ČSM a dolem Darkov (závod 3 a závod 2). Amplituda stonavské 

poruchy je velice proměnlivá. Ve střední části v dobývacím prostoru dolu Darkov 

má pouze 60m, k severu na 100m, kdežto k jihu se prudce zvětšuje až na 250m. 

Úklon je také  proměnlivý a mění se od 50°- 70°k východu (Nevlud 2010) . 

Porucha X, která je významnou regionální poklesovou strukturou probíhá 

jižně od hranice dobývacích prostorů dolů ČSM a dolu Darkov. Byla ověřena jako 

50 m – 80 m poruchové pásmo, místy slabě zvodnělé. Pravděpodobně je tato 

porucha pokračováním poruchy Dora východně od stonavské poruchy. Amplituda 

vertikálního přemístění poruchy „X“ dosahuje 130 m – 300 m a směrem k východu 
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a těšínskému zlomu výška zdvihu narůstá. Úklon je 70° i více k JJV. Porucha „X“ 

probíhá ve směru VSV-ZJZ. 

Porucha Olše probíhá asi 200 m jižněji od poruchy „X“ a směrem 

východním a do hloubky se k ní připojuje. Šířka poruchy Olše dosahuje 10 m. 

Výška zdvihu poruchy je 95 m. Její úklon je 65°k S. 

Porucha „A“ je poměrně nejlépe ověřenou tektonickou linií. Šířka 

poruchového pásma dosahuje 10 – 40 m, má proměnlivý úklon i amplitudu, 

přičemž směrem k albrechtické poruše se úklon i amplituda zvyšují. U albrechtické 

poruchy dosahuje až 100 m. Virguje ve východní části, zvláště v oblasti česko – 

polské hranice, kde virgující zlomy dosahují výšky 5 m – 15 m (Nevlud 2010). 

Porucha „B“ je zlomem nižšího řádu probíhající asi 500 m jižně od jam ČSM 

Sever s velmi nepravidelným průběhem. V západní části má úklon k severu a 

ve východní části směrem k jihu. Amplituda vertikálního přemístění je 2 m – 10 m 

s tendencí narůstání do hloubky a k západu  

Významná je také porucha „C“, která podobně stejně jako porucha „B“ mění 

směr. Probíhá asi 300 m severně od jam ČSM Jih. Amplituda je 5 m až 70 m a 

výrazně se zvyšuje východním směrem, úklon zlomové plochy je 65° k JJV. 

Charakteristickým pro toto poruchové pásmo je doprovodná tektonika. Byly 

zde zjištěny i odnože této tektoniky mající směr SZ – JV a mají zpravidla opačný 

úklon s amplitudou vertikálního přemístění dosahující 0,5 m – 10 m.  

Porucha „D“ probíhá podél východních překopů závodu ČSM Jih. Je 

antitetická k poruše „C“. Šířka poruchového pásma je 0,5 m - 1,0 m.  Amplituda 

vertikálního přemístění je 0,8 m až 10 m, směrem k východu za těšínským 

zlomem vzrůstá až na 20 m. Úklon je 75°- 85° k severu (Nevlud 2010). 

Systém syntetických poruch „E1, E2 a E3“, tvoří jižní omezení Dolu ČSM 

kde se západně od karvinského příkopu spojují v jedno poruchové pásmo 

nazvané porucha „X“. Poruchy „E1, E2 a E3“ jsou součástí systému bludovického 

zlomu, jejich úklon je 65°až 70° k severu s pravidelným směrovým průběhem. 

Amplituda vertikálního přemístění u poruchy “E1 je 70 m – 100 m, amplituda 

poruchy „E2“ je 20 m – 25 m, a poruchy „E3 “ je 70 m až 80 m. Spojená západně 

probíhající porucha „X“ má amplitudu 120 m až 160 m (Waclawik 2009).  
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Již kromě uváděných poruch 1, 2, 3 v severní části dobývacího prostoru 

Dolu Darkov je třeba zmínit poruchy v jižní části. Jsou to poruchy „F“, „G“, a „H“. 

Úklon poruchy „F“ je 50°- 65°k jihu, výška zdvihu je 65 m. Porucha „G“ má úklon 

75°k J., amplituda je od 5 m na Z až 40 m na východě. Antitetická s oběma 

poruchami je porucha „H“, směrem k západu a do hloubky se spojuje s poruchou 

„G“. Úklon poruchy „H“ je 60; - 70°k severu, amplituda je 10 až 15 m. Obecně lze 

konstatovat, že prostor karvinského příkopu je v porovnání s okolními krami 

výrazněji tektonicky porušeno, což značně komplikuje exploataci (Nevlud 2010). 

 

Obr. 5 Blokdiagram kerné stavby v dobývacím prostoru Dolu ČSM ( Waclawik 2009). 
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3.3 Vymezení zájmové oblasti 

Zájmová oblast Ochranného pilíře jam závodu Sever Dolu ČSM se nachází 

na území ostravsko karvinského revíru (dále jen OKR), který leží ve východní části 

karvinské dílčí pánve v katastrálním území obcí Stonava, Karviná, Albrechtice a 

Chotěbuz (Obr. 6). Ochranný pilíř jam závodu Sever má kuželový tvar, jehož 

velikost je stanovena rozsahem chráněné plochy na povrchu a úklonem 

povrchových přímek pilířového kužele pro miocén 60°a pro karbon 70°. Celková 

rozloha dobývacího prostoru činí 22,106 km2, z toho plocha produktivního karbonu 

tvoří 17,6 km2 (Nevlud 2010) Dobývací prostor je organizačně členěn na dva 

těžební závody, důlní závod Sever a důlní závod Jih. Tyto dva závody jsou pod 

povrchem propojeny. Hlavním předmětem těžební činnosti tohoto dobývacího 

prostoru Dolu ČSM je černé uhlí a metan. V důlním poli se nachází uhlí 

karvinského souvrství. Uhelné sloje mají ležmé uložení s úklonem od 0°do 20° 

(Nevlud 2010). 

   

Obr. 6 Letecký snímek s lokalizací závodu Sever Dolu ČSM (www.mapy.cz) 
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4 Popis metodiky analýzy geologických vlastností 

V diplomové  práci se zaměřuji na studium litologického složení spodních 

sušských a sedlových vrstev a na strukturní vlastnosti horninového masivu, které 

ovlivňují napěťový a deformační stav horninového masivu v zájmové oblasti. 

S ohledem na cíle mé diplomové práce jsem zvolila následující metodický postup. 

4.1 Analýza litologického vývoje 

Na základě dokumentace geologicko – průzkumných vrtů ve vybrané části 

horninového masivu sedlových vrstev a na základě dosud realizovaných ražeb 

důlních chodeb v některých slojích v oblasti ochranného pilíře jam závodu sever 

Dolu ČSM  byly zpracovány: 

 geologický řez v oblasti ochranného pilíře jam ČSM sever  

 synoptické mapy izolinií mocnosti slojí,  

 synoptické mapy mocnosti meziloží,  

 synoptické mapy izolinií percentuálního výskytu pískovců a slepenců.  

Izolinie mocnosti a vrstevnice slojí byly konstruovány bez zohlednění vnitřní 

tektonické stavby v programu Surfer. Geostatistický programový produkt Surfer 11 

(Golden Software) slouží ke konstrukci izolinií a modelování povrchů přírodních 

struktur. Surfer se široce využívá pro modelování terénu, vizualizaci terénu, 

analýzu povrchu, objemové výpočty, tvorbu 2D map a jiné. (Golden Software). 

