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ANOTACE  
 

Doktorská disertační práce se zabývá genezí, prostorovou distribuci a predikcí 

násunových struktur ve východní části karvinské dílčí pánve. Práce svým zaměřením 

navazuje na grantový úkol GAČR 105/04/0884  „Analýza strukturně-tektonických 

poměrů karvinské dílčí pánve (hornoslezská pánev) ve vztahu k vytěţitelnosti slojí 

s postupem těţby do větších hloubek.― zpracovaného v roce 2006 autory R. Grygarem 

a P. Waclawikem. 

Práce je rozdělena do tří hlavních celků. Pro uvedení do problematiky jsou v první 

kapitole popsány strukturně-geologické poměry české části hornoslezské pánve, včetně 

její tektonické pozice. Vzhledem k lokalizaci analyzované oblasti ve východní části 

karvinské dílčí pánve, jsou zde podrobněji popsány geologické a strukturně-tektonické 

poměry v karvinské dílčí pánvi.   

Stěţejní kapitoly obsahuje druhá část práce. Věnuje se především strukturně-

tektonické analýze východní části karvinské dílčí pánve. Je zde popsána metodika sběru 

dat a metodika strukturně-tektonické analýzy. Zvláštní pozornost pak byla věnována 

vzájemné vazbě násunové tektoniky k celkovým geologickým a strukturně-tektonickým 

poměrům. Je zde diskutována geneze násunových struktur a jejich prostorová distribuce. 

Tato diskuze je podloţena nejen řadou zpracovaných účelových map, řezů, 

shromáţděnou primární dokumentací včetně fotodokumentace, ale také konfrontací 

s výsledky analogových a numerických modelů publikovaných různými autory.  

V závěrečné kapitole jsou shrnuty vlivy tektonických struktur na hornickou činnost 

v karvinské dílčí pánvi s důrazem na struktury násunové. Vzhledem k dlouhodobému 

výhledu těţby, kdy se za současných technicko-ekonomických poměrů předpokládá 

dvacetiletá exploatace uhlí, je tato kapitola věnována rovněţ časoprostorovým vazbám 

zejména násunových struktur k současné a budoucí těţbě v OKD. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: hornoslezská pánev, násuny, karvinská dílčí pánev, 

strukturně-tektonická analýza, uhelná sloj 
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ANNOTATION  

 

Doctoral thesis deals with the genesis, spatial distribution and predictions of thrust 

structures in the eastern part of the Karvina subbasin (Upper Silesian Basin). This work 

is focused on the grant task GACR 105/04/0884 "Analysis of the structural-tectonic 

conditions Karvina basin (Upper Silesian Basin) in relation to the exploitation of coal 

seams in the extraction procedure to greater depths‖.  

The work is divided into three main units. Introduction in the first chapter describes 

the structural-geological setting in the Czech part of the Upper Silesian Basin, including 

its structural-geological position. With regard to the localization of analyzed area 

in the eastern part of the Karvina partial basin, geological and structural-tectonic 

conditions in the Karvina basin are described in more detail in this part.  

The second part of the work contains crucial chapters. It includes structure-tectonic 

analysis of the eastern part of the Karvina partial basin and describes the methodology 

of data collection and structural-tectonic analysis. Particular attention was devoted 

to the genesis of thrust tectonics relation to the overall geological and structural-tectonic 

situation. The spatial distribution and genesis are discussed here on the basis 

of a structural-tectonics analysis. Synthesis is based not only on gathered primary 

documents, photographs, number of processed purpose maps, cross-sections, but also 

the confrontation with the results of analogue and numerical models published 

in literature. 

The conclusion of this thesis is devoted to the effects of thrust structures on mining 

activity - exploitation of coal seams in the Karvina subbasin. With regard to the long-

term exploation, when the current techno-economic conditions expect twenty-year 

exploitation, among others, is a chapter devoted to space-time thrust structures links 

to present and future mining in the OKD (Ostrava- Karvina Mining District).  

 

 

KEY WORDS: Upper Silesian Basin, thrust tectonics, Karvina subbasin, 

structural-tectonics analysis, coal seam 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:  

CAD Computer Aided Design, počítačově podporované navrhování 

ČSM Důl ČSM (Československé mládeţe) vnitřní organizační sloţka OKD, a.s. 

DP dobývací prostor 

GAČR Grantová agentura České republiky 

j. jiţní 

J jih 

JJZ jihojihozápad 

KDP karvinská dílčí pánev 

mj. mimo jiné 

obr. obrázek 

OKD Ostravsko karvinské doly, akciová společnost 

OKR ostravsko-karvinský revír 

S sever  s. severní 

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

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

SSV severoseverovýchod 

SSZ severoseverozápad 

TH označení ţelezného válcovaného profilu 

v. východní 

V východ 

VJV východojihovýchod 

z. západní 

Z  západ 
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1. ÚVOD A CÍLE PRÁCE 
 

Ještě před několika lety byla karvinská dílčí pánev a především její nejvýchodnější 

část, zahrnující dobývací prostory Dolů ČSM a Darkov, popisována jako oblast 

s jednoduchou, tzv. „tafrogenní― strukturně-tektonickou stavbou (Kumpera et al. 1990, 

Dopita et al. 1997), v níţ zcela dominuje zlomová tektonika poklesového charakteru. 

V západní části karvinské dílčí pánve (dobývací prostor Dolu Karviná - lokalita 

Doubrava) byly sice jiţ počátkem 70. let ve slojích spodních sušských vrstev ověřeny 

a popsány násunové struktury (Hudeček a Sivek 1977), ale výška zdvihu (vertikální 

amplituda přemístění) na těchto zlomech se pohybovala zpravidla v řádu několika 

decimetrů. Teprve později, byly v zóně tzv. centrálního přesmyku popisovány násunové 

struktury s výškami zdvihu aţ několik metrů (Grygar et al. 1989, Kumpera et al. 1990). 

Ve v. oblasti pánve byly ověřeny první násuny počátkem 90. let. Výška zdvihu na těchto 

násunech nepřesahovala zpravidla mocnost postiţené sloje. Během posledního desetiletí 

byly důlními vrty a důlními díly, v souvislosti s postupem do stále větších hloubek 

(niţších stratigrafických úrovní slojí sedlových vrstev a porubských vrstev ostravského 

souvrství), ověřeny násunové struktury, u nichţ se výška zdvihu pohybovala v hodnotách 

přesahujících mocnost dislokovaných slojí, ale i násunové struktury s výškou zdvihu 

v řádech prvních desítek metrů.  

Pro tyto násunové struktury jsou charakteristické malé úklony (5°- 45°) a změny 

úklonu směrem do hloubky tzv. listrické násunové zlomy (např. Grygar a Waclawik 

2006) s moţností přechodů do mezivrstevních prokluzů. Dosud ověřené násuny současně 

vykazují značnou variabilitu ve směrném průběhu (stopy vzájemného průniku 

se slojemi). Komplexní poznání časoprostorových zákonitostí velkých regionálních 

přesmykových struktur v rozsahu celé karvinské pánve není moţné provádět, nebo jen 

velmi omezeně a nepřesně, v podmínkách jednotlivých důlních podniků. Mimo jiné 

i proto, ţe dokumentace měřicko-geologických sluţeb jednotlivých dolů je v současné 

době nejednotná. Vţdyť i digitální mapová dokumentace v OKD je vedena ve dvou 

rozdílných CAD formátech (Autocad, Microstation). Cílem disertační práce je tedy mj. 

vytvoření jednotného digitálního archívu strukturně-tektonické dokumentace činných 

dolů OKD, především z těch slojových úrovní, které jiţ byly, nebo jsou těţeny a kde 
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byly násunové a související deformace zachyceny a dokumentovány. Na základě těchto 

materiálů byla rekonstruována zóna centrálního přesmyku v prostředí CAD 

(Microstation) z níţ vyplývá predikce jeho vývoje v těch úsecích pánve, kde je těţba v 

přípravě. Je samozřejmostí, ţe přes hlavní důraz na strukturu centrálního přesmyku, 

je jeho geneze a časoprostorový vývoj řešen v kontextu aktualizace celkového obrazu 

tektoniky karvinské dílčí pánve, tedy i rozhodujících regionálních zlomů převáţně 

poklesového, nebo transtenzního charakteru a zlomů slojového rozsahu. Jedním z dílčích 

cílů je také sledování genetické a prostorové vazby násunových struktur k celkovým 

geologickým poměrům exploatovaného horninového masívu. 

Výsledky disertační práce mohou také přispět k obecnému poznání zákonitostí 

vývoje vrásovo-násunových struktur synorogenních kolizních akrečních klínů a rozšířit 

tak naše znalosti o regionálně geologických poměrech moravskoslezské zóny Českého 

masivu v kontextu evropských variscid. 

Tektonická stavba (přesmyky, poklesy, flexury) a další jevy jako eroze a stlaky 

slojí, zásadně ovlivňují časoprostorové vazby jednotlivých porubních bloků. Struktury 

tektonické zóny centrálního a východního přesmyku podstatným způsobem ovlivnily 

a ovlivňují velikost, geometrii a orientaci porubů, jakoţ i samotné hornicko-technické 

podmínky dobývání uhelných slojí. Z těchto důvodů byly a jsou dobývány nepravidelné 

tvary porubů, coţ je spojeno s odpovídajícími hornickými pracemi (zkracování, 

prodluţování porubů). Pokud jsou i přesto přesmyky a s nimi geneticky vázané 

kompresní deformační zóny s příznivějšími parametry přecházeny poruby, je to spojeno 

s jejich podstatně intenzivnějším zajišťováním (lepení průvodních hornin, zavrtáváním 

ocelové výztuţe, vykládání výdřevou atd.). Tyto operace významně ekonomicky zatěţují 

exploataci uhlí. Výše uvedené jevy tedy významně ovlivňují mnoţství vytěţitelných 

uhelných zásob, velikost těţebních a plošných ztrát.  Dalším z cílů této práce je proto, 

na základě nových poznatků, přispět k řešení komplikací, které přináší existence 

násunových struktur ve vztahu k současné a budoucí těţbě v OKD.  
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2. STRUKTURNĚ-GEOLOGICKÉ POMĚRY ČESKÉ 
ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE 

2.1. Strukturně-geologická pozice a deformační vývoj hornoslezské 

pánve 

Hornoslezská pánev je nedílnou součástí moravskoslezské oblasti Českého masívu. 

Z celkové rozlohy se však na českém území nachází méně neţ jedna čtvrtina. 

