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Anotace 
 

V předloţené diplomové práci jsou shrnuty všeobecné informace, dosavadní 

znalosti týkající se české části hornoslezské pánve. První část se zabývá stručnou 

geologickou charakteristikou pánve, popisuje její geologický vývoj spolu s jeho hlavními 

rysy a člení ji na jednotlivá souvrství a vrstvy. Druhá část se jiţ zabývá samotným popisem 

spodních hrušovských vrstev, jejich vymezením, mocností, rozdělením do jednotlivých 

faunistických horizontů a celkovou geologickou stavbou. V další části jsou popsány 

metodické postupy řešení, které obsahují výchozí údaje spolu s pouţitými podklady, dále 

pak zpracování výchozích dat a grafické zpracování datových podkladů. Podstatou práce 

bylo vytvoření geologických modelů mocnosti a uhlonosnosti spodních hrušovských 

vrstev. Závěr obsahuje vyhodnocení nově vytvořených modelů, jejich interpretace a 

srovnání s jiţ existujícími údaji. 

 

Klíčová slova: česká část hornoslezské pánve, ostravské souvrství, hrušovské vrstvy, 

uhlonosný karbon, uhlonosnost  

 

Summary  
 

This diploma’s thesis offers a summary of general information on the Czech part  

of the Upper Silesian Basin and the existing knowledge of the area. The first part of the 

thesis gives a brief geological characterization of the basin. It also describes its geological 

evolution as well as its principal features and depicts the division of the Upper Silesian 

Basin into constituent formations and members. The second part deals with the description  

of the Lower Hrušov Member. It includes data concerning their delimitation, thickness, 

division into individual faunistic horizons and their overall geological structure. The next 

part proposes methods of solution, which include the initial data together with the used 

materials, and furthermore the initial data processing and the graphic representations  

of used materials. The main part of the thesis was creation of geological models of 

thickness and coal-bearing capacity of the Lower Hrušov Member. Conclusion contains the 

evaluation of new models, their interpretation and comparsion with existing data.  

 

Keywords: Czech Part of the Upper Silesian Basin, Ostrava Formation, Hrušov Member, 

Carboniferous, Coal-bearing capacity 
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Seznam použitých zkratek 
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ČHP  česká část hornoslezské pánve 

ČR  Česká republika 

HP  hornoslezská pánev 

VŠB - TUO  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  

J      jih 
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sk. f. h.  skupina faunistických horizontů 
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směr.  směrodatná 
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str.  strana 

stř.  střední 

sv.  severovýchodní 



Lukáš Vebr: Některé otázky geologického vývoje spodních hrušovských vrstev v ČHP 

 

2011     

SZ  severozápad 

tab.  tabulka 

tj.  to je 

tzn.  to znamená 

tzv.  takzvaný 

UA
10

   uhlonosnost absolutní  

UL
40  

uhlonosnost loţisková  

U
80

   uhlonosnost vypočtená ze slojí o mocnosti vyšší neţ 80 cm 

V  východ 

v.  východní  

viz  lze vidět 

VJV  východojihovýchod 

Z   západ 

z.   západní 

ZSZ  západoseverozápad 

ZV  západovýchod 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lukáš Vebr: Některé otázky geologického vývoje spodních hrušovských vrstev v ČHP 

 

2011  1 

 

1. Úvod 

 

Část pracovníků oddělení nerostných surovin a geoinformatiky institutu 

geologického inţenýrství se jiţ dlouhodobě zabývá problematikou uhlí a jeho 

doprovodných hornin v  české části hornoslezské pánve (dále jen ČHP) a jejich snahou  

je shromáţdit a připravit podklady pro práci, jejíţ náplní by mělo být posouzení některých 

otázek geologického vývoje spodních hrušovských vrstev a charakteristika jednotlivých 

vrstev české části hornoslezské pánve. 

 

Téma fosilních paliv bylo významné jak v minulosti, tak i dnes, a to byl také jeden 

z důvodů, proč mě toto téma zaujalo. Mezi další důvody patřila dostupnost vstupních dat   

a  moţnost spolupráce a podílení se na výše jiţ zmiňované práci. Protoţe se velká část 

jednotek ČHP jiţ zpracovává, je obsah mé diplomové práce soustředěn právě na spodní 

hrušovské vrstvy. 

 

Cílem této práce je řešení některých otázek geologického vývoje spodních 

hrušovských vrstev v české části hornoslezské pánve a zároveň výběr dat, jejich následné 

zpracování a analýza. Nedílnou součástí zadání představuje práce se softwarovým 

prostředím produktu Microstation V8i a InRoads V8i firmy Bentley Systems, Inc. 

Výsledkem jsou mapy, v nichţ je obsaţeno plošné rozmístění jednotlivých úplných vrtů 

zachycujících úplný profil spodních hrušovských vrstev v ČHP a následně mapy mocností, 

uhlonosnosti a počtu slojí těchto vrstev. Jelikoţ jsem se tématem spodních hrušovských 

vrstev zabýval jiţ v předchozí bakalářské práci, je převáţná část rešerše převzata právě  

z této práce a zde je jiţ pouze upravena doplněním některých pasáţí, popřípadě jejich 

redukcí.  
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2. Stručná geologická charakteristika české části 

hornoslezské pánve 

 

Geologií ČHP se zabývalo jiţ mnoho autorů přede mnou a z jejich prací jsem také 

čerpal informace pro svou diplomovou práci. Jedná se především o monografii „Geologie 

české části hornoslezské pánve“ (Dopita et al., 1997), dále „Statigrafie ostravsko-

karvinské kamenouhelné oblasti ve světle paleontologie“ (Šusta, 1928), „Makrofauna 

uhlonosného karbonu československé části hornoslezské pánve“ (Řehoř, Řehořová 1972).  

      

Hornoslezská pánev, jakoţto jedna z nejvýznamnějších evropských paralických  

a limnických černouhelných pánví, zaujímá celkově plochu o rozloze cca 7000 km
2
,
 

z nichţ pouze asi 1550 km
2
 plochy uhlonosného karbonu leţí na našem území České 

republiky. Jelikoţ jsou uhlonosná souvrství většinou zakryta uloţeninami mladšími a jsou 

známá pouze z důlních prací a průzkumných vrtů z povrchu, není jiţní omezení české části 

pánve bezpečně ověřeno. Jen ojediněle vystupují na povrch v podobě malých výchozů od 

Ostravy do Karviné. Jiţněji od Roţnova pod Radhoštěm se uhlonosné sedimenty podle 

geofyzikálních údajů prudce ponořují pod příkrovy Vnějších Karpat, a tedy nelze vyloučit 

moţnost, ţe i v hloubce (2700 - 4700 m) vystupující uhlonosná souvrství na jiţní Moravě 

představují pokračování hornoslezské pánve (dále jen HP).  

 

Dnešní hornoslezská pánev postupně se vyvíjející v závěrečném, 

pozdněvariském stádiu jinak rozlehlé pánevní struktury, představuje denudační zbytek 

moravskoslezské paleozoické pánve. Ta je vyplněna sedimenty devonu, spodního  

a svrchního karbonu a v Polsku i permu. Nadloţí ČHP je tvořeno autochtonními sedimenty 

třetihorního a čtvrtohorního stáří (Dopita  et al., 1997).  

 

2.1. Geologický vývoj ČHP a jeho hlavní rysy 

 

V rámci evropských variscid se hornoslezská černouhelná pánev postupně vyvinula 

v pozdněvariském stádiu rozlehlé pánevní struktury označující také jako moravskoslezskou 

paleozoickou pánev, která je součástí vnějších pásem variského orogénu –  rhenohercynika 
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a subvariscika. Karbonské černouhelné pánve subvariscika jsou charakteristické svou 

pozicí na vnějším okraji vnitřních zón variscid (moldanubické a sasko-durinské zóny). 

Uhlonosné pánve evropských variscid jsou reprezentující synorogenní (kolizní) pánve 

vrcholného stádia akrece mobilních domén severního okraje Gondwany k jiţnímu okraji 

Baltiky, vzniklé dřívějším rozpadem konsolidované kontinentální kůry na jiţním okraji 

Laurasie v předpolí variské mobilní zóny, který byl provázen vznikem pánví předpolí 

(„předhlubní“). Dnešní mapový obraz a celková geologická stavba pánve jsou výsledkem 

vývoje kontinentální kůry v moravskoslezské oblasti Českého masívu a v přilehlé části 

západních Karpat. Zřetelně zde rozlišujeme tři mezi sebou odlišná strukturní patra, a to 

kadomské, variské a alpínské (Dopita et al., 1997).   

 

2.1.1. Kadomské strukturní patro 

 

Toto patro je zastoupeno v moravskoslezské oblasti krystalickými břidlicemi,  

převáţně (rulami, migmatity a fylity) a prostoupeno intruzívy (převáţně granitoidy) 

brunovistulika. Vyvřeliny této staré kry lze datovat do závěru svrchního proterozoika  

aţ nejspodnějšího kambria, stáří těchto hornin bylo určeno v rozmezí 580 - 600 Ma  

(Kalvoda et al., 2008). 

 

2.1.2. Variské strukturní patro 

 

V hornoslezské pánvi je variské strukturní patro výsledkem sloţitého vývoje 

polytypní moravskoslezské paleozoické pánve. Západo-východní a severo-jiţní vývoj 

moravskoslezské pánve je tvořen především zbytky výplně devonské riftové pánve (Hladil, 

1988), která byla vlivem pozdější kolize částečně destruována a její uloţeniny zavlečené 

do kolizní zóny metamorfovány. Na jihovýchodních částech je naopak převládající 

karbonátová sedimentace v pánvi platformního typu, a proto je zde devon s výjimkou 

bazálního klastického souvrství téměř výlučně karbonátový. Zásadním zvratem ve vývoji 

moravskoslezské pánve jsou dokumentující spodnokarbonské sledy, kdy se v důsledku 

kolize obou kontinentálních desek začala vyvíjet flyšová formace drob, prachovců a břidlic 

(mocná 7 aţ 8 km) na západě dříve neţ na východě. Flyš a z části i molasa evropského 
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variského orogénu jsou klasicky vyvinuty na Moravě, v jiných strukturách jako např.  

v rhenohercyniku a saxothuringiku nemá variský flyš tak značný stratigrafický rozsah  

a nedosahuje tak velkých mocností a hrubozrnného vývoje jako právě na Moravě (Dvořák, 

1994).  

 

Tato formace se usazovala postupující kompresí pánve vyvozenou progradujícími 

západními vrásovo-násunovými pásmy a současnou intenzivní subsidencí. Během visé  

se vytvořily v předpolí těchto pásem flyšové pánve dvojího typu a důsledkem jejich 

dynamického vývoje byla rozsáhlá resedimentace siliciklastik a ubývání mocností 

jednotlivých dílčích stratigrafických jednotek směrem od Z k V (Dopita et al., 1997).    

 

2.1.3. Alpínské strukturní patro 

 

Kumpera (1994) uvádí, ţe po doznění variských pohybů, které byly spjaty s pozdně 

paleozoickým magnetismem, bylo subvariscikum začleněno do velké kratonní jednotky – 

epivariské jednotky. Jiţní část hornoslezské pánve byla silněji ovlivněna alpínskými 

endogenními procesy. Trias zastoupen není. V juře a ranné křídě byla pánev patrně oblastí 

souše vznikajícího hluboko sahajícího zvětralinového pláště, jehoţ denudační zbytky dnes 

nacházíme v podobě tzv. pestrých vrstev. Neogén byl poznamenán několika epizodami 

tektonického rozpadu epivariské platformy, kdy se násunem mladoštýrských příkrovů  

a vlivem progradujícího karpatského akrečního klínu postupně tvořily dílčí části 

vněkarpatské předhlubně a došlo k oţivení pohybů podél variských zlomů i v samotné 

pánvi pokračujících do kvartéru spojujících  s projevy převáţně kratonního magmatismu.  