Jednou z nejdůležitějších schopností systému je provádět tzv. gridování, kdy jsou 

na základě bodových prostorových dat ve formátu xyz vytvářeny tzv. gridy. Grid je 

matice číselných hodnot (buněk) s definovaným rozměrem elementární buňky a 

jasně daným prostorovým určením. Gridy jsou obzvláště vhodné k reprezentaci 

geografických jevů, které se v prostoru spojitě mění. Gridy se využívají např. 

při tvoření digitálního modelu terénu (hodnota buňky je nadmořská výška), 

při popisu mocnosti vrstev, při popisu koncentrace určitých látek v daném 

prostředí a rovněž je lze s výhodou také využít v případě modelování jednotlivých 

stavebních jednotek (vrstev) horninového masivu (Georgiovská, 2012). 
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4.2 Analýza strukturní stavby  

Širší analýza strukturní stavby s vazbou na studovanou oblast zahrnuje 

rozbory tektonických struktur, a to: 

 makrotektonická analýza, která bude zahrnovat analýzu křehkých případně 

i duktilních struktur, jejichž amplituda je větší než 5 m, analýzu slojové 

tektoniky mezi které patří zlomy a struktury, jejichž amplituda je menší než 

je mocnost sloje, tedy zpravidla v prostředí slojí sedlových vrstev menší než 

5 m, 

 mikrotektonická analýza, která bude zahrnovat mikrostrukturní stavbu na 

odebraných vzorcích hornin z okolí tektonických poruch s použitím 

průmyslového rentgenového počítačového tomografu. 

4.3 Analýza výsledků dosavadních měření napětí v hodnocené 

oblasti 

Rešerše dosavadních výsledků měření napětí bude provedena na základě 

dosud v hodnocené oblasti realizovaných měření napětí pomocí metody 

hydraulického štěpení stěn vrtů. Tyto výsledky měření budou použity 

pro interpretací napěťových poměrů ve studované oblasti a analýze jejich vztahu 

ke strukturně tektonické stavbě.  

4.4 Syntéza výsledků 

Na základě všech výše uvedených analýz bude provedena závěrečná 

syntéza výsledků těchto analýz a diskutovány jejich možné závislosti a ovlivnění 

ve vztahu k formulovanému cíli diplomové práce – rozložení současného 

napěťového pole v lokalitě ochranného pilíře jam závodu Sever Dolu ČSM . 
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5 Analýza geologických vlastností v ochranném pilíři jam Dolu 

ČSM Sever 

Analýza geologických vlastností zpracovaná v této práci zahrnuje analýzu 

litologie a analýzu strukturní stavby ve stratigrafické sekvenci spodních sušských a 

sedlových vrstev v (OP) jam Dolu ČSM sever. Litologické vlastnosti byly 

analyzovány na základě dat z vybraných průzkumných geologických vrtů vrtaných 

v okolí OP. 

V rámci analýzy litologických vlastností byly graficky zpracovány mocnosti 

slojí v popisované stratigrafické sekvenci a mocnosti meziloží slojí. V každém 

meziloží byly navíc hodnocen percentuelní podíl kompetentních hornin (pískovců a 

slepenců). 

Analýza strukturních vlastností zahrnuje popis zlomových struktur 

v analyzované v oblasti OP. 

5.1 Analýza litologických vlastností  

Jak bylo uvedeno výše v této práci jsou hodnoceny bilanční vybrané sloje 

spodních sušských a sedlových vrstev (sloj č. 30 (634), 31 (626), 32 (624), 

33a (608), 34a (564), 35a (554), 35b (550), 36a (548), 36b (546), 37a (530), 

37b (524), 38a (518), 38b (516), 39a (512) a 40 (504)) a to formou analýzy 

mocností slojí, mocnosti a skladby meziloží slojí a percentuálního podílu 

kompetentních hornin na skladbě meziloží slojí, který je významný z hlediska 

distribuce napětí v horninovém masivu.  

5.1.1 Vývoj mocnosti 

Sloj 30 (634) je v hodnocené oblasti (Georgiovská 2012) převážně tvořena 

jediným plástem uhlí o mocnosti 80 cm až 470 cm a ojediněle dvěma plásty uhlí 

o mocnostech 190 cm a 80 cm, zejména ve střední části oblasti v okolí centrálních 

jam. Vývoj mocnosti sloje je poměrně stálý s výraznými minimy v sz. a jz. části. 

Směrem k sz. části dochází ke sbližování slojí 30+31+32 až k jejich celkovému 

spojení v SZ okraji ochranného pilíře s celkovou mocností až 480 cm. Tento vývoj 
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sloje je dobře patrný zejména na zpracovaném řezu (Příloha č.1).  Výrazný vzrůst 

mocnosti sloje 30 (634) v SZ části ochranného pilíře jam a spojení slojí  jsou 

zřejmé i z  Obr. 7. Ve sloji 30 (634) je v oblasti ochranného pilíře v celé ploše 

rozšířen výskyt tonsteinu sloje 30 (634), jako tufogenní horizont, který slouží ke 

korelací sloje 30 (634) zejména s okolními dobývacími prostory Dolu Darkov. 

Nevlud (2010) uvádí dva výskyty tonsteinů ve sloji 30 (634). Prvním je tonstein, 

který se nachází ve svrchní části sloje několik centimetrů pod stropem sloje. 

Dosahuje mocnosti maximálně 10 mm a je oproti jiným tonsteinům karvinského 

souvrství tmavší barvy a jemnozrnnější (Nevlud 2010). Druhý tonstein se nachází 

přibližně 130 cm pod prvním, je menší mocnosti (5 mm) a světlejší barvy (Nevlud 

2010). V případě spojení slojí označovaných na Dole ČSM jako 30 (634) 31 (626), 

32 (624) jsou tonsteiny při stropu této spojené sloje. 

Vývoj mocnosti sloje 31 (626) je dokumentován zpracovanými  izoliniemi na 

Obr. 8 (Georgiovská 2012). Mocnost se pohybuje od 10 cm do 170 cm ( ve vrtech 

č. 678/86 a 1022/96). Z izolinií mocností je zřejmé, že maximální mocnosti se 

koncentrují v JZ a Z části OP, zatímco nejmenší mocnosti dosahuje sloj v S a 

V části OP. To souvisí se spojením slojí v SZ části OP komentovaném u sloje 30. 

Sloj 32 (624) a její vývoj je znázorněn rovněž izoliniemi mocnosti 

prezentovanými na Obr. 9 (Georgiovská 2012). Mocnost sloje je značně 

proměnlivá a pohybuje se od 40 cm (vrty ČSM 110 a č. 118/71 ) do 365 cm (vrt 

1192/01). V obrázku jsou zřetelné tři maxima a to v okolí vrtu 1033/96, 1061/97 a 

1192/01. Celkově však je sloj dobyvatelná v celé ploše OP. 

Mocnost sloje 33a (608) je dokumentována izoliniemi na Obr. 10 

(Georgiovská 2012). Pohybuje se od 5 cm ve vrtu ČSM 4 do 360 cm ve vrtu 

č. 1149/99. Změny mocnosti probíhají i na relativně krátkém úseku. To však 

připisuji rovněž plošně nerovnoměrné síti vrtu. 
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Obr. 7 Izolinie mocnosti sloje 30 (634) v cm. 

 

 

Obr. 8 Izolinie mocnosti sloje 31 (626) v cm. 
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Obr. 9 Izolinie mocnosti sloje 32 (624) v cm. 

 

 

Obr. 10 Izolinie mocnosti sloje 33a (608) v cm. 
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Vývoj mocnosti první sedlové sloje, 34a (564) je znázorněn izoliniemi 

mocnosti na Obr. 11. Mocnost sloje se pohybuje od 20 cm – 305 cm. (ve vrtech 

č. 1262/05 a ČSM 30). Maximální mocnosti se koncentrují v severní části 

dobývacího prostoru. Ve vrtech č. ČSM 4, ČSM 56, ČSM 132, 1263/05, 1272/06, 

1273/05 a 1274/05 sloje zcela chybí.  

Sloj 35a (554) je vyvinuta v celé své ploše. Vývoj mocnosti dokumentovaný 

na Obr. 11 je poměrně stálý. Nejmenší mocnosti 70 cm dosahuje sloj v severní 

části a to ve vrtu č. ČSM 30, největší mocnosti ve vrtu č. ČSM 62 ( 210 cm). 

Sloj 35b je vyvinuta pouze v relativně malé mocnosti. Pohybuje se mezi 

10cm - 75 cm. Nejvyšší mocnosti 75 cm dosahuje v jižní části DP ve vrtu 

č. 1273/05, nejnižší mocnosti 10 cm ve vrtu  ČSM 62. Ve vrtech č. ČSM 4, ČSM 

30 a ČSM 138 sloj chybí. 