Pokračování na polském území není významné jen z hlediska rozlohy, ale především 

ve vztahu k otázkám další návaznosti na západoevropskou zónu systému vněvariských 

uhlonosných molas. Současné severní, resp. severovýchodní omezení hornoslezské 

pánve zónou krakovid je zřejmě pouze erozní (např. Havlena 1982, Kotas 1985, Grygar 

a Vavro 1995 atd.). Nynější strukturní rámec pánve představuje jen omezený erozní 

relikt původně rozsáhlejšího systému dílčích, více či méně propojených, sedimentárních 

pánví vyvíjejících se v zóně brunovistulického předpolí evropských variscid. 

Rovněţ jiţní omezení hornoslezské pánve není bezpečně ověřeno. Na jiţní Moravě, 

v okolí Němčiček, byly vrty zjištěny výskyty produktivního karbonu s uhelnými slojemi 

(Purkyňová 1978). Tyto výskyty lze velmi pravděpodobně povaţovat za jiţní 

pokračování původní hornoslezské pánve (Dopita et al. 1997). 

 
 

Obr. 1  Schematický strukturně-tektonický profil moravskoslezskou zónou (upraveno 

podle Grygara 1997 in Grygar a Waclawik 2006). Dominantním rysem akrečního klínu 

jsou východovergentní násuny (vyznačeny plnými červenými liniemi). Západně od 

šternbersko-hornobenešovského pásma dominují zpětné násuny (modré linie) a společně 

s čelními násuny vytváří odraz typické vějířovité stavby flyšové předhlubně. Konturové 

diagramy pro jednotlivé vyznačené úseky reprezentují póly hlavních planárních 

strukturních systémů (vrstvy, resp. na západě kliváž  a hlavní metamorfní foliace). 
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Strukturně-tektonický vývoj a dnešní tektonické poměry pánve jsou podmíněny 

celkovým deformačním vývojem variského akrečního klínu moravskoslezské oblasti 

(viz obr. 1), v jehoţ apikální zóně je hornoslezská pánev situována (Grygar a Vavro 

1995). Významná úloha ve vývoji strukturního plánu pánve, charakteru deformačních 

reţimů, tektonických stylů, kinematiky a intenzity deformací však příslušela indukované 

tektonice fundamentu brunovistulika v podloţí pánve a jejím předpolí.  

Další specifika komplexního tektonického vývoje hornoslezské pánve vyplývají 

z její pozice v předpolí alpínského tektogenu Západních Karpat. Rejuvenace variských 

struktur během alpínských deformačních fází jsou u řady konkrétních tektonických 

struktur nesporné (např. Patteisky a Folprecht 1928, Petránek 1956, Kumpera 1989).  

V příčném profilu moravskoslezskou zónou lze od západu k východu, s ohledem 

na postavení v rámci variského akrečního prizmatu, charakteru regionální deformace 

a tektonické styly, vymezit následující základní strukturní zóny: 

 orlicko-sněţnická jednotka lugika 

 silezikum, včetně jeho tzv. devonských „obalových formací―  

 flyšová spodně karbonská předhlubeň 

 uhlonosná paralická a kontinentální molasa hornoslezské pánve 

 autochtonní fundament brunovistulika. 
 

Primární vrstevní anizotropie flyšových sérií, spolu s mechanicko-reologickou 

charakteristikou cyklických sedimentů paralické a kontinentální molasy ostravského 

a karvínského souvrství významně ovlivnily genezi a geometrii deformace. Jedním 

z hlavních mechanismů regionální deformace je proto ohybový skluz, který je významně 

modifikován mezivrstevními násuny a intrafoliačními (intraslojovými) zlomy 

(např. Grygar a Waclawik 2006). Násuny vyuţívají mezivrstevní odlepení na plochách 

reologicky odlišných litotypů. S násuny jsou geneticky spojeny vrásy, které mají 

charakter zalomených, výrazně asymetrických flexur. Tento tektonický styl, který 

je podmíněný vysokou vrstevní anizotropií, je také označován jako „progressive easy-

slip thrusting― (Gayer et al. 1991). Je typickým rysem tzv. „thin-skin― tektoniky vnějších 

apikálních oblastí akrečních klínů (viz např. Davis et al. 1983, Butler et al. 2004, 

Nemčok et al. 2005). Dominantním mechanismem zkracování a nasouvání akrečního 

klínu na předpolí není tedy vrásnění, ale především ploché násuny spojené s nakupením 
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dílčích příkrovových těles, převáţně charakteru mezivrstevních násunových zlomů 

odlepení – vrstevních dislokací. Skutečnost, ţe mezivrstevní prokluzy velmi často 

předchází vývoj ohybových struktur je zřetelná na řadě výchozů flyšové předhlubně 

a v důlních dílech dobývacích polí OKR. K tomuto deformačnímu mechanismu 

nepochybně přispěla i skutečnost, ţe deformace prokazatelně probíhala ve stadiu 

počínající litifikace a v jejím průběhu, tedy ve stádiu raně synlitifikační plasticity. 

2.2. Strukturně-tektonické poměry české části hornoslezské pánve 

Hornoslezská pánev patří k tektonicky nejkomplikovanějším paleozoickým 

molasovým pánvím evropských variscid. Tektonická stavba pánve je polytypní 

a výrazně zonální. Na její tektonické stavbě se podílí jak sloţité násunovo-vrásové 

deformace, tak relativně jednodušší zlomová stavba poklesové a transtenzní tektoniky 

(viz Dopita et al. 1997). Prostorová distribuce obou tektonických stylů je do značné míry 

predisponována charakterem brunovistulického fundamentu a regionální pozicí 

v apikální doméně variského akrečního klínu. Pánev je výrazně asymetrická s polaritou 

 
 

Obr. 2  Schéma významných příčných struktur ostravsko-karvinské části hornoslezské 

pánve (Grygar a Waclawik 2006). 
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ve směrech ZSZ-VJV a SSZ-JJV. Tato podélná a příčná polarita je velmi významná 

i z hlediska vývoje jejího celkového strukturního plánu (Grygar et al. 1989). 

Z hlediska příčné polarity ji lze rozdělit do dvou základních strukturních domén. 

Rozhodující roli v tomto členění přísluší orlovské násunovo-vrásové struktuře. 

Na západě je to oblast tzv. variské předhlubně, v níţ dominuje vrásovo-násunový 

tektonický styl a východně od orlovské struktury je to oblast kde převaţuje extenzní 

zlomová tektonika (karvinská dílčí pánev). Rozdílná kinematika a větší intenzita 

deformací variského akrečního klínu v severních oblastech (v polské části pánve) 

se projevuje sloţitějšími tektonickými styly na hranici příkrovové stavby. 

Lze tak pozorovat výraznou strukturní polaritu ve směru SSZ-JJV (obr. 2). Oba uvedené 

strukturní trendy mají pak dominantní postavení v celkovém obrazu variských 

regionálních napěťových polí (Grygar et al. 1989, Grygar 1997). Dochází k jejich 

faktickému vektorovému součtu, který se projevuje celkovou komplexní strukturně 

deformační a paleonapěťovou polaritou – gradientem – ve směru SZ-JV. 

Dle charakteru strukturně-tektonické stavby je v klasickém pojetí (Dopita et al. 

1997) v pánvi vymezováno několik zón s rozdílnými tektonickými styly. Od západu 

je to: 

 zóna s tzv. holomorfním vrásovým stylem resp. s prvky alpinotypního 
vrásnění, 

 zóna s tzv. idiomorfním vrásovým stylem,  

 pásmo západních brachystruktur, 

 pásmo michalkovické struktury, 

 pásmo východních brachystruktur, 

 pásmo orlovské struktury. 

2.3. Geologie a strukturně-tektonická charakteristika karvinské dílčí 

pánve 

Karvinská dílčí pánev představuje dílčí strukturu české části hornoslezské pánve, 

omezenou na západě orlovskou násunovo-vrásovou strukturou. Odpovídá tektonicky 

nejníţe zakleslé oblasti české části hornoslezské pánve, a proto v ní vystupují nejmladší 

uhlonosné sedimenty karvinského souvrství. Karvinská dílčí pánev má objektivně 

nejjednodušší tektonickou stavbu v rámci známé české části hornoslezské pánve. 



               Autoreferát disertační práce doktorského studia 

12 

 

V porovnání s oblasti západně od orlovské struktury lze pozorovat rozdíly 

jak v mocnostech uhlonosných molasových souvrství (Havlena 1982), tak uhlonosnosti, 

litologii, stupni prouhelnění a v řadě dalších znaků (viz např. Dopita a Kumpera 1993, 

Dopita et al. 1997, Sivek et al. 2003). Tyto rozdíly poukazují na celkově niţší mobilitu 

brunovistulického platformního podloţí ve srovnání s vývojem západně od orlovské 

struktury (Havlena 1982, Dopita a Kumpera 1993, Dopita et al. 1997). 

Uhlonosné sedimenty v KDP se vyvíjely z podloţních neproduktivních sledů 

hradecko-kyjovických vrstev bez přerušení sedimentace. Dělíme je do dvou základních 

jednotek – souvrství ostravského a karvinského. Obě souvrství se od sebe výrazně liší 

charakterem sedimentů, mocností, plošným rozsahem, vývojem uhelných slojí. Svrchní 

hranice uhlonosných sedimentů je erozní, v jejich nadloţí se vyskytují sedimenty 

pokryvných útvarů, které náleţí k alpsko-karpatskému tektogénu, případně k alpínskému 

autochtonnímu pokryvu.  

Ostravské souvrství, reprezentující sedimenty paralické uhlonosné molasy, 

je spodnonamurského stáří. Stáří je doloţeno četnými faunistickými nálezy. Značný 

statigrafický význam mají také nálezy flóry. Vývoj souvrství přechází plynule 

z kyjovických vrstev a sedimentace je ukončena hiátem nad Gaeblerovým mořským 

patrem. Ostravské souvrství se člení na čtyři litostratigrafické jednotky – vrstvy 

petřkovické, hrušovské, jaklovecké a porubské. Hranice mezi jednotlivé jednotky 

je kladena do významných mořských horizontů (Dopita et al. 1997). 

Karvinské souvrství, zastupující kontinentální uhlonosnou molasu, nasedá 

diskordantně na porubské vrstvy ostravského souvrství. Dle stáří ho přiřazujeme 

do středního aţ svrchního namuru a westphalu. Statigrafické zařazení potvrzují zejména 

četné nálezy flóry. Karvinské souvrství se člení na tři stratigrafické jednotky – vrstvy 

sedlové, sušské (spodní a svrchní) a doubravské s. l. (doubravské s. s. a vyšší 

doubravské). 

