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Summary 

Bachelors tresis contains elaborated and evaluated informations about Upper 

Hrušov Member in the Czech part of the Upper Silesian Basin. Geological survey surface 

boreholes penetrating Hrušovs beds are sorted out. The first part of the thesis give basic 

informations about the Upper Silesian Basin – geological charakteristic, geological 

processes connected with its formation and detailed description of individual beds            

of Ostrava and Karviná Formations. The second part is dealing with the Upper Hrušov 

Member. Its definition, geological composition, lithological units, horizont with fauna    

and coal seams are described. In the third part are explained the working methods            

of data for calculating different parameters of the layers and strata as effective thickness 

or the creation of an evolutionary model. These models are explained separately              

in the next chapter. In the final part I have made maps containing the boreholes in full      

or not full of the Hrušov Member. Also We can find maps with the evolutionary 

development of thickness strata and other parameters. 

Keywords: Upper Silesian Basin, Ostrava Formation, Hrušov Member, Carboniferous 

boreholes, map outpust 

 

Anotace 

V předložené diplomové práci jsou zpracovány a vyhodnoceny informace                

o svrchních hrušovských vrstvách v české části hornoslezské pánve. Vytříděny geologicko-

průzkumné vrty, které prochází touto vrstevní jednotkou. V první části je vysvětlena 

geologická charakteristika hornoslezské pánve, geologické pochody vedoucí k jejímu 

vzniku a jsou blíže popsány jednotlivé vrstvy ostravského a karvinského souvrství.            

Ve druhé části týkající se svrchních hrušovských vrstev je popsáno jejich vymezení, 

geologická stavba, litologické jednotky, faunistické horizonty a sloje černého uhlí. Ve třetí 

části jsou uvedeny metodické postupy zpracování dat, určení stropu, báze a odečtení 

sledovaných parametrů mocnosti vrstevní jednotky mocností, přepočet odečtených 
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mocností na pravou mocnost a vytvoření vývojových modelů. Tyto modely jsou jednotlivě 

rozebrány v následující kapitole. V závěru práce jsou vyhotoveny mapové výstupy 

s úplnými a neúplnými vrty zachycující svrchní hrušovské vrstvy, mapové výstupy 

s vývojem sledovaných mocnostních parametrů vrstevních jednotek. 

Klíčová slova: hornoslezská pánev, ostravské souvrství, hrušovské vrstvy, uhlonosný 

karbon, vrty, mapové výstupy 
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1. Úvod 

Hornoslezská pánev je nejdůležitější evropskou černouhelnou pánví, která            

se rozkládá na území Polské a České republiky. V současné době se oddělení ložisek 

nerostných surovin a geoinformatiky Institutu geologického inženýrství HGF VŠB-TU 

Ostrava zaobírá problematikou posuzování geologické situace jednotlivých vrstevních 

jednotek uhlonosného karbonu hornoslezské pánve, jehož součástí je i tato práce. 

Diplomová práce je zaměřena na svrchní hrušovské vrstvy ostravského souvrství 

se záměrem objasnění některých otázek geologického vývoje této vrstevní jednotky. 

Vytříděné profily geologicko-průzkumných vrtů, mapy se situacemi úplných a neúplných 

vrtů, vyhodnocená data a informace o vrstvách z mé bakalářské práce, která byla v roce 

2009 vypracována na toto téma, poslouží jako vstupní element k následné analýze otázek 

geologického vývoje.    

Jednou ze základních geologických otázek je vývoj mocností vrstev mých 

jednotek. Vytvoření modelu a následná analýza prostorového vývoje je cílem                    

mé diplomové práce spolu s dalšími otázkami např. vývoj mocností uhelných slojí a vývoj 

mocností pískovců. Vývoj mocností je sledován v celé ploše posterozního výskytu 

svrchních hrušovských vrstev v české části hornoslezské pánve.  

2. Stručná geologická charakteristika české části 

hornoslezské pánve 

Geologie české části hornoslezské pánve byla tématem mnoha publikovatelných 

prací, avšak převážná část informací existuje ve formě nepublikovaných studií, zpráv, 

výpočtů zásob a koncepcí výhledu těžeb apod. Souhrnně byly poznatky a informace            

o geologii české hornoslezské pánve nově zpracovány v monografii „Geologie české části 

hornoslezské pánve“ (Dopita et al. 1997). Uvedená práce obsahuje odkazy na další 

literaturu, ze kterých jsem rovněž vycházel při následujících zpracování popisných částí 

mé diplomové práce. 
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2.1 Hlavní rysy geologického vývoje a stavby české části 

hornoslezské pánve 

Hornoslezská pánev reprezentuje jednu z nejvýznamnějších evropských 

karbonských černouhelných pánví. Sedimentační prostor se rozprostírá na ploše přes 

7000 km2, z větší části na polském území. Do České republiky zasahuje plocha 

uhlonosného karbonu v podobě výběžku trojúhelníkového tvaru o velikosti cca 1550 km2
. 

Na jihu výběžek proniká do okolí Frenštátu pod Radhoštem, odtud jižněji se podle 

geofyzikálních údajů prudce ponořuje k J pod příkrovy Vnějších Západních Karpat              

ve zlomovém pásmu beskydského stupně. V prostoru sz. od Vsetína vrtem Jablůnka 1 byly 

ověřeny uhlonosné sedimenty v hloubce až 3870 m. Severním směrem                                 

až k SZ – JV ke krakovské zlomové zóně se plocha pánve rozšiřuje. Z geografického 

pohledu ve směru SV – JZ a SV – JZ je omezení pánve možné proložit státní hranicí (Dopita 

et al. 1997, Kachlík 2003, Suk et al. 1991). 

Přesné ohraničení pánve není dosud z větší části známé, neboť většina pánve            

se skrývá pod neogenními sedimenty karpatské předhlubně a flyšovými příkrovy Vnějších 

Západních Karpat. Podle dosavadních výsledků vrtného průzkumu prováděného v okolí 

Němčiček předpokládáme průnik uhlonosných sedimentů až na území jižní Moravy                    

v hloubkách přesahujících 2711 m (báze až 4789 m) (Benada 2003).  

2.2 Postavení hornoslezské pánve v rámci evropských variscid 

Hornoslezská pánev vznikla v závěrečném (pozdněvariském) stádiu rozlehlé 

pánevní struktury moravskoslezské paleozoické pánve, kde je součástí vnějších pásem 

evropského variského orogénu (rhenohercynika a subvariscika). Představuje důsledek 

kolize dvou kontinentů, Gondwany a Baltiky, a následného uzavření rheického oceánu, 

který odděluje téměř v celém vývoji paleozoika severní mobilní okraj Gondwany od jižního 

okraje Baltiky, ve vrcholném stádiu akrece (Grygar 1992). Z přibližně 30° jižních šířek        

ve středním devonu driftoval severní okraj Gondwany (jehož byl Český masív součástí)          

sz. směrem k rovníku. Ve stejném období se j. okraj Laurasie nacházel v rovníkových 

šířkách. Ke kolizi kontinent-kontinent došlo v pozdněvariské etapě (Dopita et al. 1997).  
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Samotná moravskoslezská zóna Českého masívu je v rámci evropských variscid 

výjimečná svou téměř poledníkovou pozicí, tedy prakticky příčným průběhem hlavních 

vrásovo-násunových struktur vzhledem ke generálnímu subequatoriálním trendu 

variského orogénu.  Tuto pravostrannou anomálii způsobenou kosou kolizí vysvětluje 

Grygar (1992) rotací akrečního klínu rhenohercynika a subvariscika moravskoslezské zóny 

k J vysunutí brunovistulika. Specifickým rysem hornoslezské pánve je její silné ovlivnění 

alpskými pohyby, které zdůraznily též kerný rozpad s různorodou hloubkou zaseknutí                 

a odlišnou intenzitou denudace vrstevních sledů (Dopita et al. 1997). 

2.3 Strukturní patra 

Podle Dopity et al. (1997) je geologické uspořádání hornoslezské pánve 

výsledkem vývoje kontinentální kůry v moravskoslezské oblasti Českého masívu                   

a v postraní části přilehlých Západních Karpat, v nichž vznikla tři výrazně odlišná strukturní 

patra (kadomské, variské a alpínské). 

Kadomské strukturní patro je v moravskoslezské oblasti zastoupeno krystalickými 

břidlicemi (převážně rulami, migmatity a fylity) a prostoupeno intruzivy brunovistulika, 

převážně granodiority. Stáří těchto uloženin, které pokládáme za kadomskou molasu, lze 

datovat do závěru svrchního proterozoika až nejspodnějšího kambria a blíže určil Dudek, 

Meklová (1975) na 550 - 660 Ma. S ohledem na pozdější tektonické přepracování jsou znalosti 

o vnitřní stavbě této staré kry malé (Chlupáč et al. 2002, Havlena 1982, Kalvoda et al. 2007). 

Variské strukturní patro v hornoslezské pánvi je výsledkem složitého mobilního 

vývoje variského cyklu, jehož počátek je doložen od siluru a obzvláště pak od devonu 

výraznou z.-v. a s.-j. polaritou moravskoslezské pánve. Ale už spodnokarbonské sledy 

odrážejí zásadní zvrat ve vývoji, v důsledku střetnutí dvou kontinentálních desek, 

nástupem flyšové formace. Sedimentace flyše probíhala za postupující komprese pánve, 

vzniklé progradujícími západními vrásovo-násuvnými pásmy variské sutury, a za soudobou 

sílou subsidence. V kompresním režimu se během visé, v předpolí těchto pásem, vytvořily 

flyšové pánve dvojího typu. Na západě, v prostoru devonsko-tournaiské riftové pánve, 
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vznikla zbytková flyšová pánev, jejichž sedimenty překrývají starší, většinou pelitická          

a vulkanická souvrství riftové pánve.  

V prostoru staré platformy na východě se rozvíjela flyšová pánev předpolí, jakož 

to soustava úzkých dílčích pánví SSV-JJZ směru, vyplňovaných turbidity a izolována 

elevacemi, pouze v nejvýchodnějších částech pánve setrval, i během pozdního visé, 

neúplně dochovaný platformní režim sedimentace karbonátů (Kumpera 1972).                 

Na naznačený dynamický flyšový vývoj v předpolí, jejichž výplň tvoří sedimenty 

siliciklastik, vzniklých z velké části resedimentací na západě vyzdvihovaných flyšových 

pásem, se ukládaly ve spodním namuru až westphalu sedimenty v molasové pánvi. 

Molasa je nejdříve mořská neuhlonosná (hradecko-kyjovického souvrství), dále pak 

paralická uhlonosná (ostravského souvrství), která přechází v kontinentální uhlonosnou 

molasu karvinského souvrství, za vzniku v nejvýchodnějších vrásovo-násunových struktur                

v pásmech michálkovické a orlovské struktury (Dopita – Kumpera 1993). 

Charakteristickým rysem molas je vývoj ve dvou rozdílných tektonických 

prostředí, důsledkem této polarity Z-V jsou zásadní rozdíly v předhlubňovém                       

a platformním vývoji mořské neuhlonosné molasy a paralické uhlonosné molasy. Směrem 

V do platformy klesá mocnost, stupeň prouhelnění, uhlonosnost paralické molasy, počet 

faunistických horizontů, intenzita tektonického přepracovaní (Dopita et al. 1997).    

Alpínské strukturní patro po doznění variských pohybů, spjatých s pozdně 

paleozoickým magmatismem, bylo subvariscikum začleněno do epivariské platformy. Tato 

platforma byla poznamenána několika epizodami tektonického rozpadu, které jsou 

odrazem dějů v alpínské mobilní zóně, zvláště ve Vnějších Karpatech. Intenzivně se platforma 

rozpadá v pozdní křídě za vzniku sudetských orientovaných hrástí a příkopů, dále pak                 

v neogénu pod vlivem progradujícího karpatského akrečního klínu a násunu mladoštýrských 

příkrovů slezského a podslezského. Tyto pohyby pokračují do kvartéru a jsou spojeny 

převážně s projevy kratonního magmatismu. K oživení kvartérních tektonických pohybů 

přispěly i čelní části kontinentálního ledovce (Picha et al. 2006). 
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2.4 Podloží uhlonosného karbonu 

Podle Dopity et al. (1997) je znalost geologické stavby a vývoje podložních útvarů 

uhlonosného karbonu na úrovni hypotéz, dosavadní prozkoumanost vděčí geofyzikálnímu 

a vrtnému průzkumu, ale s ohledem jejich dostupnosti je znalost nerovnoměrná. Výrazně 

vyšší je v jižní části, v severní je prozkoumanost skoro nulová. 

Velmi hluboké podloží je hodnocené na základě interpretace regionálních 

tíhových a seismických geofyzikálních měření. Záznamy z. a j. od Ostravy udávají hloubku 

Mohorovičičovy plochy diskontinuity kolem 32 km a hloubku Conradovy plochy dosahující 

kolem 12-13 km. Z mapy Bouguerových anomálií je znám výskyt záporných anomálií           

v kladném poli v prostoru sv. od Frýdlantu nad Ostravicí směrem k Třinci, které naznačují 

pronikání lehčích granitoidů v podloží krystalinika do těžšího rulového nadloží, 

krystalinikum je v uvedeném prostoru silněji migmatitizováno. 

Krystalinikum jako předvariský krystalinický fundament, označený jako 

„brunovistulikum“, zahrnuje metamorfované flyšoidní sedimenty dosahující hloubky místy 

až -12 km. Dosavadní výsledky studia vrtů ukazují, že komplex ve svrchní části reprezentují 

biotitické plagioklasové pararuly, ve spodní pak migmatitizované ruly a migmatity. 

Biotitické plagioklasové pararuly se vyskytují ve dvou texturních typech, břidličnatých        

a masivních, které se střídají v centimetrových až decimetrových polohách, minerální 

složení obou typů je shodné. Pro migmatitizované ruly a migmatity je charakteristická 

nepravidelná zrnitost, střídání světlých a tmavých pásků (liší se především poměrem 

metaklastů (1-5:10) a substrátu (1:1)). Amfibolity jsou zde vzácné. Při okrajové části pánve        

JV směru bylo zastiženo malé zastoupení magmatických hornin. Stáří metamorfovaného 

komplexu bylo zjištěno a zařazeno metodou K/Ar (Dudek, Meklová 1975) do prekambia 

(období kadomské orogeneze). Krystalinikum má kernou stavbu s převažujícími směry 

struktur SZ-JV (Dopita et al. 1997, Kalvoda et al. 2007). 

Bazální klastika jsou špatně vytříděné sedimentární horniny typu slepenců, 

pískovců, prachovců a jílovců, které nasedají na erozní povrch krystalinika jako první člen 

paleozoického nadložního sedimentárního sledu s průměrnou mocností 100 m. Bazální 

klastika se jeví jako produkt mělkovodního prostředí s přívalovými přínosy zvětralin, 
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ukládajících se patrně v podmínkách aridního klimatu. Zbarvení sedimentů je pestré 

(odstíny hnědé, červené, zelené barvy). Vnitřní stavba klastik je v některých případech 

rytmická nebo cyklická, se slepenci na bázi rytmu a s postupným zjemňováním do nadloží. 

Svrchní část klastik bývá obohacována polohami karbonátů, což nasvědčuje postupnému 

přechodu do nadložních karbonátových sedimentů.  Klastika jsou jen slabě až středně 

zpevněny se stupněm diageneze shodným s diagenezí karbonských klastik. Staří                

je položeno do hranice afel až nejspodnější givet (Chlupáč et al. 2002, Havlena 1982). 

Karbonátový vývoj devonu a spodního karbonu jejichž sedimenty mají převážně 

karbonátový sled, zahrnuje macošské a líšeňské souvrství. Celá pánevní oblast byla              

z počátku givetu od Z zaplavována mořem, po uložení bazálních klastik začalo ukládání 

útesových karbonátů, které doprovázel pozvolný pokles okrajů pevniny, z nichž nebyl 

snášen do pánve téměř žádný klastický materiál. Toto konání trvalo do rozhraní spodní-

svrchní frasn, lokálně až do famenu. Velmi podstatnou úlohu mají pohyby ker podél zlomů 

směru SZ-JV vzniklé v krystaliniku, které v nevelkém počtu byly vyzdviženy. Během 

famenu došlo v celé pánevní oblasti k regresi moře. V ojedinělých částech pánve 

pokračovala karbonátová sedimentace až do visé (polohy pelitů). Macošské souvrství jsou 

sedimenty velmi pestré vertikálně až laterálně proměnlivé s mocností 100-300m. 

Litologicky se rozčleňují do dvou celků. 

Spodní část (lažánecké vápence) tvořena tmavými dolomity s polohami světlých 

vápenců (sedimenty uzavřených zálivů nebo tůní v přílivo-odlivových příbřežních 

plošinách). Dolomity jsou jemnozrnné až celistvé se stromatolity, vápence mají 

jemnozrnnou, mikritickou stavbu bez významnějších nálezů fauny. Druhá součást celku      

je svrchní část (vilémovické vápence), tvořena tmavými vápenci s významnějším zastoupení 

biosparových poloh a světlými jemnozrnnými až celistvými vápenci (sedimenty lagunárního 

prostředí). Macošského souvrství sedimentuje až do spodního frasnu. Líšeňské souvrství        

sedimenty pestré skladby odpovídá prostředí infralitorálu a supralitorálu, v nejvyšších částech 

až příbřežním plošinám. Ukládání sedimentů probíhalo ve famenu až spodní visé. Jsou zde 

převážně vyvinuty biodetritické (kalové) tmavošedé vápence. Významná je přítomnost 

pyroklastického materiálu, ať již v podobě rozptýlených zrn v karbonátech nebo lamin a poloh 
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tufitických jílovců. Mocnost sedimentů líšeňského souvrství nabývá až 160 m (Dopita              

et al. 1997, Dvořák 1994). 