Sloj č. 36a a její vývoj je znázorněn izoliniemi mocnosti na Obr. 11. Mocnost 

této sloje se pohybuje od 55 cm (vrt č. 1248/03) do 170 cm (vrt č. ČSM 62). 

Ve vrtu č. ČSM 56 sloj 36a chybí. 

Mocnost sloj č. 36b se pohybuje od 70 cm (vrt č. 1296/07, ČSM 4) 

do 212 cm (vrt č. 132).  

Sloj č. 37a má největší mocnost 220 cm ve vrtech č. ČSM 60, ČSM 110, 

1273/05 v severní části zájmové oblasti. Nejnižší mocnosti dosahuje ve vrtu 

ČSM 47 (30 cm). Sloj je vyvinutá v celé ploše. 

Sloj č. 37b dosahuje nejvyšší mocnosti v JV části DP ve vrt č. 1247/03 

(100 cm), nejnižší mocnosti sloje 40 cm dosahuje ve vrtu č. ČSM 4.  

Vývoj mocnosti sloje č. 38a je rovněž dokumentován na Obr. 11. Mocnost 

této sloje se pohybuje od 32 cm ve vrtu č. ČSM 132 až do 160 cm (vrt č. ČSM 62). 

Maximální mocnosti se vyskytují v severní části dobývacího prostoru. 

Vývoj mocnosti sloje č. 38b je rovněž dokumentován na Obr. 11. Mocnost 

této sloje se pohybuje od 15 cm ve vrtu č. 1263/05 až do 155 cm (vrt č. 1271/05). 

Maximální mocnosti se vyskytují v jižní části dobývacího prostoru. 
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Sloj č. 39a v hodnocené oblasti dosahuje mocnosti od 150 cm do 830 cm. 

Vývoj mocnosti této sloje je relativně stálý. Směrem k východní části dochází 

ke sbližování slojí 39a + 40 až k jejich celkovému spojení (vrt č. 1247/03 a vrt 

č. 1248/03) s celkovou mocností až 830 cm.  

Sloj č. 40 a její vývoj je znázorněn izoliniemi mocnosti na Obr. 12. Nejmenší 

mocnosti 245 cm dosahuje ve vrtu č. ČSM 138, nejvyšší mocnosti 960 cm 

dosahuje v západní části zájmového území ve vrtu č. ČSM 62. Na obrázku jsou 

zřetelné dvě maxima a to v okolí vrtu č. ČSM 62 (960 cm). Druhého maxima 

dosahuje v okolí vrtů č. 1247/03 a 1248/03, což souvisí se spojením slojí č. 39a a 

č. 40 ve východní části OP. 
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Obr. 11 Izolinie mocnosti slojí 34a (564), 35a (554), 35b (550), 36a (548), 36b (546), 37a (530) 
v cm. 
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Obr. 12 Izolinie mocnosti slojí 37b (524), 38a (518), 38b (516), 39a (512) a 40 (504) v cm. 
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5.1.2 Vývoj mezislojových sedimentů 

 

Vývoj mezislojových sedimentů byl analyzován metodikou popsanou 

v úvodu této kapitoly. Analýza mocnosti průvodních hornin mezi slojemi 30 (634) 

až 33a (608) a percentuálního podílu pískovců v meziloží slojí provedená 

v bakalářské práci (Georgiovská 2012) byla rozšířena o stratigrafický interval 

sedlových slojí; sloj 34a (564) až sloj 40 (504). 

Obecně lze říci (Georgiovská 2012), že bezprostřední nadloží sloje 30 (634) 

v oblasti OP tvoří převážně prachovce s rostlinnými zbytky a ojediněle jemnozrnné 

pískovce. Přímé podloží sloje je tvořeno převážně kořenovými prachovci a jílovci a 

místě také jemnozrnnými pískovci, zejména pak v částech chybějícího výskytu 

slojí 31 (626) a 32 (624). 

Mocnost meziloží slojí 30 (634) – 31 (626) je znázorněna izoliniemi na Obr. 

13 (Georgiovská 2012). Největší mocnosti dosahuje  meziloží ve vrtu ČSM 110 

kde činí 27,8 m. Směrem SZ se obě sloje přibližují a v SZ části OP tvoří jednu sloj 

(viz také Příloha č. 1). Z meziložních hornin převládají pískovce od jemnozrnných 

až po hrubozrnné. Prachovce a jílovce se vyskytují jen ojediněle.  

Meziloží slojí 31 (626) – 32 (624) je obdobně dokumentováno na Obr. 14 

(Georgiovská 2012). Vývoj mocnosti meziloží slojí 31 (626) a 32 (624) je obdobný 

jako u meziloží 30 (634) a 31 (626). Maximální hodnoty dosahuje ve Východní 

části OP, kde ve vrtu ČSM 125 má mocnost 27,7 m. Směrem západním se obě 

sloje sbližují a ve vrtu 1120/98 tvoří jednu sloj i se slojí č. 30 (634).  

Bezprostřední nadloží sloje 31 (626) tvoří ve východní části pískovce, 

v místě přibližování se slojemi 30 (634) a 32 (624) jsou to prachovce a jílovce. 

V meziloží obou slojí 31 (626) a 32 (624) převládají pískovce nad prachovci a 

jílovci (Georgiovská 2012). 

Mocnost meziloží slojí 32 (624) a 33a (608) je izoliniemi dokumentována 

na Obr. 15 (Georgiovská 2012). Pohybuje se od 18,9 m ve vrtu č. 1192/01 až po 

56,7 m ve vtažné jámě Sever. Bezprostřední nadloží sloje 32 (624) je tvořeno 

většinou pískovci, zcela výjimečně se vyskytují prachovce. Meziloží slojí 32 (624) 
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a 33a (608) je tvořeno téměř výhradně pískovci různé zrnitosti, výjimečně se zde 

vyskytují slepence. 

 

Obr. 13 Izolinie mocnosti meziloží slojí 30 (634) – 31 (626) v cm. 
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Obr. 14 Izolinie mocnosti meziloží slojí 31 (626) – 32 (624) v cm. 

 

 

Obr. 15 Izolinie mocnosti meziloží slojí 32 (624) – 33 (608) v cm. 
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Mocnost meziloží slojí 34a - 35a je znázorněna izoliniemi mocností meziloží 

na Obr. 16. Mocnost meziloží se pohybuje od 36,4 m až 48,6m. Z meziložních 

hornin zde převažují pískovce nad slepenci a prachovci. Prachovce se vyskytují 

pouze v bezprostřední blízkosti slojí. Větší výskyt slepenců je ve vrtech 

č. 1247/03, ČSM 4, ČSM 30, ČSM 62. 

Mocnosti meziloží slojí 35a - 35b dosahují pouze 4,9 m a to v jižní části 

dobývacího prostoru a tvoří je převážně prachovce, výjimkou jsou jemnozrné 

pískovce (u vrtu č. 1274/05).  

Vývoj mocnosti meziloží slojí 35b - 36a je dokumentován rovněž na Obr. 

16. Nejvyšší mocnosti dosahuje ve vtažné jámě Sever 2760 cm a ve vrtu 

č. ČSM 47 (2550 cm). Vyskytují se zde pískovce, prachovce a slepence. Největší 

podíl slepenců se vyskytuje v severní části DP ve vrtu č. ČSM 126. 

Mocnost meziloží 36a - 36b se pohybuje pouze od 40 cm do 800 cm, 

Obdobně jako u meziloží slojí 35a - 35b zde převažují prachovce nad pískovci. 

Jen v místech, kde je vyšší mocnost se vyskytuje větší podíl pískovců. Slepence 

se nevyskytují vůbec. 

Meziloží slojí 36b - 37a je dokumentováno rovněž na Obr. 16 a je tvořeno 

převážně pískovci a slepenci. Nejvyšší mocnosti dosahuje ve vrtu č. ČSM 62 

(31,4 m), nejnižší ve vrtu č. ČSM 30 (19,8 m). Pískovce a slepence zde mají 

zhruba stejný podíl. Prachovce a jílovce se vyskytují málo. 