V nadloţí uhlonosných karbonských sedimentů jsou, na erozí modelovaném reliéfu, 

uloţeny pokryvné útvary. Povrch karbonu byl modelován jednak velkoplošnou erozí 

před sv. helvetem, jednak říční a mořskou erozí v době mezi karbonem a helvetem (ostře 

modelovaný reliéf ostravsko-karvinského hřbetu-viz obr. 3). Hlavní morfologické prvky 

reliéfu karbonu mají směr Z - V (dětmarovický výmol, ostravsko-karvinský hřbet, 
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bludovický výmol, příborsko-těšínský hřbet, kopřivnicko-třinecká elevace). Karbon 

je na převáţné části území zakryt miocenními sedimenty (karpat, sp. báden) a sedimenty 

karpatského flyše.  

Karvinská dílčí pánev má objektivně nejjednodušší tektonickou stavbu v rámci 

známé české části hornoslezské pánve. I z tohoto důvodu ji řada autorů povaţovala, 

a stále povaţuje, za postdeformační tzv. vnější uhlonosnou terigenní molasu vyvíjecí 

se aţ po „variském vrásnění― (Dvořák 1994 atd., viz výše). Ve svých pracích 

jí např. Brieda et al. (1975), Kumpera (1980, et al. 1990) a Kumpera a Martinec (1995) 

přisuzují tektonický styl „kratonní tafrogenní pánve― atp. 

Nejen  na základě strukturně-tektonického výzkumu (např. Grygar et al. 1998) 

vyplývá, ţe strukturní charakteristika této pánve předpolí je podstatně komplexnější 

a strukturně sloţitější, neţ by vyplývalo z výše uvedených interpretací. V oblasti KDP 

jsou významně rozšířeny také násunové struktury s relativním horizontálním 

přemístěním dosahující aţ řádu prvních stovek metrů. Tyto násunové struktury tvoří 

sloţitý kompresní systém, tradičně označovaný jako centrální karvinský přesmyk. 

Vzhledem k jeho charakteru a rozsahu jej řadíme k významným anomálním strukturním 

fenoménům karvinské dílčí pánve (Grygar a Waclawik 2006). 

Z tektonického hlediska lze karvinskou dílčí pánev charakterizovat jako apikální 

zónu variského akrečního klínu - pánev předpolí (např. DeCelles a Giles 1996), kde 

 
 

Obr. 3  Perspektivní pohled od jihu ve směru hlavních podélných struktur na 3-D 

geologickou mapu (geologická mapa podle Austa et al. 1996) čs. část hornoslezské pánve 

umístěnou na pohřbený prealpínský paleoreliéf (Grygar a Waclawik 2006). V severní 

části je zřetelná výrazná elevační morfostruktura ostravsko-karvinského hřbetu.  
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zvláště v závěrečných fázích variské tektogeneze, dominoval transtenzní paleonapěťový 

reţim. Výsledkem je tektonický styl, v němţ nad kompresními vrásovými a násunovými 

strukturami výrazně dominují dislokace poklesového charakteru, případně se směrnou 

komponentou přemístění (kombinované směrné posuny atp., Grygar et al. 1989). 

Strukturní plán zlomové stavby oblasti charakterizují a podmiňují především hlavní 

regionální dislokace. Základní rozčlenění na dílčí tektonické kry je podmíněno 

podélnými regionálními zlomy přibliţně poledníkového směru (aţ SSV-JJZ, výjimečně 

SSZ-JJV) a příčnými regionálními zlomy směru Z-V (aţ ZSZ-VJV). Tento základní 

systém zlomů lze sledovat v rámci celé pánve. Jedná se převáţně o strmě ukloněné 

poklesy s úklonem 50° aţ 70°. U řady z nich byla prokázána i horizontální sloţka 

přemístění (Patteisky a Folprecht 1928, Danys – Sivek 1976). Mají charakter 

transkurentních, často kulisovitě řazených zlomů (Grygar et al. 1989, Grygar 

a Welser 1994). Hlavní genetická funkce přísluší submeridionálnímu karvinskému 

příkopu a příčnému subequatoriálnímu dětmarovickému příkopu. Ten je součásti 

regionální struktury vyššího řádu – dětmarovické střiţné zóny definované Grygarem 

et al. (opus cit.). V jiţním křídle této zóny vystupuje geneticky podřízená doubravská 

hrásť (Brieda et al. 1975). Jmenované regionální tektonické zóny (dětmarovická střiţná 

zóna, karvinský příkop) člení karvinskou dílčí pánev z hlediska strukturního na čtyři 

dílčí kry s rozdílnou vertikální strukturní pozicí a s rozdílným vnitřním strukturním 

plánem. Samotné tektonické zóny představují oblasti s nejmobilnějším strukturním 

vývojem. Jak doloţila paleodeformační analýza a paleokinematická analýza (Grygar 

a Welser 1994) má zejména dětmarovická střiţná zóna transtenzní charakter. V případě 

dětmarovické střiţné zóny má směrná sloţka dextrální smysl přemístění, 

coţ koresponduje s dříve publikovanými poznatky o ţofinské poruše (viz Danys – Sivek 

1976), jedné z dílčích poruch této zóny. Kinematický vývoj regionální deformace 

v dětmarovické střiţné zóně souvisí především s nárůstem komprese podél orlovské 

násunovo-vrásové struktury k severu (Grygar in Kumpera et al. 1990, Grygar 1992). 

Nárůst komprese k severu je podmíněn dextrálním vysunutím tzv. vrbické kry k východu 

do prostoru dětmarovické příkopovo-prohybové deprese subequatoriálního směru 

(Grygar 1997). Ze srovnání strukturní výšky ker jiţně od dětmarovické střiţné zóny 

se strukturní úrovní v ose deprese je zřejmá vertikální amplituda aţ 1000 m. 
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3. METODIKA ANALÝZY 

3.1. Metodika sběru dat 

V rámci práce byla shromaţďována veškerá dostupná důlní dokumentace z těch 

dolů, kde byly zaznamenány jakékoliv projevy násunových struktur a doprovodných 

deformací. Základní důlní mapy, případně mapy odvozené, byly převedeny 

do jednotného CAD formátu programu Microstation. Tímto způsobem byly zpracovány 

slojové mapy z Dolů Karviná (lokality Doubrava a ČSA), Darkov a ČSM. Na základě 

takto připravených podkladů jsem se pokusil o komplexní analýzu vývoje násunových 

struktur v karvinské dílčí pánvi, s důrazem na její východní část.    

K analýze byly pouţity následující zdroje dat: 

 mapová dokumentace,   

 primární dokumentace, 

 fotodokumentace (viz např. obr. 4), 

 geologicko-průzkumné vrty, 

 měření tektonických prvků in-situ. 

 
 

Obr. 4  Příklad fotodokumentace. Silná mylonitizace proplástku a následné křehké 

porušení v nadloží sloje související s intraslojovými násuny, 30. sloj (634), spodní 

sušské vrstvy, Důl ČSM. Foto R. Grygar 
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3.2. Použité metody a principy strukturně tektonické analýzy 

Strukturně-tektonická analýza představuje komplexní studium deformačních 

struktur horninového masivu, mj. především jejich prostorové geometrie, distribuce 

a četnosti. Na základě těchto studií se lze vyjádřit k jejich genezi. K dosaţení tohoto cíle 

lze vyuţít komplex postupů a metod kinematické a geometrické analýzy, analýzy 

přetvoření a paleonapěťové analýzy (viz např. Davis 1984, Ramsay - Huber 1983, 

McClay 1987, Price - Cosgrow 1990, Pollard – Fletcher 2005 atd.). Strukturně-

tektonickou analýzu lze současně realizovat v regionálním, lokálním a detailním 

(mezoskopickém) a mikroskopickém měřítku (viz např. Nicolas 1984, Passchier – 

Throw 1996). V rámci této práce byla provedena regionální, lokální a v relativně 

omezeném rozsahu i detailní analýza. Jejich vzájemná konfrontace a syntéza umoţnily, 

na základě lokálního studia uvnitř tektonických ker, odvodit kinematiku a zákonitosti 

geometrie v regionálním měřítku. 

V rámci provedené strukturně-tektonické analýzy jsem pouţil známé metody 

(viz např. obr. 5), postupy a zvláště konfrontace s publikovanými modely deformačních 

procesů. Vycházel jsem mj. z dynamické klasifikace zlomů (Anderson 1951 in Price - 

Cosgrow 1990) podle které lze určit napěťový stav pro základní zlomové deformace. 

 
 

Obr. 5  Modely vývoje vrásovo-násunových struktur nad zlomovou rampou (curved-

ramp fault-bend folding, podle Suppe et al. 2004). 
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Vzhledem k úloze horizontálních posunů v celkovém vývoji a genezi strukturně-

tektonické stavby  hornoslezské pánve a zejména pak  karvinské dílčí pánve, byly 

výsledky vlastní analýzy konfrontovány s modely, které se týkají geneze horizontálních 

posunů a asociovaných zlomů a deformací. Příkladem teorie vzniku asociovaných 

druhotných tektonických deformací je mj. klasifikace horizontálních posunů definovaná 

Moody – Hillem (1956 in Price - Cosgrow 1990). 

Strukturně-tektonická analýza násunových struktur byla provedena na základě 

jiţ dříve publikovaných prací (např. Grygar et al. 1989). Vycházel jsem z předpokladu, 

ţe vznik východních přesmyků (násunů) je geneticky spojován s celkovým vývojem 

hlavních násunových struktur hornoslezské pánve (Grygar a Waclawik 2006), především 

s kinematikou a mechanismem vzniku orlovské struktury. Konfrontace s výsledky 

analogových a numerických modelování (Suppe a Medwedeff 1990, Allmendinger 1998, 

Mitra S. a Mount V. S. 1998, Hardy S. a McClay K. 1999, Johnson a Johnson 2002, 

Savage a Cooke 2003, Shaw et al. 2004, Guohai J. a Groshong R.H.Jr. 2006, Lallemand 

et al. 1992, Tavani et al. 2006 atd.), stejně jako srovnání se strukturně-tektonickými 

poměry podobných sedimentárních pánví předpolí a násunových akrečních klínů, 

umoţnila původní model geneze a vývoje centrálního přesmyku upřesnit a rozvinout. 

Při sestavování jednotného digitálního archívu strukturně tektonických prvků byla 

samozřejmě věnována také pozornost tektonikám slojového charakteru. Poklesy 

a násuny byly v programu Microstation vzájemně od sebe rozlišeny přiřazením k různým 

výkresovým (datovým) vrstvám. V programovém prostředí ESRI ArcGIS 9.3 (modul 

Rose), byla provedena analýza směrů násunových a poklesových struktur v rámci 

jednotlivých tektonických ker případně vybraných oblastí. Zhotovené růţicové diagramy 

a sestavené tektonogramy jsou statistickým vyhodnocením směrové variability slojových 

zlomů a umoţňují analýzu jejich vztahu k hlavním regionálním strukturám. 