Kulmský flyšový vývoj spodního karbonu představuje siliciklastické sedimenty 

ukládající se na karbonáty jako jemnozrnné, rytmicky střídající se pískovce, tmavé 

prachovce laminované jílovci či pískovci (rytmy dvojčlenné a tříčlenné). Dvoučlenné rytmy 

přecházejí ve vyšších polohách souvrství do tříčlenných a vzrůstá jejich mocnost. Sled má 

povahu mořské molasy a byl Kumperou (1983) shrnut pod označení Beskydský vývoj. 

Přínos sedimentárního materiálu lze předpokládat jak ve směru transgrese, tak                    

i Z a J vystupujících masívů variského předhoří. Vrtným průzkumem bylo zjištěno,              

že během vise se pánevní prostor rozčlenil na dva kontrastní sedimentační prostory - 

předhlubeň (západní okraj pánve) s mocností kulmu až 1300 m a zbytek platformy 

rozprostírající se na východní části pánve, jejíž mocnost je snížena až na několik desítek 

metrů. Sedimentace probíhala od svrchního visé do období spodní části spodního 

namuru. Rozhraní mezi tzv. produktivním karbonem a neproduktivním karbonem je kladeno 

do stropu sk. f. h. Štúra (Dvořák 1994, Kumpera 1983). 

2.5 Litostratigrafické členění uhlonosného karbonu v ČHP 

s ohledem na hrušovské vrstvy 

Tato kapitola je do roku 1928 zpracovaná z odborného článku „Počátky 

litostratigrafického členění české části hornoslezské pánve“ (Kandarachevová et al. 2009).  

Rozvoj těžby vyžadovaly od prvopočátku poznání strukturně-tektonické stavby 

pánve a zákonitostí geologického vývoje uhlonosných sedimentů. To však není možné bez 

správného litostratigrafického členění sedimentů a následné identifikace a korelace 

jednotlivých dílčích jednotek uhlonosného karbonu. 

Nejstarší písemná zmínka o sedimentech černého uhlí v ČHP pochází z roku 1763, 

kde se v podstatě jednalo o charakteristiku uhlonosných sedimentů pánve vycházejících 

na povrch v několika omezených plochách. K nejstarším pracím lze přiřadit rozsáhlou 

monografii Gerharda (1781) ve které uvádí, že uhlí z Hlučína a Petřkovic je starší než uhlí 
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hornoslezské (z bývalé pruské části pánve). Stupeň prozkoumanosti a otvírky dolů vedou 

k bližšímu osvojení geologické stavby a vývoji uhlonosných sedimentů. První pokusy 

geologické charakteristiky spadají do okolí Ostravy, kde uhlí bylo těženo nejdříve. 

K nejznámějším z nich patří práce Jičínského (1865) označována jako „první monografie“, 

autor celou oblast pojmenovává jako ostravsko-karvinský revír. Do stejné skupiny patří       

i práce Foetterleho (1868) a Helmhackera (1873), oba dva autoři rozpoznali, že sloje 

dobývané na Ostravsku jsou starší než sloje na Karvinskou. 

Počátky litostratigrafického členění vrstevní sekvence uhlonosného karbonu 

nalezneme v „druhé monografii“ Jičínského (1885). Jičínský rozděluje sedimenty pánve   

na starší a mladší (odpovídají pravděpodobně ostravským a karvinským vrstvám) a tyto 

vrstvy přiřadil k produktivní uhelné formaci. Práce Eberta (1895) zabývající se celou 

hornoslezskou pánví (českou i polskou částí) je významným mezníkem ve vývoji názorů     

na litostratigrafii ČHP. V práci nalezneme první vymezení sedlových vrstev (oz. jako 

sedlová slojová skupina), ale autor se přiklání k názoru zařazení skupiny k ostravským 

vrstvám. K dalším významným pracím patří práce autora Gaeblera (1909), která 

ostravským vrstvám přiřazuje bázi (petřkovické vrstvy) a jejich nadloží vrstvám 

hrušovským. V Gaeblerově postoji ke správnému pojmenování vrstevních jednotek            

je možné vysledovat zajímavý trend, který spočívá v tom, že v případě starších 

ostravských vrstev se při jejich dělení kloní k názvům používaným v dnešní české části 

pánve, zatímco u mladších vrstevní jednotky používá názvy z dnešní polské části 

hornoslezské pánve. 

Přelomová práce, jejímž autorem byl Gothan (1913), zobrazuje časové zařazení 

litostratigrafických jednotek, kdy k namuru zařadil okrajovou skupinu (starší část 

produktivního karbonu pánve) a k westfálu sedlovou skupinu spolu s nadložní pánevní 

skupinou. Zakončující práce (dvoudílná monografie), staršího období do roku 1928,           

je přiřazena autorovi Petrascheckemu (1926 - 1929). Tato práce vzniká v časové období, 

kdy v ostravsko-karvinském revíru vznikla známá monografie (Folprecht, Patteisky 1928, 

Šusta 1928). Petrascheck se pokouší o podrobnější vymezení jednotlivých 

litostratigrafických jednotek, obzvláště u ostravských jednotek, přičemž hranici pokládá 
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do uhelných slojí.  Rozděleni a pojmenování jednotek je v podstatě shodné s nomografií 

(Folprecht, Patteisky 1928, Šusta 1928), ale autor se přiklání k názvům karvinského 

souvrství z polské části pánve.   

Po roce 1928 v předválečném, válečném období druhé světové války 

v Československu existuje řada prací, ale v žádné nebyly blíže specifikovány hrušovské 

vrstvy. V poválečné obnově průmyslu, zejména v padesátých a šedesátých letech, 

zaznamenala pánev intenzivní rozvoj průzkumných prací v činných dolech i nových polích, 

otvírku nových pater i nových dolů. Tyto aktivity samozřejmě poskytly celou řadu nových 

geologických skutečností ČHP, které mimo jiné vedly k návrhům na úpravu 

litostratigrafického schématu do dnešní podoby. Schéma bylo navrženo Dopitou a použito 

v geologické monografii ČHP (Dopita et al. 1997). Nepochybně k lepší informovanosti 

svrchních hrušovských vrstev přispěly zejména práce Řehoře a Řehořové (1972, 1976), 

kteří zavedli do palenotologie ČHP pojem „skupina faunistických horizontů“, práce 

floristických zhodnocení Purkyňové (1963, 1970) a Gastalda et al. (2009), uhelné 

petrografické studie Beneše a Dopity (1967), studie tufogenních hornin Králíka (1959 – 

1964), katalog Horáka et al. (1992) a řady dalších zpráv a sdělení. Představené publikace 

jsou použity v této diplomové práci, uvedeny v seznamu literatury. 

2.6 Regionálně geologické členění ČHP 

Z regionálně geologického hlediska se území hornoslezské černouhelné pánve, 

původně členilo na ostravsko-karvinskou pánev, která byla vymezena státními hranicemi 

s Polskem a osou bludovického výmolu, a pánev podbeskydskou rozprostírající se jižně   

od předešlé. V hospodářském pojetí se celá oblast české hornoslezské pánve nazývá 

ostravsko-karvinský revír (dále OKR). Pod tímto označením je často uváděna v hornické      

a geologické literatuře.  

Dnes je ČHP rozdělena na oblast ostravsko-karvinskou a podbeskydskou, 

hranice mezi těmito celky leží v linii příčného bludovického zlomu. Pro následné členění 

na dílčí územní celky (obr. 1) jsou respektována strukturně-tektonická kritéria (Dopita       

et al. 1997).  
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Ostravsko-karvinská oblast se dělí na části:  

Ostravskou - území západně od orlovské struktury až po výchozy sk. f. h. Štúra na povrch 

karbonu,  

Karvinskou - území východně od orlovské struktury až po státní hranice s Polskem. 

 

Obr. 1 Uzemní členění ČHP položené na digitální model paleoreliéfu karbonu. 
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Podbeskydská oblast se dělí na části:  

Příborska - území západně od orlovské struktury až po výchozy sk. f. h. Štúra na povrch 

karbonu, jižně omezena janovickým zlomem,  

Těšínska - území východně od orlovské struktury až po státní hranici s Polskem, na jihu 

omezena janovickým zlomem,  

Mořkovska - území západně od kozlovického sedla (předpokládané pokračování orlovské 

struktury), na jihu zlomovým pásmem beskydského stupně, severně omezena janovickým 

zlomem, 

Frenštátska - území východně od kozlovického sedla až po výchozy sk. f. h. Štúra               

na povrch karbonu resp. tektonickým omezením přednamurského jádra kopřivnicko- 

třineckého antiklinoria, severně omezena janovickým zlomem, na jihu zlomovým pásmem 

beskydského stupně,  

Jablůnkovska - území západně vymezeno hranicí frenštátské oblasti až po státní hranici      

s Polskem, jižně zlomovým pásmem beskydského stupně, na severu omezena janovickým 

zlomem 

2.7 Ostravské souvrství 

Ostravské souvrství (dále jen OS) i přes intenzivní denudaci převažuje v ČHP svou 

rozlohou a mocnosti uhlonosné molasy. Rozsah výskytu ostravského souvrství přesahuje 

oblast hornoslezské pánve až do podloží vněkarpatských jednotek na českém (zachycen 

hlubokými vrty u Němčiček na j. Moravě), slovenském, polském ale i patrně také               

na rakouském státním území. Dle nalezené fauny a flory zahrnujeme OS do spodního 

namuru, ale pro nedostatek vůdčí goniatitové fauny je to zařazení nejasné. (Dopita          

et al. 1997, Dvořák 1994). 

Pro svoji rozmanitost sedimentačního prostředí, se zde vyskytuje nejen mořské, 

ale i různé typy přechodného a kontinentálního prostředí. OS se může pochlubit velkou 

intenzivní vulkanickou činnosti, která nám zanechala velké množství horizontů 
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vulkanického původu (uhelných tonsteinů) a smíšených vulkanicko-terigenních hornin 

(brousků a tufitů).  

Sedimenty se vyznačují úplným či neúplným cyklickým střídáním vrstevních sledů 

tektonického vývoje nebo od klimatických změn. Elementární cykly začínají bazálními 

hrubozrnnými pískovci (často spočívající na podložních sedimentech s erozní hranicí), 

přecházejí v prachovce a kořenové aleuropelity, uhelnou sloj a končí aleuropelity nebo 

pelity. Častější jsou neúplné cykly složené ze střídajících se pískovcových poloh nebo 

poloh jílovců a prachovců.  Mocnost cyklů je v rozmezí od 5 do 15 m. Tyto základní cykly 

se sdružují do jednotek vyššího řádu (megacyklů) (Dopita – Kumpera 1993). 

Specifickým rysem OS jsou odlišné rozdíly v jeho vývoji v předhlubni                        

a na platformě ke směru Z-V (Kumpera 1993). Na západní části (v předhlubni) dosahují 

mocnosti až 3200 m, východním směrem vlivem postupujícího vrásovo-násuvného 

variského pásma je sedimentační prostor výrazně redukována až 30 krát. Miniaturizace 

mocnosti Platformy dosahuje místy až na méně než 100 m. Rozhraní mezi vývojem 

předhlubňovým a platformním je položeno v relativně širokém pásmu podél orlovské 

struktury. Oblast ostravská, příborská a mořkovská spadají pod vývoj předhluňový, zbylé 

oblasti mají vývoj platformní. Nejmenší hodnoty mocnosti a uhlonosnosti, nejméně poloh 

tufogenních hornin a nejméně faunistických horizontů se nalézá v jablůnkovské oblasti 

(Dopita et al. 1997, Kumpera 1993).  

Úbytek uhlonosné sedimentace, ba dokonce její vymizení zapříčinilo období 

rozsáhlých mořských záplav. Směrem k J a JV počet faunistických horizontů klesá                

a faunistická společenstva odrážejí postupné vyslazování sedimentačního prostředí,  

v tomto směru jsou zachovány jen čtyři skupiny nejmocnější faunistických horizontů 

Štúra, Enny, Barbory a Gaeblera.  

Dle litostratigrafických jednotek je souvrství rozčleněno podle Dopity et al. (1997) 

na spodní ostravské souvrství (petřkovické a hrušovské vrstvy) a svrchní ostravské 

souvrství (jaklovecké a porubské vrstvy). 
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Petřkovické vrstvy  

Představuje nejstarší stratigrafickou jednotku OS, byla nazvána Šustou (1928) 

podle obce Petřkovice. Na bázi jsou vymezeny stropem sk. f. h. Štúra, a u stropu svrchní 

plochou hlavního ostravského brousku, jakožto významným korelačním horizontem. 

Spodní hranici petřkovických vrstev není možné vždy zřetelně vymezit. Nejspodnější část 

vrstev má charakter pozvolného přechodu neuhlonosných sedimentů hradecko-

kyjovického souvrství do uhlonosných vrstev za poměrně rychlého přibývání pískovců.      

Ve srovnání s vyššími členy OS jsou petřkovické vrstvy nejbohatší na polohy 

vulkanogenních hornin (brousků, tufitů, uhelných tonsteinů). Největší naměřená mocnost 

dosahuje až 760 m (Dopita et al. 1997). 

Hrušovské vrstvy  

Nazval a vyčlenil podle obce Hrušov Šusta (1928). Počátek vrstev pokládáme       

na svrchní plochu hlavního ostravského brousku a konec na svrchní plochu sk. f. h. Enny 

(XVI), nejrozšířenější a nejstálejší skupina faunistických horizontů OS. Hrušovské vrstvy      

se člení na spodní a svrchní, hranice je položena na svrchní plochu sk. f. h. sloje 163 

(Františka - XII). Podstatnou část uhlonosného karbonu tvoří vrstvy v místech synklinálních 

struktur, antiklinální struktury byly částečně zdenudovány. Hrušovské vrstvy v celé oblasti 

nasedají na petřkovické vrstvy. Mocnost vrstev dosahuje až 1100 m (Ševčík 1985). 

Vrstevní sled navazuje na předešlé vrstvy nepřerušenou cyklickou sedimentací v celé 

ploše ČHP s nepatrným úbytkem písčitosti. Představitelé vrstev jsou drobnozrnné 

slepence, pískovce, arkózy, droby, prachovce, jílovce, kořenové půdy, uhlí a vulkanogenní 

horniny. 

Jaklovecké vrstvy  

Název odvozen podle vrchu Jaklovce v Ostravě. Vymezení jakloveckých vrstev 

bylo upřesněno Folprechtem, Patteiským (1928) a Šustou (1928) Spodní hranice 

Jakloveckých vrstev je tvořena svrchní plochou sk. f. h. Enny (XVI) a na svrchu stropem     

sk. f. h. Barbory (XXI). Vrstvy jsou zastoupeny v paleoreliéfu karbonu menší plochou než 

podložní jednotky OS (Obr. 9). Dnes jsou pouze ponechány v depresních strukturách          
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a krách s nižší strukturní úrovní, lemují jádro brachysynklinál a nebo jsou přímo její 

součástí. V celkové mocnosti je patrné snižování V-JV směrem, s maximální velikostí 

kolem 450 m (Dopita et al. 1997). 

 

 Tab. 1 Litostratigrafické členění karbonu hornoslezské černouhelné pánve (Sivek et al. 2003). 
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Porubské vrstvy  

Pojmenovány Folprechtem, Patteiským (1928) a Šustou (1928) dle obce Poruba     

u Orlové. V dnešní době jsou vrstvy vymezeny ve spodní části svrchní vrstevní plochou 

nejvyššího horizontu ze sk. f. h. Barbory, svrchní hranice je položena do počvy sloje 504 

(Prokop). Porubské vrstvy se nacházejí v nejvyšší části OS v jádrech brachysynklinál 

vyskytující se jen jako denudační zbytky. Východním směrem se ponořují pod karvinské 

souvrství. Úplná mocnost vrstev se pohybuje v rozmezí 675 až 720 m. Litologie 

porubských vrstev vykazuje určité zvláštnosti, v sedimentech se objevují významné polohy 

slepenců, které Folprechtem, Patteiským (1928) a Šustou (1928a ) byly pojmenovány 

podle slezskoostravského zámku zámecký slepenec, a mezi pískovci má zvláštní význam 

bělavý křemitý pískovec až křemenec (ganistr). 

2.8 Karvinské souvrství 

Karvinské souvrství představuje kontinentální uhlonosnou molasu, dnes už pouze 

zachovanou v denudačních zbytcích. Nejrozsáhlejší a strategicky nejúplnější denudační 

zbytek se nalézá v karvinské oblasti, méně plošný i ve frenštátské oblasti. Na základě flóry 

je toto souvrství zařazeno ke střednímu a svrchnímu namuru a spodnímu westphalu 

(Dopita et al. 1997).  

Sedimentární prostor molasy byl i na českém státním území mnohem rozsáhlejší, 

to potvrzují nálezy úlomků uhlí v sedimentech křídy a paleogénu vněkarpatských 

jednotek.  Stratigrafický hiát mezi paralickou a kontinentální uhlonosnou molasou 

poznamenal změnu ve složení makroflóry a petrografickém složení uhlí (sloj Prokop). 

Skrytá diskordance mezi uhlonosnými molasy je patrná v tzv. ganistru (křemencový 

horizont) v počvě sloje Prokop. 

Karvinské souvrství dle litologie ukazuje zřetelnou cyklickou stavbou. V ideálním 

cyklu začínají sedimentovat bělavé, karbonátové nebo kaolinitické hrubozrnné pískovce    

či slepence, často s intraklasty uhlí, které přechází v polohy karbonátických jemnozrnných 

pískovců nebo prachovců s velkým podílem muskovitů a četnými rostlinnými zbytky.          