Vývoj mocnosti meziloží slojí 37a - 37b v DP se. pohybuje se od 2,3 m 

ve vrtu č. 1271/05 do 9,3 m ve vrtu č. ČSM 62.  Převažují zde prachovce 

nad pískovci. Větší podíl pískovců se vyskytuje jen v meziloží slojí ve vrtu č. 30 

v severní části DP. Slepence se nevyskytují vůbec. 

Na Obr. 17 jsou znázorněny izolinie mocností meziloží 37b - 38a. Mocnost 

meziloží slojí je značně nestálá, pohybuje se v rozmezí od 18,6 m do 29,5 m. 

Nejvyšší mocnosti dosahuje v západní části DP ve vrtu č. ČSM 62. Vyskytují se 

zde pískovce od jemnozrnných až po hrubozrnné, ale také drobnozrnné až 

hrubozrnné slepence. Podíl obou hornin na celkové mocnosti je stejný. 
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Meziloží slojí 38a - 38b je tvořeno prachovci s rostlinnými zbytky. Pohybuje 

se od 45 cm až do 300 cm. Nejnižší mocnosti meziloží dosahuje ve vrtu 

č. 1273/05 v jižní části DP, nejvyšší mocnosti ve vrtu č. ČSM 47. 

Stejně jako u předchozích meziloží je mocnost meziloží slojí 38b - 39a 

dokumentována na Obr. 17. Horniny jsou zastoupeny převážně pískovci, ojediněle 

slepenci, prachovci a jílovci. Mocnost tohoto meziloží se pohybuje od 8,3 m ve vrtu 

č. ČSM 62 do 21,5 m ve vrtu č. ČSM 110.  

Mocnost meziloží slojí 39a - 40 se pohybuje od 0,50 m ve vrtu č. 1272/06 

do 29,2 m ve vrtu č. ČSM 62. Směrem k východu se obě sloje přibližují a 

ve východní části tvoří jednu sloj. Z hornin se zde vyskytují především pískovce a 

slepence.  
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Obr. 16 Izolinie mocnosti meziloží slojí  34a (564)-35a (554), 35a (554)-35b (550), 35b (550)-36a 
(548), 36a (548)-36b (546), 36b (546)- 37a (530), 37a (530)- 37b (524) v cm 
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Obr. 17 Izolinie mocnosti meziloží 37b (524 -38a (518), 38a (518)-38b (516), 38b (516)- 39a (512) 
a 39a (512)-40 (504) v cm 

 

5.1.3 Percentuelní zastoupení pískovců v meziloží slojí  

Percentuelní zastoupení pískovců a slepenců, tedy hornin považovaných za 

nejpevnější v meziloží slojí 30 (634) až 33a (608) je dokumentováno na Obr. 18 až 

Obr. 20. Také v těchto případech je zřetelná převaha pískovců a slepenců nad 

prachovci a jílovci. Pouze v místech, kde se sloje přibližují je zřetelné snižování 

podílu pískovců až na 10% v centrální a SZ části OP. Percentuelní zastoupení 
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pískovců lépe vystihuje jejich převahu nad prachovci a jílovci než předchozí 

analýza jejich sumární mocnosti v meziložní sekvenci.  

 

 

 

Obr. 18 Izolinie percentuálního podílu pískovců v meziloží slojí 30 (634) – 31 (626) v %. 
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Obr. 19 Izolinie percentuálního podílu pískovců v meziloží slojí 31 (626) – 32 (624) v %. 

 
Obr. 20 Izolinie percentuálního podílu pískovců v meziloží slojí 32 (624) – 33a (608) v %. 
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Na Obr. 21 je dokumentován percentuelní podíl pískovců a slepenců 

v meziloží slojí 34a – 40, tedy v sedlových vrstvách. Izolinie percentuálního podílu 

pevných hornin mocnosti ukazují jejich převahu nad prachovci a jílovci. V místech 

kde se sloje sbližují, se podíl pískovců a slepenců snižuje.   

 

Obr. 21 Percentuelní podíl kompetentních hornin (pískovců a slepenců) na skladbě vybraných 
meziloží slojí 
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Z analýzy litologické stavby vrstev v oblasti OP jam ČSM Sever lze vyvodit 

některé dílčí závěry, které lze shrnout: 

 mocnost sedlového souvrství dosahuje až 260 m a k V a JV se 

značně snižuje, dosahuje zde místy méně než 150 m, 

 podíl pevných pískovcových lavic mocnějších než 10 m je vyšší 

v sedlových vrstvách než ve spodních sušských a nesouvisí obecně 

s mocností sedlových vrstev, vzrůstá však ve V a JV části v 

oblastech, kde dochází ke snížení mocnosti sedlových vrstev, 

 z analýzy litologických faktorů vyplývá lineární litologická anizotropie 

ve směru zhruba SZ-JV. 

 

5.2 Analýza strukturní stavby  

Pro podrobnější představu makrostrukturní stavby spodních sušských a 

sedlových vrstev v hodnocené oblasti jsem rozšířila řez zpracovaný v analyzované 

oblasti v rámci bakalářské práce (Georgiovská 2012). Litologický řez je vedený 

přes vtažnou jámu Sever a geologicko průzkumné vrty č. 1120/98 a ČSM 110, 

ve směru SSZ k JJV v jednotkách spodních sušských a sedlových vrstev. 

Zpracovaný řez (Příloha č. 1) podává základní obraz o vývoji jednotlivých slojí a 

základních sedimentárních hornin mezi slojemi. Kromě analýzy struktury počvy, 

presentující do jisté míry duktilní deformaci, jsou v rámci této práce popsána také 

křehká porušení – poklesové a přesmykové struktury v oblasti OP.  

Významným přínosem pro studium horninových struktur můře být také 

mikrostrukturní analýza. Proto jsem se pokusila na odebraných vzorcích hornin 

z oblasti východního přesmyku provést mikrostrukturní analýzu hornin pomocí 

rentgenové počítačové tomografie. 
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5.2.1 Makrotektonická analýza 

Detailní popis struktur souvisejících s OP jam ČSM sever byl uveden 

v kapitole 3.2. popisující struktury karvinské dílčí pánve.  Severně od ochranného 

pilíře probíhá VZ směrem porucha A o amplitudě 50-60 m s úklonem k severu. Na 

západě tvoří hranici albrechtická porucha. Albrechtická porucha tvoří východní 

omezení tzv. karvinského příkopu mezi albrechtickou a stonavskou poruchou. 

Albrechtická porucha vytváří široké pásmo, jehož sumární amplituda dosahuje až 

250 m. Na jihu leží významná struktura porucha B – poklesový zlom o amplitudě 

do 10 m s proměnlivým úklonem od 45° – 70° (Georgiovská 2012).  

Uvnitř OP probíhají dvě přesmykové struktury, které jsou součástí tzv. 

východního přesmyku. Amplituda jižní z nich je v součtu 2,5 m až 7,5m, amplituda 

severní větve 2,5 m až 5 m. Přesmyky jsou velice ploché a často jsou 

doprovázeny mezivrstevními prokluzy, zejména v oblasti slojí. Jak jsem uvedla ve 

všeobecné části popisující struktury KDP, jedná se o nejvýchodnější přesmykové 

struktury v této části HP, vytvářející vrcholovou (apikální) část akrečního klínu 

(Georgiovská 2012).  

Struktura uvnitř ker omezených základními zlomovými strukturami, kterou 

jsem měla možnost posoudit na geologických slojových mapách již vyrubaných 

slojí, kopíruje svým průběhem hlavní zlomové linie, tedy dva systémy a to 

zpravidla SSV-JJZ až SSZ-JJV a druhý zhruba V-Z. 

Výsledky makrostrukturní analýzy v oblasti OP jam ČSM sever, diskutované 

v předchozích částech podporují dosud prezentované názory na tektonický vývoj 

v karvinské dílčí pánvi (např. Dopita et al. 1997, Ptáček 1999, Waclawik 2009). 

Vychází z předpokladu, že na výsledné strukturně-tektonické stavbě a 

deformacích se zásadním způsobem podílela variská orogeneze.  