3.3. Hodnocení geologických a strukturně tektonických poměrů ve 

vztahu k násunovým strukturám 

Ve studované karvinské dílčí pánvi reprezentují deformované horniny sedimenty 

o různých mocnostech a přetvárných vlastnostech. Nejvýznamnějším strukturním 

znakem sedimentárních hornin je vrstevnatost. Tato primární vrstevní anizotropie 
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a mechanicko-reologická povaha cyklických sedimentů paralické a kontinentální molasy 

významně ovlivnily charakter jejich deformace. Jedním z hlavních mechanismů 

regionální deformace je ohybový skluz, který je významně modifikovaný 

mezivrstevními násuny a intrafoliačními zlomy. Mezivrstevní prokluzy vznikají 

především v méně kompetentních horninách (uhlí, jílovce, případně prachovce s menší 

pevností), v kompetentních horninách (pískovce, slepence) přechází násuny 

do tektonických ramp. Vzniká tak násunový systém s plochými úseky („flat―) 

a tektonickými rampami („ramp―- viz Pluijm a Marshak 1997). 

Deformační procesy závisí ve značné míře na litologických poměrech. Proto bylo 

nezbytné výsledky strukturně-tektonickou analýzu doplnit o výsledky analýzy 

litologických poměrů. Zvláštní pozornost pak byla věnována vzájemné vazbě 

litologických poměrů a násunové tektoniky ve východní části karvinské dílčí pánve. 

Z dříve publikovaných prací (např. Grygar et al. 1998, Ptáček 1999), ze studované 

dokumentace a také z vlastních měření a pozorování in situ na Dole ČSM, vyplývají 

prostorové a genetické vazby zejména na linie štěpení slojí (obr. 6), litologická rozhraní 

kompetentních a nekompetentních hornin, počet vrstevních rozhraní atd. V rámci studia 

těchto vazeb jsem zkonstruoval podrobné litologické profily v místech s nejnovějšími 

a nejkomplexnějšími údaji násunových struktur, tedy v dobývacím prostoru Dolu ČSM. 

Ve vybraných slojových úrovních jsem na základě znalostí o vývoji slojí zkonstruoval 

mapu znázorňující prostorové závislosti násunových struktur k liniím štěpení slojí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 6  Příklad závislosti průběhu násunové struktury na štěpení slojí, Důl ČSM, 

sloj 29.b.sp.l.(648), oblast 1. kry. 
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4. STRUKTURNĚ-TEKTONICKÁ ANALÝZA VÝCHODNÍ 
ČÁSTI KARVINSKÉ DÍLČÍ PÁNVE 

4.1. Struktura paleoreliéfu a reliéfu povrchu 

Studovaná oblast se nachází na v. a jv. okraji ostravsko-karvinského hřbetu. 

Morfologie pohřbeného paleoreliéfu karbonu je zde relativně velmi členitá.  Oblast je 

na severu omezena dětmarovickým výmolem směru ZSZ-VJV a na jihu bludovickým 

výmolem, který má z.-v. směr. Východní hranici tvoří výmol pozičně shodný s česko-

polskou hranicí (směr SSZ-JJV) a predisponovaný těšínským zlomem. Dominantní 

elevační strukturou je darkovský hřbet se směrem Z-V a z něj k jihu vybíhající 

stonavsko-loucký hřbet. Menší elevační strukturu tvoří fryštátský hřbet, který vybíhá 

z darkovského hřbetu SV směrem do dětmarovického výmolu. Podobně k SV upadá 

fryštátský výmol. K dalším depresním strukturám patří výmol predisponovaný průběhem 

výrazné kerné tektoniky poruchy „X― a stonavský výmol upadající k jihu 

do bludovického výmolu, vázaný na zlomovou tektoniku karvinského příkopu. 

Topografie (kóty) pohřbeného reliéfu karbonu v analyzované oblasti je velmi 

dynamická. Nejvyšších nadmořských výšek dosahuje reliéf karbonu v rámci 

darkovského hřbetu v západní části DP Dolu Darkov - lokalita Gabriela, kde dosahuje 

+150 m. Nejhlouběji je karbonský reliéf v bludovickém výmolu, kde se ponořuje pod 

úhlem 25° - 40° aţ do hloubek přes 1000 m. Ze synoptické mapy reliéfu karbonu 

a hlavních zlomů vyplývá, ţe reliéf karbonu byl predisponován významnými 

tektonickými strukturami. Údolnice většiny depresních struktur jsou prostorově 

v souladu s průběhy hlavních zlomů a tektonických zón. Depresní struktura 

dětmarovického výmolu koinciduje s dětmarovickou tektonickou zónou (Grygar et al. 

1989), depresní morfostruktura bludovického výmolu je obdobně predisponována 

systémem tektonické zóny bludovického zlomu atp. 

Také morfotektonické analýzy provedené v rámci hodnocení moravskoslezské zóny 

(viz např. Jelínek 2008) potvrzují význam variských zlomových systému při formování 

morfologie pohřbeného paleoreliéfu. Dominantní zlomový systém subequatoriálního 

a submeridionálního směru se výrazně projevuje v morfostrukturním plánu hornoslezské 

pánve jako systém subparalelních erozně-tektonických paleoúdolí označovaných 
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Dopitou et al. (1997) jako výmoly. Tyto zlomové systémy původně variského zaloţení 

(např. karvinský příkop, těšínský zlom, bludovický zlom, dětmarovická tektonická zóna, 

porucha Dora atd.) vykazují rovněţ rysy alpínské rejuvenace, projevující se mj. 

koincidencí morfostrukturního obrazu pohřbeného reliéfu a současného reliéfu. Potvrzují 

tak dřívější představy o alpínském neoidním oţivení starých variských struktur 

(např. Patteisky a Folprecht 1928, Petránek 1956, Kumpera 1989, Grygar a Jelínek 2001 

atd.). Také další strukturní charakteristiky jsou potvrzením pozdějších rejuvenací těchto 

zlomů. Neoidní aktivitu dětmarovické zóny dokládá např. pravostranný posun a jemu 

odpovídající ohyb údolní nivy řeky Odry (Jelínek 2008). V analyzované oblasti lze 

rejuvenaci varisky zaloţených zlomů prokázat posunutím miocénních obzorů 

nad albrechtickou poruchou.  

4.2. Vrásové a vrásovo-zlomové struktury 

Uloţení vrstev v analyzované karvinské dílčí pánvi je dominantně subhorizontální. 

Generelní úklon vrstev je 10° aţ 12° k VSV aţ SV. Ve východní části KDP jiţ nelze 

vrásové struktury spolehlivě vymezit. Deformace se zde realizovala prostřednictvím 

vývoje regionálních směrných (SSV-JJZ aţ S-J) zlomů (např. tektonické poruchy 

karvinského příkopu, těšínský zlom). Tyto zlomové systémy podmínily většinou 

antitetickou rotaci jimi vymezených dílčí ker. Směr vrstev se zde proto přibliţuje směru 

hlavních zlomů. Výjimkou je však oblast sz. od doubravského zlomu na jiţním okraji 

dětmarovického výmolu, kde jsou na základě vrtného průzkumu interpretovány dvě 

antiklinální a jedna synklinální struktura. Existence těchto vrásových struktur indikují 

větší kompresi severní mobilnější části karvinské pánve (viz Grygar et al. 1989).   

4.3. Zlomová tektonika 

4.3.1. Podélné regionální zlomy  

Základní rozčlenění do dílčích tektonických ker je zprostředkováno podélnými 

regionálními zlomy (submeridionálními, tj. přibliţně poledníkového směru, aţ směru 

SSV-JJZ, výjimečně SSZ-JJV) a příčnými (subequatoriální) zlomy směru Z-V (aţ ZJZ-

VSV). Tyto regionální zlomy tvoří základní kostru strukturně-tektonické – kerné stavby 
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analyzované oblasti. Je pro ně charakteristická značná mocnost poruchového pásma, 

které můţe dosahovat řádově aţ desítek metrů. Jak jiţ bylo uvedeno výše, často jsou 

doprovázeny postvariskou reaktivaci pohybů. K hlavním podélným regionálním zlomům 

patří od východu k západu těšínský zlom, albrechtická porucha, stonavská porucha, 

1. severojižní porucha a porucha Gabriela (viz např. obr. 7). 

4.3.2. Příčné regionální zlomy  

K významným regionálním příčným strukturám patří doubravský zlom, porucha 

„X“, porucha „A“ a systém syntetických poruch označovaných jako poruchy „E1“, 

„E2“ a „E3“. Mezi zlomy lokálního významu (niţšího řádu) lze v DP Darkov zařadit 

poruchy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jindřišskou poruchu, suško-stonavské poruchové pásmo, 

poruchu Dora, poruchu Anna, Alžběta a Kateřinské poruchové pásmo.  Mezi zlomy 

niţšího řádu v DP Louky pak patří porucha „B“, porucha „C“, porucha „D“, poruchy 

„F“, „G“ a „H“.  

 

 
 

Obr. 7  Přechod těšínského zlomu překopním důlním dílem 5302. Z podélného 

profilu je zřejmé 5 m široké poruchové pásmo prezentované mylonitizovanými 

horninami (podle dokumentace OMG Dolu ČSM). 
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4.3.3. Horizontální posuny  

Měřením drobně tektonických prvků in situ (tektonické ohlazy, striace atp.) 

se dosud v karvinské dílči pánvi nepodařilo jednoznačně prokázat, vyjma měření na Dole 

Doubrava (Danys, Sivek 1976), směrovou sloţku pohybu na zlomové ploše. 

Jiţ Patteisky a Folprecht (1928), ale upozorňovali, ţe některé příčné zlomy je nutno 

povaţovat za dextrální posuny. Jiţně od doubravského zlomu, na poruše Eleonora v DP 

Dolu Doubrava interpretovali směrnou sloţku horizontálního posunutí aţ o 180 m. 

Z interpretací na základě strukturně-tektonické analýzy (Grygar et al. 1989, Grygar 

1997) vyplývá celková kinematika regionálních struktur v průběhu variské 

tektonogeneze. 

Doubravský zlom, tvořící severní omezení studovaného území, je interpretován 

jako jiţní omezení dětmarovické transkurentní střiţné zóny (Grygar et al. 1989, Grygar 

1997). Pokud bychom povaţovali doubravský zlom za řídící dextrální horizontální posun 

pro studovanou oblast, pak lze (např. Riedel 1929 in Price, Cosgrow 1990) předpokládat 

moţnost horizontálních posunů i na zlomech systémů R, R´ (transtenzních střihů) a P 

(transpresních střihů) jako druhotnou reakci na horizontální posuny podél řídícího zlomu 

(Ptáček 1999). Na základě těchto modelů, které jiţ aplikoval Grygar et al. (1989) 

a Grygar (1997) pro podmínky české části hornoslezské pánve, lze povaţovat 

doubravský zlom za řídící transtenzní zlom, odpovídající syntetickému riedlovu střihu.  