 

2.2. Regionální členění ČHP 

 

Dopita (1997) rozděluje českou část hornoslezské pánve linií bludovického zlomu 

na severní oblast ostravsko-karvinskou a jiţní podbeskydskou (obr. 1).  

 

 

 



Lukáš Vebr: Některé otázky geologického vývoje spodních hrušovských vrstev v ČHP 

 

2011  5 

 

Ostravsko-karvinská oblast je dále členěna orlovskou strukturou na části: 

 

 ostravskou – toto území se nalézá západním směrem od orlovské struktury a sahá 

aţ po západní hranici hornoslezské pánve, 

 karvinskou – rozprostírající se východně od orlovské struktury aţ po česko-polské 

státní hranice. 

 

V podbeskydské oblasti jsou vymezeny tyto části: 

 

 příborská – nalézající se západním směrem od orlovské struktury aţ po západní 

hranici HP, omezená bludovickým zlomem ze severu a janovickým zlomem z jihu, 

 těšínskou – leţící východně od orlovské struktury aţ po hranice ČR s Polskem  

a omezena jako v případě příborské části ze severu bludovickým zlomem a z jiţní 

strany janovickým zlomem, 

 

 

Obr. 1 Územní členění české části hornoslezské pánve (Sivek et al., 2003, upraveno). 
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 mořkovskou – nacházející se západním směrem od kozlovického sedla 

(předpokládané pokračování orlovské struktury), která je dále jiţně omezena 

zlomovým pásmem beskydského stupně, severně janovickým zlomem a ze západu 

posterozivní hranicí, 

 frenštátskou – toto území se nalézá východním směrem od kozlovického sedla, její 

severní a jiţní omezení je stejné jako v předchozím případě, tedy části mořkovské, 

ovšem východní hranice je tvořena výchozy sk. f. h. Štúra na povrch karbonu resp. 

tektonického omezení přednamurského jádra kopřivnicko-třineckého antiklinoria, 

 jablunkovskou – jiţní hranice je tvořena česko-slovenskými státními hranicemi, 

severní hranice je podobná jako u části frenštátské a mořkovské, a východní hranici 

tvoří česko-polské státní hranice. 

 

2.3. Uhlonosný karbon a jeho podloží 

 

Podloţí uhlonosného karbonu hornoslezské pánve je hodnoceno hlavně z pohledu 

paleontologického, kde je znalost geologické stavby a vývoje podloţních útvarů na úrovni 

hypotéz. Zahrnuje velmi hluboké podloţí (hodnocené na základě geofyzikálních metod)  

a hlubší podloţí (zastiţené vrtným průzkumem) charakterizováno viz (tab. 1).   

 

 

Tab. 1 Stratigrafie a litologický charakter hlubšího podloží uhlonosného karbonu (Dopita et al., 1997). 

 

stratigrafická zařazení litologický ráz 

prekambrium rulové krystalinikum 

eifel – spodní givet bazální klastika 

givet - frasn dolomity a vápence 

famen – spodní visé vápence a klastika 

svrchní visé – báze spodního namuru klastika 
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Tato podloţí lze rozdělit na velmi hluboké podloţí, krystalinikum, bazální klastika, 

karbonátový vývoj devonu a spodního karbonu (popisující macošské a líšeňské souvrství) 

a na kulmský flyšový vývoj spodního karbonu (Chlupáč et al., 2002).  

 

2.4. Vývoj uhlonosného karbonu, litologie a stratigrafie 

 

Rytmus variských tektonických pohybů se během spodního namuru postupně 

stabilizoval a v celém prostoru pánve předpolí postupně převládaly podmínky pro 

kompenzovanou subsidenci. Do nadloţí přešla postupně mořská neuhlonosná molasa 

svrchní části hradecko – kyjovického souvrství a to i laterálně do uhlonosné molasy 

paralické označované jako ostravské souvrství a ve středním namuru do uhlonosné 

kontinentální molasy tzv. karvinského souvrství (Dopita et al., 1997).  

 

2.5. Ostravské souvrství 

 

Paralická uhlonosná molasa neboli ostravské souvrství, převaţuje na povrchu 

epivariské platformy a to svou plochou i mocností přesto, ţe se dnes jedná o denudační 

zbytek původně rozsáhlé výplně pánve (obr. 2), (Dopita, Kumpera, 1993). Toto souvrství 

se stratigraficky řadí ke spodnímu namuru a to k subzóně E1 a E2 (tab. 2).  

 

Z hlediska litologického je vrstevní sled spodního namuru ČHP velmi pestrý. Je zde 

velká variabilita sedimentačního prostředí mořského, různé typy přechodného a také 

kontinentálního, čímţ vznikl ve spodním namuru nejpestřejší vrstevní sled v celé 

paleozoické historii Českého masivu. K tomu se také projevil vliv intenzivní vulkanické 

činnosti usazováním mnoţství horizontů vulkanického původu. Ostravské souvrství se ve 

srovnání s podloţními sledy vyznačuje cyklickým střídáním sedimentů. Tyto cykly jsou 

buď úplné, nebo neúplné. Hlavním rysem tohoto souvrství jsou však kontrastní rozdíly ve 

vývoji v předhlubni a na jeho platformě, tj. ve směru Z – V (Kumpera, 1993) probíhající 

v poměrně širokém pásmu podél orlovské struktury. Paralická uhlonosná molasa se také 

významně mění ve směru vertikálním, kdy od spodní části do nadloţí klesá zastoupení 

mořských facií. Spodní namur HP lze charakterizovat jako rozsáhlou dlouhodobě klesající 
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přímořskou, akumulační plošinu, v níţ se uplatňovala rozdílná, vertikální i horizontální 

sedimentační prostředí s rozdílnou dynamikou, vlivem rozdílné aktivity západních i 

východních snosných území. Ostravské souvrství dělíme na 4 litostratigrafické jednotky 

(vrstvy) a to: petřkovické vrstvy, hrušovské vrstvy (spodní a svrchní), jaklovecké vrstvy a 

porubské vrstvy (Dopita et al., 1997). 

 

2.5.1. Petřkovické vrstvy 

 

Jedná se o nejstarší litostratigrafickou jednotku ostravského souvrství, která  

je na bázi vymezena konvenčně proti kyjovickým vrstvám stropem sk. f. h. Štúra a u stropu 

plochou hlavního ostravského brousku, jenţ představuje významný korelační horizont. 

Spodní hranici petřkovických vrstev nemůţeme vţdy zřetelně vymezit i přesto,  

ţe je z praktického hlediska tato hranice velmi důleţitá. Na většině území je nejspodnější 

část petřkovických vrstev charakterizována pozvolným přechodem bezeslojných 

kyjovických vrstev do uhlonosného souvrství za relativně rychlého přibývání pískovců 

ostře nasedajících na jílovce a prachovce sk. f. h. Štúra. Úplná mocnost jednotky 

v Ostravské oblasti dosahuje aţ 760 m. Z litologického hlediska převaţují nad ostatními 

horninami pískovce a to především ve spodní části vrstev. Dále je zde zastoupeno také 

četné mnoţství vulkanogenních hornin a to v podobě tufitů, uhelných tonsteinů a brousků 

(Dopita et al., 1997). 

 

2.5.2. Hrušovské vrstvy 

 

Báze hrušovských vrstev je reprezentována svrchní plochou ostravského brousku  

a strop je tvořen svrchní plochou sk. f. h. sloje 255 (Enna – XXI). Dále je moţné tyto 

vrstvy rozdělit na spodní a svrchní sk. f. h. sloje 163 (Františka – XVI). V ostravské oblasti 

tvoří tyto vrstvy podstatnou část uhlonosného karbonu a to zejména v místech 

synklinálních struktur v podloţí jakloveckých a porubských vrstev. Hrušovské vrstvy 

dosahují nejvyšších mocností (810 – 880 m, výjimečně 1000 m) především v centrální části 

ostravské oblasti. Východním a jiţním směrem pak dochází k výrazným změnám i  

k redukci mocností. Litologicky se vyznačují podobně jako v předchozím případě 
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horninami vulkanogenního původu (tufity, brousky, uhelné tonsteiny), dále  

pak drobnozrnnými slepenci, pískovci různých typů, arkózami, drobami, prachovci, jílovci  

a v neposlední řadě kořenovými půdami a uhlím. Spodní hrušovské vrstvy, jako předmět 

mé diplomové práce, budou dále podrobněji popsány (Dopita et al., 1997).  

 

2.5.3. Jaklovecké vrstvy 

 

V literatuře (Dopita et al., 1997) je spodní hranice kladena na svrchní plochu  

sk. f. h. Enny (XVI) a horní hranici představuje strop sk. f. h. Barbory (XXI). Oproti 

podloţním jednotkám ostravského souvrství vystupují jaklovecké vrstvy na paleoreliéf 

karbonu v daleko menším rozsahu, a proto jsou dnes zachovány pouze v depresních 

strukturách a krách o niţší strukturní úrovni lemující v ostravsko-karvinské části pánve 

jádro ostravské a petřvaldské brachysynklinály. Na Ostravsku dosahují mocnosti aţ 500 m. 

Jako v ostatních vrstvách se i zde střídají různé typy pískovců s prachovci a jílovci  

a samozřejmě s uhlím. Spodní část jakloveckých vrstev tvoří převáţně sladkovodní 

sedimenty, zatímco ve svrchní části je zastoupení sedimentace mořské. 

 

2.5.4. Porubské vrstvy 

 

V současné době určuje spodní hranici porubských vrstev svrchní vrstevní plocha 

nejvyššího horizontu ze sk. f. h. Barbory (XXI). Strop je kladen do počvy sloje 504 

(Prokop), tvořící zároveň také svrchní hranici spodního namuru (tab. 2). Porubské vrstvy, 

jakoţto nejvyšší jednotka ostravského souvrství, byly nejvíce denudovány, proto vystupují 

na paleoreliéfu karbonu v poměrně malých plochách. V ostravsko karvinské oblasti 

dosahuje úplná mocnost aţ 720 m. Z hlediska litologie dochází v porubských vrstvách 

k určitým změnám v sedimentaci. Jedná se např. o zámecký slepenec, dále  

pak bělavý, křemitý pískovec aţ křemenec (ganistr) v podloţí sloje 504 (Prokop). 

Ukládání těchto vrstev skončilo skupinou mořských sedimentů sk. f. h. Gaeblera (XXVII). 

Ke konci spodního namuru vzniká jednotka zvaná karvinské souvrství v důsledku 

tektonické inverze a hiátu (Dopita et al., 1997). 
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Tab. 2 Litostratigrafické členění karbonu hornoslezské černouhelné pánve (Sivek et al., 2003). 
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2.6. Karvinské souvrství 

 

Na rozdíl od ostravského souvrství reprezentuje karvinské souvrství kontinentální 

uhlonosnou molasu, která je zachována v důsledku denudace jen v několika plošně 

omezených zbytcích (obr. 2). Toto souvrství se dle litostratigrafického členění zařazuje  

do středního a svrchního namuru a spodního westphalu (tab. 2). Nálezy úlomků uhlí 

v sedimentech křídy a paleogénu vněkarpatských jednotek potvrzují, ţe sedimentační 

prostor tohoto souvrství byl mnohem rozsáhlejší a sahal mnohem dále od dnešních 

známých výskytů i na českém státním území.  