V další etapě cyklu se vyskytuje tmavošedá prachovito-pelitická kořenová půda                    
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s následnou uhelnou slojí. Závěrečná fáze cyklu je kladena v šedé prachovité jílovce             

s rostlinnými zbytky se vzácným výskytem sladkovodní fauny. Mocnost cyklů ve spodní 

části dosahuje místy přes 30 m, a ve svrchní části jen 15-10 m, ale i méně (Dopita – 

Kumpera 1993). 

Celé karvinské souvrství reprezentuje samostatný megacyklus s velkou převahou 

hrubozrnných sedimentů, při bázi s mocnými cykly a mocnými slojemi ve spodní části 

souvrství až po jemnozrnnější sedimenty s málo mocnými cykly a málo mocnými slojemi 

ve svrchní části. Tento namursko-westphálský cyklus převyšuje mocností                        

1000 m. V porovnání se svrchními vrstvami ostravského souvrství pozorujeme značný 

úbytek poloh vulkanogenních hornin s absolutní ztrátou poloh brousků. Kromě nárůstu 

dynamicky sedimentačního prostředí byl příčinou též pokles minopánevního vulkanismu. 

Souvrství dělíme podle Dopity et al. (1997) na vrstvy sedlové, sušské (spodní, 

svrchní) a doubravské s. l. (doubravské s. s. a vyšší doubravské). 

Sedlové vrstvy  

Název pochází ze severní části HP, kde byly těžené mocné sloje uzavřené                

v mohutných lavicích slepenců a pískovců v lokálních sedimentech v blízkosti povrchu. 

Hranici sedlových vrstev je vymezena v práci (Dopita et al. 1997) počvou sloje Prokop 

(504) a svrchní hranice spadá do sloje 605/606 (33). Mocnost vrstev vzrůstá                       

až na 320 m, ale v celé ČHP se variabilně mění. Dle litologické povahy z velké části 

reprezentují slepence a pískovce s proměnlivou mocností a charakterem. V sedlových 

vrstvách se vyskytuje až 27 uhelných slojí, jejichž identifikace a korelace je velmi obtížná 

neboť je znám jen jeden stálý vůdčí horizont *uhelný tonstein sloje 560 (35)+. 

Sušské vrstvy  

Nazvány Šustou (1928) podle obce Suchá. Spodní hranice je vložena do počvy 

sloje 605 (=33b) a svrchní do počvy sloje 804 (=16). Sušské vrstvy se rozčleňují na spodní    

a svrchní, jejichž hranice je položena do sloje 686 (25, Hubert) která zhruba odpovídá         

i hranicí mezi namurem a westphalem. Mocnost vrstev v karvinské části pozvolna snižuje 

jižním směrem až zcela vymizí vlivem náhlého klesání paleoreliéfu v bludovickém výmolu, 
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obdobně v severní části, kde mocnost zcela mizí v dětmarovickém výmolu. Spodní sušské 

vrstvy vyskytují o průměrné mocnosti 230 m a svrchní vrstvy byly redukovány v průměru 

až na 135 m. Sedimentace probíhala v dosti nestálých cyklech, ve spodní části převládají 

psamity, které přecházejí v jemnozrnnější sedimenty (jemnozrnné pískovce až prachovce) 

s lokálním výskytem sedimentace sušských vrstev a báze. Svrchní vrstvy jsou typické 

větším výskytem prachovců a jílovců, které převažují nad pískovci. 

 

 Obr. 2 Odkrytá geologická mapa české části hornoslezské pánve (podle Austa et al. in Dopita et al. 1997, 

upraveno in Martinec et al. 2005).  
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Doubravské vrstvy s. l.  

Jednotka nazvána Šustou (1928) podle obce Doubrava. Spodní hranice je v počvě 

sloje 804 (16 - Jan), svrchní nelze určit, je erodovaná. Doubravské vrstvy s. l. jsou 

rozděleny ve stropu sloje 876 (popř. na erozní bázi pískovcové polohy, která náleží 

prvnímu cyklu vyšších doubravských vrstev) na dva celky na doubravské vrstvy s. s. a vyšší 

doubravské. Vrstvy zaujímají mocnost až 260 m, ale jen na Doubravských vrstvách              

s. s. druhá část vrstev (vyšší doubravské) prodělalo denudaci, dnes ji nalezneme jen          

ve střední části karvinského hřbetu či v severnějších zakleslých krách (Dopita et al. 1997). 

2.9 Tektonická stavba variského strukturního patra 

„Velké množství strukturně-tektonických údajů získaných několika generacemi 

geologů od počátku těžby uhlí v minulém století umožňuje označit HP za nejlépe 

prozkoumanou část východoevropských variscid” (Dopita et al. 1997).  

Tektonická stavba hornoslezské pánve je velmi různorodá, zahrnuje úseky           

se složitou vrásovou a vrásozlomovou stavbou se značně kolísavými úklony vrstev, tak             

i úseky s převahou subhorizontálních uložených vrstev, které jsou porušené zlomy.          

Ve stavbě pánve sledujeme výraznou nepravidelnost jak stratigraficky a paleontologicky, 

tak i geotektonicky a strukturně-tektonicky. Zřetelná polarita geologických jevů dala 

základ jejího rozdělení na západní variskou předhlubeň a východní hornoslezský blok. 

Výrazná strukturní asymetrie se projevuje ve dvou tektonických směrech. První se nachází 

ve směru ZSZ-VJV, kde je zobrazena převaha vrásové stavby v západní části pánve               

a zlomová stavba na východně. Druhým dominantním směrem je SSV-JJZ, kde                     

v severnějších oblastech se vyskytují složitější tektonické styly (Dopita et al. 1997). 

Regionální obraz strukturně-tektonický svědčí, podobně jako řada dalších 

faktorů, o celkové větší mobilitě pánve směrem na Z a S. V západní části pánve vyplívá 

větší mobilita z postupného přemisťování variských endogenních procesů                           

od Z na V a z většího přibližování k centrům aktivní variské tektoniky. ČHP je rozdělena    

do dvou základních bloků, které jsou od sebe odděleny orlovskou strukturou. Na západ   

od orlovské struktury převažují vrásové a vrásozlomové struktury moravskoslezského 
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směru (SSV-JJZ) v severní ostravské, jižní příborské a mořkovské oblasti. Směry Z-V jsou 

zde nepříliš hojné. 

Na východ od orlovské struktury v karvinské a těšínské oblasti dominují směry     

Z-V nad směry S-J, které ztrácejí na své četnosti, ale jsou dosud stále výrazné. V okolí 

Frenštátu pod Radhoštěm sledují vrstvy přibližný severovýchodní směr, což je osní směr 

orlovské struktury. Východně od kozlovského sedla přechází směr vrstev do směru Z-V, 

dále na východ se vrstvy znovu postupně obloukovitě stáčí do směru S-J až SV-JZ. V 

západním okraji pánve je zřetelné pásmo s převažujícím stylem holomorfních vrás, které 

jsou východněji lemované přechodnou zónou idiomorfních vrás. Tato zóna je dělena na 

pásmo západních brachystruktur, úzké michálkovické struktury, pásmo východních 

brachystruktur a úzké pásmo orlovické struktury (obr. 3). Východně od orlovské struktury 

kromě subhorizontálního uložení vrstev zde zcela převládají poklesy tvořící zákonité 

uspořádané systémy tafrogenního stylu (Dopita et al. 1997). 

Zóna s holomorfním vrásovým stylem 

V ostravské oblasti jsou při západním okraji pásma charakteristické antiklinární 

struktury oz. jako sedla (bobrovnické, lhotecké, Ignátovo, Františkovo sedlo). Jedná se 

v podstatě o přesmyky a násuny dislokovaného vrásového systému s podélnými osami 

v přibližném směru SSV-JJV až S-J. Vrásy většinou stometrových rozměrů jsou flexurovité, 

dlouhé, šikmé až překocené, se subhorizotálními vrásovými osami, vzniklé ohybem nebo 

zalomením vrstev s doprovodným mezivrstevním skluzem (případně až orientovaným 

tokem plastičtějších vrstev sledu). Jádro antiklinál a synklinál podléhá disharmonickému 

vrásnění. K nejvýznamnějším příčným až kosým poklesům v regionálním významu od     

S k J patří okrajové zlomy dětmarovického výlomu, západní zlom, pětřkovický zlom, 

Ignátův zlom, Tesařova porucha (Dopita et al. 1997).  

Zóna s idiomorfním vrásovým stylem 

Hraniční zónou mezi holomorfním a idiomorfním vrásovým stylem je antiklinární 

struktura Františkovo sedlo s předpokládaným pokračováním do příborské oblasti.   
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Obr. 3 Geologický řez Z-V ostravskou as karvinskou částí ČHP (Dopita, Kumpera 1991, upraveno). 

Pásmo západních brachystruktur je charakteristické svou plochou stavbou 

brachystrukturního typu (zlomové systémy tíhnoucí k radiálnímu uspořádání). 

Nejrozšířenější dominantní strukturou v oblasti předhlubně je ostravská brachysynklinála 

(obr. 3). Je plochá s poměrně malou amplitudou a velkou vlnovou délkou, v centrální části 

sleduje směr SSV-JJZ. V s. částech ČHP je vyvinuto vrbické antiklinorium, jižně                   

od ostravské brachysynklinály se nalézá příborská a brušpersko-fryčovická 

brachysynklinála. Regionální význam mají i některé příčné poklesy směru Z-V (např. 

porucha kotliny) a podélné zlomy (bludovický, novobělský a nejižnější janovický zlom) 

(Dopita et al. 1997).  

Pásmo michálkovické struktury představuje hranici mezi z. a v. pásem 

brachystruktur a tuto strukturu označujeme jako michálkovickou poruchu (obr. 3). Šířka 

poruchové pásma je 500-800 m a je reprezentována disharmonickou provrásněnou 

antiklinálou, dislokovanou v obou ramenech několika vzájemně protiklonnými přesmyky 

(nejvýznamnější je přesmyk michálkovické struktury).   

Pásmo východních brachystruktur probíhá v. od michálkovické struktury              

a je charakteristické sérií brachystruktur. Morfologicky podobná ostravské 

brachysynklinále je petřvaldská brachysynklinála, ale s rozdílem vnitřní struktury 

pravidelné sítě příčných zlomů (např. zlom Albrecht). Od V sem zabíhají příčné zlomy 
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směru Z-V Eleonora a Mariánka, jižně od bludovického zlomu bělská porucha            

(Dopita et al. 1997).  

Pásmo orlovské struktury odděluju mobilní zvrásněnou předhlubeň od zlomově 

porušeného hornoslezského bloku. Nejvýznamnější pánevní strukturou je považována 

orlovská struktura, kde v ostravsko-karvinské části má povahu flexurovité, k V překocené 

vrásové struktury. Disharmonické vrásnění v jádře je minimální, s hloubkou roste intenzita 

drcení jádra antiklinály. Její j. pokračování je pokládáno do kozlovického sedla.  

Struktury hornoslezského bloku se vyznačují tafrogenním stylem, které tvoří  

poklesy s amplitudou desítky až stovky metrů, kombinované s horizontálními posuny 

podélnými směru SSV-JJZ a SSZ-JJV (karvinský příkop) a příčnými, oscilující kolem směru   

Z-V (doubravská hrásť). Tyto systémy zlomů vytvářejí mozaiku ker se zákonitým 

uspořádáním (Dopita et al. 1997). 

2.10 Pokryvné útvary karbonu 

Dochované pokryvné útvary v ČHP, ležící na pohřbené platformě, náleží alpsko-

karpatskému pásemnému pohoří s příkrovovou stavbou, a to k soustavě Západních 

Karpat. Spolu s příkrovy se do uvedené soustavy též začleňují neogenní uloženiny                

v předpolí příkrovů (spolu s variským patrem tvoří autochton), které jsou součástí alpsko-

karpatské předhlubně vyplněné sladkovodními, brakickými a mělkomořskými sedimenty.  

Po definitivním nasunutím staroštýrského a mladoštýrských příkrovů (podslezský, 

slezký příkrov), převážně v ostravské části, přechází vývoj na výlučně kontinentální              

s preglaciálními a později glaciálními uloženinami, neboť celá oblast podlehla 

skandinávskému či kontinentálnímu zalednění. Dokládají to sedimenty severských hornin, 

taktéž i facie meziledovcových, periglaciálních a poledovcových cyklů. Nejmladší kvartérní 

uloženiny reprezentují povodňové hlíny a náplavové kužely. Mocnost uloženin ČHP 

směrem v a jv. postupně vzrůstá až na stovky metrů. Počátek vývoje pokryvných útvarů 

spadá do období staršího neogénu a trvá až do dnes (Menčík et al. 1983, Picha et al. 2006)  
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3. Vymezení a geologická stavba svrchních 

hrušovských vrstev v ČHP 

 

Obr. 4 Svrchní hrušovské vrstvy v české části hornoslezské pánve (Martinec et al. 2005). 

Svrchní hrušovské vrstvy začínají svrchní plochou sk. f. h. sloje 163 (Františka - 

XII) a konec je položen do svrchní plochy sk. f. h. sloje 255 (Enna - XVI). Dříve tyto vrstvy 

byly nazývány alfabetní skupinou (jména slojí postupně od stratigraficky nejvyšších slojí 

seřazeny podle abecedy). Z hlediska mezinárodního biostratigrafického členění řadí Řehoř 

a Řehořová (1972) vrstvy ke spodnímu namuru. Na povrch svrchní hrušovské vrstvy 

vycházejí na pravém břehu řeky Ostravice a v z. svahu slezskoostravského kopce, kde 

nalezneme polohy vrstev pod bezeslojnou sk. f. h. Enny (Dopita et al. 1997).  

3.1 Sedimentární vývoj svrchních hrušovských vrstev 

Průměrnou mocnost v ČHP dosahují podle Beneše a Dopity (1967) hrušovské 

vrstvy v ostravské části pánve 978 m (maximální zachycená mocnost je 1100 m), z toho    

ve svrchních vrstvách 510 až 609 m. V příborské oblasti průměrná mocnost klesá na 550 - 

410 m. Ve směru Ostrava – Paskov – Staříč činí hodnota redukce                                           

20 – 30 %. K nejvýznamnějším změnám, ale i k redukci mocnosti dochází východním 
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směrem. V karvinské oblasti je mocnost snížena o proti ostravské části                                  

až o 60 %, v těšínské oblasti až o 70 %. Mořkovská a frenštátské oblast reprezentuje 

úbytek mocnosti z 365 m až na 36 m. 

Z podloží petřkovických vrstev pokračuje plynule cyklická sedimentace 

hrušovských vrstev v celé části ČHP, ve stavbě základních cyklů nedochází k závažným 

změnám. Změny se projevují jen nepatrným posunem četnosti cyklů a snížením 

„písčitosti“. Svrchní hrušovské vrstvy mají v ostravské oblasti pravou mocnost 519 m, bylo 

zjištěno 54 základních cyklů. Jižním směrem počet těchto cyklů rychle klesá. V karvinské 

oblasti byla zjištěna mocnost 215 m, a 19 základních cyklů. Z hlediska cykličnosti vyššího 

řádu jsou hrušovské vrstvy rozděleny na dva megacykly (spodní a svrchní). Svrchní 

megacyklus je součástí svrchních hrušovských vrstev, hranice je položena do svrchní 

plochy sk. f. h. Františky. Mocnost megacyklusu se směrem k okraji pánve zmenšuje. 

Vrstevní sled hrušovských vrstev reprezentují drobnozrnné slepence, pískovce různých 

typů (drobové, arkózové, křemenné, vápnité), droby, arkózy, prachovce, jílovce, kořenové 

půdy a uhlí (Dopita et al. 1997, Zeman 1960).    

Ve svrchních hrušovských vrstvách se vyskytují slepence v podloží sk. h .f. Enny 

v oblastech těšínské, mořkovské, frenštátské a v oblasti příborské, kde slepencový 

horizont je mocný až 4 m (velikost valounů až 5 cm).  Písčité horniny jsou v ostravské          

a příborské oblasti zastoupeny drobovými pískovci (50 %), arkózovými pískovci                 

(20 %) a křemennými pískovci (14 %). Arkózové horizonty se vyskytují ve svrchních 

hrušovských vrstvách ve dvou polohách. V těšínské oblasti jsou známy vápnité pískovce 

v blízkém okolí sk. h. f. Enny. Podle Ševčíka (1985) činí celková písčitost v ostravské části 

svrchních hrušovských vrstev 52 %, v karvinské oblasti pouze 35 %. Ve frenštátské oblasti 

dosahuje písčitost spojených megacyklů směrem na východ 22 %. 

3.2 Litologické jednotky svrchních hrušovských vrstev 

V hrušovských vrstvách bylo vymezeno devět dílčích litologických jednotek           

s označením H1 až H9. Ve spodním megacyklu jsou vyčleněny až 3 dílčí jednotky (H1 až H3), 

v úseku od svrchní plochy sk. f. h. Františky (XII) do svrchní plochy sk. f. h. sloje 255      
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(Enna - XVI) je vymezeno až 6 dílčích litologických jednotek (H4 až H9), dále jen svrchní 

megacyklus (Dopita et al. 1997).   

Dílčí jednotky H4 až H6 jsou vyvinuty v území západně od orlovské struktury. 