Závěry vyplývající z makrostrukturní analýzy je možné shrnout v 

následujících odstavcích: 

 Duktilní (vrásové) struktury nejsou v analyzované oblasti vyvinuty. 

 Intrakerní tektonika v analyzované oblasti, a to duktilní (lokální 

zvlnění, struktura počvy, úklonové poměry) i křehká slojová tektonika 
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v zásadě zachovává směry drobné tektoniky v české části 

hornoslezské pánve a potvrzuje dřívější závěry (Dopita et al. 1997, 

Grygar 1997, Ptáček 1999, Waclawik 2009).  

 Zejména ze studia kompresní - přesmykové tektoniky lze doložit 

západovýchodní směr působení tlaku vyvolaného násunem variské 

orogenní fronty. Struktura východního přesmyku představuje 

významnou kompresně násunovou strukturu východně od orlovské 

struktury.  

 

5.2.2 Mikrostrukturní analýza hornin pomocí rentgenové 

počítačové tomografie 

 

Cílem mikrostrukturní analýzy pomocí průmyslové rentgenové počítačové 

mikrotomografie bylo pokusit se ověřit změny ve struktuře hornin, popřípadě 

uhelných slojí zasažených působením vnějších sil při vzniku významné kompresní 

tektonické struktury (východního přesmyku). Podnětem pro tuto analýzu byly 

výsledky dosažené při analýze strukturní stavby a mikrozlomů v moravických 

břidlicích realizované Berčákovou (2014). Obr. 22 znázorňuje vizualizaci strukturní 

stavby a nalezených mikrozlomů analyzované břidlice ve výše zmíněné studii. 

 

 

Obr. 22  Příklad vizualizace řezu vnitřní stavby diskového zkušebního tělesa o průměru cca. 
22 mm znázorňující drobné mikro- tektoniky v analyzované břidlici (Berčáková 2014). 
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Rentgenová počítačová tomografie je stále ve větší míře využívána 

pro kvalitativní a kvantitativní analýzu chování různých typů geomateriálů a 

příbuzných materiálů, jako jsou například horniny, zeminy, stavební materiály 

(beton), keramické materiály a geokompozity (Ščučka , Souček 2007) v souvislosti 

s analýzou jejich vnitřní stavby (pórový prostor, trhliny, zrnitost, pojivo atp.).  

Představuje jednu z metod jak kvantitativní, tak kvalitativní analýzy různých 

typů materiálů, využívajících různých vlastností rentgenového záření při interakci 

s vlastní hmotou studovaných materiálů. Pro rentgenovou počítačovou tomografii 

je to jejich schopnost pronikat různými druhy materiálů při různém stupni jejich 

utlumování v závislosti na vlastnostech analyzovaných objektů, především jejich 

hustoty. Schéma mikro CT skeneru je na Obr. 23. 

 

Obr. 23 Schéma typické sestavy  mikro-CT skeneru s konickým svazkem rentgenového záření a 
plošným detektorem s možností geometrického zvětšeni objektu a rotačním systémem skenování 

(Staš et al. 2013) 

 

Pro studium mikrostrukturní analýzy zájmových hornin pomocí průmyslové 

rentgenové počítačové mikro-tomografie jsem využívala dva průmyslové 

mikrotomografy od firmy Nikon Metrology, které jsou nainstalované na Ústavu 

geoniky AV ČR, v.v.i. Jedná se o plně automatizované systémy s rotačním 

systémem skenování vybavené mikrofokálním zdrojem rentgenového záření. 

Pracoviště tomografické laboratoře je rovněž vybaveno příslušným rekonstrukčním 

a vizualizačním softwarem.  

I0 
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Pro potřeby této práce byla použita dvě rentgenová tomografická zařízení a 

specializovaný software s následnou specifikací: 

 Rtg. CT zařízení XT H 450 2D/3D s vyšší penetrační schopností Rtg. záření 

(Obr. 24) 

 RTG CT zařízení XT H 225 ST s nižší penetrační schopností RTG záření 

(Obr. 25) 

Rekonstrukční software společnosti Nikon Metrology NV (CT Pro 3D a 

CT Pro 2D) a software společnosti Volume Graphic (VGStudio MAX verze 2.2 

s přídavnými moduly pro vlastní analýzu obrazu). 

 

 

Obr. 24 Dokumentační obrázek použitého  Rtg. CT tomografu XT H 450  2D/3D   (vlevo), reflexní. 
mikrofokální zdroj Rtg. záření 

 

 

Obr. 25 Dokumentační obrázek použitého  Rtg. CT tomografu XT H 225 ST  (vlevo), reflexní. 
mikrofokální zdroj Rtg. záření 
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5.2.2.1  Odběr a příprava vzorků 

 

Vzorky hornin a uhlí byly odebrány na důlním díle 300 291/1, které bylo 

vyraženo jako větrní základna pro zkušební provoz nové dobývací metody 

„chodba-pilíř“ ve sloji č. 30 (634). Vzorkování bylo provedeno v těsné blízkosti 

jedné z násunových ploch zóny východního přesmyku. Jednotlivé plochy mají 

proměnlivý úklon (Obr. 26) od 5° až 60°, generelně však je tato struktura velmi 

plochá s úklonem kolem 15°. Vertikální amplituda přemístění dosahuje cca 4 m. 

Vzorky hornin a uhlí byly odebrány tak, aby zachytily jednotlivé násunové plochy 

přesmyku v různých pozicích (Obr. 26). Na násunových plochách jsou dobře 

zřetelná tektonická zrcadla a rýhování (Příloha č. 2). Z rýhování (lineace) lze 

zřetelně usuzovat na směr přemístění po násunových plochách. Směry prakticky 

všech zaměřených rýhování v místě odběru vzorků byly rovnoběžné se spádnicí 

dané tektonické plochy.     

 

Obr. 26 Geologický profil díla 300291/1 s vyznačením místa odběru vzorků (upraveno podle 
dokumentace OMG Dolu ČSM) 

5.2.2.2 Průběh mikrostrukturní analýzy 

V první fázi analýzy strukturní stavby byly provedeny parametrické CT 

skeny pro optimální nastavení použitých rentgenových tomografů.  

Ve druhé fázi experimentu byly skenovány celistvé bloky horniny mírně 

upravené řezáním na velikost cca 200x150x150mm na skeneru XT H 450 2D/3D. 

Po vyhodnocení tomografických řezů a vizualizaci struktury se ukázalo, že nelze 

detailně studovat strukturní stavbu analyzovaných hornin postiženou tektonickými 

procesy z důvodu špatné rozlišitelnosti jednotlivých strukturních prvků horniny. 

Obraz horniny na tomografickém řezu měl charakter izotropního materiálu, bez 
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rozpoznatelných detailů její strukturní stavby, postižený artefakty vznikající 

s fyzikální podstaty polychromatického rentgenového záření (vznik tzv. "beam 

hardening efect") a nepravidelného geometrického tvaru horninových bloků. 

 V obraze tomografických řezů byly rozpoznatelné pouze praskliny vznikající 

při odběru vzorku, sesychání vzorku a při jeho tvarování, na Obr. 27 je 

znázorněna vizualizace tomografického objemu a charakteristického řezu 

dokumentující výše popsanou situaci.  

Tento nepříznivý stav byl dále ovlivněn dvěma faktory: 

 velikostí analyzovaných horninových bloků, která neumožnila dosáhnout 

dostatečné rozlišení jednotlivých voxelů  

 velikostí mikrofokálního zdroje Rtg. záření použitého tomografu XT H 450 

(první desítky mikrometrů, max. 80 µm), vyšší velikost mikrofokálního 

ohniska nepříznivě ovlivňuje ostrot detailů v tomografickém obrazu. 