 

Dle Valterové (1987) je hiát mezi paralickou a kontinentální uhlonosnou molasou 

vyznačen nejen náhlou změnou ve sloţení makroflóry, ale také výraznou změnou 

palynologického obsahu. 

 

Litologicky se karvinské souvrství většinou jeví se zřetelnou cyklickou stavbou, 

kdy začíná ideálním cyklem s bělavými nebo karbonátickými, hrubozrnnými pískovci, 

nebo slepenci s intraklasty uhlí. Dále následují polohy šedých jemnozrnných pískovců, 

nebo prachovců s četnými rostlinnými zbytky a značným podílem muskovitu. Cyklus 

pokračuje tmavou kořenovou půdou prachovito-pelitického sloţení, přecházející následně 

v uhelné sloje. Samotný závěr je tvořen šedými prachovitými jílovci s rostlinnými zbytky 

vzácně také se sladkovodní faunou. Mocnost cyklů je značná a to především ve spodní 

části, kde dosahuje i přes 30 m. 

 

Karvinské souvrství představuje samostatný megacyklus o mocnosti 1000 metrů 

s mocnými cykly a mocnými slojemi při bázi spolu s hrubozrnnými sedimenty, které 

představují sedlové a spodní sušské vrstvy aţ po vyšší doubravské vrstvy ve svrchní části 

souvrství s jemnozrnějšími sedimenty a málo mocnějšími cykly a slojemi. Kontinentální 

uhlonosná molasa je texturně mnohem jednotvárnější neţ paralická. 

 

Toto souvrství dělíme na vrstvy sedlové, sušské (spodní a svrchní) a doubravské  

s. l. , které dále dělíme na doubravské vrstvy s. s. a vyšší doubravské (tab. 2) (Dopita et al., 

1997). 
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2.6.1. Sedlové vrstvy 

 

 Podle Dopity (1997) začínají sedlové vrstvy počvou sloje Prokop (504) a končí 

počvou sloje 605/606 (=33). Z hlediska biostratigrafie tyto vrstvy náleţí ke střednímu 

namuru a spodní části svrchního namuru.  

 

Mocnosti sedlových vrstev dosahují od 120 do 300 m. Na SZ karvinské oblasti 

směrem k orlovské struktuře dochází k úbytku mocností těchto vrstev. V litologii 

reprezentují pískovce vţdy více neţ 50 % mocnosti a objemu jednotky. Dále se zde 

nacházejí kořenové půdy reprezentující jílovce a prachovce, aleuropelity a řada slojí. 

 

2.6.2. Sušské vrstvy 

 

Spodní hranice této jednotky je kladena do počvy sloje 605 (=33b) a svrchní do 

počvy sloje 804 (=16). Sušské vrstvy jsou rozděleny nadloţím sloje (686) sk. f. h. Huberta 

(XXXI) na spodní a svrchní. Celková mocnost se zde pohybuje od 346 do 395 m a tedy 

v průměru činí 370 m.  

 

Litologie sušských vrstev je podobná vrstvám předchozím, avšak dochází zde 

k většímu zastoupení prachovců a jílovců a k podstatnému zjemnění psamitů (Dopita et al., 

1997). 

 

2.6.3. Doubravské vrstvy s.l. 

 

Spodní hranici představuje počva sloje 804 (=16) a svrchní hranice je erozní. Strop 

sloje 876 rozděluje tyto vrstvy na doubravské vrstvy s.s. s mocností 220 aţ 260 m a vyšší 

doubravské vrstvy představující dnes jiţ denudační zbytek původně mocné jednotky. 

Horniny a jejich mineralogické sloţení těchto vyšších vrstev se nijak výrazně neliší od 

doubravských vrstev s.s. Nacházejí se zde jako v ostatních vrstvách pískovce, prachovce  

a uhelné sloje (Dopita et al., 1997). 
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Obr. 2 Odkrytá geologická mapa české části hornoslezské pánve (Martinec et al., 2005). 

 

2.7. Tektonická stavba 

 

Hornoslezskou pánev lze označit za jednu z nejlépe prozkoumaných částí 

východoevropských variscid díky velkému mnoţství údajů získaných generacemi geologů 
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při těţbě uhlí v minulém století. HP zahrnuje jak úseky se značně proměnlivými úklony 

vrstev a sloţitou vrásovozlomovou stavbou, tak úseky s převáţně subhorizontálním 

uloţením vrstev, které jsou porušeny především zlomy, a proto netvoří tektonicky 

stejnorodý celek. 

 

Pánev je jak statigraficky a paleogeograficky (Havlena, 1982), tak i geotektonicky  

a strukturně-tektonicky (Kumpera, 1972, 1980, Kotas, 1985) výrazně asymetrická. 

Strukturní asymetrie pánve se nachází ve dvou hlavních tektonických směrech  

a to: ve směru ZSZ-VJV (v z. části pánve převaha vrásových stylů, ve v. části převaha 

zlomové stavby) a SSV-JJZ (v s. oblastech převaha složitějších tektonických stylů). 

 

 Teritoriálně je ČHP rozdělena orlovskou strukturou do dvou oddělených základních 

celků. Na západní straně orlovské struktury dominují především vrásovozlomové struktury 

směru SSV-JJZ. Na východě převládají strukturní směry Z-V s méně četnými, avšak stále 

výrazných směrů S-J. V okolí Frenštátu pod Radhoštěm míří vrstvy zhruba sv. směrem, 

tedy sledují osní směr orlovské struktury zde označované jako kozlovické sedlo. Západní 

okraj pánve tvoří pásmo s převaţujícími holomorfními vrásami, které jsou dále na východ 

lemované přechodnou zónou idiomorfních vrás, kde lze vymezit pásmo západních 

brachystruktur, dále pak úzké pásmo michálkovické struktury, pásmo východních 

brachystruktur a úzké pásmo orlovské struktury (obr. 3).  

 

 Ostravskou oblast a její západní okrajové pásmo charakterizují antiklinální 

struktury téţ označované jako západní sedla. Oblast těchto sedel patří k strukturně 

nejsloţitějším oblastem ČHP. Touto problematikou se zabývali a zevrubně ji popsali Krejčí 

et al. (1963). 

 

3. Vymezení a geologická stavba spodních hrušovských 

vrstev v ČHP 

 

Podle obce Hrušov byla tato litostratigrafická jednotka vymezena Šustou (1928). 

Hrušovské vrstvy, jak jiţ bylo výše zmíněno, jsou rozděleny na spodní a svrchní. Spodní 
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hrušovské vrstvy jsou vymezeny podle Dopity et al. (1997) počvou, kterou tvoří svrchní 

část ostravského brousku a stropem tvořící sk. f. h. sloje 163 (Františka – XII).  

 

 

Obr. 3 Geologický řez Z-V ostravskou a karvinskou částí ČHP (Dopita, Kumpera, 1991, upraveno). 

 

V ostravské oblasti tvoří hrušovské vrstvy podstatnou část uhlonosného karbonu  

a to zejména v místech synklinálních struktur pod jakloveckými a porubskými vrstvami. 

Tato jednotka se nachází také v karvinské oblasti a to v značných hloubkách. V celé oblasti 

nasedají hrušovské vrstvy na vrstvy petřkovické. Sk. F. h. Františky tvořící svrchní plochu 

sp. hrušovských vrstev je téměř rozšířena po celé ČHP (obr. 4), (převážně písčitého nebo 

jílovitého charakteru) a její mocnost je značně proměnlivá. Tak např. v oblasti ostravské 

dosahuje mocnosti aţ 166 m, v oblasti příborské 145 m a dále její mocnost klesá jiţním 

směrem aţ na 85 m v oblasti mořkovské. Tato skupina je známá ve frenštátské oblasti  

a to pouze z její západní části, kde byla její mocnost pouhé 3 m (vrt NP 523 – NP 553)  

a východněji uţ není vyvinuta.  

 

3.1. Mocnost spodních hrušovských vrstev dle literatury 

 

Z velké části jsou směrem k jz. části ostravské oblasti a příborské oblasti zachyceny 

mocnosti spodních hrušovských vrstev v mocnostech (307 m – NP 166 a 398 m – NP 135). 
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Největších mocností dosahují tyto vrstvy v ostravské oblasti a to zejména v její centrální 

části. V okolí Dolní Lutyně dosahuje úplná mocnost spodních hrušovských vrstev 380 m 

(vrt NP 730), v průzkumném území Věřňovice cca 400 m a v okolí Václavovic 245 m (vrt 

NP 205). 

 

 

 

Obr. 4 Výskyt spodních hrušovských vrstev (Martinec et al., 2005, upraveno). 

 

Legenda:  1. města 

2. státní hranice 

3. posterozní hranice pánve 

4. výskyt spodních hrušovských vrstev  

 

 K mírné redukci mocnosti dochází také v oblasti příborské a to jak v. a jv., tak  

i jz. směrem. Ve směru Ostrava-Paskov-Staříč  činí redukce zhruba 20 aţ 30 % a průměrná 

mocnost vrstev zde klesá na 340 – 220 m. Rozsah mocností v dobývacím prostoru dolu 
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Paskov činí 285 – 240 m a v PÚ Paskov – západ činí průměrná mocnost jiţ 350 m. 

V oblasti Příbor - sever je mocnost sp. hrušovských vrstev 280 m, Příbor - západ v rozmezí 

270 – 320 m (Dopita et al., 1997). V celé ploše jsou hrušovské vrstvy vyvinuty 

v mořkovské a frenštátské oblasti, ale zároveň jsou zde nejvíce redukovány. 

 

3.2. Faunistické horizonty 

 

Faunistické horizonty celkových hrušovských vrstev rozdělili Řehoř a Řehořová 

(1972) do 7 skupin označených čísly X – XVI, přičemţ nás budou zajímat jenom horizonty 

sp. hrušovských vrstev tzn. sk. f. h. Růţeny (X), sk. f. h. Olgy (XI) a sk. f. h. Františky 

(XII). Vývoj a rozšíření faunistických horizontů hrušovských vrstev je ověřen na většině 

území moravské části hornoslezské pánve. Přestoţe počet faunistických horizontů  

v hrušovských vrstvách ve srovnání s horizonty petřkovických vrstev ustupuje značně  

do pozadí, mají faunistické horizonty zejména mořské a lingulové fauny v hrušovských 

vrstvách mnohem větší regionální stálost (Řehoř, Řehořová, 1974). 

 

3.2.1. Sk. f. h. Růženy (X) 

 

Tato skupina je označena podle sloje Růţena a to z báze hrušovských vrstev 

zahrnující pouze sladkovodní horizonty a v celé ČHP byla zjištěna tam, kde bylo dosaţeno 

báze hrušovských vrstev. Poprvé popsal faunu z nadloţí sloje Růţena (Přibyl, 1960).  

Ve spodní části je ohraničena stropem hlavního ostravského brousku (křemitý, tufitický 

pelit, stálý jen v z. depresi pánve) (Řehoř, Řehořová, 1974) a ve svrchní části bází cyklu 

sloje 127 (Petronela, Pavla). Sladkovodní horizonty této skupiny jsou vyvinuty zejména  

v jiţní části západní deprese. Obsahuje aţ 8 sladkovodních horizontů (Dopita et al., 1997). 

 

3.2.2. Sk. f. h. Olgy (XI) 

 

Tato skupina je pojmenována podle takzvaného sladkovodního patra Olgy, které 

popsal V. Šusta z nadloţí sloje Olga na dole Rudý Říjen. Skupina Olgy je vymezena  
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na spodu bází sloje 138 (Olympia II) a ve svrchní části stropem cyklu sloje 148 (Narcis).  