4.4. Analýza intrakerních slojových dislokací 

Uvnitř tektonických ker vymezených regionálně významnými zlomy je horninový 

masív porušen systémem drobných a tzv. slojových zlomů. Jejich rozlišení je pouze 

smluvní. Slojové zlomy nemají většinou výšku skoku větší neţ několik decimetrů, 

nejvýše 1m. Kvantitativní parametry slojových i drobných zlomů jsou navzájem závislé. 

V zásadě platí, ţe malé amplitudě vertikálního přemístění odpovídá obvykle malá 

směrná délka. Přesto slojové zlomy nezřídka probíhají napříč celou tektonickou krou 

a jsou také interpretovatelné ve vertikálních řezech z nadloţních slojí do podloţních. 

Proto i slojové zlomy povaţujeme za významné diskontinuity ovlivňující vnitřní stavbu 

uhelných slojí a průběh střihů v uhelné sloji.  
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Při tvorbě jednotného digitálního archívu násunových struktur byly v těch slojích, 

kde byly násuny evidovány, digitalizovány také poklesové zlomy. V programovém 

prostředí Microstation byly pak evidované násunové struktury odděleny od poklesových 

a zařazeny do samostatných databázových vrstev. Toto rozčlenění následně umoţnilo 

provést selektivně statistickou analýzu směrů násunových a poklesových struktur pomocí 

růţicových diagramů v rámci jednotlivých tektonických ker, případně vybraných oblastí 

pomocí programu ESRI ArcGIS, modul Rose. 

Na základě statistického vyhodnocení lze konstatovat, ţe všeobecně převládají 

zlomy směrů Z-V aţ ZJZ – VSV a směry SSZ-JJV, tedy takové, které jsou paralelní 

s výše popsanými regionálními příčnými a podélnými zlomovými strukturami. V oblasti 

2.b a 3. kry Dolu ČSM, kde příčné regionální zlomy prezentované poruchou „C― a „E1― 

výrazně mění směr aţ na JZ-SV, lze pozorovat také výraznou změnu směrů intrakerných 

zlomů. V příkopové propadlině 4. a 1. kry jsou kromě S-J resp. V-Z směrů řídících 

podélných resp. příčných regionálních zlomů zřetelné systémy zpeřených zlomů 

se směry, odklánějících se od směrů regionálních zlomů maximálně o 45°. V oblasti 

5. kry lokality Darkov jsou deformace pravděpodobně ovlivněny také dětmarovickou 

střiţnou zónou, kdyţ kromě ZJZ-VSV směrů jsou zde také patrné směry téměř paralelní 

s doubravským zlomem. 

Shromáţděná strukturní data týkající se poklesových zlomů umoţnily provést 

statistické vyhodnocení vnitřní stavby jednotlivých ker také mimo analyzovanou oblast 

v DP Doubrava a DP Karviná – Doly I (závod ČSA). V jiţní části této širší oblasti, 

podobně jako v analyzované oblasti, převládají směry paralelní s regionálními příčnými 

zlomovými strukturami. V severní části, v blízkosti dětmarovické střiţné zóny, 

zde prezentované doubravským zlomem, se významně uplatňují systémy kosé k směrům 

hlavních tektonik. Tyto systémy odpovídají zpeřeným tzv. Riedlovým R a R´ střihům. 

Nejzřetelnější vyvinuty jsou systémy R´ střihů, orientované SSZ-JJV směrem, 

zastoupeny v DP Dolu Doubrava. Tyto systémy zde představují nejfrekventovanější 

systém drobné slojové porušenosti 
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5. NÁSUNOVÉ DEFORMACE V KARVINSKÉ DÍLČÍ 
PÁNVI 

5.1. Pozice a charakter násunových struktur 

Jak jsem jiţ naznačil v úvodu, je jedním z anomálních strukturních fenoménů 

karvinské dílčí pánve systém násunových (kompresních) struktur, který je tradičně 

označován jako centrální karvinský přesmyk (např. Grygar et al. 1989, Grygar 1996, 

Dopita et al. 1997, Ptáček 1999 atd.). Především v západní části pánve (dobývací 

prostory Doubrava a Karviná Doly I) byly dokumentovány dílčí násunové struktury 

různé amplitudy (např. Hudeček a Sivek 1977, Kumpera et al. 1990, Dopita et al. 1997). 

Násunové struktury zde byly registrovány jiţ počátkem 70. let ve slojích u stropu 

spodních sušských vrstev (DP Doubrava - sloj 26 - č.682). Zatímco ve vyšších 

stratigrafických úrovních výška zdvihu (vertikální amplituda přemístění) na násunech 

zpravidla nepřesahovala mocnost postiţené sloje, u báze karvinského souvrství byly 

ověřeny výšky zdvihu v řádech prvních desítek metrů (Grygar a Waclawik 2006). 

Ve východní části pánve byly následně koncem 90. let ověřeny násuny, u nichţ výška 

zdvihu nepřesahovala mocnost dislokovaných slojí. V souvislosti s postupem těţebních 

aktivit směrem do hloubky byla v posledním desetiletí i ve východní části pánve ověřena 

řada násunů regionálního významu. 

Jak ukazují dosavadní zkušenosti z vyšších slojových úrovní (Grygar et al. 1989, 

1997, Ptáček 1999 atd.), centrální přesmyk není jednoduchá násunová plocha 

s konstantní prostorovou geometrií. Zejména úklonný průběh této struktury je velice 

proměnlivý. Typické jsou rozsáhlé mezivrstevní dislokace – ploché násuny a dále 

výrazné tektonické rampy. Na těchto rampách dochází při akumulaci smykových napětí 

k „ustřiţení― většinou ve stropě sloje podél strmější přesmykové plochy (Grygar 

a Waclawik 2006). Následně násuny pokračují v mezivrstevních prokluzech. 

Mezivrstevní prokluzy ve sloji samotné, nebo v bezprostřední blízkosti sloje, způsobují 

anomální deformace sloje podobné budináţi a dalším doprovodným jevům. V některých 

úsecích tak dochází k nasunutí uhelné sloje a lokálnímu zvětšení celkové mocnosti, 

v jiných k jejímu „rozvlečení― a následné redukci mocnosti.  Tyto deformace mají 

typické rysy rané, synlitifikační deformace plastického stádia. 
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Dle dosavadních poznatků lze konstatovat, ţe násuny v karvinské dílčí pánvi mají 

velmi malé úklony (5° - 35°). Charakteristická je také změna úklonu směrem do hloubky 

s moţností přechodu do mezivrstevních prokluzů. Dosud ověřené násunové struktury 

současně vykazují značnou směrovou variabilitu (stopy v úrovni jednotlivých slojí).  

 Násuny byly zaznamenány v intervalu 23. aţ 40. sloje tj. od báze svrchních 

sušských vrstev aţ po bázi sedlových vrstev. Ve vyšších slojových úrovních se násuny 

nevyskytují. Také v jihozápadní části karvinské pánve tj. na lokalitách Dukla a Lazy 

nebyly násuny ve stratigrafické intervalu exploatovaného karvinského souvrství 

evidovány. 

Dosavadní výzkum věnovaný rozsahu a genezi zóny centrálního přesmyku dospěl 

k představě o jediné rozsáhlé násunové struktuře, která víceméně kontinuitně propojuje 

větev nejlépe známou a interpretovanou, tj. výskyty v dobývacích prostorech Dolu 

Karviná-lokality Doubrava a ČSA, s později postupně nafáránými ve východní 

exploatované části pánve, tj. na Dolech Darkov a ČSM (Ptáček 1999). Na základě 

komplexní analýzy strukturních dat, mapových podkladů a primární dokumentace byla 

Grygarem a Waclawikem (2006) tato relativně zjednodušená představa jediné regionální 

násunové struktury modifikována. Původně definovaná zóna západních resp. severních 

násunů v karvinské pánvi (lokality Doubrava a ČSA), tj. původně vymezené pásmo 

centrálního přesmyku (Grygar et al. 1989) netvoří spojitou zónu s východními výskyty 

násunů v dobývacích prostorech Dolů ČSM a Darkov. Nově proto byly vymezeny dvě, 

prostorovou pozicí nezávislé, avšak geneticky i časově sblíţené a vzájemně podmíněné 

struktury. Jedná se o nově definovanou zónu východního přesmyku a vlastní centrální 

přesmyk v původním pojetí (Grygar a Waclawik 2006). 

5.2. Zóna východního přesmyku 

Na základě strukturně-tektonické analýzy násunových struktur byla nově 

definována zóna východního přesmyku (Grygar a Waclawik 2006). Klíčovým 

pro vymezení této struktury je důlní prostor Dolu Darkov – lokalita Darkov. V této 

oblasti, která je vymezená submeridionální albrechtickou poruchou a dále 

subequatoriálními poruchami „X―, východním pokračováním doubravského zlomu 

a eleonorské poruchy, byly dokumentovány dva systémy násunových struktur rozdílných 
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směrů. V sedlových vrstvách byl ověřen systém násunů směrů SV-JZ aţ SSV-JJZ 

s úklonem k SZ aţ ZSZ a stratigraficky výše, v sušských vrstvách, je zřetelný systém 

násunů se směry SZ-JV s generelními úklony k JZ. Tato situace je jedním z klíčových 

faktorů vedoucí k definování dvou pozičně nezávislých násunových struktur, tedy 

centrálního a východního přesmyku.  

Zóna východního přesmyku má v generelu SV-JZ průběh. V rámci násunové zóny 

východního přesmyku se stopy dílčích slojových násunů směrem k JZ stáčejí do směru 

ZJZ-VSV. Naopak směrem k SV se stopy slojových násunů stáčí aţ do směru SSV-JJZ. 

Jsou tedy paralelní se směry hlavních regionálních násunovo-vrásových struktur 

hornoslezské pánve (orlovsko-buguszovická struktura, michalkovická struktura atd.). 

Stratigraficky nejníţe byly násunové struktury zóny východního přesmyku ověřeny 

ve sloji č. 40 (Prokop). Při bázi svrchních sušských vrstev, ve sloji č. 23, byly násuny 

zachyceny ve stratigraficky nejvyšší pozici. 