  

 

Obr. 27 Vizualizace tomografického objemu a charakteristického řezu bloku horniny z tomografu 
XTH 450 3D/2D (velikost voxelu 200 µm) 

 

Na základě výsledků skenování horninových bloků pomocí tomografu 

XT H 450 jsem se rozhodla v poslední, třetí fázi mikrotektonické analýzy použít 

tomograf X TH 225 ST a menší horninová tělesa, která byla tvarována pomocí 

řezání a vrtání tak, aby obsahovala minimálně jednu plochu tektonických ohlazů a 

Prasklina 

Směr 
lineace 

Tektonické ohlazy 

Artefakty 
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mohly být studovány změny ve struktuře horniny v bezprostřední její blízkosti, kde 

se daly předpokládat nejvýraznější změny. Použití menších zkušebních těles 

umožnilo dosáhnout výrazně lepší rozlišení, ostřejší a detailnější kresbu struktury 

v obraze analyzovaných tomografických řezů, na kterou měl rovněž příznivý vliv 

velikosti mikrofokálního rentgenového zdroje používaného v XT H 225 ST, 

tj. na úrovni jednotek mikrometrů (cca 1 -3 µm). Celkem bylo analyzováno 8 kusů 

nepravidelných zkušebních těles s jednou až třemi plochami tektonických ohlazů 

o velikosti od cca 20 až 70 mm. Základní údaje o zkušebních tělesech lze nalézt 

 v Tab.  1, která uvádí typ horniny, počet ploch tektonických ohlazů na zkušebním 

tělese, změnu ve struktuře horniny a velikost voxelu v tomografickém objemu. 

V příloze č. 2 jsou uvedeny 3D zobrazení tomografických objemů jednotlivých 

analyzovaných zkušebních těles s označením plochy tektonického ohlazu a směru 

lineace, zároveň nám tato příloha zobrazuje informaci o jejich velikosti. 

Všechny CT objemy vzorků byly zorientovány vzhledem k ortogonálním 

osám x, y, z a to tak, že tomografické řezy paralelní s rovinou xz protínají zkušební 

tělesa ve směru lineace zjištěné na tektonických ohlazech, tomografické řezy yz 

protínají vzorky kolmo na lineaci a tomografické řezy xy  reprezentují půdorysný 

řez vzorkem v dané výškové pozici na ose z. 

Po prohlédnutí a analýze všech tomografických objemů a jejich řezů 

naskenovaných zkušebních těles mohu konstatovat, že i přes dobře 

rozpoznatelnou litologickou a strukturní stavbu odebraných prachovců a jednoho 

uhelného vzorku, nebyly shledány v jejich struktuře žádné výrazné mikrotektonické 

prvky a duktilní zóny, které by souvisely se vznikem východního přesmyku. Z toho 

lze usuzovat, že geodynamický proces a vývoj východního přesmykového pásma 

probíhal v podmínkách plně zkonsolidovaných a zpevněných hornin. Duktilní 

deformační prvky pozorovatelné zřetelně na některých vrstevních (lineačních) 

plochách jsou s největší pravděpodobností synsedimentárního původu. 

Na základě analýzy tomografických řezů strukturní stavby hornin a typu a 

charakteru porušení hornin v oblasti tektonických zrcadel se domnívám, že se 

jednalo o typický křehký typ porušení hornin. Jediné změny ve struktuře 

studovaných prachovcovitých hornin jsem shledala na kontaktu tektonických 
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ohlazů. Tyto změny máji čočkovitý charakter vyskytující se převážně v oblastech 

změny úklonu tektonických zrcadel, zasahují zpravidla do hloubky cca 0,5 mm 

(Obr. 28, Obr. 29), ojediněle do cca 1 mm. Tyto čočky jsou tvořeny 

jemnozrnnějším materiálem ve srovnání se zrnitostí vlastní horniny, které vznikly 

pravděpodobně rozdrcením horniny a následnou její tlakovou konsolidací 

v oblastech se zvýšenou lokální koncentraci napětí HM. V místech tektonických 

ohlazů s jejich rovnou (přímou) plochou se tyto změny rovněž vyskytují ale jejich 

mocnost je cca do 0,3 mm a mají spíše rovinný, plošný charakter (Obr. 30, Obr. 

31). 

 

Tab.  1 Základní údaje o analyzovaných zkušebních tělesech 
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1 

Tmavě šedý kompaktní prachovec 
jemně nepravidelně laminovaný 

písčitou frakcí 
3 

Lokální změny pod tektonickými zrcadly do 
hloubky 0,4 až 0,8 mm, plošný rozměr změn ve 
směru kolmém a paralelním k lineaci do cca 10 
mm, bez výskytu duktilních oblastí v celém 
objemu vzorku 

47 

2 
Tmavě šedý kompaktní prachovec 

jemně nepravidelně laminovaný 
písčitou frakcí 

2 

V jednom případě byla nalezena lokální změna 
pod tektonickým ohlazem do hloubky cca 
0,4 mm, plošný rozměr změn ve směru kolmém 
a paralelním k lineaci cca 8 mm, resp. 6 mm, 
bez výskytu duktilních oblastí v souvislosti 
s přesmykovou strukturou 

17 

3 Tmavě šedý kompaktní prachovec 
jemně nepravidelně laminovaný 

písčitou frakcí 

2 

Pod oběma tektonickými ohlazy ve vzorku byly 
nalezeny lokální změny čočkovitého charakteru 
zasahující do hloubky do cca 0,2 do 0,4 mm, 
plošný rozsah změn ve směru kolmém a 
paralelním k lineaci cca do 2 mm, 
synsedimentární duktilní deformace (Obr. 28 
Obr. 29) 

12 

4 
Tmavě šedý kompaktní prachovec 

jemně nepravidelně laminovaný 
písčitou frakcí 

1 

Byla nalezena změna pod tektonickým ohlazem 
deskovitého tvaru do maximální hloubky cca 
0,7 mm, majoritně od 0,2 mm do 0,4 mm, plošný 
rozměr změn ve směru kolmém a paralelním k 
lineaci cca 9 mm, resp. 17 mm, synsedimentární 
duktilní deformace. (Obr. 30, Obr. 31,) 

13 
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5 

Tmavě šedý kompaktní prachovec 
jemně nepravidelně laminovaný 

písčitou frakcí 
1 

Byla nalezena plošná změna pod tektonickým 
ohlazem do maximální hloubky cca 0,4 mm, 
plošný rozměr změn ve směru kolmém a 
paralelním k lineaci cca 18 mm (přes celý 
vzorek), resp. 8 mm.  

12 

6 

Lesklé uhlí páskované s viditelnými 
kulovitými útvary na tektonických 

ohlazech 
2 

 V celém objemu vzorku nebyly zaznamenány 
změny způsobené tektonickými procesy,  na 
řezech viditelné kulovité útvary pyritů, tzv. 
framboidů (Obr. 32) 

49 

7 

Tmavě šedý kompaktní prachovec 
jemně nepravidelně laminovaný 

písčitou frakcí 
1 

Byla nalezena lokální změna pod tektonickým 
ohlazem v depresi tektonického ohlazu, plošný 
rozsah do cca 10 mm, hloubka změny do cca 
0,8 mm,  

11 

8 

Tmavě šedý kompaktní prachovec 
jemně nepravidelně laminovaný 

písčitou frakcí 
1 

Byly nalezeny tři výraznější lokální změny pod 
tektonickým ohlazem čočkovitého tvaru s 
plošným rozsahem do cca 4 mm, hloubka 
změny max. do 0,5 mm,  

21 

  
 
 
 

 

Obr. 28 Vizualizace lokálních změn na kontaktu tektonického ohlazu na tomografickém řezu  
zkušebního tělesa č. 3,  zy - paralelní s lineací 
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Obr. 29 Vizualizace lokálních změn na kontaktu tektonického ohlazu na tomografickém řezu  
zkušebního tělesa č. 3  zx kolmém k lineaci. 

 

Obr. 30 Vizualizace lokálních změn na kontaktu tektonického ohlazu,  tomografický řez zkušebního 
tělesa č. 4 yx - subparalelní s lineací 
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Obr. 31 Vizualizace lokálních změn na kontaktu tektonického ohlazu,  tomografický řez zkušebního 
tělesa č. 4 zy - paralelní s lineací 

 

 

 
 

Obr. 32 Vizualizace tomografického řezu zy (paralelní s lineací) uhelného vzorku s pyritovými 
framboidy, barevná škála reprezentuje objem framboidů zachycených tomografickým řezem. 