Sk. f. h. Olgy je vyvinuta v celé ploše ČHP a je zastoupena z převáţné části sladkovodními 

horizonty (až 6). Mořská fauna se vyskytuje v s. části ostravské dílčí pánve (oblasti 

Rychvald, Veřňovice) odkud jsou známy aţ 4 faunisticky chudé horizonty s mořskou nebo 

lingulovou faunou (Dopita et al., 1997). 

 

3.2.3. Sk. f. h. Františky (XII) 

 

Tato skupina je nazvána podle významného mořského horizontu Františky  

a je jedním z nejznámějších a faunisticky nejzajímavějších mořských horizontů ČHP. 

Poprvé uvedl faunu z tohoto horizontu Štúr (1875). K této skupině jsou řazeny ještě 

sladkovodní horizonty z přímého podloţí a nadloţí mořského horizontu. Skupina Františky 

je na spodu vymezena cyklem sloje 163 (Minerva, David) a v nadloţí bází prvních poloh 

pískovců nadloţního slojového cyklu. Tato skupina je vyvinuta v celé předhlubni 

ostravsko-petřvaldské brachysynklinály. Dále se vyskytuje východně jen v karvinské 

oblasti a na Těšínsku (Dopita et al., 1997). 

 

3.3. Vulkanogenní horizonty 

 

Pojem tonstein byl zaveden pro horniny vyskytující se v podobě jílovitých 

proplástků různého petrografického charakteru a různé mocnosti, ať uţ přímo v uhelné 

sloji nebo v její těsné blízkosti v okolních horninách. Jejich významným znakem je 

skutečnost, ţe představují velmi značné plošné rozšíření, a proto se jich vyuţívá při 

identifikaci slojí (Králík, 1959). Počet tonsteinů nacházejících se ve spodních hrušovských 

vrstvách se v jednotlivých publikacích liší, například (Dopita, Králík, 1977) se zmiňují 

pouze o jediném tonsteinu sloje 106 Karel. Jeho stáří je přesně datováno v článku  

Gastaldo et al. (2009) a činí 328,01   0,08 Ma. Horák et al. (1992) jiţ popsali 5 tonsteinů, 

a to v horizontech slojí 106 Karel, 112 Růţena, 127 Petronela, 135 Olympie a 145 Olga.  

K těmto 5-ti vyjmenovaným přidal Dopita et al. (1977) ještě jeden, nacházející  

se v horizontu sloje 169 Adam. 
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4. Metodické postupy řešení 

 

Jako předloha pro vypracování metodických postupů řešení byla pouţita  

má předchozí bakalářská práce (Vebr, 2009), jejímţ cílem byla příprava dat a podkladů  

pro navazující diplomovou práci, dále pak diplomové práce Kandarachevové (2007)  

a Hýlové (2007). 

 

4.1. Výchozí údaje a použité podklady 

 

Předmětem této práce je studie spodních hrušovských vrstev rozkládajících se 

v ČHP, která je z jihu omezena průběhem zlomového pásma beskydského stupně, severní a 

východní hranice je tvořena státní hranicí s Polskem a západní omezení tvoří posterozivní 

styk produktivního karbonu s hradecko-kyjovickými vrstvami neproduktivního karbonu. 

Izolovaný výskyt v tzv. jablunkovském příkopu (obr. 4) není hodnocen z důvodu nízkého 

stupně prozkoumanosti. Cílem diplomové práce je vypracování mapových podkladů 

některých parametrů hrušovských vrstev na základě zpracování vybraných parametrů 

získaných z psaných a kreslených profilů geologicko průzkumných vrtů a tabulkových 

souborů (příloha 1). Tyto mapové podklady (přílohy 2 - 12) byly následně pouţity  

ke zpracování textové části předloţené diplomové práce. 

 

Základní výchozí parametry hodnocené v této práci: 

 

1. úplnost vrtu a posouzení vhodnosti jeho dalšího vyuţití, 

2. mocnost vrstevní jednotky a jejich částí, 

3. celková mocnost uhelných slojí, 

4. počet uhelných slojí, 

5. uhlonosnost.  
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4.2. Zpracování výchozích dat 

 

K základnímu zpracování dat byl pouţit soubor neskenovaných profilů 

průzkumných vrtů z druhé poloviny dvacátého století vznikající v poměrně dlouhém 

časovém období cca od roku 1946 do roku 2000. V tomto časovém rozmezí docházelo 

k intenzivním změnám nejen technologie vrtání, jako např. (zvyšování výnosu jádra), ale 

také technologie sběru, zpracování a následného vyhodnocení dat (změna určování báze  

a stropu hrušovských vrstev). Diplomová práce neobsahuje údaje z důlních děl ani 

z důlních vrtů a vychází výlučně z vrtů povrchových (Vebr, 2009).  

 

4.2.1. Úplnost vrtu a posouzení vhodnosti jeho dalšího využití  

 

Pro danou vrstevní jednotku bylo zpracováno ve výše jiţ zmiňované bakalářské 

práci celkem 285 vrtů, které byly následně rozděleny do dvou kategorií podle nejčastěji  

se vyskytujících typů vrtů (obr. 5), a to na vrty úplné (129) představující 45,26 %  

z celkového počtu povrchových vrtů a zbylé neúplné vrty (156) představující 54,74 %. Typ 

1 odpovídá vrtu, který hrušovské vrstvy vůbec nenavrtal. Typy 2 a 4 zastihly hrušovské 

vrstvy pouze z části. Typ 5 provrtal hrušovské vrstvy celé, avšak z části postiţené erozí. 

Tedy typy 1, 2, 4, 5, byly označeny za vrty neúplné. Naproti tomu typ 3 odpovídal vrtům, 

které prošly jak bází, tak stropem mnou sledovaných vrstev, byl zde zastiţen výskyt všech 

faunistických horizontů a jako jediný byl zařazen do vrtů úplných. V této práci jiţ pracuji 

pouze s úplnými vrty, jeţ bylo nutno znovu několikrát projít a zhodnotit, zda jsou pro 

vypracování mapových podkladů mocností, uhlonosnoti či počtu slojí vrstev vhodné  

či nikoli. Z oněch 129 vrtů (příloha 2) bylo po opětovném posouzení vhodnosti pro další 

vyuţití pouţito pouze 114 vrtů vhodných pro další práci, které činí pouhých 40 %  

z celkového počtu vrtů a zbylých 15 (5,26 %) bylo označeno za problémové (příloha 1),  

s nimiţ jsem nadále nepracoval, ať uţ z důvodu špatné čitelnosti, chybějícího brousku  

v bázi vrstev, zdvojení vrstev, ztráty části jádra nebo z důvodu hydrogeologických 

problémů, popř. došlo-li ke kombinaci některých výše uvedených příčin. Toto zjištění 

spolu s plošným rozmístěním vrtů k ploše výskytu spodních hrušovských vrstev má 

značný vliv na charakter výstupů této práce. 
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Obr. 5 Možné typy zastižení spodních hrušovských vrstev ve vrtných profilech. 

 

4.2.2. Mocnost vrstevní jednotky a jejich částí  

 

Ze všeho nejdříve bylo zapotřebí jednotlivě projít všech 114 vrtů a zjistit přesnou 

výškovou polohu báze a stropu. Zde však nastala otázka, kde přesně končí spodní 

hrušovské vrstvy a kde jiţ začínají hrušovské vrstvy svrchní. Dopita et al. (1977) klade 

hranici mezi spodními a svrchními hrušovskými vrstvami do svrchní plochy sk. f. h. sloje 

163 (Františka - XII). V dnešní době jsou však přijímány zejména dvě alternativy a to:  

 

1. „Svrchní vrstevní plochou mořského patra je podle dosavadní konvence 

horní plocha té vrstvy, která (při postupu shora dolů) má jako první 

průkaznou mořskou faunu, nebo jiné doklady pro mořský původ“ 

(Havlena,1964). 

 

2. Druhá obecně platná alternativa, pro kterou jsem se přiklonil v mé práci i já,  

klade hranici mezi spodními a svrchními hrušovskými vrstvami těsně nad 

poslední nález zkamenělin sk. f. h. Františka XII. 
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  Spodní hranice hrušovských vrstev je dána svrchní hranicí hlavního ostravského 

brousku a tedy ve vrtech, které tento brousek ověřily, bylo určení spodní hranice téměř 

bezproblémové. Naopak vrty, ve kterých nebyl výskyt hlavního ostravského brousku 

zachycen, bylo nutno vyřadit v případě, ţe se poblíţ nenacházel vrt, v němţ by se tento 

brousek vyskytoval a s nímţ by byla moţná korelace. U některých vrtů, a to zejména  

v těšínské části, nebyl vyvinut hlavní ostravský brousek, jakoţ to báze spodních 

hrušovských vrstev a navíc zde byla ve vrtných profilech špatně provedena korelace  

s odchylkou aţ 300 m, a proto bylo zapotřebí porovnat tyto vrtné profily s výsledky, které 

publikoval (Weiss et al., 1975). Dále bylo nutno jednotlivé dílčí části vrstev přepočítat  

z nepravé mocnosti na pravou pomocí goniometrické funkce cosinus spolu s inklinometrií 

(odklon vrstev od normály), uvedené společně s hloubkou měření. Je třeba zdůraznit,  

ţe vrtné profily vznikaly v poměrně dlouhém časovém období a jejich čitelnost nebyla 

vţdy snadná. Byly zde vrty, kde byla inklinometrie prováděna velice nepravidelně, 

většinou se jednalo o vrty, kde nedocházelo k větším odklonům od normály neţ do 10° a 

tyto odchylky by i bez přepočtu na pravou mocnost nijak závaţně neovlivnily výslednou 

hodnotu celkové pravé mocnosti vrstev. V druhém případě se zde naopak vyskytovaly vrty, 

kde byla inklinometrie prováděna velice hustě a zde byl přepočet na pravou mocnost 

proveden aritmetickým průměrem odchylek dílčích částí vrtu. V těchto typech vrtů 

dosahovaly odklony v některých partiích aţ 70° od normály. Tam kde nebyla spolu  

s inklinometrií uvedena hloubka, bylo zapotřebí ji dopočíst podle metráţe uvedené sice  

v kaţdém profilu, avšak ne vţdy čitelně. Získaná data mocností a jejich přepočet na pravou 

mocnost byla zpracovávána ve formě tabulek v softwarovém prostředí Microsoft Excel 

2003. Sečtením dílčích přepočtených pravých mocností jsem pak získal výslednou 

celkovou mocnost spodních hrušovských vrstev v jednotlivých vrtech. Ta slouţila jako 

vstupní data pro tvorbu mapy celkové mocnosti (příloha 3).  

 

4.2.3. Celková mocnost uhelných slojí  

 

Stejně jako i v předchozím případě bylo nutné projít znovu jednotlivé vrtné profily 

a přepočítat nepravé mocnosti slojí na mocnosti pravé pomocí inklinometrie. Jelikoţ vrtné 

profily, jak jsem jiţ výše uvedl, vznikaly v dlouhém časovém období, byly vykreslovány  
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a popisovány celou řadou lidí, coţ vedlo ve své podstatě k nejednotnosti popisu těchto 

vrtných profilů. Některé, především mladší vrtné profily, jiţ byly přehledné, čitelné  

a nebyly s nimi ţádné větší problémy. U starších profilů se však vyskytoval dost často 

problém, a to, ţe do těchto profilů byly často vpisovány tuţkou hodnoty, o jejichţ 

věrohodnosti nemohl být člověk zcela přesvědčen, a tedy v případě výskytu více neţ 

jednoho údaje o mocnosti sloje, jsem se musel rozhodnout pro jeden z nich, se kterým 

budu nadále pracovat. Jelikoţ se jednalo o kreslené vrtné profily, bylo třeba sledovat 

okolní popisky jednotlivých vrstviček a rozlišovat, co je proplástek a co sloj a dále  

pak diferencovat typy uhelných slojí v těchto profilech, např. zda se jednalo o uhlí (nečisté, 

prachové), se kterým se v mocnosti uhelných slojí počítalo či o uhelný jílovec, který nebyl 

do mocností započítáván. Pro mapové výstupy celkové mocnosti uhelných slojí  

(přílohy 4, 7, 10) byla zpracována data ve třech intervalech: 

 

1. celková mocnost uhelných slojí o mocnosti větší neţ 10 cm, 

2. celková mocnost uhelných slojí o mocnosti větší neţ 40 cm, 

3. celková mocnost uhelných slojí o mocnosti větší neţ 80 cm. 