Bazální části těchto jednotek jsou zřetelně vyvinuty v oblasti příborské a mořkovské, kde 

se v nich objevují až 20 m mocné polohy jemně až středně zrnných pískovců se zvýšeným 

obsahem živců. V ostravské oblasti jsou nejspodnější části tvořeny jemnozrnnými pískovci 

a zřetelně jde zde vyvinuta vždy střední a svrchní prachovito-jílovitá část. V závěru 

sedimentace došlo k mořské ingresi reprezentované sk. f. h. Rolanda. V karvinské oblasti 

je obtížné vymezit jednotky H4 až H8 neboť úsek je tektonicky porušen a jeho detailní 

členění není možné, je znám výskyt vrstvy jemnozrnných pískovců střídající                         

se s prachovito-jílovitými sedimenty o celkové mocnosti 104 m. 

V nejzápadnější části frenštátské oblasti odpovídají jednotce H4 vrstvy pískovců 

nad sk. f. h. Františky o mocnosti 7 m s projevy synsedimentární erozí. V jednotce            

H5 se vyskytují až 20 m mocné sedimenty na bázi s hrubozrnným pískovcem                        

až drobnozrnným slepencem 7 m mocným. Východním směrem jednotky                            

H4 až H5 vykliňují. Jednotky H7 a H8 jsou vyvinuty na území západně od orlovské struktury   

a jižním směrem dochází k výrazné redukci mocnosti až na 11 m. Jsou tvořeny středně 

zrnnými pískovci, často se zvýšeným obsahem živců, místy přecházejí v hrubozrnné 

pískovce až drobnozrnné slepence. Ve svrchních částech jednotky H8 je vyvinuta              

sk. f. h. Makry. Dílčí jednotka H9 je nejvýše uloženou a zároveň nejvíce mocnou jednotkou 

svrchních hrušovských vrstev v celé ČHP.  

Průměrná mocnost v ostravské části se pohybuje přibližně 180 m, jižním směrem 

se snižuje. Jednotka je tvořena středně až hrubozrnnými pískovci, na jihu jsou zastoupeny 

i slepence. Ve vyšší části jednotky převažují prachovce s uhelnými slojemi nad polohami 

jemnozrnných pískovců. Sedimenty střední části jednotky H9 přecházejí směrem                

do nadloží do poměrně mocných poloh jílovito-prachovitých sedimentů mořských facií     

sk. f. h. Enny. Fauna se nejčastěji vyskytuje v jílovcích, které tvoří několik horizontů 

oddělených jemnozrnnými pískovci či prachovci. (Dopita et al. 1997). 
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3.3 Faunistické horizonty svrchních hrušovských vrstev 

Počet faunistických horizontů v hrušovských vrstvách ve srovnání s petřkovickými 

vrstvami je značně nižší, ale mají mnohem stabilnější postavení a větší prostorové 

rozšíření. Faunistické horizonty reprezentují především mořskou a ligulovou faunu. 

Mořské horizonty s typickým a stálým vývojem jsou soustředěny převážně do dvou skupin 

do Františky a Enny. Tyto horizonty představují převážně bahnité, místy i písčité, prostředí 

mělkého neritika. Lingulové (brakické) horizonty jsou zde vzácné, a jsou vázány na            

sk. f. h. Rolanda. V ostravské části (na S) se nalézají tyto horizonty i ve sk. f. h. Olgy              

a Makry, v podbeskydské oblasti i ve spodních části sk. f. h. Enny. Brakické horizonty         

se vytvářely v prostředí bahnitého litorálu. Faunistické horizonty hrušovských vrstev 

rozdělili Řehoř a Řehořová (1972) do 7 skupin s čísly X - XVI, z toho XIIl až XVI se tíká 

svrchních hrušovských vrstev. 

Sk. f. h. Václava (XIII) je vymezena lokálními sladkovodními horizonty                      

z bezeslojné partie sk. f. h. Františky až po bázi slojového cyklu 216 (Sola). Západní 

deprese obsahuje nejvýše 4 chudé sladkovodní horizonty, ve kterých jsou místy vyvinuta 

bohatší společenstva druhu Curvirimula rolandi. V ostravské brachysynklinále je skupina 

zastoupena běžně jediným sladkovodním horizontem z nadloží sloje Václav, Thea. 

Východní část pánve je zcela bez výskytu sladkovodních horizontů (Řehoř a Řehořová 

1976; Dopita et al. 1997). 

Sk. f. h. Rolanda (XIV) je vymezen bází sloje 219 (Roland) a stropem počvy sloje 

228 (Natálie), se vyskytuje na území západně od orlovské struktury v ostravské                    

a petřvaldské brachysynklinále. Součástí je až 8 lingulových horizontů vyvinutých 

nejčastěji v nadloží sloje Roland (svrchní horizont Rolanda), lokálně lingulový horizont 

sloje Quark, Pipin a Osmana. Fauna je zde tvořena monotónní konsolidací druhu Lingula 

mytiloides, z pravidla doprovázena druhy Orbiculoidea missouriensis a O. portlockiana 

namuriana, který je méně častý. V j. části pánve je fauna obvykle provázena jemnými 

pyritovými chodbičkami označovány jako druh Planolites montanus. Ve skupině Rolanda 

mají velmi malé rozšíření mořské horizonty vyskytující se v s. části západní deprese, 

většinou jsou doprovázeny lingulovou faunou (smíšené horizonty). Sladkovodní horizonty 
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reprezentuje druh Curvirimula rolandi, v této skupině dosahuje svého maxima, a velmi 

zřídka druh Curvirimula bruni. Rybí šupiny jsou časté ve sladkovodních i v lingulových 

horizontech. (Řehoř a Řehořová 1972; Řehoř a Řehořová 1976; Dopita et al. 1997). 

Sk. f. h. Makry (XV) lokálně vycházejí mezi slojemi 228 (Natálie, Makra) až 240 

(Justa, Kinga), většinou se jedná o sladkovodní horizonty reprezentované druhy 

Curvirimula rolandi, zřídka druhy Naiadites moravicum a Carbonicola diversus. V severní 

části z. deprese se objevují horizonty s mořskou či lingulovou faunou. Skupinu Makry tvoří 

až 5 poloh (v ostravské, příborské a mořkovské oblasti), nejstálejší faunistický horizont      

je v nadloží sloje Makra (Řehoř a Řehořová 1976; Dopita et al. 1997).  

Sk. f. h. Enny (XVI) je vymezena bází cyklu sloje 252 (Flora) a stropem nejvyššího 

mořského horizontu, je zde vyvinuto až 11 poloh sdružených do 5 základních horizontů.    

V přímém nadloží sloje Flora se vyskytuje první poloha sdružených horizontů a to horizont 

Flory, který dále přechází ve spodní horizont Enny, spodní střední horizont Enny, svrchní 

střední horizont Enny a celá skupina je ukončena svrchním horizontem Enny. Tato skupina 

mořských horizontů je nejrozšířenější, nejstálejší skupinou horizontů ostravského 

souvrství a je vyvinuta ve všech oblastech ČHP. V Ostravské brachysynklinále je vyvinuta 

mocnost celé skupiny Enny kolem 120 m, v Petřvaldské brachysynklinále převyšuje často 

150 m. Karvinská oblast dosahuje mocnosti až 140 m, jv. směrem je mocnost v pánvi 

redukována na 80 – 50 m (Dopita et al. 1997).   

Svou skladbou se odlišují nejen od jiných faunististických skupin mořských 

horizontů, ale i uvnitř skupiny Enny je možné rozlišit dva zcela různé typy faunistických 

společenstev. Pro horizonty Enny je příznačné až 90 % zastoupení mlžů. Horizonty spodní 

a střední části skupiny Enny obsahují pleiomezohalinní zónu, která je charakteristická 

rozvojem rodů Polidevcia (př. druh Polidevcia attenuata, P. gigantae), Solenomorpha 

(druh S. minor, S. rotundata), Sanguinolitea (druh Salligunolites clavatus), místy i rod 

Janeia (druh J. böhmi, J. excisa) a Edmondia (př. druh E. nebrascensis, E. sulcata,                 

E. shustai). Společenstva polyhalinní zóny svrchního mořského horizontu Enny se vyskytují 

v monotónních společenstvech druhů Posidonia corrugata, Straparollus straparolliformis   

i druhu Streblopteria purvesi. Svrchní horizont Enny, na rozdíl od mořského horizontu 
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Františky, obsahuje polohy na bohatší faunistické prvky např.  korality druhu Ufimia 

schwarzbachi.    

Lingulové horizonty se vykytují většinou jen v bázi skupiny a jsou tvořeny 

bohatým uspořádáním druhu Lingula mytiloides, který doprovází druhy Orbiculoidea 

missouriensis a O. portlockiana namuriana. Sladkovodní horizonty jsou velmi nahodilé       

a chudé, převládá zde druh Curuirimula rolandi a naposIedy i druhy Naiadiies moravicus    

a Carbonicola diversus (Řehoř a Řehořová 1972; Řehoř a Řehořová 1976, Dopita                

et al. 1997) 

3.4 Flóra svrchních hrušovských vrstev 

Ostravské souvrství prodělalo během své tvorby mnoho změn, nejen                      

v sedimentačním prostředí patrné v celé české části hornoslezké pánve, ale také změny   

ve složení a charakteru flóry, což dokazuje zonace spodnonamurské flóry. Rozsáhlé 

mořské transgrese podle Hokra (1955) zanechaly zvlněné čeřiny orientované zhruba 

severojižním směrem, tento směr je sledován i na rostlinných úlomcích.  

Stratigraficky nejstarší asociace flóry je zjištěn v kyjovických vrstvách (spodní 

floristická zóna), která postupuje do ostravského souvrství střední a svrchní floristickou 

zónou (odpovídá subzóna E2).  Tyto tři floristické zóny jsou odlišné svými asociacemi.      

Od sk. f. h. Štúra nastává rozvoj slojotvorné vegetace, která často vytváří hypautochtonní 

polohy obsahující zbytky plavuní, rostlin přesličkovitých a kapraďosemenných. Nejhojněji 

se vyskytuje Lepidodendron veltheimi, Sphenopteris adiantoides, Sphenophyllum 

tenerrimum, různé druhy Mesocalamites a zejména zástupci lyginopterid. V petřkovických 

a hrušovských vrstvách jsou hojně zastoupeny ve společenstev mimoslojových facií 

rozmanité druhy kulmských flór, jedná se hlavně o Adiantiles antiquus, Adiantopteridium 

oblongifolium, Cardiopteridium waldenburgense, Sphenopteridium dissectum, 

Sphenopteridium bifidum, Sphenopteridium silesiacum, Archaeopteridium dawsonni           

a různé druhy rhodeí (Purkyňová 1963, Purkyňová 1970). 

Sk. f. h. Enny je významným rozhraním střední a svrchní floristické zóny příslušíí 

už nejmladší floristické zóně. Počvou sk. f. h. Enny zanikly všechny druhy kulmských 
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mimoslojových facií, některé druhy slojotvorné flóry a začínají se objevovat nové druhy 

spodnonamurských flór. Z hrušovských vrstev sem přecházejí různé druhy rodu 

Mesocalamites, Lepidodendron veltheimi, Stigmaria stellata, Alethopteris parva, 

Pecopteris aspera, hojně též zbytky Lyginopteris stangeri a Sphenophyllum tenerrimum. 

Na základě podrobného a systematického hodnocení byla v ostravském souvrství 

zjištěna miosporovým spektrem celá řada miosporových taxonů rozdělených                    

do 4 palynozón. Hrušovské vrstvy spadají do druhé miosporové zóny oz. N3, ve spodní 

části této zóny jsou nejvíce zastoupeny rody Lycospora (20 %), Leiotriletes                             

a Chaetosphaerites (10 %). Do svrchní části spadají rody Convolutispora, Lycospora              

a Tripartites (kolem 15 %) (Purkyňová 1963, Purkyňová 1970, Gastaldo et al. 2009). 

3.5 Uhelné sloje svrchních hrušovských vrstev 

Hrušovské vrstvy jsou charakteristické poměrně rozsáhlými bezeslojovými 

partiemi v okolí sk. f. h. Františky a v úseku sk. f. h. Enny, jejichž mocnosti s pohybují            

v rozmezí od 100 m do 250 m. Sloje svrchních hrušovských vrstev jsou převážně 

geologicky nestálé a náhodně dobyvatelné, zřídka dosahují mocnost 1 m. Svrchnímu 

megacyklu náleží tyto sloje 219, 225, 243, 252. Sloj 219 (Roland) s mocností                    

0,50 - 0,80 m (v mořkovské, frenštátské oblasti je podliminí), sloj 255 (Osmana) uloženou 

cca 65 m nad slojí 219 s mocností pohybující se na hranici bilančnosti. Následující 

výraznou slojí s mocností 0,50 - 0,70 m, ojediněle přes 1 m, je sloj 243 (Günther),             

ve frenštátské oblasti má tato sloj podlimitní mocnost. Nejvýše uloženou a dobře 

identifikovatelnou slojí svrchních hrušovských vrstev je sloj 252 (Flora), převážně však jen 

0,50 - 0,70 m mocná (Dopita et al. 1997). 

3.6 Tufogenní horizonty svrchních hrušovských vrstev 

Tato kapitola je zpracovaná z monografie Dopity et al. (1997), prací Králíka z let 

(1959 – 1964) a katalogu Horáka et al. (1992).   

Postupem času byly v hrušovských vrstvách rozpoznány polohy hornin 

vulkanického původu. Za stratigraficky významnější tufogenní horizonty svrchních 
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hrušovských vrstev pokládáme tufit sloje 204 (Václav), ortotonstein sloje 219 (Roland), 

ortotonstein 243 (Justa) a ortotonstein sloje 252 (Flora).  

Horizont sloje 204 (Václav) není plošně stálý, výskyty jsou známy v nejjižnějších 

částech ČHP, ale i v ostravské části. Jedná se o tufitický prachovitý jílovec hnědošedé 

barvy několik milimetrů až centimetrů mocný. Nejstálejší polohy se nalézají 85 cm nad 

bází mořského horizontu skup. Františky (XII), 45 cm pod slojí 207 (U), 2 až 3 m pod slojí 

204 (Václav).  

Horizont sloje 219 (Roland) je plošně omezený, nalezen pouze v severovýchodní 

části příborska. Objevují se 8 – 10 mm mocné laminy kaolinitického ortotonsteinu hnědé 

barvy, přibližně 160 m nad bází mořského horizontu skup. Františky (XII). 

Horizont sloje 243 (Justa) má velmi nestálý vývoj, výskyty jsou známy v ostravské 

a příborské části ČHP. 2 – 5 cm mocný kaolinický tonstein hnědé až černohnědé barvy 

odpovídá přechodovému typu orto – paratonsteiny, nachází se přibližně 50 m pod bází 

mořského horizontu skup. Enny (XVI). 

Horizont sloje 252 (Flora) byl zjištěn ve frenštátské, příborské a ostravské části 

ČHP. V karvinské části nejsou prokázány tufogenní znaky. Tento hnědý kaolinický 

ortotonstein je nejstálejší tufogenním horizontem v ČHP. Nalézá se až 10 m pod bází 

mořského horizontu skup. Enny (XVI) v podobě 3 – 4 cm mocného proplástku.  

4. Metodické postupy řešení 

4.1 Výchozí údaje, použité podklady a obecné stanovy 

Předmětem mé diplomové práce je studie mocností svrchních hrušovských vrstev 

české části hornoslezké pánve. Tato část pánve je na západě ohraničena posterozním 

stykem produktivního karbonu s hradecko-kyjovickými vrstvami neproduktivního 

karbonu. Jižní hranice je položena do průběhu pásma zlomového beskydského stupně        

a pokračuje státní hranicí se Slovenskem. Severní a východní hranici tvoří státní hranice 
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s Polskem. Pro nedostatečnou prozkoumanost území, omezené množství dat a informací 

nejsou v práci zpracovány izolované výskyty vrstevní jednotky v jablunkovském příkopu.  

Diplomová práce se částečně opírá o zpracovaná data z mé bakalářské práce 

(rešeršní část, vytříděné profily geologicko-průzkumných vrtů, mapy se situacemi úplných 

a neúplných vrtů) a pokračuje ve zpracování a vyhodnocení vybraných otázek 

geologického vývoje svrchních hrušovských vrstev, jejichž primárním výsledkem jsou 

mapové výstupy.  

Řešení úlohy probíhalo v následujících etapách: 

 nastudování geologické charakteristiky vybraných vrstevních jednotek, 

 přehodnocení vstupních dat, identifikace a korelace vrstev, 

 určení stropu, báze a odečtení mocností (mocnost vrstevní jednotky, celková 

mocnost uhelných slojí o mocnosti vyšší než 10, 40 a 80 cm, mocnost 

pískovce) z naskenovaných a psaných profilů průzkumných vrtů zapsané       

do tabulkových souborů, 

 přepočet odečtených mocností na pravou mocnost, 

 základní statistická analýza, 

 vytvoření map izopach vývoje sledovaných parametru, 

 slovní popis prostorového vývoje, 

 tvorba situačních obrázků. 

Sledované mocnosti byly odečteny z geologicko-průzkumných profilů, které byly 

následně porovnány s psanými profily vrtů zapůjčenými Českou geologickou službou 

Geofond, v některých problematických případech porovnány rovněž s výsledky studie 

autorů Weisse et al. (1995).  

K vytvoření mapových podkladů byla použita kombinace topografických                 

a geologických map z archívu oddělení ložisek nerostných surovin a geoinformatiky 

Institutu geologického inženýrství HGF VŠB-TU, které byly přizpůsobeny dle potřeb 

problematiky diplomové práce. 
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4.2 Elementární zpracování výchozích dat 

K prvotnímu zpracování dat byly použity soubory naskenovaný profilů průzkumných 

vrtů NP 1 - NP 915 realizované v ČHP, které byly shromažďovány v poměrně dlouhém 

časovém období. V této časové periodě absolvoval vrtný průzkum řadu vývojových změn. 