Duktilní deformace zřetelné na vrstevních plochách jsou s největší pravděpodobností 
synsedimentárního původu 

. 
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6 Zjišťování horizontálních napětí  

6.1 Princip metody hydraulického štěpení stěn vrtu 

(hydrofracturing) 

Metoda hydraulického štěpení stěn vrtu je jednou z mála metod 

umožňujících zjišťování napětí v oblastech horninového masivu dostupných pouze 

vrty. Metoda hydraulického porušování stěn vrtu byla původně zavedena 

na přelomu 40. – 50. let v naftovém průmyslu pro zlepšení vydatnosti těžních vrtů 

a teprve později se rozšířilo její použití pro stanovení horizontálních napětí. Dosah 

této metody do masivu je závislý jen na manipulačních délkách spojovacího 

materiálu a charakteristikách použitého vysokotlakého čerpadla. Experimentální 

měření je vztaženo k větší části masivu, nacházející se v okolí vrtu, než je tomu 

například u metody zjišťování napětí horninového masivu metodou odlehčeného 

vrtného jádra. Ta má spíše charakter bodového měření a může být významně 

ovlivněna anizotropii přetvárných vlastnosti hornin v místě měření. Vzhledem 

k délkám sondy zabezpečujícím rozvoj trhliny v masivu se jedná o oblast 

s lineárními rozměry řádu decimetrů až prvních metrů. Metoda je aplikována 

v kompaktních horninách ve vybraných místech tak, aby pro měření byla 

využívána pouze jedna přirozená, nebo jedna uměle vytvořená trhlina trhací 

intervalovou sondou HF aparatury.  

Základní fáze metody lze charakterizovat jako: 

 výběr místa a vytvoření izolované trhliny resp. izolace přírodní trhliny 

od okolí, 

 zjištění normálové složky napětí na vytvořené trhlině, 

 zjištění orientace trhliny v prostoru. 

Pro zjišťování napětí v horninovém masivu hydraulickým porušováním byla 

ve všech výše uvedených případech použita aparatura Hydrofrac – Perfac firmy 

MeSy Bochum (Obr. 33). Zařízení je upravené pro zjišťování napětí ve vrtech 

o průměru 76 mm. 
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Obr. 33 Aparatura Hydrofrac – Perfac firmy MeSy 

 

Základní zařízení aparatury Hydrofrac – Perfac (Obr. 33) se skládá z: 

 řídícího panelu s ventilovým systémem, 

 záznamového  zařízení (záznam průběhu tlaku na čase), 

 vysokotlaké pumpy, 

 vysokotlakého spojovacího materiálu (hadice, spojky), 

 měřící  sondy (trhací (intervalové) a otiskové), 

 orientačního zařízení do vrtu (aretační kompas). 
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Obr. 34 Funkční schéma aparatury Hydrofrac - Perfrac (Staš, 2000)) 

 

Zjišťování napětí v horském masivu tímto způsobem (Obr. 34), je založeno 

na předpokladu, že v jistý okamžik experimentu se dostává do rovnováhy tlak 

hydraulického média otevírající trhlinu a napětí v hornině, snažící se trhlinu uzavřít 

(Baumgartner, Rummel 1989). Tento tlak pak odpovídá napětí působícímu 

po normále k vytvořené rovině trhliny. Kromě toho lze ze zápisu průběhu tlaku 

na čase odečíst další charakteristické hodnoty. Jsou to hodnoty tlaku 

hydraulického média, způsobující vznik trhliny ve vrtu a hodnoty tlaku nezbytného 

pro znovuotevření uzavřené trhliny. Podmínkou pro nasazení této metody je však 

dostatečně nepropustné prostředí schopné křehkého lomu pro vytvoření jednotlivé 

trhliny. Další podmínkou pro nasazení této metody je předpoklad, že měřící vrt je 

navrtán ve směru jednoho z hlavních působících napětí v HM. Pro případ 

zjišťování horizontálních složek hlavních napětí se jedná o vertikální vrty, kdy 

se předpokládá, že jedním z hlavních napětí je právě napětí působící 
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ve vertikálním směru (např. v oblastech které nejsou významně ovlivněna 

antropogenní činností v HM nebo výraznými geodynamickými procesy). 

Princip měření spočívá v utěsnění předem vybraného úseku vrtu délky cca. 

50 –100 cm. V průběhu měření je v tomto měřícím úseku zvyšován tlak 

hydraulického média (tlaková voda z vysokotlaké pumpy) do chvíle křehkého 

porušení stěny vrtu vytvořenou trhlinou, tento tlak označujeme symbolem Pc. 

V dalším pořadí jsou na této trhlině měřeny několikanásobně znovuotevírací (Pr) a 

zavírací tlaky trhliny (Psi), které představují významné parametry (hodnoty) 

vstupující do výpočtu složek napětí horninového masivu. Na obrázku č. Obr. 35 je 

znázorněn modelový záznam průběhu tlaku hydraulického média v průběhu 

vlastního měření, Obr. 36 znázorňuje typický záznam vývoje tlaku hydraulického 

média při vlastním měření napětí in situ. Režim zatěžování a odlehčování 

utěsněného úseku hydraulickým tlakovým médiem je upraven tak, aby bylo možno 

odvodit za určitých předpokladů napěťový stav, který působí v masivu v místě 

měření. V této první fázi měření (vytvoření trhliny) se používá měřící sonda (Obr. 

34), tzv. intervalová sonda, která je vybavena dvojicí obturátorů pro utěsnění 

štěpícího intervalu v měřícím vrtu. Její pracovní částí je injektážní (štěpící) interval, 

který je vysokotlakými hadicemi a trubkami spojený s ventily a manometry 

umístěnými na řídícím panelu (Obr. 34). Gumové obturátory mají vlastní oddělený 

hydraulický systém od injektážního (štěpícího) intervalu. 

 

 

Obr. 35 Schéma modelového záznamu hydroporušování s vyznačením jednotlivých tlaků 
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Obr. 36 Typický záznam ze zapisovače tlaku na čase s vyznačenými charakteristickými tlaky kde 
Pc – kritický tlak pro vznik trhliny, Pr – tlak při znovuotevření trhliny, Psi tlak v okamžiku uzavření 

trhliny 

Druhá fáze měření spočívá ve zjištění orientace vytvořené trhliny 

v prostoru. Pro tuto fázi se používá druhá sonda, výše popsané měřící aparatury, 

tzv. otisková (Obr. 34, Obr. 37). Otisková sonda je jednoduchý gumový obturátor 

délky cca 1,5 m, který je na povrchu opatřen vrstvou speciální plastické gumy. 

Střed této sondy je při měření umístěn do středu měřícího intervalu se vzniklou 

trhlinou, následně je tato sonda natlakována na hodnotu tlaku hydraulického 

média, který převyšuje otevírací tlak trhliny Pr, zjištěný pomocí intervalové sondy. 

Tento tlak je v sondě udržován po nezbytnou dobu, kdy dochází k postupné 

deformaci povrchové vrstvy otiskové sondy, která je vtlačována do znovuotevřené 

trhliny. Po vypuštění tlakové vody z otiskové sondy zůstává v plastické pryžové 

vrstvě otisk (stopa) trhliny, která byla vytvořena v první fázi měření, pomocí 

intervalové (trhací) sondy (Obr. 37). Po vytažení sondy z vrtu se stopa trhliny 

překreslí na archivační (dokumentační) fólii s vyznačenou značkou pro stanovení 

její orientace v prostoru (např. u vertikálních vrtů je to orientace této značky 

ke směru magnetického severu). Otisková sonda je v průběhu obtiskování stopy 

trhliny spojená nemagnetickým soutyčím s aretačním kompasem (zařízením). 

Z tohoto zařízení je možné odečíst směr a úklon vrtu a úhel otočení otiskové 

sondy v průběhu procesu pořizování stopy trhliny po předem nastavené době, 

která musí být kratší než celková doba pořizování otisku trhliny.  
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Obr. 37 Otisková sonda pro zjištění orientace vzniklé trhliny 

6.2 Výsledky měření horizontálních napětí metodou 

hydroporušování v zájmové oblasti 

V hodnocené oblasti byla v minulosti provedena řada měření horizontálních 

napětí pomocí metody hydraulického štěpení stěn vrtů, za účelem co možná 

nejlépe zmapovat rozložení napětí v této oblasti v návaznosti na výrazné 

tektonické struktury. 