 

Hodnoty všech třech parametrů byly pouţity nejen pro tvorbu prostorových modelů 

jejich vývoje, ale spolu s hodnotami celkové mocnosti také pro výpočet uhlonosnosti.  

V rámci pánve mají svůj význam pro vytvoření geologického prostorového modelu 

uhelných slojí všechny 3 uvedené intervaly. Z báňského hlediska má pak zejména největší 

význam třetí z uvedených intervalů reprezentující celkovou mocnost uhelných slojí  

o mocnosti vyšší neţ 80 cm, jelikoţ jde o sloje, jejichţ mocnost dává za předpokladu 

jistých báňsko-technických a ekonomických podmínek určitou teoretickou naději  

na jejich případnou těţbu.  

 

Je nutno dodat, ţe uvedený parametr, kterým je sledovaná mocnost slojí,  

jen orientačně ilustruje báňské souvislosti vyuţití slojí zde hodnocené vrstevní jednotky  

a pro přesnější závěry by bylo zapotřebí zpracování dalších studií, materiálů a vyhodnocení 

řady dalších parametrů, jeţ by v konečném důsledku podávaly podstatně komplexnější 

pohled. 

 



Lukáš Vebr: Některé otázky geologického vývoje spodních hrušovských vrstev v ČHP 

 

2011  24 

 

4.2.4. Počet uhelných slojí  

 

Obdobný postup, který byl pouţit pro výpočet celkové mocnosti uhelných slojí byl 

aplikován i zde, jeţ byl doprovázen nemalými problémy obdobného charakteru. Počet 

uhelných slojí (přílohy 5, 8, 11) byl sledován v totoţných intervalech jako předchozí 

celková mocnost uhelných slojí tedy: 

 

1. počet uhelných slojí o mocnosti vyšší neţ 10 cm, 

2. počet uhelných slojí o mocnosti vyšší neţ 40 cm, 

3. počet uhelných slojí o mocnosti vyšší neţ 80 cm. 

 

Z hlediska báňských interpretací představuje poměr počtu uhelných slojí určitého 

intervalu k mocnosti vrstevní jednotky, v níţ se vyskytují zajímavý parametr, jeţ můţe 

poslouţit např. pro předběţný a rychlý odhad technicko-ekonomické kvality loţiska. 

 

4.2.5. Uhlonosnost  

 

Z výsledných dat celkové mocnosti a počtu uhelných slojí zpracovaných  

v předchozích odstavcích byla vytvořena data pro uhlonosnost (přílohy 6, 9, 12), která byla 

rovněţ sledována ve třech intervalech: 

 

1. uhlonosnost UA
10

 (poměr mocnosti uhelných slojí nad 10 cm ku celkové 

mocnosti vrstevní jednotky), 

2. uhlonosnost UL
40

 (poměr mocnosti uhelných slojí nad 40 cm ku celkové 

mocnosti vrstevní jednotky), 

3. uhlonosnost U
80 

(poměr mocnosti uhelných slojí nad 80 cm ku celkové 

mocnosti vrstevní jednotky). 

 

V práci Dopity et al. (1997) je uhlonosnost zpracována ve dvou podobách, jednak 

jako celková mocnost uhelných slojí o mocnosti vyšší neţ 10 cm, dále pak 40 cm (viz např. 

str. 60 obr. 37 citované práce), která je udávána v metrech. Druhým typem uhlonosnosti 



Lukáš Vebr: Některé otázky geologického vývoje spodních hrušovských vrstev v ČHP 

 

2011  25 

 

zabývající se právě text v tomto odstavci a jeţ je opět k nalezení ve výše citované práci 

(viz např. str. 149, tab. 44), je poměr mocnosti uhelných slojí nad 10 cm, dále pak 40, 80 

cm ku celkové mocnosti vrstevní jednotky. Takto definovaná uhlonosnost UA
10

, UL
40

, U
80

 

je vyjádřena v procentech. 

 

4.3. Grafické zpracování datových podkladů 

 

Tvorba grafických výstupů předloţené diplomové práce, jeţ mají podobu 

mapových podkladů, byla zaloţena na: 

 

1. zpracování databázových souborů vybraných parametrů získaných z 

kreslených a psaných profilů geologicko-průzkumných vrtů v podobě 

tabulkových souborů (pouţitelnost vrtů, mocnost vrstevní jednotky, celková 

mocnost a počet uhelných slojí o mocnosti vyšší neţ 10, 40, 80 cm) a 

vytvoření jejich prostorových modelů metodou izolinií, 

2. vytvoření topografického a geologického podkladu grafických výstupů, pro 

zobrazení prostorového vývoje sledovaných parametrů, 

3. tvorbě vlastních grafických výstupů diplomové práce vzniklé kombinací 

výše jiţ zmíněných prostorových modelů a grafických výstupů. 

 

Pro tvorbu topografického a geologického podkladu grafických výstupů bylo 

pouţito jiţ dříve vytvořených digitálních podkladů, v nichţ byly provedeny drobné úpravy 

s ohledem na téma mé diplomové práce. Uváděné podklady, rovněţ jako vlastní grafické 

výstupy mé diplomové práce v podobě mapových příloh (2 - 12) byly sestaveny 

v softwarovém prostředí produktu InRoads a Microstation V8i firmy Bentley Systems, Inc. 

Dlouhodobá zkušenost, vyuţívání a znázorňování geologie v ČHP jiţ řadu let byla 

stěţejním důvodem pro pouţití výše zmiňovaného programového produktu. Obrovskou 

předností Microstationu je také moţnost připojení dalších výkresů v podobě referenčních 

výkresů a tím docílit zlepšené interpretace studovaných dat. Grafické výstupy byly pouţity 

pro následné textové zpracování předloţené diplomové práce. 
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5. Prostorový vývoj vybraných geologických parametrů 

spodních hrušovských vrstev v ČHP  

 

V předchozí kapitole byly popsány základní metodické postupy zpracování mé 

diplomové práce. V následujícím textu jiţ budou popsány jednotlivé mapové podklady. 

Mapová příloha 2 zobrazuje lokalizaci úplných pouţitelných a nepouţitelných vrtů. Ostatní 

přílohy (3 - 12) jiţ zachycují prostorový vývoj jednotlivých vybraných parametrů spodních 

hrušovských vrstev. Je potřeba uvést, ţe jsem pracoval výhradně s daty povrchových vrtů 

následně rozdělených na pouţitelné a nepouţitelné, z nichţ se právě velká část 

pouţitelných vrtů vyskytuje převáţně v části příborské. Výsledky mocností v oblastech 

Frenštátska, Mořkovska a zejména pak Karvinska a Ostravska, kde jsou stanoveny 

dobývací prostory, by bylo tedy zapotřebí obohatit o data z těchto dobývacích prostorů, 

aby bylo moţno dojít k přesnějším závěrům, coţ přesahovalo zadání mé diplomové práce. 

Navíc vykreslení prostorových geologických parametrů do jisté míry ovlivnila také volba 

počátku barevně kódovaných výšek mocností, dále pak počtu slojí a uhlonosnosti a její 

krok. 

 

5.1. Vývoj celkové mocnosti spodních hrušovských vrstev 

 

Mocnost spodních hrušovských vrstev (příloha 3) se ve sledované oblasti pohybuje 

v rozmezí od 52,55 m do 415,48 m. Nejvyšších mocností dosahují spodní hrušovské vrstvy 

v pásmu o směru SSV-JJZ (v jehoţ směru dochází také k jeho zúţení) na západ  

od orlovské struktury v severním úseku příborské části (zde dosahují výše jiţ uvedeného 

maxima 415,48 m) a na západě ostravské části (mocnost zde činí 400,45 m). Naproti tomu 

nejniţší hodnoty se objevují jednak v části frenštátské východně od kozlovického sedla 

(zde dosahují svého minima 52,55 m), části mořkovské leţící jiţně od janovického zlomu  

a západně směrem od kozlovického sedla a těšínské a karvinské části leţící východně  

od orlovské struktury. Mezi výše uvedenými pásmy maximálních a minimálních mocností 

leţí pásmo mocností středních. Toto pásmo na severu ČHP leţí mezi oblastí ostravskou  

a karvinskou a lemuje orlovskou strukturu, jak na východě, tak i na západě. Dále pak 

přechází do oblasti příborské, kde pokračuje směrem SSV-JJZ a končí v oblasti mořkovské 
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cca 2 km na jih od janovického zlomu. Lze tedy říci, ţe všechna 3 zmíněná pásma 

(nízkých, středních, vysokých) mocností mají protaţení SSV-JJZ a v tomto směru stejně 

jako ve směru SZ-JV dochází k jejich redukci. Hned pod textem uvádím statistické 

vyhodnocení dat celkové mocnosti spodních hrušovských vrstev viz (tab. 3). 

 

Tab. 3  Statistické vyhodnocení celkové mocnosti spodních hrušovských vrstev. 

 

 

Celková mocnost  
spodních hrušovských vrstev (m) 

Stř. hodnota 248,18 

Chyba stř. hodnoty 6,60 

Medián 251,48 

Směr. odchylka 70,50 

Rozptyl výběru 4970,33 

Špičatost 0,39 

Šikmost -0,12 

Rozdíl max-min 362,93 

Minimum 52,55 

Maximum 415,48 

Součet 28292,92 

Počet 114,00 

  

 

5.2. Vývoj celkové mocnosti uhelných slojí ve spodních 

hrušovských vrstvách o mocnosti vyšší než 10 cm 

 

Souhrnná mocnost uhelných slojí o mocnosti vyšší neţ 10 cm (příloha 4) je 

označována, jak jsem jiţ v předchozí kapitole zmínil, např. v práci M. Dopity et al. (1997) 

jako „uhlonosnost“ (viz např. str. 60 obr. 37 citované práce) a hodnota tohoto parametru  

se udává v metrech. Ve spodních hrušovských vrstvách se tato mocnost pohybuje  

v rozmezí hodnot od 1,17 m do 14,40 m. V rámci této oblasti lze vymezit zhruba tři plochy 

vykazující vyšší mocnosti uhelných poloh, které společně leţí v pásmu o směru SSV-JJZ 

na západ od orlovské struktury, v němţ aţ na drobné relikty v podobě ostrůvků zejména  

v příborské části a většího úseku v severovýchodní části mořkovské, neklesá celková 
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mocnost uhelných slojí pod 3,5 m. První z nich se vyskytuje v těsné blízkosti severní 

hranice ČHP s Polskem, a to v ostravské části nacházející se na západ od orlovské 

struktury, kde dosahuje celková mocnost uhelných slojí maximální hodnoty 14,40 m a není 

vyloučeno, ţe se souhrnně vývoj slojí v těchto mocnostech můţe pohybovat i dále  

na severu za hranicemi mnou studované oblasti. Druhou oblastí dosahující vyšších 

mocností je část příborská leţící mezi janovickým a bludovickým zlomem na západ  

od orlovské struktury. Je zde úsek vzdálený cca 3 km západním směrem od Brušperka,  

kde dosahují hodnoty aţ 14,30 m. Větší plochu mocností pohybujících se v rozmezí  

od 7 do 14 m však představuje příborská část směřující od města Brušperk směrem na 

sever, kde vývoj uhelných slojí v těchto hodnotách pokračuje cca 4,5 km aţ za bludovický 

zlom do části ostravské. Třetí a poslední oblast se souhrnně vyššími hodnotami mocností 

pohybující se v rozmezí od 7 do 10,5 m, leţí v příborské části omezené ze severu 

janovickým zlomem a z východu kozlovickým sedlem, respektive v jejím středu 

nacházejícím se mezi obcemi Mořkov a Kopřivnice. 