Změn nejen v technologii vrtání, výnosu jádra, sběru, zpracování a vyhodnocení dat, ale             

i změn v kvalitě písemné i hmotné dokumentace. V důsledku těchto uvedených faktů je řada  

profilů nepřesná a to jak v určování jednotlivých vrstev uhlonosného karbonu, báze a stropu 

svrchních hrušovských vrstev, určování jednotlivých faunistických horizontů a cílených 

parametrů. 

Data byly pečlivě posuzovány, protože v současnosti neexistují postupy ani techniky 

jak objektivně hodnotu informací ověřit, jelikož nelze počítat s realizací nového vrtného 

průzkumu. Diplomová práce neobsahuje údaje z důlních vrtů, důlních děl, ani z dobývacích 

prostorů, vychází výlučně z údajů vrtů z povrchu ČHP. Strukturní vrty v této práci zahrnuty 

nebyly. 

Individuální posouzení vrtných profilů, s cílem zajistit maximální spolehlivost 

vstupních dat, přineslo řadu problémů. K prvotnímu problému lze přiřadit špatnou čitelnost 

profilů, chybějící údaje, další problém nastává v samotné identifikaci a korelaci vrstev.  

Snahou předložené diplomové práce bylo tyto nedostatky odstranit, správně tak určit strop, 

bázi svrchních hrušovských vrstev a při hlubším zkoumání i další mocnosti sledovaných 

parametrů. 

4.3 Určování svrchní a spodní hranice vrstev  

Při vymezení stropu a báze svrchních hrušovských vrstev byla použita klasifikace 

faunistických horizontů z publikace Dopita et al. (1997). Spodní hranice vrstev náleží svrchní 

ploše sk. f. h. sloje 163 (Františka - XII) a svrchní hranice je položena do svrchní plochy            

sk. f. h. sloje 255 (Enna - XVI). 

Nastudování geologické charakteristiky a následná rozvaha plošného                       

i vertikálního vývoje, vedla k důležitým předpokladům správného určení úplnosti 

vrstevních jednotek. Úplné vyvinutí je vázané na celkové provrtání vrtu za hranici báze 
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svrchní plochy sk. f. h. sloje 163 (Františky XII) a výskyt všech faunistických horizontů        

od této báze až po strop sk. f. h. Enny (XVI).  

 

Obr. 5 Litostratigrafické členění svrchních hrušovských vrstev v české části hornoslezské pánve 

demonstrované na schematickém profilu vrtu NP 633 z karvinské oblasti. Červenou barvou jsou vyznačena 

teoretická nejdůležitější identifikační vodítka, která platí pro všechny vrty zastihující tuto vrstevní jednotku.    
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Nastala-li situace, že příslušný faunistický horizont chyběl ve svrchní, spodní části 

nebo v obou částech zároveň a vyskytla se ve zkoumaném vrtu tektonika, ale existovala 

možnost, že vrt zastihl svrchní hrušovské vrstvy v úplném vývoji, byla provedena 

identifikace. Identifikace byla realizována na základě identifikačních a korelačních tabulek 

z OKR, studie autorů, vlastního uvážení autora, mořských, brakických, sladkovodních 

horizontů, výskytu uhelných slojí, tufitů, uhelný tonsteinů a následná korelace s úplnými 

vrty v nejbližším okolí. 

Přesné odečtení mezí z vrtného profilu průzkumných vrtů vedlo k další úvaze, 

rozšíření identifikačních vodítek o litologický, faunistický, floristický vývoj mořských 

horizontů v kompetenci všech vrtů zachycující svrchní magacyklus vrstevních jednotek. 

Litologický sled sk. f. h. Enny (XVI) a sk. f. h. Františka (XII) vysledovaný z vrtů většinou 

začíná pelitickou složkou jílovců, která přechází v prachovce, jílovitý prachovec, písčitý 

prachovec a poslední složkou sledu bývá jemno až hrubozrnného pískovec. Takto 

předdefinované sedimentární cykly nižších řádů se ve shodných, nevelkých obměnách 

řadí do cyklů vyšších řádů, které pokračují v sedimentárním vývoji nebo jsou přerušení 

erozním stykem progresivních vrstev. Faunistické a floristické nálezy se převážně 

nacházejí v jemnějším vrstevním sledu. 

Definice a vysvětlení nejasností svrchních, spodních hranic svrchních hrušovských 

vrstev: 

Spodní hranice vrstev náleží svrchní ploše sk. f. h. sloje 163 (Františka - XII).  

Elementární litologický sled sk. f. h. Františky (XII) je tvořen jílovci, prachovci a pískovci, 

které tento cyklus uzavírají. Faunistické, floristické nálezy se převážně vyskytují 

v pelitických a aleuropelitických horninách.  

V úplném vrstevní sledu, jehož součástí je sk. f. h. Františky (XII), byla hranice 

v příslušném horizontu položena: 

 konce litologického sledu málo mocného horizontu obr. hranice s velkým 

písmenem B, 



Bc. Luboš Beneš: Některé otázky geologického vývoje svrchních hrušovských vrstev v ČHP 

2011  34 
 

 posledního nálezu fauny mocného horizontu, obr. hranice s velkým 

písmenem G. 

 

Obr. 6 Podrobný výřez profilu vrtu NP 595 zachycující vývoj svrchních hrušovských vrstev v příborské oblasti  

s typovým příkladem položení příslušné hranice. 

V neúplném vrstevním sledu, jehož součástí není sk. f. h. Františky (XII), byla 

hranice položena: 

 začátku litologického sledu obr. hranice s velkým písmenem E, 

 erozního zakončení cyklu obr. hranice s velkým písmenem C. 
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Obr. 7 Podrobný výřez profilu vrtu NP 839 zachycující vývoj svrchních hrušovských vrstev v mořkovské oblasti 

s typovým příkladem položení příslušné hranice. 

Svrchní hranice náleží svrchní ploše sk. f. h. sloje 255 (Enna - XVI). Elementární 

litologický sled sk. f. h. Františky (XII) je tvořen jílovci, prachovci a pískovci, které tento 

cyklus uzavírají. Faunistické, floristické nálezy se převážně vyskytují v pelitických                  

a aleuropelitických horninách. 
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Obr. 8 Podrobný výřez profilu vrtu NP 830 zachycující redukovaný vývoj svrchních hrušovských vrstev ve 

frenštátské oblasti s typovým příkladem položení příslušné hranice. 

V úplném vrstevní sledu, jehož součástí je sk. f. h. Enny (XVI), byla hranice 

v příslušném horizontu položena: 

 konce litologického sledu obr. hranice s velkým písmenem D, 
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 posledního nálezu fauny, obr. hranice s velkým písmenem A, 

 erozního styku progresivních nadložních vrstev, obdobně jako u obr. hranice 

s velkým písmenem F. 

 

Obr. 9 Podrobný výřez profilu vrtu NP 821 zachycující redukovaný vývoj svrchních hrušovských vrstev ve 

frenštátské oblasti s typovým příkladem položení příslušné hranice. 

V neúplném vrstevním sledu, jehož součástí není sk. f. h. Enny (XVI), byla hranice 

položena: 

 erozního styku progresivních nadložních vrstev obr. hranice s velkým 

písmenem F. 
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Obr. 10 Podrobný výřez profilu vrtu NP 551 zachycující redukovaný vývoj svrchních hrušovských vrstev ve 

frenštátské oblasti s typovým příkladem položení příslušné hranice. 

4.4 Sekundární zpracování výchozích dat  

Z celkového počtu 915 mně přístupných profilů průzkumných vrtů byly separovány 

vrty, které v podstatě vůbec nezachycují hrušovské vrstevy, natož její svrchní megacyklus.        

S těmito vrty dále pracováno nebylo. V konečném důsledku byly svrchní hrušovské vrstvy 

zachyceny 160 vrty, úplnou mocností se prokázalo 67 vrtů (41,9 %), zbývajících 93 vrtů 

(58,1 %) představují vrty neúplné. Údaje byly zpracované do mapové přílohy                        

č. 1. Na základě regionálního členění pánve byly vrty, zachycující svrchní megacyklus, dále 

specifikovány v jednotlivých částech ostravsko-karvinské a podbeskydské oblasti (tab. 2). 

Ve vrtných profilech odečtené nepravé mocnosti byly přepočteny na pravé 

pomocí goniometrické funkce cosinus s různými úhly (odklon vrstev od normály) 

odečtenými rovněž z profilů. Z úplných i neúplných vrtů se vypočítal součet mocností 
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uhelných poloh o mocnosti vyšší než 10, 40, 80 cm, tyto mocnosti byly v profilech 

uvedeny již v pravých mocnostech a pouze kontrolně se přepočítaly nepravé mocnosti 

vybraných uhelných slojí na pravé pro ověření správnosti napsaných údajů.  

 

 

 

 

 

 

Tab. 2 Číselná rozdělení vrtů zachycující svrchní hrušovské vrstvy z pohledu regionálního členění 

hornoslezské pánve.  

Souhrnná mocnost uhelných poloh o mocnosti vyšší než 10 cm, dále uhelných 

slojí vyšších než 40 a 80 cm, je uváděna např. v monografii Dopity et al. (1997) jako 

„uhlonosnost“ v metrech (viz např. str. 60, obr. 37 citované práce Dopity et al. (1997). 

Vedle takto nadefinovaného parametru se stanovuje a používá např. v odhadech 

prognózních zásob uhlí, ještě další parametr, který nese rovněž název „uhlonosnost“. Zde 

však nejde o celkovou mocnost uhelných slojí o mocností větší než určitá hodnota             

(v našem případě 10, 40 a 80 cm), ale o její podíl z celkové mocnosti vrstevní jednotky. 

Tento parametr se udává v procentech a jsou rovněž uvedeny v monografii Dopity            

et al. (1997) např str. 149, tab. 44 (pro svrchní hrušovské vrstvy). V práci byly vyhotovena 

oba dva typy „uhlonosnosti“, obdobně i u mocnosti pískovce oz. jako „písčitost“.   

Všechny potřebná data byla shromážděna a zpracovaná do tabulkových souborů 

programového produktu Microsoft office Excel i do jednoduchého textového editoru 

obsaženého v Microsoft Windows, pro následné aplikace v grafickém prostředí produktu 

firmy Bentley Systems Inc. Ze získaných hodnot vybraných sledovaných parametrů 

vrstevní jednotky se provedla základní statistická analýza (tab. 3).  
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  Pravé mocnosti ve svrchních hrušovských vrstvách v ČHP 

  
mocnost 

SVHV 
uhlí nad 
10 cm 

uhlí nad 
40 cm 

uhlí nad 
80 cm 

pískovec 

Minimální hodnota 18,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maximální hodnota 669,49 9,43 7,70 5,68 240,34 

Variační rozpětí 650,80 9,43 7,70 5,68 240,34 

Medián 233,68 1,98 0,84 0,00 78,76 

1.kvartil 123,17 0,55 0,00 0,00 44,04 

3 kvartil 344,54 3,32 1,95 0,80 123,46 

Modus 374,67 0,00 0,00 0,00 112,73 

Tab. 3 Základní statistická vyhodnocení pravých mocností sledovaného parametru ve svrchních hrušovských 

vrstvách v ČHP. 

4.5 Grafické zpracování datových podkladů 

Tato kapitola byla zpracována na základě disertační práce Čáslavského (2005)       

a Kandarachevové (2007). Mapové výstupy jsou vyhotoveny prostřednictvím počítačové 

grafiky jako vektorové mapy v softwarovém prostředí produktu MicroStation V8i (SELECT 

series 2) firmy Bentley Systems Inc. Důvodem využití tohoto programového produktu       

je dlouhodobá zkušenost a využívání v geologii české části hornoslezské pánve již po 

mnoho let. Většina grafických mapových výstupů (např. topografické mapy ČHP, 

geologické mapy odkrytého karbonu atd.) byly zpracovány právě tímto produktem, což 

umožňuje připojení dalších rastrových podkladů k vypracovaným mapám a zlepšit tak 

interpretaci sledovaných parametrů.  

Dále softwarové prostředí Microstation společně s programovým produktem 

InRoads Site, taktéž firmy Bentley Systems, Inc., dává možnost modelovat vývoj vybraných 

geologických parametrů v prostoru. Tento programový produkt umožňuje nejen vlastní 

tvorbu modelů s ohledem geologických a jiných kritérií, opravu nahodilých, 

systematických chyb, geologických i matematických nejasností, ale i vytvoření samotných 

mapových výstupů v požadované přesnosti a jakosti.   
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Pro zhotovení prostorových modelů vybraného parametru vývoje byla použita 

metoda lineární interpolace mezi body o známé hodnotě daných parametrů a metoda 

extrapolace s maximální vzdáleností 6400 metrů na plochy mezi vrty o příslušné hodnotě 

parametrů a hranicí erozního výskytů svrchních hrušovských vrstev, dále mezi vrty              

a hranicí zlomového pásma beskydského stupně, nebo danou příslušnými státními 

hranicemi se Slovenskem, Polskem.  

Z důvodu různého stupně prozkoumanosti, nedostatku přístupných informací       

o vývoji zkoumaných parametrů v určitých částech ČHP a nevelkého množství 

extrapolovaných hodnot na větší vzdálenosti byly výsledky mapových výstupů 

individuálně posouzeny, popřípadě přizpůsobeny, v daném místě řešení.  Vyhotovené 

prostorové modely vybraného parametru vývoje příslušné vrstevní jednotky byly použity 

pro následné textové zpracování předložení diplomové práce.  

5. Prostorový vývoj vybraných geologických 

parametrů svrchních hrušovských vrstev v ČHP 

V kapitole 4. byly rozebrány základní metodické postupy, výsledky shromážděny 

a zpracovány do tabulkových souborů programového produktu Microsoft office Excel. 

V tabulkových souborech je zaznamenána pravá mocnost svrchních hrušovských vrstev 

v jejich vývoji (mapová příloha č. 2), celkové mocnosti uhelných poloh vyšších než             

10 cm (mapové přílohy č. 3, 4), celkové mocnosti uhelných slojí vyšších než 40 a 80 cm 

(mapové přílohy č 5 - 8), a celková mocnost poloh pískovců (mapová příloha 9, 10). 

Mapová příloha č. 1 zobrazuje plošné rozmístění úplných a neúplných vrtů.  

V dalších částech textu jsou jednotlivě rozebrány prostorové modely mocností 

nejprve popisovány v celopánevním měřítku, vzhledem k vývoji geologické stavby jsou 

v jednotlivých regionálních oblastech ČHP blížeji specifikovány.  

Při charakteristice vývoje svrchních hrušovských vrstev bylo pracováno pouze       

s ověřenými vrty z povrchu v české části hornoslezské pánve. 
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5.1  Popis pravých mocností svrchních hrušovských vrstev 

v jejich vývoji (příloha č. 2) 

Báze svrchních hrušovských vrstev náleží svrchní ploše sk. f. h. sloje 163 

(Františka - XII) a horní hranice je položena do svrchní plochy sk. f. h. sloje 255             

(Enna - XVI). Jak už bylo několikrát uvedeno, určování hranic vychází z monografie     

Dopity et al. (1997). 

Mocnost svrchních hrušovských vrstev v české části hornoslezské pánve               

se pohybuje v rozmezí od 18,69 m do 669,49 m. Nejvyšší extrémy mocností vrstevních 

jednotek jsou zachyceny v pásmu na západ od orlovské struktury v příborské a ostravské 

části, které je protažené ve směru SV – JZ. Ostravská část poukazuje na výskyt 

maximálních mocností v tzv. petřvaldské a ostravské brachysynklinále (z. od orlovské 

struktury). Druhý extrém, tedy nejnižší hodnoty mocností, se nachází na východ                

od orlovské struktury, v podstatě pokračují v zonalitě SV – JZ směru. Jedná se konkrétně    

o středovou oblast karvinské části a téměř celou frenštátskou část. Vůbec nejnižší 

hodnota mocnosti byla navrtána u západní hranice mořkovské části. Zejména                    

na Frenštátsku si oblast minimálních mocností svrchních hrušovských vrstev zasluhuje 

zvláštní pozornost, protože její vývoj je značně redukovaný až na desítky metrů jednotky 

mocnosti. 

Úplná mocnost vrstevní jednotky ČHP byla prokázána v 67 vrtech (41,9 %), 

zbývajících 93 vrtů (58,1 %) představují vrty neúplné. Údaje byly zpracované do mapové 

přílohy č 1. 

V ostravské části se nalézají tři extrémy s vysokými mocnostmi. Proložíme-li 

těmito ohnisky osu zonality ve směru SV – JZ, sledujeme trend poklesu mocností nejen po 

obou stranách (SZ – JV), ale i ve směru osy k hranicím ostravské pánve. Pokles mocností 

postupuje v celé části, avšak na sever u hranic s Polskem je zaznamenán nemalý vzrůst 

mocností (izopachy nad 300 m). Pro tyto dominantní extrémy jsou předpokládány 

mocnosti vrstev nad 450 m, největší hodnota mocnosti svrchních hrušovských vrstev        

se nalézá v této části a dosahuje 669 m. Svrchní hrušovské vrstvy byly v ostravské části 
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zastiženy celkem 25 vrty, úplnou mocností se prokázaly jen dva vrty, zbylých 23 vrtů jsou 

vrty neplné. Vrty jsou soustředěny většinou při okrajových částech oblasti s výjimkou 

několika vrtů situovanými ve středu. 

V karvinské části se mocnosti svrchních hrušovských vrstev pohybují                   

od 45 do 249 m. Vývoj mocností je sledován v celé oblasti a vykazuje rozdílné změny.      

Na západní hranici postupuje zonalita z ostravské části směrem na východ, kde v první 

třetině ve středu části už převládají hodnoty nejnižších mocností, ale též S – J směrem.    