 Nejjiţněji byly násuny dokumentovány v dobývacím prostoru Dolu Darkov - závod 

3.  V této lokalitě byly násuny ověřeny v sedlových vrstvách, počínaje slojí č. 40 (504) 

a dále téměř ve všech slojích spodní části sedlových vrstev aţ po sloj č. 36a (Ptáček 

1999). Celková směrná délka ověřených násunů zde činí více neţ 1,5 km. Analogicky, 

dle vývoje v sousedním dobývacím prostoru Dolu ČSM, lze také předpokládat výskyt 

násunů i v sušských vrstvách. Od jihu však do této oblasti zasahuje bludovický výmol 

a vyšší vrstevní jednotky zde proto nebyly zachovány. 

V největším stratigrafickém rozsahu v zóně východního přesmyku byly násuny 

ověřeny v rámci dobývacího prostoru Dolu ČSM (viz např. obr. 8). Stratigraficky nejníţe 

byly zatím ověřeny na rozhraní spodních sušských a sedlových vrstev ve sloji č. 33 (608) 

a nejvýše u báze spodních sušských vrstev ve sloji č. 23 (723). Ověřená celková směrná 

délka v rámci DP činí téměř 4 km.  

V dobývacím prostoru Dolu Darkov – lokalita Darkov byly ověřeny dva systémy 

násunů. Ve spodních sušských vrstvách, konkrétně ve slojích 24, 25, 26, 28, 29, 31 a 33 

jsou lokalizovány násuny se směry SZ-JV. Lze předpokládat, ţe západním směrem 

navazují na násuny ověřené ve slojích 36a a 37e v dobývacím prostoru Dolu Darkov – 

lokalita Gabriela, případně aţ na zónu centrálního přesmyku. Ve stratigrafické úrovni 

sedlových aţ spodních sušských vrstev, v rozsahu slojí 39 aţ 30, byl pak ověřen systém 
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násunů se směry SV-JZ aţ SSV-JJZ. Průběh a charakter  násunové zóny východního 

přesmyku má všechny atributy násunových struktur karvinské dílčí pánve. Především 

je to uplatnění mezivrstevních a intraslojových prokluzů a násunů. V rámci násunových 

deformací tak dochází v maximální míře k vyuţití vyšší vrstevní anizotropie vrstevního 

sledu karvinského souvrství. 

Šířka zóny východního přesmyku dosahuje v horizontálním průmětu aţ 3 km. 

Generelní úklon nepřesahuje 10°-15°. Jednotlivé dílčí násuny však dosahují vyšších 

úklonů 20°-45°. Je to podmíněno vznikem intraformačních drobných strukturních ramp 

– střihů, na nichţ přesmyky „přeskakují― do nadloţí a mezislojových úseků vrstevního 

sledu.  Minimálních úklonů kolem 5° dosahují drobné násuny v rámci intrafoliačních 

zlomů. 

Maximální hodnota vertikální amplitudy přemístění (výška zdvihu) byla ověřena 

na násunu ve sloji č. 39a, v  dobývacím prostoru Dolu Darkov – lokalita Darkov, 

kde dosahuje aţ 20 m. V jz. pokračování zóny, v dobývacím prostoru Stonava (Důl 

Darkov – závod 3), dosahují výšky zdvihu ve stejné stratigrafické úrovni, tedy 

ve slojovém komplexu slojí č. 39+40, hodnoty pouze 8 m. Tyto konkrétní údaje dobře 

ilustrují celkovou tendencí nárůstu intenzity deformací, především transportu 

na jednotlivých dílčích násunech, směrem k SV. Podobný trend je prokazatelný také 

v ostatních slojových úrovních. Tento trend je výsledkem podstatně větší komprese 

karvinské dílčí pánve v pásmu dětmarovické střiţné zóny a severně od ní (Grygar 

a Waclawik 2006. Projevuje se mj. i celkovým větším zkrácením v Z-V  směru, čemuţ 

 
 

Obr. 86  Pásmo násunů v zóně východního přesmyku v úrovni sloje č. 28 (674). Výšky 

zdvihu v této stratigrafické úrovni dosahují řádu prvních metrů. Násunové plochy jsou 

doprovázeny výraznými ohyby slojí i průvodních hornin (upraveno podle dokumentace 

OMG Dolu ČSM).    
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odpovídají podstatně výraznější vrásové struktury ve srovnání s oblastí jiţně 

od dětmarovické střiţné zóny.    

  Ze strukturních map a ze shromáţděné prvotní důlní dokumentace je zřejmé 

postupné zmenšování (vyznívání) velikosti transportu na násunech z niţších 

stratigrafických úrovní do nadloţí. Všechny dílčí násuny východní násunové zóny 

vykazují výrazný pokles výšky zdvihu z hodnot prvních metrů aţ desítek metrů postupně 

na amplitudy řádu decimetrů a nad stratigrafickou úrovní 23. sloje (báze svrchních 

sušských vrstev) jiţ nebyly zjištěny. Toto poznání je zcela v souladu s dosud známými 

projevy násunové tektoniky v celém rozsahu násunů v rámci karvinské pánve (Grygar 

et al. 1989). Postupné vyznívání násunů do nadloţí lze vysvětlit mezivrstevním skluzem 

a v generelu pak celkovým odlepením v blízkosti báze variského akrečního klínu při jeho 

násunech na předpolí brunovistulika (Grygar a Waclawik 2006). 

 
 

Obr. 9  Numerický model vývoje základních charakteristik přetvoření v oblasti 

násunovo-vrásové deformace (fault-propagation fold) s uplatněním vrstevní anizotropie 

(upraveno podle Allmendingera 1998). Model vysvětluje progradaci a postupné vyznění 

násunových deformací v předpolí orlovské struktury (karvinské pánvi), především v zóně 

východního přesmyku. 
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Geneticky lze vznik východních násunů spojovat s vývojem hlavních násunových 

struktur hornoslezské pánve, především s kinematikou a mechanismem vzniku orlovské 

struktury (obr. 9). Dokladem je zejména směrová shoda s hlavními násunovými 

strukturami a shodný trend nárůstu intenzity deformací k SSV. Na základě vývoje 

násunových struktur zejména v dobývacím prostoru Dolu ČSM, kde byla zóna ověřena 

v největším rozsahu, se nepředpokládá moţnost výskytu dalších násunových deformací 

podobné geneze a rozsahu ještě východněji (Grygar a Waclawik 2006).    

5.3. Zóna centrálního přesmyku 

Analýzou dostupné důlní dokumentace nebylo prokázáno spojení západní a jv. 

větve původně (viz Grygar et al., 1998 a Ptáček 1999) jednotné násunové zóny (viz kap. 

5.1.). Grygar a Waclawik (2006) oddělují strukturně i geneticky zónu násunů směru 

ZSZ-VJV v dobývacích prostorech Dolu Karviná a Darkov (lokalita Darkov) od zóny 

východního přesmyku. Nově tak byl redefinován centrální přesmyk v původním pojetí 

(viz Grygar et al. 1989). Pozičně má zóna centrálního přesmyku v generelu ZSZ-VJV 

směr. V dobývacím prostoru Doubrava se však prudce stáčí do směru SSV-JJZ, tedy 

směru orlovské struktury.  

Stratigraficky nejníţe byly násunové struktury ověřeny u stropu porubských vrstev 

v jiţní části dobývacím prostoru Doubrava (překop 40407/1). Vertikální amplituda však 

zde, ve srovnání s východním přesmykem, dosahuje podstatně větších hodnot. 

Maximální známá výška zdvihu je 53 m u stropu porubských vrstev, tedy v těsném 

podloţí nejniţší sloje Prokop (č. 40 - 504) karvinského souvrství. Vzhledem 

k předpokladu zakořenění násunového pásma centrálního přesmyku hlouběji 

v ostravském souvrství lze předpokládat výskyt násunů i jiţněji. Tuto představu 

dokládají výsledky geologicko-průzkumných vrtů v dobývacím prostoru Lazy 

provedených v posledním období. Východněji, v dobývacím prostoru Dolu Karviná, 

závod ČSA, byly stratigraficky nejníţe ověřeny násuny také v úrovni sloje č. 40 (504). 

Výšky zdvihu na násunech však zde dosahují mnohem niţších hodnot. Maximální 

hodnota dosahuje pouze 8 m. Tento fakt dokládá vyznívání zóny centrálního přesmyku 

vjv. směrem. Stratigraficky nejvýše byly dílčí přesmykové deformace zóny centrálního 

přesmyku evidovány ve sloji č. 26 (682), tedy sloje spodních sušských vrstev. Jedná 
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se o přesmyky v dobývacím prostoru Doubrava, výška zdvihu zde dosahuje aţ 4,5 m, 

tedy relativně vyšších hodnot. Drobné přesmyky řádu prvních decimetrů (max. 1,5 m) 

byly zaznamenány v úrovni sloje č. 24 (703) v 5. kře Dolu Darkov – lokalita Darkov. Na 

niţších statigrafických úrovních byly zachyceny násunové struktury s výškami zdvihu 

řádu jen prvních metrů. Násuny s největší výškou zdvihu 4,1 m byly dokumentovány 

ve sloji č. 31 (634) spodních sušských vrstev. Nejhlouběji byly násuny ověřeny ve sloji 

č. 33 (605) s výškou zdvihu 3 m. Evidence těchto stratigraficky nejniţších násunů 

s výškou zdvihu do 4 m také dokládá vyznívání zóny násunů centrálního přesmyku 

východním směrem. 

Z hlediska poznání vzájemného vztahu zón centrálního a východního přesmyku 

je oblast Dolu Darkov - lokalita Darkov klíčová (Grygar a Waclawik 2006). Zóna 

centrálního přesmyku zde vyznívá, naopak v zóně východního přesmyků zde vertikální 

přemístění na jednotlivých násunech dosahují nejvyšších hodnot (cca 20 m ve sloji 

č. 39a.   

Obdobně, jako v případě východního přesmyku, i u centrálního přesmyku se jedná 

o relativně široké pásmo dílčích násunů a násunových deformací. V západní části, 

v blízkosti orlovské struktury nabývají deformace centrálního přesmyku maximálních 

hodnot. V horizontálním průmětu pásmo centrálního přesmyku dosahuje šíře aţ 2,5 km. 

Celková směrná délka pásma v rámci karvinské dílčí pánve je téměř 10 km. I v případě 

centrálního přesmyku přísluší z hlediska mechanismu kompresní deformace zásadní 

úloha mezivrstevním a intraslojovým prokluzům (Grygar a Waclawik 2006).      