 

Tab. 4  Statistické vyhodnocení celkové mocnosti uhelných slojí spodních hrušovských vrstev o mocnosti 

vyšší než 10 cm. 

 

Celková mocnost uhelných slojí 
spodních hrušovských vrstev 

 nad 10 cm (m) 

Stř. hodnota 6,40 

Chyba stř. hodnoty 0,26 

Medián 6,26 

Modus 4,92 

Směr. odchylka 2,76 

Rozptyl výběru 7,59 

Špičatost 0,38 

Šikmost 0,59 

Rozdíl max-min 13,23 

Minimum 1,17 

Maximum 14,40 

Součet 716,94 

Počet 114,00 
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 Část frenštátská spolu s částí těšínskou a západní plochou části karvinské 

představují oblasti, v níţ se vyskytují nejméně vyvinuté polohy uhelných slojí  

co do mocnosti. Svého minima 1,17 m co do celkové mocnosti uhelných slojí dosahuje  

z těchto třech jmenovaných částí území Těšínska. Stejně tak, jak tomu bylo i v předchozí 

podkapitole, přikládám statistické vyhodnocení dat studovaného parametru v podobě 

tabulky 4. 

 

5.3. Počet slojí ve spodních hrušovských vrstvách o 

mocnosti vyšší než 10 cm 

 

V zájmové oblasti se ve spodních hrušovských vrstvách počet slojí o mocnosti vyšší 

neţ 10 cm (příloha 5) mění v rozmezí od 3 aţ do 43. Oblasti se zvýšenými hodnotami  

se nachází v pásmu táhnoucí se směrem JJZ - SSV západně od orlovské struktury,  

ve kterém neklesá počet slojí, aţ na drobné výjimky v podobě ostrůvkovitých reliktů pod 

10, a které obepíná přibliţně 3 plochy výskytu počtu slojí v hodnotách 20 a výše. První 

plochu představuje část ostravská nacházející se v severní části ČHP na západě od orlovské 

struktury, v jejímţ středu se pohybuje počet slojí v hodnotách 10 - 20. Naproti tomu 

vyšších hodnot 20 - 40 nabývá ostravská část v severním okraji při státní hranici s Polskem 

a v jiţním úseku kde přechází do části příborské. Tato druhá oblast ohraničená   

bludovickým zlomem ze severu a janovickým zlomem z jihu na západě od orlovské 

struktury představující vyšší hodnoty počtu slojí z výše uvedených třech ploch 

zaznamenává 2 maximální hodnoty co do počtu, a to 43 slojí v místě vzdáleném na západ 

od města Brušperk přibliţně 4 km a 41 slojí v místě taktéţ vzdáleném od tohoto města 

zhruba 4 km, ovšem severním směrem. Třetí a poslední oblastí výskytu vyšších hodnot 

byla část mořkovská nacházející se jiţním směrem od janovického zlomu na západě  

od kozlovického sedla, především její západní část v těsné blízkosti s hranicemi spodních 

hrušovských vrstev. Větší mnoţství slojí se zde pohybuje pouze v rozmezí od 20 do 30,  

a tedy nedosahuje hodnot, které jsou k nalezení ve výše zmíněných částech ČHP. Část 

frenštátská leţící východně od kozlovického sedla spolu s částí těšínskou a západním 

úsekem části karvinské leţící na východ od  orlovské struktury vykazují nejmenší hodnoty 

počtu slojí dosahující maximálně hodnoty 10. Minimum o hodnotě 3 se nachází stejně tak, 
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jak tomu bylo i v předchozí podkapitole v části těšínské. Statistické vyhodnocení počtu 

slojí spodních hrušovských vrstev o mocnosti vyšší neţ 10 cm (tab. 5). 

 

Tab. 5  Statistické vyhodnocení celkového počtu  uhelných slojí spodních hrušovských vrstev o mocnosti 

vyšší než 10 cm. 

 

Celkový počet uhelných slojí 
spodních hrušovských vrstev 

 nad 10 cm 

Stř. hodnota 18,49 

Chyba stř. hodnoty 0,73 

Medián 17,00 

Modus 17,00 

Směr. odchylka 7,78 

Rozptyl výběru 60,57 

Špičatost 0,59 

Šikmost 0,76 

Rozdíl max-min 40,00 

Minimum 3,00 

Maximum 43,00 

Součet 2090,00 

Počet 114,00 

 

 

5.4. Uhlonosnost UA
10 spodních hrušovských vrstev o 

mocnosti slojí vyšší než 10 cm 

 

Tento typ uhlonosnosti označované jako absolutní UA
10

 (příloha 6), jak jsem jiţ  

v předchozí kapitole zmínil, je také k nalezení např. v práci M. Dopity et al. (1997),  

(viz např. str. 149, tab. 44) a představuje poměr mocnosti uhelných slojí nad 10 cm ku 

celkové mocnosti vrstevní jednotky. Takto definovaná uhlonosnost je vyjádřena  

v procentech.  

 

V ČHP se uhlonosnost spodních hrušovských vrstev pohybuje v rozmezí od 0,71 do 

6,62 %. Oblasti se zvýšenými hodnotami se nachází v pásmu o směru JJZ - SSV západně 

od orlovské struktury, jehoţ převáţná část, aţ na výjimky v podobě ostrůvkovitých reliktů 

na jihu v příborské části, jihu a severu mořkovské části a pásma  
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o směru ZV zhruba ve středu ostravské části neklesá pod hodnotu 1,5 %.  Tedy v ostravské 

části dosahuje vyšších hodnot uhlonosnosti od 3 do 4,5 % severní hranice ČHP s Polskem. 

Střední část, jak jsem jiţ zmínil, kříţí pásmo minimálních hodnot a k jihu směrem  

k příborské části opět uhlonosnost roste. V Příborské části nacházející se mezi 

bludovickým a janovickým zlomem západně od orlovské struktury lze vymezit 4 ostrůvky 

vykazující hodnoty v rozmezí 3 - 4,5 %, z nichţ 2, respektive nejsevernější a nejiţnější, 

disponují hodnotami uhlonosnosti aţ do 6 %. Maximální hodnotu, která činí nad  

6 %, přesněji 6,62 %, je moţno vidět pouze v části mořkovské, přibliţně 2 km SSV  

od obce Mořkov, nacházející se jiţně od janovického zlomu a západně od kozlovického 

sedla. Směrem na jihovýchod od pásma vyšších uhlonosností o směru JJZ - SSV hodnoty 

klesají, a tedy zbylé části zachycující výskyt spodních hrušovských vrstev (část frenštátská, 

karvinská a těšínská) vykazují velmi nízké hodnoty uhlonosnosti do 1,5 %. Minimum  

0,71 % náleţí kupodivu místu jednoho z největších ostrovních reliktů, nepravidelného 

tvaru, nejmenších uhlonosností v příborské části a to vzdálenému cca 2 km na SSZ  

od města Příbor. Statistické vyhodnocení uhlonosnosti spodních hrušovských vrstev  

o mocnosti slojí vyšší neţ 10 cm (tab. 6). 

 

Tab. 6 Statistické vyhodnocení uhlonosnosti UA
10

 (mocnost uhelných slojí nad 10 cm ku celkové mocnosti 

spodních hrušovských vrstev). 

 

Uhlonosnost UA
10 

spodních hrušovských vrstev 
 o mocnosti slojí nad 10 cm (%) 

Stř. hodnota 2,63 

Chyba stř. hodnoty 0,09 

Medián 2,52 

Směr. odchylka 1,04 

Rozptyl výběru 1,09 

Špičatost 1,42 

Šikmost 0,93 

Rozdíl max-min 5,91 

Minimum 0,71 

Maximum 6,62 

Součet 294,83 

Počet 114,00 
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5.5. Vývoj celkové mocnosti uhelných slojí ve spodních 

hrušovských vrstvách o mocnosti vyšší než 40 cm 

 

Stejně, jak tomu bylo v předchozí podkapitole 5.2., jde o obdobu pouţitého 

parametru, avšak popisující vývoj celkové mocnosti uhelných slojí o mocnosti vyšší  

neţ 40 cm. Je samozřejmé, ţe sledovaný parametr zde musí vykazovat niţší hodnoty  

neţ tomu bylo u vývoje celkové mocnosti uhelných slojí spodních hrušovských vrstev  

o mocnosti vyšší neţ 10 cm. Sledovaný parametr (příloha 7) se pohybuje v rozmezí hodnot 

od 0 do 10,15 m. Vyšší hodnoty jsou opět soustředěny do třech částí. První z nich je část 

ostravská na severu ČHP západně od orlovské struktury, kde se vyskytují hned dvě oblasti 

vyšších hodnot oddělené přibliţně v jejím středu mocnostmi dosahujících maximálně 2,5 

m. Jedná se o území s postupným nárůstem mocnosti od 2,5 m na SSV od města Ostravy  

aţ po Polskou hranici, kde je navíc spočteno maximum o výše jiţ uvedené hodnotě  

10,15 m. Druhé území se nachází přesně na opačném konci ostravské části, tedy na jihu, 

kde sousedí s částí příborskou oddělenou příčným bludovickým zlomem, v níţ vývoj slojí  

o téţe mocnosti pokračuje. Mocnost se zde pohybuje v hodnotách dosahujících  

aţ 8,55 metrů.  

 

Druhou částí vyšších mocností souhrnných poloh uhelných slojí je, jak jsem  

jiţ uvedl, část příborská nacházející se mezi janovickým a bludovickým zlomem na západě 

od orlovské struktury. Zde je dosaţeno vyšší hodnoty dosahující 9,09 m především  

v severní oblasti lemující bludovický zlom. Odtud směrem na JJZ dochází k pozvolnému 

úbytku mocnosti a opětovný nárůst lze zpozorovat aţ ve třetí části mořkovské, nacházející 

se jiţně od janovického zlomu na západě od kozlovického sedla. Zde při západní hranici 

vrstev se pohybuje celková mocnost slojí v hodnotách od 2,5 do 5 m, přičemţ v oblasti 

vzdálené přibliţně 2,5 km na SSV od obce Mořkov dosahuje vyšší hodnoty 8,90 m.  

Ve zbylých částech ČHP (část frenštátská, těšínská a karvinská), v nichţ se vyskytují 

spodní hrušovské vrstvy, jsou hodnoty celkové mocnosti slojí minimální, tedy nepřekračují 

mocnost o hodnotě 2,5 m. Minimální mocnost o hodnotě 0 m byla zjištěna v části těšínské 

hned ve dvou vrtech. Statistické vyhodnocení dat studovaného parametru (tab. 7). 
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Tab. 7 Statistické vyhodnocení celkové mocnosti uhelných slojí spodních hrušovských vrstev o mocnosti 

vyšší než 40 cm. 