Lze tedy říci, že mocnost v této oblasti je redukovaná severním, východním a jižním 

směrem. V severní oblasti zastihl vrt nejnižší mocnost, v jižní oblasti mocnost                     

do 66 m. Východní oblast svrchní hrušovské vrstvy navrtány vrty nebyly,                            

ale lze předpokládat trend snížení mocností k hranicím i za hranice s Polskem. Nejvyšší 

mocnost se nalézá v jihozápadním cípu karvinské části, kde hodnota přesahuje                

249 m. Tuto část ČHP zastihlo 5 vrtů v okrajových částech, 1 s úplným a 4 s neúplným 

vývojem. Úplný vývoj v této oblasti je zachycen a znázorněn na obr. 5.  

Vrt NP 633 (obr. 5) leží v severozápadní oblasti karvinské části. Na tomto 

schématickém profilu vrtu NP 633 je zachycen úplný vývoj svrchních hrušovských vrstev. 

Spodní hranice této jednotky je položena do posledního nálezu fauny v mocném mořském 

horizontu skup. Františky. Horní hranice v mořském horizontu skup. Enny byla vymezena 

do posledního nálezu fauny. Vrstevní sled je tvořen 11 elementárními cykly (vztaženo      

od spodní hranice výše). Ve všech cyklech se objevují ve spodní části prachovce, které 

přecházejí v pískovce, v nejvyšších polohách jílovce. Ve vrtu bylo zachyceno pět 

faunistických horizontů (Václava, lingulový hor. Rolanda, sladkovodní hor. Makry, Flory      

a mořský hor. Skup. Enny). Vyskytují se dvě polohy brouskových horizontů, uhelné sloje 

do toho schématu kresleny nebyly. Pravá mocnost svrchních hrušovských vrstev v ČHP    

ve vrtu NP 633 činní 249,19 m. 

Těšínská část se vyskytuje ve třech oblastech, nejrozlehlejší část je na severu 

ohraničena příčným bludovickým zlomem, kde z karvinské části postupuje zonalita 

nejnižších mocností směrem na jih až do zbylých dvou ostrůvků. Tento trend je zhotoven 

na základě matematického modelování a odborného odhadu, protože v těchto ostrůvcích 
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se nenalézá ani jeden vrt zastihující svrchní hrušovské vrstvy. V jihovýchodním výběžku 

těšínské oblasti se zonalita mocnosti zvýšila nad 150 m. Tato oblast vykazuje protažení       

v Z – V směru, proložíme-li kolmici na tento směr, tak zjistíme, že ve směru S – J jsou 

mocnosti na ústupu. V těšínské části se nachází 15 vrtů, z toho 10 úplných a 5 neúplných, 

v jihovýchodním výběžku této části se nalézá 14 vrtů, mocnosti se pohybují                          

d 92 m do 242 m, zbylý vrty byl navrtán u hranic s karvinskou částí. Vrt zachycující 

mocnost pod 100 m ověřil trend redukce mocnosti jižním směrem.    

V příborské části pánve v nejrozsáhlejší oblasti se objevují následující dva 

extrémy s vysokými mocnostmi, protáhneme-li fiktivní osu z ostravské části ve směru 

jihozápadním, dosáhneme podobné zonality směru SV – JZ v této oblasti. Pokles mocností 

se od této osy na rozdíl od ostravské části po obou stranách (SZ - JV) liší strmějšími 

přechody mezi jednotlivými izopachami, ve směru osy zonality je naopak mocnost daleko 

stálejší a pozvolnější ustup patrný až při okrajových partiích posterozní hranice. Oblast 

s nejčetnějším výskytem vysokých hodnot mocností se rozkládá v 75 % (izopachy nad     

300 m), v této centrální části se vyskytuje 42 úplných, 31 neúplných vrtů. Největší 

mocnost zde dosahuje hodnoty 542 m.  

 

Obr. 11 Situace vrtů použitých na obrázcích zachycující vývoj svrchních hrušovských vrstev na Karvinsku, 

Příborsku. 

Další výskyt svrchních hrušovských vrstev nalezneme na sever od předešlé oblasti 

ve třech ostrůvcích omezenými posterozní hranicí. Mocnost Z – V směru nabývá malých 
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hodnot, jen při okrajových partiích ostrůvku hvězdicovitého tvaru ve směru                          

S – J přesahuje izopachu 150 m. V těchto třech segmentech zachytily vrstevní jednotku 

jen 4 neúplné vrty, mocnost se pohybuje v rozmezí od 33 m do 183 m. Poslední oblast     

na Příborsku v severovýchodním cípu, omezeného orlovskou strukturou a příčným 

bludovickým zlomem, byla provrtána jen 2 neúplnými vrty.  Na severní hranici pokračuje 

zonalita z ostravské části a přesahuje izopachu 300 m, východním, jižním až jihozápadním 

směrem je mocnost redukována na 76 m. Západní hranice náleží vzrůstu mocnosti o jednu 

izopachu nad 150 m.  Celá příborská část byla provrtána 42 úplnými a 37 neúplnými vrty. 

Neúplný vývoj v této oblasti je zachycen a znázorněn na obr. 6. 

Vrt NP 595 (obr. 6) leží v severovýchodním cípu mořkovské oblasti. Na tomto 

obrázku podrobného výřezu profilu vrtu NP 595 je zachycen neúplný vývoj svrchních 

hrušovských vrstev. Spodní hranice této jednotky je položena do posledního nálezu fauny 

v mocném mořském horizontu skup. Františky (XII), nad touto hranicí pokračuje prachový 

sled v mocnosti 8 m. Horní hranice v mořském horizontu skup. Enny (XVI) byla vymezena 

erozním stykem progresivních nadložních vrstev. Vrstevní sled je tvořen třemi 

elementárními cykly (vztaženo od spodní hranice výše). Ve všech cyklech se objevují         

ve spodní části prachovce, které přecházejí v pískovce. Jílovec se v těchto cyklech objevuje 

jen jako příměs v pískovci. Ve vrtu nebyly zachyceny žádné faunistické ani tufitické 

horizonty. V prachovcových horninách nebo jílovitých pískovcích se objevují čtyři uhelné 

sloje o mocnosti vyšší než 10 cm (20, 15, 10, 29 cm). Pravá mocnost svrchních 

hrušovských vrstev v ČHP ve vrtu NP 595 činní 76,36 m. 

Mořkovská část tvoří spojový segment mezi částmi příborskou a frenštátskou, 

hranice je položena do janovického zlomu, prodloužení orlovské struktury a posterozního 

výskytu vrstevních jednotek. Na severu postupuje zonalita z příborské části ve směru       

SV – JZ. Pokles mocností je podobného charakteru jak u předešlé příborské části, po obou 

stranách (SZ - JV) se vyskytují strmějšími přechody mezi jednotlivými izopachy, ve směru 

osy zonality je patrný pozvolnější ustup mocností směřující k jižním okrajových partiím 

posterozní hranice, izopachy nad 150 m. V nejzápadnějším výběžku tvaru vztyčeného 

palce je zaznamenán nemalý vzrůst mocností (izopachy nad 300 m), ale v tomto měřítku 



Bc. Luboš Beneš: Některé otázky geologického vývoje svrchních hrušovských vrstev v ČHP 

2011  46 
 

jsou tyto plochy zanedbatelné.  Jihozápadní části mořkovska jsou tvořeny izopachami 

mocnosti nad 150 m, úsek zaujímá více jak 50 % plochy v této oblasti, směrem                    

S – J k posterozním hranicím mocnost klesá až na 18,69 m. Mořkovská oblast zahrnuje   

v JZ směrem ostrůvek omezený posterozním výskytem, v tomto segmentu jsou izopachy 

nad 150 m, ale jen v severozápadním rohu. Mořkovskou oblast zastihlo 16 vrtů, z toho     

10 úplných a 6 neúplných. Největší mocnost v této části pánve dosahuje 355 m. Úplný 

vývoj v této oblasti je zachycen a znázorněn na obr. 7. 

Vrt NP 839 (obr. 7) leží u východních hranic s frenštátskou oblastí. Na tomto 

obrázku podrobného výřezu profilu vrtu NP 839 je zachycen úplný vývoj svrchních 

hrušovských vrstev. Spodní hranice této jednotky je položena do konce litologického sledu 

mořského horizontu skup. Františky (XII), poslední faunistické nálezy se vyskytují dva 

metry pod touto hranicí. Horní hranice v mořském horizontu skup. Enny (XVI) byla 

vymezena na základě posledního výskytu fauny, v tomto případě i rozdílů v litologickém 

prostředí. Vrstevní sled je tvořen šesti elementárními cykly (vztaženo od spodní hranice 

výše). V pěti cyklech se objevují ve spodní části prachovce, které přecházejí v pískovce. 

Jílovec v těchto cyklech chybí, ale v šestém cyklu tvoří samostatnou součást. Ve vrtu byly 

zachyceny dva prachové horizonty obsahující lingulovou skup. Flory (2 cyklus) a mořskou 

skup. Enny (3 cyklus), tato skupina se ve vyšších polohách přechází do horizontu jílovce. 

V těchto faunistických horizontech se vyskytují dvě uhelné sloje o mocnosti vyšší než      

10 cm (10 a 20 cm).  Tufitické horizonty se objevují pod lingulovým hor. Skup. Flory. Pravá 

mocnost svrchních hrušovských vrstev v ČHP ve vrtu NP 839 je 123,80 m.  

 Ve frenštátské části nalezneme dva vývoje mocností, první vývoj se vyskytuje    

na hranicích s mořkovskou částí, kde pokračuje v zonalitě ve směru S – J, ale                            

po 4 km na východ od tektonické hranice izopachy klesají pod 150 m. Východněji od této 

hranice do vzdálenosti 9 km klesá mocnost na 100 m, vrty zachycující první vývoj                

je obsaženo v 40 % z celkového počtu vrtů z této oblasti. Za druhý vývoj svrchních 

hrušovských vrstev by se dala považovat redukce mocností pod 100 m, toto zkrácení 

vývoje je zachyceno od středu směrem k východní, jihovýchodní, jižní a jihozápadní částí 

frenštátské oblasti. Celkem v této části ČHP se nachází 20 vrtů, z toho 18 neúplných            
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a 2 úplné vrty, mocnost zachycena v těchto vrtech se pohybuje v rozmezí                           

od 31 m do 184,5 m. Redukovaný vývoj v této oblasti je zachycen a znázorněn               

na obr. 8, 9, 10, 13.   

Vrt NP 551 (obr. 10) leží v jihozápadní oblasti ve frenštátské části v ČHP.               

Na tomto obrázku podrobného výřezu profilu vrtu NP 551 je zachycen neúplný vývoj 

svrchních hrušovských vrstev, protože vrt byl v hloubce 1650 m ukončen. Svrchní hranice 

v mořském horizontu skup. Enny (XVI) byla vymezena do konce litologického sledu. Tento 

mořský horizont obsahuje i flóru. Ve dvou cyklech se objevuje ve spodní části jílovec, 

který přechází v prachovce a pískovce (v našem případě i karbonátického pískovce).         

Ve vrtu byl zachycen je mořský horizont skup. Enny. Tato skupina se ve vyšších polohách 

přechází do horizontu jílovce. Uhelné sloje, ani tufitické horizonty se v tomto vývoji 

neobjevují. Pravá mocnost svrchních hrušovských vrstev v ČHP ve vrtu NP 551 je 54,64m. 

 

Obr. 12 Situace vrtů použitých na obrázcích zachycující vývoj svrchních hrušovských vrstev na Mořkovsku, 

Frenštátsku. 

Vrt NP 824 (obr. 13) leží v jihozápadní oblasti ve frenštátské části v ČHP.              

Na tomto obrázku podrobného výřezu profilu vrtu NP 824 je zachycen neúplný vývoj 

svrchních hrušovských vrstev, protože vrt zachycuje jen mořský horizont skup. ENNY        

ve dvou částech (spodní a svrchní). Spodní hranice této jednotky je položena do začátku 
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litologického sledu mořského horizontu skup. Enny (sp.), tento horizont je tvořen 

prachovcem. Horní hranice v mořském jílovcovém horizontu skup. Enny (svrch.) byla 

vymezena na základě posledního výskytu fauny. Oba tyto horizonty obsahují též flóru. 

Prostřední část mezi prachovcem a jílovcem je tvořena polohami pískovce. Tufitické 

horizonty se objevují ve sk. f. h. Enny (sp. a svrch.) dva. Uhelné sloje se v tomto vývoji 

nevyskytují. Pravá mocnost svrchních hrušovských vrstev v ČHP ve vrtu NP 824 je 27,28 m. 

 

Obr. 13 Podrobný výřez profilu vrtu NP 824 zachycující redukovaný vývoj svrchních hrušovských vrstev ve 

frenštátské oblasti.  

Vrt NP 821 (obr. 9) leží u východní posterozní hranice ve frenštátské části v ČHP. 

Na tomto obrázku podrobného výřezu profilu vrtu NP 824 je zachycen neúplný vývoj 

svrchních hrušovských vrstev, protože vrt zachycuje jen sladkovodní horizont skup. Enny. 

Spodní hranice této jednotky je položena do erozního zakončení cyklu. Horní hranice       

ve sladkovodním jílovcovém horizontu skup. Enny byla vymezena na základě posledního 

výskytu fauny, v tomto případě i rozdílů v litologickém prostředí. Tento horizont obsahuje 
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též flóru. Prostřední část vývoje je tvořena polohami pískovce. Tufitické horizonty                  

se neobjevují. Uhelná sloj v tomto vývoji se vyskytuje o mocnosti vyšší než 40cm (40 cm). 

Pravá mocnost svrchních hrušovských vrstev v ČHP ve vrtu NP 821 činí 32,47 m.  

Vrt NP 830 (obr. 8) leží v jižních partiích prostřední oblasti ve frenštátské části 

v ČHP. Na tomto obrázku podrobného výřezu profilu vrtu NP 830 je zachycen neúplný 

vývoj svrchních hrušovských vrstev, protože vrt zachycuje jen mořský horizont skup. Enny 

a zkrácený sedimentární vývoj pod ním. Spodní hranice této jednotky je položena             

do začátku litologického sledu umístěného pod mořským horizontem skup. Enny. Horní 

hranice v mořském prachovcovém horizontu skup. Enny byla vymezena na základě 

posledního výskytu fauny. Vrstevní sled je tvořen čtyřmi elementárními cykly (vztaženo    

od spodní hranice výše). V těchto cyklech se objevují ve spodní části prachovce, které 

přecházejí v pískovce. Jílovec v těchto cyklech chybí. Ve vrtu byl zachycen prachovcový 

horizont obsahující mořskou skup. Enny. Tufitické horizonty se objevují ve třech 

variantách (tufitický píščitý jílovec, pískovec s fufitickou příměsí, tufitický písčitý 

karbonát). Uhelná sloj v tomto vývoji se vyskytuje o (50 cm) a o mocnosti vyšší než           

10 cm (39 cm). Pravá mocnost svrchních hrušovských vrstev v ČHP ve vrtu NP 830              

je 71,17 m 

5.2 Popis celkové mocnosti uhelných poloh svrchních 

hrušovských vrstev o mocnosti vyšší než 10 cm      

(příloha č. 3, 4) 

Souhrnná mocnost uhelných poloh o mocnosti vyšší než 10 cm je uváděna např. 

v monografii Dopity et al. (1997) jako „uhlonosnost“ v metrech (viz např.                          

str. 60, obr. 37 citované práce Dopity et al. (1997)). Vedle takto nadefinovaného 

parametru se stanovuje a používá např. v odhadech prognózních zásob uhlí, ještě další 

parametr, který nese rovněž název „uhlonosnost“. Zde však nejde o celkovou mocnost 

uhelných slojí o mocnosti větší než určitá hodnota (v našem případě 10, 40 a 80 cm), ale  

o její podíl z celkové mocnosti vrstevní jednotky. Tento parametr se udává v procentech    

a jsou rovněž uvedeny v monografii Dopity et al. (1997) např. str. 149, tab. 44 (pro svrchní 
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hrušovské vrstvy). V této kapitole jsou rozebrány prostorové modely pro oba dva typy 

uhlonosnosti v celopánevním měřítku, vzhledem k vývoji geologické stavby                          

je v jednotlivých regionálních oblastech ČHP popisována jen uhlonosnost v procentech.  

„uhlonosnost“ v metrech 

Celková mocnost uhelných poloh o mocnosti vyšší než 10 cm se ve svrchních 

hrušovských vrstvách pohybuje v rozmezí od 0 m do 9,43 m. Nejvyšší mocnosti uhlí nad 

10 cm jsou zachyceny v pásmu na západ od orlovské struktury v ostravské a příborské 

oblasti, které je protažené ve směru SV – JZ. Nejnižší hodnoty mocností se nacházejí 

zpravidla na východ od orlovské struktury, podstatě pokračují v zonalitě SV – JZ směru.  

Jedná se konkrétně téměř celou oblast karvinskou s výjimkou prostřední části u západní 

hranice oblasti. Další oblasti s minimálními mocnostmi se vyskytují v Mořkově, kde              

v severní oblasti u hranice s příborskou částí se objevuje výskyt izopach nad 2,5 m, a dále 

ve frenštátské oblasti. Frenštátská oblast je tvořena z 80 % nulovými hodnotami, zbylá 

plocha je rozprostřena ve třech oblastech s izopachy do 2,5 m na severu, západu                 

a severovýchodu. Nulové hodnoty mocnosti uhlí nad 10 cm se taktéž nalézají v karvinské 

části v pásmu postupující od středu oblasti až k východní hranici, v ostatních částech ČHP 

nulové hodnoty mocnosti zabírají plochu maximálně do 10 %.      