Na rozdíl od geneze východního přesmyku, který je geneticky spojován s vývojem 

hlavních násunových struktur hornoslezské pánve, především s kinematikou 

a mechanismem vzniku orlovské struktury (viz kap. 5.2), je objasnění vzniku centrálního 

přesmyku podstatně komplexnější a komplikovanější. Atypická je zejména příčná pozice 

centrálního přesmyku vzhledem ke směru orlovské struktury, a to nejen v rámci 

hornoslezské pánve, ale i celé moravsko-slezské zóny (Grygar a Waclawik 2006). Podle 

Grygara et al. (1989) jsou deformace v zóně centrálního přesmyku geneticky vázány 

na mobilitu dětmarovické střiţné zóny a současně vykazují genetický vztah k hlavním 

násunům orlovské struktury. Provedená strukturně tektonická analýza, jakoţ 

i shromáţdění dalších strukturních dat a primární dokumentace, potvrzuje výše uvedené 
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spojitosti. Na základě konfrontace s výsledky analogových a numerických modelů 

(Suppe a Medwedeff 1990, Calassou et al. 1993, Allmendinger 1998, Mitra S. a Mount 

V. S. 1998, Hardy S. a McClay K. 1999, Johnson a Johnson 2002, Savage a Cooke 2003, 

Shaw et al. 2004, Nemčok et al. 2005, Guohai J. a Groshong R.H.Jr. 2006, Tavani et al. 

2006 atd.) a také na základě srovnání se strukturně-tektonickými poměry ekvivalentních 

sedimentárních pánví a násunových akrečních klínů lze původní model geneze a vývoje 

zóny centrálního přesmyku upřesnit a doplnit.  

Anomální pozice centrálního přesmyku má vazbu na dextrální dětmarovickou 

střiţnou zónu. Tato střiţná zóna odděluje oblast strukturně vyšších ker karvinské dílčí 

pánve (oblast lokalit Dukla, Lazy, Darkov- závod 3 a Dolu ČSM) od strukturně zakleslé 

karvinské příčné deprese. Vedle směrné dextrální komponenty má tedy dětmarovická 

zóna současně charakter poklesové flexory (obr. 10), porušené systémem transkurentních 

poklesových zlomů (dětmarovický zlom, eleonorská porucha, ţofinská a jindřišská 

porucha - Grygar a Waclawik 2006). Tím dochází k vektorovému součtu transpresní 

sloţky napětí (viz např. Schreurs a Colleta 2002) odvozené od dextrálního směrného 

posunu a tím k anomálnímu nárůstu napjatosti ve vnitřní (stratigraficky niţší) zóně 

flexury.    

Dětmarovická střiţná zóna mohla během raného stádia pozdně variských 

násunových deformací fungovat jako tzv. akomodační zóna nad strukturní rampou 

podloţí (viz např. Calassou et al. 1993, Wilkerson et al. 2002), která kompenzovala 

výrazné kinematické a deformační rozdíly mezi severním mobilnějším a jiţním 

stabilnějším segmentem karvinské dílčí pánve. Její akomodační funkce souvisela 

s podstatně větší kompresí a východovergentním násunem severního úseku české části 

hornoslezské pánve západně od orlovské struktury, tj. strukturní elevace vrbické kry 

do poklesávající karvinské příčné deprese (Grygar a Waclawik 2006). Projevuje se zde 

tedy v jistém smyslu deformační fenomén tektonické extruze (viz např. Ratschbacher 

et al. 1991) do prostoru s větší subsidencí (poklesávající úsek karvinské pánve) a tím 

i uvolněním celkové napjatosti. 
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5.4. Geologické a strukturně - tektonické poměry ve vztahu 

k násunovým strukturám v zóně východního přesmyku 

Primární vrstevní anizotropie a celková reologie cyklických sedimentů paralické 

a kontinentální molasy hornoslezské pánve zásadním způsobem ovlivnily charakter 

jejich deformace. Jako jeden z hlavních mechanismů regionální deformace se tak 

 

 
 

Obr. 10  Synoptický diagram vysvětlující interferenci dvou deformačních faktorů 

dětmarovické střižné zóny, tj. její dextrální směrnou komponentu a současně poklesový 

charakter s ní geneticky svázané flexury (podle Grygar a Waclawik 2006). 
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uplatnil ohybový skluz, který je významně modifikovaný mezivrstevními násuny 

a intrafoliačními zlomy. Tyto deformační mechanismy se významně uplatnily jak v zóně 

centrálního přesmyku tak, v zóně východního přesmyku.  

Lokalizaci východní přesmykové zóny spojuje Grygar a Waclawik (2006) mj. jiné 

s poměrně výraznými litologickými změnami ve vývoji sedlových vrstev ve východní 

části karvinské dílčí pánve tj. v dobývacím prostoru Dolu ČSM (Horák 1993 in Dopita 

et al. 1997, Dopita et al. 1997, Ptáček 1999 atd.), indikované mj. spojením vyšších slojí 

(512, 510) se slojí Prokop. Podle Ptáčka (opus cit.) je mocnost sedlových vrstev v SZ-JV 

profilu mezi dobývacím prostorem Dolu Darkov-lokalita 9. květen (závod 3) a jv. oblastí 

Dolu ČSM (jiţně od poruchy „C―), redukována z hodnot kolem 240 m na 120 m. 

Jak vyplývá z dokumentace zlikvidovaného polského Dolu Morcinek, dochází 

východním směrem k další redukci této stratigrafické jednotky aţ na hodnotu 46 m 

(povrchový průzkumný vrt Kaczyce 23). Tyto litologicky významné změny podmiňují 

výrazně odlišnou reologii, především podstatně menší počet vrstevních rozhraní. 

Spojování slojí omezuje uplatnění mechanismu mezivrstevního prokluzu, který 

je rozhodující pro výše popisovanou genezi plochých mezivrstevních násunů, 

lokalizujících se především do uhelných slojí. Dochází k zablokování sunutí, vzniku 

strukturních ramp, přeskoku do vyšších stratigrafických členů vrstevního sledu 

a nakonec vyznění násunové deformace Z důlně-geologické dokumentace je zřejmá 

prostorová závislost průběhu násunových ploch na pozici linie spojení slojí zejména 

sedlových vrstev. Tyto významné litologické anomálie vytvářejí predispozici pro vznik 

strukturních ramp a zablokování východního postupu násunové fronty akrečního klínu.  

Podrobné litologické řezy byly zkonstruovány na základě  komplexních údajů 

ze základních důlních map, geologicko-tektonických map a důlních geologicko-

průzkumných jádrových vrtů. Řezy jsou lokalizovány v dobývacím prostoru Dolu ČSM 

a probíhají napříč 0., 1. a 2. krou, v centru zóny východního přesmyku, v místě 

s relativně největším počtem zdokumentovaných násunových ploch.  

Z litologických řezů (viz např. obr. 11) vyplývají následující skutečnosti týkající 

se geometrie a charakteru nejen dílčích násunů, ale celé násunové zóny, její vazby 

k průběhům násunů, k litologickému vývoji a také vzájemné vazby násunové tektoniky 

k tektonice poklesové: 
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 charakter násunů odpovídá typu „plochý násun-rampa― („ramp and flat―, Pluijm 

a Marshak 1997),   

 typické jsou plošší průběhy násunů - mezivrstevní prokluzy zejména v komplexech 

slojí, případně nekompetentních horninách (prachovce, jílovce), 

 strmější jsou násuny v kompetentních horninách (pískovce, slepence), 

 dochází ke zpětným násunům ve vyšších partiích násunové zóny, 

 amplitudy vertikálního přemístění (výšky zdvihu) narůstají směrem do podloţí, 

 dochází k postupnému rozšiřování násunového pásma směrem do stratigraficky 

vyšší části vrstevního sledu, 

 násuny jsou často paralelní s průběhem výrazných, litologicky kontrastních rozhraní 

(prachovec vers. pískovec atp.),  

 nárůst podílů pískovců JV směrem v rámci sušských vrstev, a s ním spojený pokles 

počtu vrstevních rozhraní, evokuje vznik strukturních ramp (viz výše), 

 průběhy kompresní násunové tektoniky jsou dislokovány významnými poklesovými 

tektonikami – násunová tektonika je starší neţ tektonika poklesová. Je však nutno 

brát v úvahu, ţe pohyby na významných kerných zlomech byly rejuvenovány 

např. zatíţením příkrovy karpatské soustavy.  

 

 
 

Obr. 11  Výřez z litologického řezu B-B´ s průběhy násunových ploch v 2.a kra Dolu 

ČSM v stratigrafickém rozsahu spodních sušských vrstev (sloj 25-33). 
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6. STRUKTURNĚ-TEKTONICKÉ POMĚRY VE VZTAHU 
K HORNICKÉ ČINNOSTI V KARVINSKÉ DÍLČÍ PÁNVI 

6.1. Vliv tektonických struktur na hornickou činnost 

Hornická činnost je ovlivňována geologickými poměry na loţisku, které jsou 

obecně označovány jako báňsko-technické podmínky dobývání. Tyto podmínky 

následně určují: 

 způsob otvírky, přípravy a dobývání, 

 volbu mechanizace raţení důlních děl a mechanizace dobývání, 

 časoprostorové vztahy průběhu hornických prací, 

 činnosti pro zajištění bezpečnosti průběhu hornických prací. 

Způsob otvírky, přípravy a dobývání ovlivňují tyto základní faktory: 

 geologická stavba, zahrnující úloţní a tektonické poměry, mocnosti slojí, 

mezislojové vzdálenosti, kvalitativní vlastnosti slojí, 

 hydrogeologické poměry, 

 fyzikálně-mechanické a technické vlastnosti uhlí a průvodních hornin, 

 geomechanické poměry, 

 náchylnost uhlí k samovznícení, 

 větrání dolů, plynodajnost, geotermický stupeň. 

Strukturně-tektonické poměry, jako jeden z významných faktorů ovlivňující 

hornické práce, ovlivňují časoprostorové vazby jednotlivých porubních bloků. Násuny 

(v technické praxi označované jako přesmyky) a poklesy podstatným způsobem 

ovlivňují velikost, tvar a orientaci porubů, případně i hornicko-technické podmínky 

dobývání. Z těchto důvodů byly a jsou dobývány nepravidelné tvary porubů, coţ 

je spojeno s potřebnými vícenákladovými hornickými pracemi. S cílem maximálního 

vyuţití uhelných zásob jsou tak poruby v průběhu dobývání zkracovány, prodluţovány, 

případně i reinstalovány. Technologické procesy zkracování a prodluţování porubů 
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významně ovlivňují ekonomiku dobývání. V současné době, kdy jsou doly OKD 

vybavovány novými technologiemi (v rámci programu optimalizace produkce-POP 

2010) masívních konstrukcí velkých hmotností, zajišťující bezpečnější dobývání 

ve velkých hloubkách a tudíţ sloţitých hornicko-geologických podmínkách, tento faktor 

nabývá stále většího významu. Přemísťování těchto technologií je časově a organizačně 

náročnější a tím ekonomiku uhelných dolů ještě více zatěţuje. 