 

Celková mocnost uhelných slojí 
spodních hrušovských vrstev 

 nad 40 cm (m) 

Stř. hodnota 3,43 

Chyba stř. hodnoty 0,20 

Medián 3,17 

Modus 3,73 

Směr. odchylka 2,23 

Rozptyl výběru 4,96 

Špičatost 0,12 

Šikmost 0,71 

Rozdíl max-min 10,15 

Minimum 0,00 

Maximum 10,15 

Součet 387,91 

Počet 114,00 

 

 

5.6. Počet slojí ve spodních hrušovských vrstvách o 

mocnosti vyšší než 40 cm 

 

Počet slojí o mocnosti nad 40 cm (příloha 8) se ve studovaném území pohybuje  

v rozmezí od 0 do 17. Stejně, jak tomu bylo i u vývoje mocností slojí nad 40 cm,  

je i zde studovaný parametr podobného prostorového vývoje. Vyšších hodnot počtu slojí  

je dosaţeno ve třech částech ČHP, a to v části ostravské, příborské a mořkovské.  

V ostravské části se vyskytují opět 2 oblasti vyšších hodnot, a to na severu a jihu, které 

jsou od sebe odděleny pásmem hodnot niţších nepřekračující 4 sloje. V severním úseku  

je dosaţeno maximální hodnoty 17 co do počtu slojí a jihojihozápadním směrem postupně 

počet slojí klesá. Druhá oblast o vyšším počtu aţ 14 se nachází v jihovýchodní části města 

Ostravy. Na tyto hodnoty navazuje část příborská zejména na severu, kde dosahuje 

hodnoty 12, která je ohraničena janovickým a bludovickým zlomem na západ od orlovské 

struktury. Ve směru SSV - JJZ dochází k redukci počtu slojí doprovázené ostrůvkovitými 

relikty ještě o hodnotách 8 - 12. V třetí části mořkovské omezené janovickým zlomem ze 
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severu západně od kozlovického sedla dosahuje druhého největšího počtu slojí 16 oblast 

vzdálená cca 2 km ve směru SSV od obce Mořkov. Z tohoto místa dochází k postupné 

redukci slojí ve všech směrech. Část karvinská, těšínská a frenštátská představují plochy 

nejmenšího výskytu uhelných slojí, přičemţ v oblasti Těšínska se ve dvou vrtech sloje této 

mocnosti vůbec nevyskytují, a proto je zde hodnota 0. Jako obvykle přikládám statistické 

vyhodnocení dat studovaného parametru (tab. 8). 

 

Tab. 8 Statistické vyhodnocení celkového počtu uhelných slojí spodních hrušovských vrstev o mocnosti 

vyšší než 40 cm. 

 

Celkový počet uhelných slojí 
spodních hrušovských vrstev 

 nad 40 cm  

Stř. hodnota 5,55 

Chyba stř. hodnoty 0,32 

Medián 5,00 

Modus 5,00 

Směr. odchylka 3,39 

Rozptyl výběru 11,52 

Špičatost 0,67 

Šikmost 0,76 

Rozdíl max-min 17,00 

Minimum 0,00 

Maximum 17,00 

Součet 627,00 

Počet 114,00 

 

 

5.7. Uhlonosnost UL
40 spodních hrušovských vrstev o 

mocnosti slojí vyšší než 40 cm 

 

  Tento parametr (příloha 9) je pouţíván pro výpočet uhlonosnosti loţiskové UL
40 

(M. Dopita et al. 1997). Uhlonosnost o mocnosti slojí vyšší neţ 40 cm se ve spodních 

hrušovských vrstvách pohybuje v intervalu od 0 % do 5,38 %. Vývoj tohoto parametru 

vykazuje určité podobné rysy s vývojem celkové mocnosti a počtu slojí o mocnosti  

nad 40 cm (přílohy 7, 8). Z tohoto důvodu je moţno pozorovat velmi podobný obraz jejich 

prostorového vývoje. Jak je na první pohled patrné, převáţnou část tvoří uhlonosnost  
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do 1 %. Vyšších hodnot je dosaţeno pouze ve třech částech ČHP. První z nich je část 

ostravská, která se nachází severně od příčného bludovického zlomu na západě od orlovské 

struktury. V její severní části při státní hranici s Polskem je dosaţeno uhlonosnosti   

o 3,11 %, která rapidně ubývá aţ k samotné jiţní hranici části ostravské spolu s příborskou, 

kde dochází opět k nárůstu aţ na hodnotu 2,69 %. Druhou částí, jak uţ ze samotného textu 

vyplývá, je část příborská, leţící mezi janovickým a bludovickým zlomem západně  

od orlovské struktury, jeţ dosahuje vyšší hodnoty 3, 47 % v místě vzdáleném přibliţně  

3 - 4 km na JJZ od místa kříţení bludovického zlomu spolu s orlovskou strukturou. V jiţní 

oblasti této části se uhlonosnost pohybuje převáţně v hodnotách 1 % aţ na výjimky 

tvořené ostrůvky dosahujících maximálně 2 %. Třetí a poslední částí ČHP,  

kde je dosaţeno vyšších hodnot, je část mořkovská leţící jiţně od janovického zlomu 

západně od kozlovického sedla. Zde je také dosaţeno nejvyšší uhlonosnosti  

5,38 %, a to v místě vzdáleném od obce Mořkov přibliţně 2 km na SSV. Z tohoto místa  

na všechny strany pozvolně klesá. Zbylá část ČHP v místech, kde se spodní hrušovské 

vrstvy vyskytují (část frenštátská, těšínská a karvinská) dosahuje hodnot do 1 %, přičemţ 

minimum o hodnotě 0 % je v těšínské části, jak tomu bylo i v předchozích podkapitolách 

5.5 a 5.6. Statistické vyhodnocení dat sledovaného parametru viz (tab. 9) dole. 

 

Tab. 9 Statistické vyhodnocení uhlonosnosti UL
40

 (mocnost uhelných slojí nad 40 cm ku celkové mocnosti 

spodních hrušovských vrstev). 

 

Uhlonosnost UL
40 

spodních hrušovských vrstev 
 o mocnosti slojí nad 40 cm ( %) 

Stř. hodnota 1,401755582 

Chyba stř. hodnoty 0,085672638 

Medián 1,28 

Modus 0,00 

Směr. odchylka 0,910712634 

Rozptyl výběru 0,829397502 

Špičatost 2,730552544 

Šikmost 1,240200558 

Rozdíl max-min 5,38 

Minimum 0,00 

Maximum 5,38 

Součet 158,40 

Počet 114,00 
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5.8. Vývoj celkové mocnosti uhelných slojí ve spodních 

hrušovských vrstvách o mocnosti vyšší než 80 cm 

 

Stejně jako v předchozích podkapitolách jde opět o obdobu sledovaného parametru, 

avšak s tím rozdílem, ţe popisuje vývoj celkové mocnosti uhelných slojí o mocnosti vyšší 

neţ 80 cm (příloha 10). Pokud se budeme zabývat vyššími mocnostmi, tedy hodnotami, 

kde dosahují celkové mocnosti slojí 2 a více metrů, lze poukázat pouze na malé 

roztroušené ostrovní relikty, a to ve třech částech ČHP ostravské, příborské a mořkovské. 

Hodnoty sledovaného parametru se zde pohybují v intervalu od 0 m do 5,85 m.  

V ostravské části leţící na severu ČHP západním směrem od orlovské struktury dosahuje 

celková mocnost slojí na většině plochy minima, tedy do 1 m. Nachází se zde pouze  

2 nevelké úseky vyšších mocností. Jednak malý ostrůvek rozkládající se přímo ve středu 

města Ostravy a dále pak úsek na severu při hranicích s Polskem, kde nedaleko města 

Bohumín šplhá aţ na hodnotu 4,30 m.  

 

Příborskou část leţící mezi janovickým a bludovickým zlomem západně  

od orlovské struktury, lze rozdělit na 2 území a to leţící na SSV od města Brušperk  

a JJZ od tohoto města. První oblast, především její východní část, disponuje celkovými 

mocnostmi slojí od 1 do 4 m. V místě vzdáleném do 5 km na SSV od Paskova šplhá 

hodnota aţ na 5,85 m. Přestoţe to není nijak velké číslo, jedná se o dosaţené maximum 

zde sledovaného parametru. Druhé jjz. území tvoří aţ na drobné ostrůvkovité oblasti 

mocnosti maximálně do jednoho metru. V poslední části mořkovské stojí za zmínku pouze 

malá oblast leţící na SSV cca 2 km od Mořkova, kde dosahuje 3,75 m. Zbylá oblast tohoto 

území, aţ na malý ostrovní relikt nacházející se mezi Příborem a Kopřivnicí přímo  

v janovickém zlomu, stejně jako část frenštátská, těšínská a karvinská, vykazuje mocnosti  

od 0 do 1 m. Minimální mocnost 0 m, tedy nulového výskytu slojí tohoto průměru, lze 

pozorovat ve všech výše jiţ zmíněných částech ČHP, kde byly spodní hrušovské vrstvy 

vyvinuty. Stejně tak, jak tomu bylo i v předchozích podkapitolách, přikládám statistické 

vyhodnocení dat studovaného parametru v podobě tabulky 10. 
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Tab. 10  Statistické vyhodnocení celkové mocnosti uhelných slojí spodních hrušovských vrstev o mocnosti 

vyšší než 80 cm. 

 

Celková mocnost uhelných slojí 
spodních hrušovských vrstev 

 nad 80 cm (m) 

Stř. hodnota 0,98 

Chyba stř. hodnoty 0,12 

Medián 0,80 

Modus 0,00 

Směr. odchylka 1,24 

Rozptyl výběru 1,54 

Špičatost 1,66 

Šikmost 1,36 

Rozdíl max-min 5,85 

Minimum 0,00 

Maximum 5,85 

Součet 111,05 

Počet 114,00 

 

 

5.9. Počet slojí ve spodních hrušovských vrstvách o 

mocnosti vyšší než 80 cm 

 

Ve spodních hrušovských vrstvách vykazuje tento sledovaný parametr ve srovnání  

s počtem slojí o mocnosti vyšší neţ 10, 40 cm jen velmi malý počet slojí. Hodnoty se zde 

pohybují v rozmezí od 0 do 5. Jak je z mapy (příloha 11) hned na první pohled patrné, 

vykazuje převáţná část ČHP v místech výskytu spodních hrušovských vrstev počet slojí 

tohoto průměru hodnotu 0. Počtu slojí s vyšší hodnotou tedy 2 a více, lze nalézt, stejně 

jako u parametru celkové mocnosti uhelných slojí o mocnosti vyšší neţ 80 cm, pouze na 

malých úsecích části ostravské, příborské a mořkovské. V první části ostravské 

rozkládající se na severu ČHP západně od orlovské struktury lze opět pozorovat oblast na 

severu hraničící s Polskem, kde se vyskytují aţ 3 sloje tohoto průměru, a plochu v podobě 

malého ostrůvku přibliţně ve středu města Ostravy. Část příborskou lze rovněţ, jako tomu 

bylo v předchozí podkapitole, rozdělit na oblast většího počtu slojí na SSV od obce 

Brušperk, kde především v její východní části cca 6 km na západ od Havířova dosahuje 

maximálního počtu slojí 5. Oblast ve směru JJZ se projevuje nulovým výskytem slojí 
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dosahující tohoto průměru aţ na drobné jedince v podobě ostrůvků, kde se nachází 

maximálně jedna sloj daného typu. Mořkovská část dosahuje počtu slojí 2 o souhrnné 

mocnosti vyšší jak 80 cm pouze v místě vzdáleném cca 2 km ssv. směrem od obce Mořkov 

a místě leţícím přímo v janovickém zlomu přibliţně na půl cesty mezi Kopřivnicí a 

Příborem. Zbylé části frenštátská, těšínská a karvinská sloje v těchto mocnostech 

neobsahují vůbec, a proto je zde nulová hodnota sledovaného parametru, stejně jako na 

většině území výše zmíněných částech ČHP vývoje spodních hrušovských vrstev. 