„uhlonosnost“ v procentech 

Celková mocnost uhelných poloh o mocnosti vyšší než 10 cm se ve svrchních 

hrušovských vrstvách pohybuje v rozmezí od 0 m do 2,57 %. Nejvyšší mocnosti uhlí nad    

10 cm, podobně jako u „uhlonosnosti“ v metrech, jsou zachyceny v pásmu na západ              

od orlovské struktury v ostravské a příborské oblasti, které je protažené ve směru             

SV – JZ. Nejnižší hodnoty mocností se nacházejí zpravidla na východ od orlovské struktury, 

podstatě pokračují v zonalitě SV – JZ směru, konkrétně se jedná téměř celou oblast 

karvinskou, větší úsek ve frenštátské oblasti. Nulové hodnoty mocnosti uhlí nad                

10 cm     se nalézají jen ve frenštátské části ČHP převážně v jižních partiích. 

V Ostravské části se vyskytují tři extrémy s vysokými mocnosti poloh uhlí nad      

10 cm, dva na západě u hranic posterozního výskytu svrchních hrušovských vrstev a jeden 
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severně od příčného bludovického zlomu (jižní partie ostravské části). Pro tyto mocnosti 

jsou dominantní izopachy nad 1,5 %. Nejvyšší hodnota mocnosti poloh uhlí nad                

10 cm se nalézá v této části a dosahuje 2,57 %. Pokles mocností postupuje od poloh 

s vysokými mocnostmi směrem do středu pánve pozvolně až na izopachu 0,5 %, kde tato 

izopacha zabírá největší plochu této oblasti. V ostravské části se vyskytují tři oblasti 

s izopachy pod 0,5 % a jsou orientovány v jižních, jihozápadních a severních partií. Tyto 

partie tvoří tři uzavřené bloky. 

Karvinská část obsahuje izopachy „uhlonosnosti“ 0,5 % a nižších hodnot 

mocností. Na západní hranici postupuje zonalita z ostravské části směrem na východ, kde 

v první čtvrtině oblasti nastává vývoj mocností pod izopachu 0,5 %. Lze tedy říci,                

že mocnost poloh uhlí vyšších než 10 cm je redukována severním, východním a jižním 

směrem. Nejvyšší hodnota mocnosti „uhlonosnosti“ dosahuje 0,77 %. 

V těšínské části se vyskytují dva směry zonality mocností poloh uhlí nad 10 cm. 

První tendence se nachází u jižní hranice posterozního výskytu svrchních hrušovských 

vrstev v jihovýchodním výběžku těšínské části protažen do směru SZ – JV, v této oblasti    

se vyskytují mocnosti vyšší než hodnota izopachy 1,5 %. Nejvyšší mocnost „uhlonosnosti“ 

v těšínské části je 1,61 %. V této části spatřujeme změnu rotace osy zonality proti směru 

hodinových ručiček o 90° oproti ostravské oblasti (směr SV – JZ). Druhý směr v těšínské 

části vykazuje protažení na S – J. Mocnost poloh uhlí nad 10 cm má tendenci severně 

klesat k hranicím příčného bludovického zlomu. Z bývající dva ostrůvky ohraničené 

posterozním výskytem vrstevních jednotek obsahují mocnosti hodnoty izopachy nad 1 %. 

Příborská část pánve poskytuje v nejrozsáhlejší oblasti čtyři extrémy s vysokými 

hodnotami mocností, orientace zonality je SV – JZ směru. První oblast s hodnotami 

izopachy vyšší než 1,5 % se nachází v severní části oblasti u východní hranice, pokles 

mocností se pohybuje rovnoměrně do všech světových stran. Druhou oblast s vysokými 

hodnotami mocnosti nalézáme v totožném výběžku, ale u severní hranice. Do tohoto 

výběžku zasahuje izopacha nad 1,5 % z prostředního ostrůvku ohraničeného posterozním 

výskytem vrstevních jednotek ležící severně od této oblasti. Zbylé dva extrémy s vysokými 

hodnotami mocnosti poloh uhlí nad 10 cm se nacházejí v pravém výběžku severního 
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směru a v jihozápadní oblasti, ale v tomto měřítku jsou tyto plochy zanedbatelné. Nejnižší 

hodnoty izopach se nacházejí v okrajových částech. 

Další výskyty mocnosti poloh uhlí vyšších než 10 cm nalezneme v severních 

partiích příborské části ve třech ostrůvcích omezenými posterozní hranicí a oblast 

v severovýchodním cípu. V tomto výběžku z ostravské části a prostředního ostrůvku         

se vyhybují hodnoty izopachy nad 1,5 % s tendencí ZZS – VVJ směru. Nejvyšší hodnota 

mocnosti „uhlonosnosti“ v příborské části dosahuje 2,07 %.  

Do mořkovské oblasti postupuje zonalita z příborské oblasti ve směru                 

SV – JZ, avšak ve středové oblasti se tento směr stáčí na S – J. Tato oblast dosahuje 

mocností izopachy nad 1,5 % a její plošný výskyt je nejrozlehlejší v celé ČHP. Tato 

izopacha je zachycena i v jihozápadním ostrůvku omezeného posterozní hranicí. Pokles 

mocností se pohybuje směrem na západ, východně ke frenštátské hranici mají hodnoty 

izopachy až 0,5%. Nejvyšší hodnota mocnosti „uhlonosnosti“ v mořkovské části dosahuje 

2,57 % (největší mocnost poloh uhlí nad 10 % v celé ČHP).  

Ve frenštátské části nalezneme necelé dvě třetiny ploch s mocností hodnoty 

izopachy pod 0,5 %, třetinu plochy s nulovými hodnotami mocnosti poloh uhlí nad           

10 cm.  Ve středové oblasti směrem k východní hranici se vyskytují dvě ohniska 

s vysokými hodnotami mocností izopachy nad 1 %, na východě o izopachu výše (1,5 %). 

Tyto výskyty mají tendenci protažení SZ – JV směru. Nejvyšší hodnota mocnosti poloh uhlí 

nad 10 cm v této části dosahuje 1,57 %. 

5.3  Popis celkové mocnosti uhelných poloh svrchních 

hrušovských vrstev o mocnosti vyšší než 40 cm              

(příloha č. 5, 6) 

Jde o obdobu použitého parametru „uhlonosnosti“, jeho následného popisu 

v celém území ČHP použitého v předchozí podkapitole, avšak vztahující se na vývoj 

celkové mocnosti uhelných slojí vyšší než 40 cm.  
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„uhlonosnost“ v metrech 

Celková mocnost uhelných poloh o mocnosti vyšší než 40 cm se ve svrchních 

hrušovských vrstvách pohybuje v rozmezí od 0 m do 7,7 m.  Místa s výskytem nejvyšších 

mocností jsou zachycena, obdobně jak u předešlé kapitoly, v pásmu na západ od orlovské 

struktury v ostravské (směr SZ – JV) a příborské části, které je protažené ve směru           

SV – JZ. Nejnižší hodnoty mocností se nacházejí zpravidla na východ od orlovské struktury. 

Konkrétně se jedná o oblast karvinskou, kde hodnoty mocnosti izopachy pod                    

2,5 m zabírají 85 % plochy, a část frenštátskou. V této části ČHP mocnosti poloh uhlí nad 

40 cm tvoří tři jednotlivé segmenty s mocností hodnoty izopachy pod 2,5 m, zbylou oblast 

reprezentují mocnosti s nulovými hodnotami. Nulové hodnoty izopach nelézáme i na 50 % 

území karvinské části, v menším měřítku i ve zbytku částí. Největší mocnost poloh slojí 

vyšších než 40 cm můžeme zpozorovat v ostravské části a dosahuje 7,7 m.  

„uhlonosnost“ v procentech 

Celková mocnost uhelných poloh o mocnosti vyšší než 40 cm se ve svrchních 

hrušovských vrstvách pohybuje v rozmezí od 0 m do 1,97 %. Nejvyšší mocnosti uhlí nad   

40 cm, podobně jako u „uhlonosnosti“ v metrech, jsou zachyceny v pásmu na západ         

od orlovské struktury v ostravské (směr SSZ – JJV) a příborské části, které je protažené     

ve směru SV – JZ.  Dalším výskytem mocnosti izopachy nad 1,5 % se nachází ve frenštátské 

oblasti s tendencemi zonality k SZ – JV. Nejnižší hodnoty mocností se nalézají zpravidla       

na východ od orlovské struktury v karvinské, frenštátské a mořkovské části ČHP. Tyto 

oblasti obsahují i izopachy s nulovými hodnotami. 

Ostravskou část tvoří tri segmenty mocností s hodnotami izopachy nad                 

1 % a orientací zonality na SZ – JV. Na sever u státních hranic Polska se nachází oblast         

s izopachy přesahující hodnotu 1,5 %, směr tendence je SV – JZ. Nejvyšší hodnota 

mocnosti poloh uhlí nad 40 cm se nalézá v této části a dosahuje 1,97 %.  Pokles mocností 

postupuje systematicky od ohnisek směrem do středu až na hodnotu izopachy                 

0,5 %. Nulové hodnoty mocností se v této části ČHP vyskytují jen jihovýchodním rohu         

a zabírá plochu o délce obvodu 2,5 km.    
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V karvinské části postupuje zonalita z ostravské části směrem na východ,            

na  západě u hranic s ostravskou částí nepřesáhnou nejvyšší mocnosti izopachu                  

1 %. Největší hodnota mocnosti „uhlonosnosti“ dosahuje 0,43 %. Lze předpokládat,                   

že mocnost poloh uhlí vyšších než 40 cm je redukována severním, východním a jižním 

směrem. Nulové hodnoty mocností zabírají více jak 50 % plochy v této části ČHP. 

 Do Těšínské oblasti zasahují mocnosti izopach o hodnotě do 0,5 % z karvinské 

části a zaujímají téměř celou plochu. Tento výskyt je patrní i v obou ostrůvcích 

ohraničenými posterozním výskytem vrstevních jednotek. V jihovýchodním výběžku 

dosahují mocnosti izopachy nad 1 % a tvoří půlměsícovité uspořádání v blízkém okolí jižní 

posterozní hranice a východní hranice s Polskem. Toto seskupení je protaženo do dvou 

směrů. První tendence se nachází u polských hranic a dosahuje S – J směru, druhý směr       

je orientovaný na Z – V. Největší hodnota mocnosti poloh uhlí nad 40 cm dosahuje         

1,11 %. Nulové mocnosti tohoto parametru se vyskytují ve středu půlměsícovité 

seskupení.  

Příborská část pánve poskytuje v nejrozsáhlejší oblasti dvě místa s vysokými 

hodnotami mocností, orientace zonality je SV – JZ směru. První oblast s hodnotami 

izopach vyššími než 1 % se nachází v severní části levostranného výběžku oblasti ve středu 

úseku. Pokles mocností se pohybuje po ose zonality ve směru SV – JZ i jejích stranách. 

Druhou oblast s vysokými hodnotami mocnosti nalézáme v totožné části, ale                        

u pravostranného výběžku. Do tohoto výstupku zasahuje izopacha též 1 %. Zonalita           

je obdobná jak u předchozího případu. V této hlavní části zaujímají plochy mocnosti, 

jejichž hodnoty izopach je do 0,5 %, téměř 60 %. Nulové hodnoty v této oblasti nalezneme 

jen při okrajových částech v severozápadním, jihovýchodním a jihozápadním směru.   

Další výskyty mocnosti poloh uhlí vyšších než 40 cm nalezneme v severních 

partiích příborské části ve třech ostrůvcích omezenými posterozní hranicí a oblast               

v severovýchodním cípu. V tomto výběžku z ostravské části a prostředního ostrůvku          

se vyhybují hodnoty izopachy nad 1 % s tendencí Z – V směru. Nulové hodnoty mocností 

v těchto čtyřech oblastech se vyskytují jen severovýchodním cípu příborské části, 
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zaujímají plochu o délce obvodu 3,5 km. Největší hodnota mocnosti „uhlonosnosti“            

v příborské části dosahuje 1,47 %.  

V mořkovské oblasti postupuje zonalita z příborské oblasti ve směru SV – JZ, ale 

v oblasti u frenštátských hranic se tento směr stáčí na SZ – JV. Tato oblast dosahuje 

mocností izopachy nad 0,5 % a plochy jedné čtvrtiny této oblasti. Tento trend zonality        

je zachycen i v jihozápadním ostrůvku omezeného posterozní hranicí, zde se pohybuje 

hodnota izopachy do 0,5 %. Severní oblast u hranic s příborskou částí obsahuje místo 

s nejvyšším výskytem mocnosti hodnoty izopachy nad 1 % a zároveň s největší hodnotou 

mocnosti poloh uhlí nad 40 cm která dosahuje 1,51 %. Pokles mocností se pohybuje 

směrem na západ, jih a východně ke frenštátské hranici. Nulové hodnoty nalézáme              

i v této části ČHP v jižních, východních partiích oblasti a také na západě ve výběžku tvaru 

vztyčeného palce. 

Ve frenštátské části nalezneme nejrozsáhlejší plochu (v celé ČHP) mocnosti 

poloh uhlí vyšší než 40 cm tvořenou z hodnot izopachy nad 1,5 % a orientací ve směru     

SZ – JV. Tato oblast se nachází v okolí Frýdlantu nad Ostravicí. Izopachy nad 1 % v této 

oblasti tvoří obrazec srpovitého tvaru, jejichž vnitřní poloměr má tendenci poklesu 

mocnosti do středu (oblast s nulovými mocnostmi). V tomto útvaru nalézáme další směr 

zonality SV – JZ. Největší hodnota mocnosti „uhlonosnosti“ na Frenštátsku dosahuje     

1,97 %. Pokles mocností je rovnoměrné (v okolí Frýdlantu nad Ostravicí) do všech 

světových stran, jen ve směru SV – JZ má tendence pozvolného charakteru. Nulové 

hodnoty mocností poloh nad 40 cm se vyskytují téměř na 50 % území této části směrem 

na západ, jihozápad, jih     a jihovýchod. 

5.4 Popis celkové mocnosti uhelných poloh svrchních 

hrušovských vrstev o mocnosti vyšší než 80 cm               

(příloha č. 7, 8) 

Jde opět o obdobu použitého parametru „uhlonosnosti“, jeho následného popisu 

v celém území ČHP použitého v předchozích podkapitolách, avšak vztahující se na vývoj 

celkové mocnosti uhelných slojí vyšší než 80 cm.  
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„uhlonosnost“ v metrech 

Celková mocnost uhelných poloh o mocnosti vyšší než 80 cm se ve svrchních 

hrušovských vrstvách pohybuje v rozmezí od 0 m do 5,68 m.  Místa s  výskytem nejvyšších 

mocností izopachy nad 3 m jsou zachycena, obdobně jak v předešlých kapitolách, v pásmu 

na západ od orlovské struktury v ostravské části (směr SZ – JV) a v mořkovské oblasti, 

která je protažené ve směru SV – JZ. Nejnižší hodnoty mocností se nacházejí zpravidla      

na východ od orlovské struktury. Konkrétně se jedná o oblast karvinskou, těšínskou, 

frenštátskou, ale i část příborskou, kde hodnoty mocnosti izopachy pod 1,5 m zabírají 

maximálně 20 % plochy, zbylých 80 % území v těchto oblastech zaujímají nulové hodnoty 

mocností. Největší mocnost poloh slojí vyšších než 80 cm nalezneme v ostravské části         

a dosahuje 5,68 m.  

„uhlonosnost“ v procentech 

Celková mocnost uhelných poloh o mocnosti vyšší než 80 cm se ve svrchních 

hrušovských vrstvách pohybuje v rozmezí od 0 m do 2,57 %. Nejvyšší mocnosti uhlí nad   

80 cm, jsou zachyceny v mořkovské části, které je protažené ve směru                                   

S – J a ve frenštátské části s tendencemi pravidelného poklesu mocností do všech 

světových stran. Na západ od orlovské struktury v ostravské (směr SZ - JV) se vyskytují 

mocnosti hodnot izopachy nad 1 %. Nejnižší hodnoty mocností se nalézají v karvinské, 

těšínské, frenštátské a příborské části ČHP. Karvinská a frenštátská oblast obsahují 

největší plošný výskyt izopach s nulovými hodnotami. Největší mocnost poloh slojí vyšších 

než 80 cm nalézáme v ostravské části a dosahuje 2,57 %. 

 Ostravskou část tvoří jeden segment mocností s hodnotami izopach nad              

1 % a orientací zonality na SZ – JV. Tato oblast se nachází u posterozní hranice vrstevních 

jednotek v západní oblasti ostravské části ČHP.  Mocnosti hodnoty izopachy nad              

0,5 % se objevují ve dvou oblastech na jihovýchodě a na západě u posterozních hranic     

(ve střední části). Od těchto míst mocností s hodnotami izopachy nad 0,5% klesají 

mocnosti směrem co centra ostravské části. Mocnosti s hodnotami izopachy pod            

0,5 % zaujímají přes 50% území. Mocnosti nulové hodnoty se vyskytují v jižní, jihozápadní 
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a severní části. Největší mocnost poloh slojí vyšších než 80 cm v ostravské části dosahuje 

1,08 %. 

V karvinské části postupuje středovou oblastí zonalita z ostravské části směrem 

na východ, kde v necelé jedné třetině území končí a nastává vývoj mocností s nulovou 

hodnotou poloh uhlí nad 80 cm. V karvinské části ani jeden vrt nezastihl polohy uhlí nad 

80 cm. 