V porovnání s poklesovou tektonikou jsou násunové struktury v zóně centrálního 

a východního přesmyku obtíţněji predikovatelné jak ve svém směrném, tak i úklonném 

průběhu. Obtíţnější prognóza násunových struktur vyplývá z jejich charakteru. Průběhy 

násunů typu „ramp and flat―, přechody do mezivrstevních prokluzů, prudké změny 

směrného průběhu násunů jsou charakteristické rysy násunové tektoniky, znesnadňující 

jejich prognózu. Z toho důvodu značně komplikují otvírku, dobývání a také projekci 

nových kapacit. 

Pokud jsou přesmyky a poklesy s příznivějšími parametry přecházeny, je to spojeno 

s podstatně intenzivnějším zajišťováním stropu v porubech a v raţených důlních dílech. 

Z důvodu nesoudrţnosti tektonicky porušených hornin je nutno provádět finančně 

nákladné lepení hornin a slojí, zavrtávání ocelových profilů (TH roviny), vykládání 

výdřevou, pokládání umělého stropu atd. (např. obr. 12). Vzhledem k poměrně plochému 

průběhu násunových struktur, je tyto operace v oblastech jejich výskytů nutné provádět 

ve velkém plošném rozsahu. Také ostatní jevy, související s deformacemi v zónách 

násunů, komplikují a znesnadňují exploataci. Mezivrstevní prokluzy jsou 

potencionálním místem odlepení bloků horniny ve stropě dobývaných slojí. Díky 

duktilním deformacím (budináţ, mylonitizace, flexury) dochází k nenadálým změnám 

mocnosti dobývané sloje mimo technologický rozsah dobývacích komplexů. Pevné 

průvodní horniny slojí sušských a zejména sedlových vrstev, je pak nutné rozrušovat 

trhacími pracemi. 

Průběhy a charakter tektonických struktur tedy významně ovlivňují mnoţství 

vytěţitelných uhelných zásob, velikost těţebních a plošných ztrát. Tento fakt, společně 

s technologickými operacemi souvisejícími s přecházením tektonik, významně ovlivňují 

ekonomiku exploatace uhlí. Z těchto důvodů je ţádoucí, provádět důkladnou strukturně-

tektonickou analýzu nejen v rámci jednotlivých dobývacích prostorů (důlních podniků), 
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ale i v rámci rozsáhlejších oblastí. Takto získané poznatky pak mohou v konečném 

důsledku pozitivně ovlivnit ekonomiku a bezpečnost při exploataci uhlí v karvinské dílčí 

pánvi. Přispět k řešení těchto problémů prostřednictvím komplexního poznání 

strukturně-tektonické stavby horninového masívu bylo jedním z podstatných cílů této 

práce. 

6.2. Časoprostorové vazby násunových struktur k těžbě v OKD 

V současné době je v OKD exploatace soustředěna především do slojí karvinského, 

ale postupně i ostravského souvrství. Stratigrafická úroveň dobývaných slojí 

je na jednotlivých lokalitách různá a závisí zejména na délce exploatace loţiska, plošné 

rozsáhlosti dobývacích prostor a kerné tektonické pozici těţených slojí. Všechny doly 

v karvinské dílčí pánvi mají v současné době zpracovány dlouhodobé výhledy do roku 

2028. Násunové struktury v zóně centrálního a východního přesmyku komplikují 

v současnosti rozfárávku a samotné dobývání. Vzhledem k průběhu a charakteru násunů 

lze i do budoucna očekávat komplikace při exploataci uhelných slojí na všech činných 

dolech (Důl Karviná, Darkov a ČSM) v karvinské dílčí pánvi, zvláště v souvislosti 

s postupem do větších hloubek. V rámci předkládané práce jsem proto porovnal pozici 

projektovaných porubů jednotlivých dolů s průběhy násunových zón a predikoval 

oblasti, kde náspové struktury budou v budoucnosti komplikovat dobývání. 

 

 
 

Obr. 12  Zajišťování tektonicky porušeného nadloží sloje zavrtáváním TH rovin, 

obložením dřevem v porubu 300 205, sloj č. 30 (634), spodní sušské vrstvy, Důl ČSM.  

Foto: R. Grygar     
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7. ZÁVĚR 

Předloţená doktorská práce si kladla za cíl objasnit rozsah, geometrii a genezi 

násunových deformací variského akrečního klínu v karvinské dílčí pánvi. 

V programovém prostředí CAD (Microstation) byl vytvořen jednotný digitální archív 

strukturně-tektonické dokumentace činných dolů OKD v karvinské dílčí pánvi. Zahrnuje 

data, která poskytují komplexní informace o tektonice, především z těch slojových 

úrovní, které jiţ byly, nebo jsou těţeny, a kde byly násuny a násunové deformace 

zachyceny a dokumentovány. Archív tak obsahuje údaje o směrném průběhu, úklonu 

a výšce zdvihů nejen u násunů, ale také u rozhodujících regionálních poklesových zlomů 

a poklesů slojového charakteru. Analýzou podkladů digitálního archívu, v součinnosti 

se studiem primární důlní dokumentace, fotodokumentace, údajů z geologicko-

průzkumných vrtů a v neposlední řadě na základě vlastních měření a pozorování in-situ 

jsem vymezil zónu východního a centrálního přesmyku.  

Geneticky lze vznik násunů v zóně východního přesmyku spojovat s vývojem 

hlavních násunových struktur hornoslezské pánve, především s kinematikou 

a mechanismem vývoje variského násunového klínu, zejména pak orlovské vrásovo-

násunové struktury. Genetickou vazbu nejvýchodnějších násunů s celkovým 

komplexním strukturním vývojem akrečního klínu dokládá zejména směrová shoda zóny 

východního přesmyku s průběhem orlovské struktury a shodný trend nárůstu intenzity 

deformací k SSV. Maximální intenzita násunových deformací byla ověřena v 5. kře Dolu 

Darkov – lokalita Darkov ve sloji č. 39a (512), kde vertikální amplituda přemístění 

osciluje kolem hodnoty 20 m. Celková dosud ověřená směrná délka zóny východního 

přesmyku dosahuje téměř 6 km. Šířka zóny v horizontálním průmětu dosahuje aţ 3 km 

a šířka zóny v rámci jedné slojové úrovně aţ 700 m. Generelní úklon zóny nepřesahuje 

10°-15°, jednotlivé dílčí násuny (násuny na rampách) pak zpravidla dosahují vyšších 

úklonů 20°-45°. Pro násunové deformace v zóně východního přesmyku je typické 

maximální vyuţití vrstevní anizotropie vrstevního sledu karvinského souvrství. Uplatňují 

se především mezivrstevní a intraslojové prokluzy, které často způsobující anomální 

deformace sloje podobné budináţi. Tyto deformace mají typické rysy rané, synlitifikační 

deformace plastického stádia. 
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Deformace v zóně centrálního přesmyku v souladu s Grygarem et al. (1998) 

povaţuji za geneticky svázány s mobilitou dextrální dětmarovické střiţné zóny 

a vývojem orlovské vrásovo-násunové struktury typu „faul-propagation fold― 

(např. Mitra 1992). Anomální (příčná ZSZ-VJV) pozice zóny centrálního přesmyku vůči 

hlavním podélným násunům a vrásovým systémům hornoslezské pánve je vysvětlitelná 

genetickou vazbu na dětmarovickou střiţnou zónu. Tato zóna odděluje oblast strukturně 

vyšších ker karvinské dílčí pánve od strukturně zakleslé karvinské příčné deprese. Vedle 

směrné dextrální komponenty má tedy dětmarovická zóna současně charakter poklesové 

flexury, porušené systémem transkurentních poklesových zlomů (dětmarovický zlom, 

eleonorská porucha, ţofinská a jindřišská porucha - Grygar a Waclawik 2006). Dochází 

k vektorovému součtu transpresní sloţky napětí (viz např. Schreurs & Colleta 2002) 

odvozené od dextrálního směrného posunu a tím k anomálnímu nárůstu napjatosti 

ve vnitřní (strukturně i stratigraficky niţší) zóně flexury. Provedená strukturně-

tektonická analýza, syntéza dalších strukturních dat a primární dokumentace, 

jakoţ i konfrontace s výsledky analogových a numerických modelů (Suppe a Medwedeff 

1990, Calassou et al. 1993, Allmendinger 1998, Mitra S. a Mount V. S. 1998, Hardy S. 

a McClay K. 1999, Johnson a Johnson 2002, Savage a Cooke 2003, Shaw et al. 2004, 

Nemčok et al. 2005, Guohai J. a Groshong R.H.Jr. 2006, Tavani et al. 2006 atd.) tyto 

vazby potvrzuje. V porovnání se zónou východního přesmyku, v zóně centrálního 

přesmyku naopak intenzita násunových deformací vzrůstá ZSZ směrem. Maximální 

intenzita násunových deformací tak byla ověřena v dobývacím prostoru Doubrava, 

u stropu porubských vrstev, kde vertikální amplituda přemístění dosahuje aţ 53 m. 

V horizontálním průmětu má pásmo centrálního přesmyku šířku aţ 2,5 km. Celková 

směrná délka pásma v rámci karvinské dílčí pánve dosahuje téměř 10 km. Obdobně, 

jako v případě východního přesmyku, i násuny v zóně centrálního přesmyku maximálně 

vyuţívají vrstevní anizotropie s uplatněním mezivrstevních a intraslojových prokluzů. 

Jedním z dílčích cílů práce bylo studium genetické a prostorové vazby násunových 

struktur k celkovým geologickým poměrům horninového masívu. Z účelových map, 

podrobných litologických řezů, z primární dokumentace a vlastních pozorování in-situ 

vyplývá řada charakteristických znaků pro násuny a násunové deformace v karvinské 

dílčí pánvi (viz kap. 5.4.). 
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Násunové struktury zóny východního a centrálního přesmyku díky svému rozsahu 

a charakteru výrazným způsobem ovlivnily vyuţití uhelných zásob, jakoţ i ekonomiku 

dobývání slojí karvinského souvrství v rámci karvinské dílčí pánve. Dalším cílem 

tak bylo přispět k poznání významu tektonických struktur (s důrazem na násunové 

deformace) k současné a budoucí hornické činnosti v OKD. V rámci práce jsem proto 

porovnal pozici projektovaných porubů jednotlivých dolů s průběhem násunových zón 

a predikoval oblasti, kde násunové struktury budou v budoucnu komplikovat dobývání. 

Nové poznatky a výsledky práce tak mohou být uţitečné při projektování geologického 

průzkumu a nových těţebních kapacit. 
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