Statistické vyhodnocení dat sledovaného parametru (tab. 11) dole. 

 

Tab. 11 Statistické vyhodnocení celkového počtu uhelných slojí spodních hrušovských vrstev o mocnosti 

vyšší než 80 cm. 

 

Celkový počet uhelných slojí 
spodních hrušovských vrstev 

 nad 80 cm 

Stř. hodnota 0,91 

Chyba stř. hodnoty 0,10 

Medián 1,00 

Modus 0,00 

Směr. odchylka 1,07 

Rozptyl výběru 1,13 

Špičatost 0,71 

Šikmost 1,04 

Rozdíl max-min 5,00 

Minimum 0,00 

Maximum 5,00 

Součet 103,00 

Počet 114,00 

 

 

5.10. Uhlonosnost U80 spodních hrušovských vrstev o 

mocnosti slojí vyšší než 80 cm 

 

Narozdíl od předcházejících uhlonosnotí absolutní UA
10 

a loţiskové UA
40

, u nichţ 

byly vyšší hodnoty lemovány alespoň z části hodnotami středními v širším okolí a bylo 

moţno pozorovat jisté protaţení a jejich postupnou redukci ve směru SSV - JJZ, zde tomu 

tak není (příloha 12). Oblasti s vyšší uhlonosností jsou jiţ soustředěny do třech míst,  
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z jejichţ středu je vidět pokles ve všech směrech a tvoří tak 3 naprosto oddělené ostrovy 

obklopené souvislou plochou uhlonosnosti spodních hrušovských vrstev v intervalu  

0 - 0,5 %. Jedná se o velmi malou oblast v těsné blízkosti Bohumína v části ostravské, 

leţící na S ČHP při hranicích s Polskem na Z od orlovské struktury. Zde je dosaţeno 

hodnoty 1,51 % pouze v jediném vrtu. Lépe tomu je uţ v části příborské nacházející  

se mezi janovickým a bludovickým zlomem, kde je střední aţ vyšší uhlonosnosti dosaţeno, 

co se rozlohy týče, na podstatně větší ploše neţ tomu bylo v části předcházející. Území,  

o němţ zde hovořím, se rozprostírá jz. směrem od místa kříţení orlovské struktury spolu  

s bludovickým zlomem a hodnoty zde dosahují aţ 2,23 %. Ve směru  na JJZ lze ještě vidět 

pár ostrůvků, uhlonosnost zde ovšem nepřekračuje ani 1 %, a proto jim v tomto textu 

nekladu větší pozornost. Třetí a poslední zajímavější oblast se nachází v části mořkovské 

jiţně od janovického zlomu a západně od kozlovického sedla. Zde je dosaţeno maximální 

hodnoty sledovaného parametru U
80

 3 % sv. směrem ve vzdálenosti cca 4 km od obce 

Mořkov.  

 

Tab. 12 Statistické vyhodnocení uhlonosnosti U
80

 (mocnost uhelných slojí nad 80 cm ku celkové mocnosti 

spodních hrušovských vrstev). 

 

Uhlonosnost U
80 

spodních hrušovských vrstev 
 o mocnosti slojí nad 80 cm ( %) 

Stř. hodnota 0,40137186 

Chyba stř. hodnoty 0,051645745 

Medián 0,29 

Modus 0,00 

Směr. odchylka 0,549001799 

Rozptyl výběru 0,301402975 

Špičatost 5,102750816 

Šikmost 1,997150475 

Rozdíl max-min 3,00 

Minimum 0,00 

Maximum 3,00 

Součet 45,36 

Počet 114,00 
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Jak jsem jiţ dříve zmínil, zbylá plocha ČHP zastihující spodní hrušovské vrstvy  

v celé mocnosti vykazuje hodnoty uhlonosnosti dosahující max. 0,5 %. Statistické 

vyhodnocení dat sledovaného parametru viz (tab. 12). 

 

6. Závěr 

 

Cílem této práce bylo řešení některých otázek geologického vývoje spodních 

hrušovských vrstev v české části hornoslezské pánve a zároveň výběr dat, jejich následné 

zpracování a analýza. 

 

Třídění dat nebylo jednoduché, ať uţ z důvodu špatné čitelnosti, chybějícího 

brousku v bázi vrstev, zdvojení vrstev, ztráty části jádra nebo z důvodu hydrogeologických 

problémů, popř. došlo-li ke kombinaci některých výše uvedených příčin. Dále bych chtěl 

zdůraznit, ţe jsem pracoval výhradně s daty povrchových vrtů, a to jen s jejich částí 

představující pouhých 40 % celkového počtu vrtů. Toto zjištění spolu s plošným 

rozmístěním vrtů k ploše výskytu spodních hrušovských vrstev mělo značný vliv na 

charakter výstupů této práce. 

 

Z analýzy prostorového vývoje jednotlivých studovaných parametrů (celková 

mocnost vrstevní jednotky, celková mocnost slojí, počet slojí a uhlonosnost spodních 

hrušovských vrstev o průměru slojí vyšší neţ 10, 40 a 80 cm) lze vyvodit následující 

závěry.  

 

1. Celková mocnost spodních hrušovských vrstev se sniţuje směrem od západu 

k východu, a proto lze hovořit o východo - západní polaritě. Zatímco mocnost 

vrstevní jednotky na západě dosahuje hodnoty nad 400 m především v ostravské 

části, klesá tato hodnota východním respektive jihovýchodním směrem na méně 

neţ 100 m. Lze zde ovšem zaznamenat pokles mocnosti i ve směru SSV - JJZ. 

Jelikoţ v současné době nevyšlo nic nového zabývající se podobnou 

problematikou, porovnával jsem své výsledky s publikací, kterou napsal M. Dopita 

et al. (1997). Přestoţe se tato publikace zabývá celými hrušovskými vrstvami a já 
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se zabývám jen spodní částí hrušovských vrstev, a to ve větším detailu, jsou zde k 

vidění podobné trendy např. v podobě vyšších mocností západně od orlovské 

struktury a jejich úbytek východním směrem. K určení důvodů popsaných změn v 

charakteru vývoje mocností spodních hrušovských vrstev by bylo zapotřebí 

podrobnější analýzy a sledování dalších parametrů, jakým je např. písčitost. V této 

fázi je moţno snad přijmout pracovní hypotézu příčin redukce mocnosti 

vrstevní jednotky východo - západním směrem předpokládané vyklenování 

východních okrajů sedimentačního prostoru pánve. Typické pro tento druh 

vývoje jsou pánve typu foredeep (předhlubně) vyvíjející se v předpolí postupujícího 

orogénu, ke kterým pravděpodobně náleţela i hornoslezská pánev.Pro podrobnější 

a jednoznačnější závěry v problematice vývoje sedimentačního prostoru pánve v 

období vzniku spodních hrušovských vrstev by bylo třeba, jak jsem jiţ uvedl, 

studovat větší počet parametrů a podstatně větší oblast neţ byla hodnocena v této 

práci. 

 

2. Celková mocnost uhelných slojí spodních hrušovských vrstev dosahuje 

nejvyšších hodnot směrem na západ od orlovské struktury. Odtud se směrem na 

východ sniţuje. I zde jsou k nalezení podobné trendy jako v publikaci M. Dopity et 

al. (1997). Oblast zvýšených hodnot celkových mocností uhelných slojí 

vykazuje v zásadě protaţení ve směru SSV - JJZ. Maximální hodnoty mají 

ostrůvkovitý charakter. Sledovaný parametr vykazuje u všech tří sledovaných 

skupin tzn. celkové mocnosti uhelných slojí nad 10, 40 a 80 cm v zásadě shodné 

rysy. 

 

3. Stejně jako u vývoje celkových mocností uhelných slojí ukázal obdobný obraz i 

prostorový vývoj počtu uhelných slojí v jednotlivých vymezených skupinách 

(mocnosti vyšší neţ 10, 40 a 80 cm), coţ je pochopitelné, protoţe jsou oba 

parametry do jisté míry na sobě vzájemně závislé. Zde lze ovšem zpozorovat, ţe se 

u vymezených skupin přesunuje maximum. Tedy u počtu uhelných  slojí o 

mocnosti vyšší neţ 40 cm se maximum nachází na severu ostravské části západně 

od orlovské struktury, zatímco u mocnosti vyšší neţ 80 cm leţí na severovýchodě 

části příborské. Z báňského hlediska lze tedy konstatovat, ţe z pohledu vývoje 
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celkových mocností a počtu uhelných slojí se jako nejpříznivější jeví 

severovýchodní území v příborské části, kde se nachází aţ 5 uhelných slojí o 

mocnosti vyšší neţ 80 cm. 

 

4. Jako poslední parametr hodnocený v této práci byla uhlonosnost. Ta byla 

posuzována stejně, jak tomu bylo v předchozích odstavcích ve třech skupinách 

(mocnosti uhelných slojí o mocnosti vyšší neţ 10, 40, 80 cm ku celkové mocnosti 

spodních hrušovských vrstev). Oproti předchozím parametrům je zde maxima 

dosaţeno v mořkovské části, ovšem je třeba zdůraznit, ţe v této oblasti dosahuje 

celková mocnost spodních hrušovských vrstev od 100 - do 200 m naproti 

mocnostem vyskytujících se v příborské a ostravské části dosahujících hodnoty 400 

m. Z toho vyplývá, ţe ač je zde dosaţeno maxima, nemusí být tato oblast z 

báňského hlediska nejperspektivnější. Jak jsem jiţ výše zmínil, pro učinění 

podrobnějších a jednoznačnějších závěrů týkající se této problematiky by bylo 

zapotřebí studovat větší počet parametrů a podstatně větší oblast neţ byla 

hodnocena v této práci. 

 

Obdobný jev sledovaných parametrů lze pozorovat i u nových modelů ve zbytku 

ostravského souvrství, jejichţ vývoj popsaly ve svých pracích např. Jana Kandarachevová 

a Lada Hýlová. 

 

V průběhu prostorového modelování vývoje jednotlivých sledovaných parametrů 

spodních hrušovských vrstev jsem dospěl k závěru, ţe pouţitý softwarový produkt 

InRoadsSite firmy Bentley Systems, Inc. je pro uvedený typ výstupů dostatečně 

vhodný. Je ovšem zapotřebí před vlastním zpracováním posoudit vstupní informace a 

stejně i tak zabývat se zpracovanými modely, do kterých je nutno vnést vlastní interpretaci 

na základě posouzení z hlediska jejich geologické či technické opodstatněnosti. Dále bylo 

ověřeno, ţe softwarový produkt Microstation V8i firmy Bentley Systems, Inc. 

umoţňuje bezpochyby zpracování publikovatelných map v poţadované kvalitě a 

přesnosti. 
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Ve své diplomové práci jsem zpracoval jednotlivé tématické okruhy vyplývající ze 

zadání práce. Zhodnotil jsem kvalitu a dostupnost informací, provedl výběr metodických 

postupů řešení, ověřil moţnost jejich aplikace a sestavil mapy vývoje sledovaných 

parametrů. V textové části jsem popsal jednotlivé mapové výstupy a provedl jejich 

interpretaci v souladu s mnoţstvím a charakterem vstupních dat. Ačkoliv je práce 

zaměřena pouze na českou část hornoslezské pánve a její interpretační moţnosti jsou tak 

částečně omezeny, domnívám se, ţe práce splnila cíle zadání a osvětlila základy 

geologického vývoje spodních hrušovských vrstev. 
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