Do Těšínské oblasti zasahují mocnosti izopach o hodnotě 0 % z karvinské části       

a zaujímají téměř celou plochu. Tento výskyt je patrný i v obou ostrůvcích ohraničenými 

posterozním výskytem vrstevních jednotek. V jihovýchodním výběžku dosahují mocnosti 

izopachy nad 0,5 % a zonality S – J směru. Největší hodnota mocnosti poloh uhlí nad        

80 cm v této části ČHP dosahuje 0,88 %.  

Příborská část pánve poskytuje v nejrozsáhlejší oblasti dvě místa mocností 

s hodnotami izopachy nad 0,5 %. i, orientace zonality v S – J směru. První oblast leží          

ve středové části, druhá o 2,3 km severním směrem výše. Nulové hodnoty mocnosti         

se v této oblasti vyskytují na téměř 50 % plochy. Další výskyty mocnosti poloh uhlí vyšších 

než 80, cm nalezneme v severních partiích příborské části ve třech ostrůvcích omezenými 

posterozní hranicí a oblast severovýchodním cípu. V ostrůvku hvězdicovitého tvaru            

se vyskytují mocnosti s hodnotou izopachy nad 0,5 % ve směru zonality Z – V, ale                  

i mocnosti s hodnotou nula. V ostatních ostrůvcích i severovýchodního cípu, nalezneme 

hodnoty izopachy pod 0,5 % s převahou většiny nulových mocností. Nejvyšší hodnota 

mocnosti poloh uhlí nad 80 cm v příborské části dosahuje 0,80 %. 

Do mořkovské oblasti postupuje zonalita z příborské části ČHP ve směru                

S – J. Ve středové oblasti se vyskytuje mocnosti s hodnotou izopachy nad 1,5 % a její 

plošný výskyt je nejrozlehlejší v celé ČHP. Tato izopacha je zachycena i v jihozápadním 

ostrůvku omezeného posterozní hranicí. Pokles mocností se pohybuje směrem do všech 

světových stran. U severní hranice s příborskou částí se vyskytuje oblast nevelkých 

rozměrů, kde mocnosti mají hodnoty izopachy nad 1 %. Další oblast lokálních výskytů 

mocností hodnot izopachy nad 0,5 % je umístěna ve středové části u tektonických hranic 

s frenštátskou oblastí.  Nulové hodnoty mocností se objevují v okrajových partiích 
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severních a jižních. Nejvyšší hodnota mocnosti „uhlonosnosti“ v mořkovské části dosahuje                             

2,57 % (největší mocnost poloh uhlí nad 80 % v celé ČHP). 

Ve frenštátské části nalezneme 80 % území s hodnotou mocnosti izopachy           

0 %. Na západní hranici postupuje zonalita z mořkovské oblasti s tendencí SZ – JV směru. 

V této oblasti se vyskytují mocnosti s hodnotou izopachy nad 0,5 %. Druhý výskyt 

mocností poloh uhlí nad 80 cm se objevuje ve středové oblasti, ale blíže k východní 

hranici. Mocnosti zde dosahují hodnoty izopachy nad 1,5 %, pokles mocností                      

je rovnoměrný do všech světových stran. Nejvyšší hodnota mocnosti poloh uhlí nad         

80 cm v této části dosahuje 1,72 %. 

5.5 Popis celkové mocnosti poloh pískovců ve svrchních 

hrušovských vrstvách (příloha č. 9, 10) 

Souhrnná mocnost poloh pískovců v hornické terminologii, ale i v geologických 

kruzích je označovaná jako „písčitost“. Tento parametr je udáván v metrech. Vedle tohoto 

uvedeného parametru se stanovuje a používá, ještě další parametr, který nese rovněž 

název „písčitost“. Zde však nejde o celkovou mocnost pískovců zachycenou ve vrtech, ale 

o její podíl z celkové mocnosti vrstevní jednotky. Tento parametr se udává v procentech.  

V této kapitole jsou rozebrány prostorové modely pro oba dva typy „písčitosti“ 

v celopánevním měřítku, vzhledem k vývoji geologické stavby je v jednotlivých 

regionálních oblastech ČHP popisována jen písčitost v procentech. 

„písčitost“ v metrech 

Mocnost poloh pískovců ve svrchních hrušovských vrstev v české části 

hornoslezské pánve se pohybuje v rozmezí od 0 m do 240 m. Místa nejvyšších mocností 

poloh pískovců jsou zachyceny v pásmu na západ od orlovské struktury v příborské             

a ostravské části, pásmo reprezentuje SV – JZ směr. Druhý extrém, tedy nejnižší hodnoty 

mocností poloh pískovců se nachází na východ od orlovské struktury, v podstatě pokračují 

v zonalitě SV – JZ směru. Konkrétně se jedná o karvinskou, těšínskou a frenštátskou 

oblast. Ve frenštátské části ČHP v jižních partiích se vyskytují polohy pískovců nulové 
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hodnoty mocnosti, ale i nejnižší hodnota mocnosti poloh pískovců. Nejvyšší poloha 

pískovců ve svrchních hrušovských vrstev se nalézá v ostravské části a dosahuje 240 m.  

„písčitost“ v procentech 

Mocnost poloh pískovců ve svrchních hrušovských vrstev v české části 

hornoslezské pánve se pohybuje v rozmezí od 0 m do 73 %.  Místa nejvyšších mocností 

poloh pískovců jsou zachycena v mořkovské části s orientací zonality S – J směru. Další 

výskyty vyšších mocností se nachází v pásmu na západ od orlovské struktury v příborské    

a ostravské části, pásmo reprezentuje SV – JZ směr, dále na východě Frenštátska                 

a v jihovýchodním cípu Karvinska. Místa nejnižších mocností poloh pískovců se nalézá     

na východ od orlovské struktury, v podstatě pokračují v zonalitě SV – JZ směru. Konkrétně 

se jedná o karvinskou, těšínskou a frenštátskou oblast. Frenštátská část ČHP obsahuje 

hodnoty nulových mocností poloh pískovců.  

Ostravská část je z 90 % plochy tvořena hodnotami mocnosti izopachy nad         

25 % s tendencemi SV – JZ a v jihovýchodní oblasti SZ – JZ směru. Lokální výskyty mocností 

hodnoty izopachy nad 50 % se nalézají v jihozápadní, jihovýchodních partiích robustnější 

oblasti na Ostravsku. Nejnižší mocnosti s hodnotou izopachy pod 25 % lze postřehnout    

na západ od orlovské struktury ve středové zóně a na jihu. Největší mocnost poloh 

pískovců v ostravské části dosahuje 57,78 %. 

V karvinské části postupuje středovou oblastí zonalita z ostravské části směrem 

na východ, kde převládá hodnota mocnosti izopachy pod 25 %. Jen jihozápadní oblasti     

se vyskytuje mocnost hodnoty izopachy nad 25 %. Nejvyšší podíl poloh pískovců  

v karvinské části, ale  i dál dosahuje 42,47 %.  

Do Těšínské oblasti zasahují z karvinské části mocnosti izopach o hodnotě pod   

25 % a zaujímají téměř dvě čtvrtiny území. V jihovýchodním výběžku u dolní posterozní 

hranice dosahují mocnosti izopachy nad 50 % a zonality Z – V směru. Od tohoto místa 

postupuje pokles mocností na sever a západ. Výskyt mocnosti hodnoty izopachy              

25 % je patrný i v obou ostrůvcích ohraničenými posterozním výskytem vrstevních 
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jednotek, taktéž v severozápadní oblasti mezi příčným bludovickým zlomem a jižní 

posterozní hranicí.  Největší mocnost polohy pískovců na Těšínsku dosahuje 53,17 %. 

Příborské části je složena z pěti segmentů, všech tyto oblast tvoří mocnost poloh 

pískovců o hodnotě izopachy nad 25 %, s výjimkou jižní největší oblasti. V této části 

zasahují mocnosti hodnot izopachy nad 50 % v okrajových partiích u jihozápadních, 

severovýchodních a severních posterozních hranic. Zonalita je položena do směru             

SV – JZ. Místo nejnižších mocností se vyskytuje ve středové části blíže k východním 

posterozním hranicím. Nejvyšší poloha pískovců na Příborsku dosahuje 59,15 %.  

Do mořkovské oblasti postupuje zonalita v severních partiích z příborské části 

ČHP ve směru SV – JZ, ale ve středové oblasti už mají tendence S – J směru. Středová 

oblast je významná svým výskytem mocností hodnot izopachy do 75 %. Tato izopacha       

je zachycena i v jihozápadním ostrůvku omezeného posterozní hranicí. Pokles mocností    

se pohybuje směrem na východ a sever. V severní oblasti segment u východních 

posterozních hranic hranice a výběžek tvaru vztyčeného palce obsahuje hodnoty 

mocnosti izopachy nad 50 %. Největší mocnost poloh pískovců v mořkovské části ČHP 

dosahuje 72,87 %. 

Ve frenštátské části nalezneme necelé dvě čtvrtiny území ve středové části 

s hodnotou mocnosti izopachy pod 25 %. Na západní hranici postupuje zonalita                    

z mořkovské oblasti s tendencí SZ – JV směru. V této oblasti se vyskytují mocnosti 

s hodnotou izopachy nad 25 %. Druhý výskyt mocností poloh pískovců se orientován        

od středové oblasti směrem na východ, kde hodnoty mocností izopachy vzrostou nad      

50 %.  Tento výskyt je charakterizován úzkým, protáhlým pásmem půlměsícovitého tvaru 

ve směru zonality SV – JZ a SSV – JJV, jejichž vnitřní poloměr má tendenci poklesu 

mocnosti do středu oblasti s nulovými mocnostmi (na východ). Vnější poloměr této 

oblasti je charakteristický pozvolným poklesem mocností v severním, západním                   

a jihovýchodním směru. Jižní partie na Frenštátsku obsahují nulové hodnoty mocnosti 

poloh pískovce. Nejvyšší hodnota mocnosti poloh pískovců v této části ČHP dosahuje 

57,15 %. 
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6. Závěr 

Diplomovou práci jsem vypracoval na základě okruhů jednotlivých problematik     

a domnívám se, že práce dostatečně splnila smysl potřeb. Práce osvětlila vývoj vybraných 

parametrů svrchních hrušovských vrstev a částečně též i jejich geologické příčiny v ČHP.  

Pro správnou interpretaci sledovaných vývojových parametrů svrchních 

hrušovských vrstev bylo nezbytné nadefinovat hranice plošného výskytu a horizontálního 

vývoje vrstevních jednotek. Plošné hranice jsou popsány v podkapitole 4.1 a ztotožňují     

se s přijatými hranicemi ČHP  Dopitou et al. (1997). Pro nadefinování horizontálních hranic 

bylo nutné správně určit bázi a strop svrchních hrušovských vrstev. Problematika 

vymezení těchto hranic byla názorně popsána v textové části a znázorněna na obrázcích 

podkapitoly 4.3. Vyhotovené obrázky jsou podrobné výřezy profilů typových vrtů, které 

jsem měl k dispozici. Tato podkapitola obsahuje identifikační a korelační vodítka 

demonstrované na schematickém profilu vrtu NP 633. Zvláštní pozornosti by měla být 

věnována těmto obrázkům, protože vrty jsou vybrány záměrně v blízkosti tektonických 

struktur karvinské, příborské, mořskovské části ČHP.  Více jak polovina těchto typových 

vrtů se nalézá ve frenštátské oblasti, kde vývoj vrstev je redukován na desítky jednotek 

metrů.       

Podrobnější problematika nastává v samotném odečítání sledovaných parametrů 

z důvodu špatné identifikace, špatného číselného, grafického položení hranice vrstevních 

jednotek, vykreslení faunistických a tufogenních horizontů v profilech průzkumných vrtů 

interpretátorem či kresličem. 

V takto nadefinovaném prostředí byly sledovány parametry mocností svrchních 

hrušovských vrstvy a zhotoveny matematické modely spjaté s geologickými souvislostmi. 

Spolehlivost modelů je závislá na plošném výskytu vrtů, které jsem měl k dispozici, v mém 

případě svrchní hrušovské vrstvy zastihuje 160 průzkumných vrtů. Na první pohled            

je zřejmé v mapové příloze č. 1, že nejnižší hustota dat se nalézá v karvinské části 

(ovlivněna uložením vrstevní jednotky v hloubkách přes 1000 m). V ostravské                       

a frenštátské části ČHP se vyskytuje srovnatelné množství dat, tento aspekt je zapříčiněn 
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skutečností, že ostravská část byla hornicky dobývána, ale informace z důlních vrtů, důlních 

děl, ani z dobývacích prostorů nemá oddělení ložisek nerostných surovin a geoinformatiky 

Institutu geologického inženýrství HGF VŠB-TU Ostrava k dispozici.  

Matematické modely sledovaných vrstevní parametrů uvedeny v přílohách          

č. 2 – 10 jsou vykresleny na celou oblast ČHP a následně vyřezány jednotlivé segmenty 

posterozních výskytů svrchních hrušovských vrstev. Tímto krokem se zamezila ztráta 

souvislostí a chyba vzniklá matematickým výpočtem programu InRoads Site firmy Bentley 

Systems, Inc., který tyto hranice pokládá do roviny hodnot, posterozní výskyty mají 

charakter jen hranice. Z mapových příloh č. 2 – 10 sledovaných vrstevních parametrů 

vyplívají určité asociace a geologické souvislosti. 

 Pásmo největších mocností ve směru SV – JZ se nachází na západní straně 

pánve ČHP, osa subsidence procházející touto oblastí je patrná skoro ve všech vrstevních 

jednotkách produktivního karbonu, vlivem západních progradujících vrásovo-násuvných 

variských struktur posunována směrem na východ. Mocnosti vrstevní jednoty jsou tímto 

směrem redukovány, avšak jihovýchodní oblast těšínské části ČHP indikuje změnu trendu 

v redukci a zaznamenává nárůst mocností protaženého ve směru Z - V. Tendence redukce 

východním směrem nejsou úplně jednoznačné, neboť v těchto oblastech není zřejmé, jak 

moc eroze byla progresivní vlivem nedostatku dat. 

 

 Polohy uhlí sledované vrstevní jednotky jsou do značné míry ovlivněné 

výskyty pískovců v přímé úměře, čím větší je celková mocnost pískovců, tím menší             

je celkový počet uhelných slojí. Tato ideu lze provést porovnáním vytvořených vývojových 

modelů „písčitosti“ a „uhlonosnosti“, lze demonstrovat na východě frenštátské části ČHP, 

kde spatřujeme zvýšenou oblast „píščitosti“ ve směru SV – JZ a SSV – JJV. Od vrcholu 

vnitřního a vnějšího poloměru protáhlého pásma půlměsícovitého tvaru směrem ven, 

nalézáme místa malých mocností „písčitosti“, tyto oblasti signalizují zvýšený výskyt poloh 

uhelných slojí.  
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 Pásmo subsidence nejnižších poloh pískovce se nalézá ve středové oblasti 

ČHP patrné na vývojovém modelu „písčitosti“. Proložením tímto pásmem osu, získáme      

o obou okrajových částech oblasti nejvyšších mocností „písčitosti“. Na západní straně       

je největší plošný výskyt maximálních poloh pískovců ve směru SV- JZ. Ve východní části 

Frenštátská a jihovýchodní oblasti Těšínska se nalézá druhé pásmo v dominantním směru 

SSV – JJZ.  

Diskuze s velkými ložiskovými odborníky Institutu geologického inženýrství            

o sedimentačním vývoji vrstevní jednotky ve frenštátské části ČHP dospěla k těmto 

teoretickým závěrům. Bližší identifikaci nutná v řezech, které nejsou součástí ani cílem 

této práce.  

 Na Frenštátsku je mocnost vrstevních jednotek redukována na desítky 

jednotek metrů, ve východních a jižních partií jen výskyt mořské sedimentace. 

Sladkovodní a lingulové terigenní sedimenty vykliňují dříve než faunistické mořské 

horizonty. Svrchní hrušovské vrstvy v těchto oblastech jsou tvořeny mořskými horizonty 

skup. Enny (XVI) což demonstrují obr. 8, 9, 10, 13.   

Zkonstruované vývojové modely a zjištěné data sledovaných parametrů vrstevní 

jednotky byly porovnávány s existujícími výsledky a modely uvedeny v  monografii Dopity 

et al. (1997).  

 V ostravské oblasti byla ve svrchních hrušovských vrstvách Dopitou              

et al. (1997) zjištěna pravá mocnost 519 m (vrt NP 653), v příborské oblasti mocnost 369 

m (vrt NP 235), mořkovské oblasti mocnost 237 (vrt NP 880), ve frenštátské oblasti 

mocnost 92 m (NP 523) východněji celková mocnost jednotky 130 m (NP 522), v těšínské 

oblasti celková mocnost jednotky 172 m (NP 339).  

Nejvyšší mocnosti podle Dopity et al. (1997) obr. 34 mapy izolinií hrušovských 

vrstev dosahují v centrální části ostravské oblasti ve směru protažení Z – V, příborské 

oblasti v okolí Brušperka, ale ve směru SV - JZ. 
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 V ostravské oblasti byla mou diplomovou prací ve svrchních hrušovských 

vrstvách zjištěna úplná mocnost 522,2 m (vrt NP 653), v příborské oblasti mocnost       

432,6 m (vrt NP 235), v mořkovské oblasti mocnost 240,5 (vrt NP 880), ve frenštátské 

oblasti mocnost 136,4 m (NP 523) východněji zaujímají svrchní hrušovské vrstvy neúplnou 

mocnost 111,5 m  (NP 522), v těšínské oblasti úplná mocnost vrstevní jednotky činí     

249,2 m (vrt NP 633). 

Nejvyšší mocnost svrchní hrušovské vrstvy (mapová příloha č. 2) dosahují 

v centrální oblasti ostravské části ČHP ve směru protažení SV – JZ, příborské oblasti v okolí 

Příboru v totožném směru. 
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