V roce 1995 až 2010 byla provedena metodou hydraulického štěpení řada  

měření v oblasti  dobývacího prostoru Dolu ČSM (Staš et al. 2000, Staš et al. 

2004, Koníček et al. 2011). Měření byla prováděna ve svislých vrtech v oblasti 

důlního pole, v hloubkách přesahujících 15m od ústí vrtu (15 – 45 m). 

V hodnocené oblasti,  tj. v ochranném pilíři jam závodu Sever Dolu ČSM a jeho 

nejbližším okolí bylo v  rámci výše citovaných prací  provedeno 11 měření, která 

jsou přehledně uvedena na Obr. 38 a v  Tab.  2. Pro názornost byla barevně 

odlišena měření v jednotlivých stratigrafických úrovních (v jednotlivých meziloží 

slojí). 
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.  

Obr. 38 Mapka se zanesenými výsledky měření v hodnocené oblasti 
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Tab.  2 Lokalizace a výsledky měření horizontálních napětí 

 

Číslo 
měření 

 (Obr. 38) 
 

Datum 
měření 

Lokalizace ústí vrtu                   
(chodba, staničení) 

[m] 

Souřadnice místa měření [m] Maximální 
horizontální 

napětí SH  
[MPa] 

Minimální 
horizontální 

napětí Sh 

[MPa] 

Orientace 
trhliny                 

[°] X                            
[m] 

Y                          
[m] 

Z              
(ústí vrtu)                          

[m] 

1 12. 5.1995 3500 (20 m) 1 105 105 451 472 -500 8,5 - 22 6 - 11 bez orientace 

2 8. 6. 1995 3509 (90 m) 1 104 885 451 715 -561 18 - 25 11,5 - 15 2°- 9° 

3 29. 9. 1995 300 285 (50 m) 1 104 565 451 673 -623 17 - 18 6-8 59°- 69° 

4 23. 5. 1996 300 287 (123 m) 1 105 380 451 720 -480 47 29 192° 

5 17. 2. 1999 320 220 (285 m) 1 105 771 451 678 -457 24,5 - 25 12,5 bez orientace 

6 30. 7. 2003 294 241 (43,5 m) 1 104 700 451 000 -600 10 - 15 6 - 7,5 82°- 101° 

7 11. 1. 2008 401 382 (1 331 m) 1 105 950 451 762 -665 29 16 135° 

8 18. 12. 2009 3503 (210 m) 1 105 226 451 586 -500 25 13 135°- 161° 

9 14. 10. 2010 300 281/1 (329 m) 1 104 910 451 393 -627 37 - 40 17 - 20 161°- 178 

10 16. 12. 2010 300 287 (490 m) 1 105 186 451 451 -563,7 32 - 45 17 - 22 138°- 162° 

11 20. 1. 2011 
křiž 300 287 x        

300 281/1 
1 105 084 451 304 -597,5 12 - 20 5 - 9,5 146°- 160° 
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Interpretaci měření se zaměřením na oblast OP a jeho nejbližšího okolí lze 

pro účely mé diplomové práce formulovat v následujících bodech: 

 Hodnoty měřených horizontálních napětí ukazují velkou heterogenitu 

napěťového pole a to jak co absolutní velikosti tak i do jejich směrů. 

 Směr maximálních horizontálních napětí v místech těsného okolí velkých 

poklesových dislokací je většinou sblížen se směrem poruchy. 

 U křížících se regionálně významných poruch se směr většího 

horizontálního napětí podle míry přiblížení k poruchám logicky stáčí 

do směru jedné s osních rovin. V některých případech by redistribuce 

napětí mohla být vyvolána protichůdným relativním pohybem bloků vůči 

sobě podél tektonických ploch. 

 U řady měření je možné sledovat ovlivnění napěťových měření intenzivní 

indukovanou činnosti v horninovém masivu. 

 Maximální horizontální napětí v oblasti OP je orientováno převážně 

ve směru SZ-JV.  

 V blízkosti kompresní struktury - přesmyku dochází k rotaci směru 

maximálního horizontálního napětí do směru SSZ-JJV  

 Ve větší vzdálenosti od důlního díla (více než 23 m) výrazně převyšuje 

maximální horizontální napětí vertikální napětí odpovídající hloubce uložení 

pod povrchem (1,5 až 2,1 krát). 

 Poměr maximálního a minimálního horizontálního napětí se pohybuje 

v intervalu 1,8 -2,4 a ve větší vzdálenosti od důlního díla se rozptyl tohoto 

poměru zmenšuje. 

 Vývoje napěťového pole v celém ochranném pilíři vykazuje poměrně velkou 

anizotropii.  
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7 Diskuze 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat litologickou skladbu a 

tektonickou stavbu horninového masivu v lokalitě ochranného pilíře jam závodu 

Sever Dolu ČSM a srovnat výsledky této analýzy s výsledky dosud realizovaných 

měření napětí in–situ provedených metodou hydraulického štěpení. Srovnání mělo 

ukázat, zda a jak ovlivňují reziduální variská tektonická napětí, interpretována na 

základě strukturní analýzy a litologická stavba současná napěťová pole 

v horninovém masivu. Nad rámec původního záměru diplomové práce jsem se 

rozhodla ověřit možnost použití rentgenové počítačové tomografie 

pro mikrostrukturní analýzu křehkého porušení a srovnat výsledky této 

mikroanalýzy s výsledky analýzy v makroměřítku. Ukázalo se, že strukturní stavba 

horninového masivu a sedimentační faktory významně ovlivňují napěťový stav 

v masivu a v kombinaci s indukovaným napětím jsou rozhodujícím činitelem při 

distribuci napěťových polí v lokalitě. Ukázalo se dále, že významným přínosem 

pro strukturní analýzu může být v budoucnu i laboratorní metoda strukturní 

rentgenové počítačové mikrotomografie. Přestože se v této práci nepodařilo zcela 

jednoznačně prokázat některé vazby, věřím, že v rámci aplikace této metody 

na další horninové vzorky z dalších lokalit může přinést zajímavé výsledky a 

přispěje tak ke zkvalitnění strukturní analýzy a jejich praktických aplikací obecně. 

Strukturní analýza a určení možných reziduálních tektonických napětí především 

v okolí tektonických struktur jsou nesporně významným prvkem pro přesnější 

určení oblastí, kde je možno očekávat zvýšená reziduální tektonická napětí. 

S ohledem na vzájemné vazby je však nezbytné analyzovat tektonickou stavbu 

horského masivu zároveň se stavbou litologickou, neboť kompetence hornin 

k porušování a deformacím obecně závisí především na strukturních a 

mechanických vlastnostech jednotlivých litologických typů. S ohledem na zjištěnou 

dobrou shodu nebo alespoň podobnost variských reziduálních napětí odvozených 

ze strukturní analýzy se zjištěným současně působícím napětím (metoda 

hydroporušování ve vrtech), nelze popřít přínos strukturní i litologické analýzy pro 

interpretaci napětí v analyzované lokalitě. V budoucnu bude pravděpodobně 

vhodné rozšířit metody analýzy litologické stavby aplikované v této práci 
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v kapitole 5 o některé další, které lépe charakterizující kompetenci jednotlivých 

litologických typů. Příkladem může být analýza souvrství z pohledu přítomnosti 

mocných pískovcových lavic ve vrstevním sledu (Obr. 18 až 21). 
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8 Závěr 

Závěrem je nutno poznamenat, že jakkoliv jsou vlivy litologických vlastností 

a strukturní stavby horského masivu na distribuci napětí nesporné, nejsou 

rozhodující a velikost jejich vlivu je závislá na mnoha faktorech, především 

na napětí indukovaném hornickou činností. Přesto je nutné jejich primárnímu vlivu 

věnovat nadále pozornost a pokračovat ve studiu a analýze jejich zákonitostí i 

ve vazbách na hornickou činnost a s ní spojenými indukovanými napětími, která 

se ukazují jako rozhodující. 
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