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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá studiem petřkovických vrstev hornoslezské pánve. 

Obsahuje jak publikované práce, tak i práce přijaté do tisku i do tisku připravované. Část 

textu obsahuje i nově zjińtěné a dosud nepublikované informace o sedimentaci a vývoji 

pánve v době vzniku petřkovických vrstev.  

Hlavní přínos práce spočívá v tom, ņe její výsledky vycházejí z nově zpracovaných 

modelů prostorového vývoje geologických parametrů petřkovických vrstev (mocnost, 

písčitost a uhlonosnost) a z nově sestavených litologicko-korelačních řezů. Tato 

geologická dokumentace zpracovává nově verifikovaná data, a zahrnuje jak českou tak 

i polskou část pánve.  

V textu je diskutována klasifikace hornoslezské pánve z hlediska typologie 

sedimentárních pánví i charakter sedimentačních prostředí v pánvi z hlediska vývoje 

petřkovických vrstev. Popsány jsou litostratigrafické hranice petřkovických vrstev, důleņité 

korelační horizonty (hlavní ostravský brousek a pseudobrousek Leonarda) i některé otázky 

jejich litostratigrafie. 

Praktické vyuņití práce lze předevńím očekávat ve vyuņití pouņité metodiky tvorby 

modelů geologických parametrů. Pouņít lze ovńem i sestavené modely vývoje uhlonosnosti 

petřkovických vrstev. Vývoj mocnosti a písčitosti, stejně jako litologicko-korelační 

schémata, pomáhají vysvětlit obecné zákonitosti vývoje uhlonosné sedimentace v pánvi 

a jsou důleņité jako pomocná dokumentace pro řeńení strategie jejího loņiskového 

průzkumu.  

 

Klíčová slova: hornoslezská pánev; petřkovické vrstvy; mocnost; písčitost; uhlonosnost; 

korelace vůdčích horizontů; sedimentační prostředí. 
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Abstract 

PhD. thesis deals with research of the Petřkovice Member of the Upper Silesian 

Coal Basin. It includes published articles, articles in press and some papers in the 

preparation. Part of the text consists of recently established and till now unpublished 

information about sedimentation and development during the time of the Petřkovice 

Member formation. 

Principal contribution of the thesis is based on results that proceed from new 

created models of the spatial development of the geological parameters of the Petřkovice 

Member (thickness, sandiness and coal-bearing capacity) and also a new created lithologic-

correlation cross-section. This geological documentation processes newly verified data and 

includes both Czech and Polish parts of the basin.  

This text discusses classification of the sedimentary basin typology in the Upper 

Silesian Coal Basin and also character of the sedimentary environment of the Petřkovice 

Member. PhD. thesis describes litho-stratigraphic boundary of the Petřkovice Member, 

important correlation horizons (Main Ostrava Whetstone, Whetstone of the Leonard seam) 

and some questions of its litho-stratigraphy. 

Practical application of the thesis consists in the utilization of used metodology of 

geological parameters models creation. Models of the coal-bearing capacity development 

can be also used. Development of the thickness and sandiness and lithologic-correlation 

schemes interprets general regularity of the coal-bearing sedimentation development in the 

basin and are important as auxiliary documentation for deposit research strategy. 

 

Key words: Upper Silesian Coal Basin; Petřkovice Member; Thickness; Sandiness; Coal-

bearing Capacity; Important Horizons Correlation; Sedimentary Environment. 
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1. ÚVOD A CÍLE PRÁCE  

Energetické suroviny (uhlí, ropa, zemní plyn a uran) mají pro rozvoj lidské 

společnosti mimořádný význam. Rozhodující místo mezi nimi si trvale udrņuje uhlí, 

přičemņ výhledy světových zásob a spotřeby energetických surovin potvrzují, ņe tomu tak 

bude i v budoucnu. 

Hornoslezská pánev (zkráceně HP) je v současné době nejvýznamnějńí 

černouhelnou pánví Evropy. Ročně se v ní vytěņí více neņ 90 mil. t černého uhlí. Větńí část 

těņby (téměř 90 %) se vytěņí v Polsku, na jehoņ území leņí přibliņně dvě třetiny plochy 

pánve. Zbylá část těņby připadá na Českou republiku (v roce 2008 12 mil. t; Starý et al., 

2009). Těņby v pánvi po politických změnách a transformacích ekonomik obou státu 

počátkem devadesátých let minulého století dramaticky klesaly. Později se pokles 

stabilizoval, takņe dnes těņby klesají jen mírně (v posledních létech udává OKD, a.s., 

jediná těņební společnost v české části hornoslezské pánve, roční těņbu ve výńi cca 

11 mil. t). 

Hornoslezská pánev je zajímavá nejen z ekonomického hlediska, ale i z hlediska 

svého geologického vývoje. V podstatě nepřeruńený sled sedimentů, v prostoru pánve, od 

deposit devonského stáří aņ po sedimenty nejsvrchnějńího karbonu, vytváří mimořádné 

podmínky pro studium vývoje sedimentárních pánví. V sedimentech pánve a jejího 

sedimentárního podloņí je zachycen přechod vápencové sedimentace v terigenní 

(kulmskou) sedimentaci spodního karbonu, změna neuhlonosné sedimentace v uhlonosnou 

sedimentaci paralické molasy hornoslezské pánve, její přechod v limnickou molasu 

i postupné ukončení uhlonosné sedimentace v pánvi a závěrečné etapy jejího 

sedimentárního vývoje. Petřkovické vrstvy jsou z pohledu vývoje hornoslezské pánve 

zajímavé předevńím tím, ņe v jejich sedimentech je zaznamenán nástup uhlonosné 

sedimentace v pánvi. Hornoslezská pánev je vńak mimořádně zajímavá i z pohledu vývoje 

a architektury své strukturně-tektonické stavby, která můņe být modelovým příkladem 

vývoje sedimentárních pánví v předpolí orogénu. Geologický výzkum usnadňuje 

i relativně dobrý stupeň prozkoumanosti pánve, třebaņe ekonomicky méně zajímavé úseky 

pánve mají prozkoumanost podstatně niņńí.  



LADA HÝLOVÁ: GEOLOGIE PETŘKOVICKÝCH VRSTEV HORNOSLEZSKÉ PÁNVE 

(OSTRAVSKÉ SOUVRSTVÍ, NAMUR) 

  

2011  13 

 

Tyto důvody byly příčinou značného zájmu geologů i ekonomů o geologický vývoj 

a ekonomický význam hornoslezské pánve. O geologii pánve byly napsány stovky 

publikací, knih i nepublikovaných prací. V naprosté větńině se vńak tyto práce zabývaly 

odděleně českou nebo polskou částí pánve. Práce řeńící pánev jako celek jsou v naprosté 

menńině. Je paradoxem, ņe to byly právě práce z počátků geologického zkoumání pánve, 

které se zabývaly její geologií bez ohledu na státní hranice. Od konce devatenáctého a po 

celé dvacáté století se v literatuře hornoslezské pánve objevují práce zabývající se společně 

její českou a polskou částí naprosto výjimečně. Teprve v poslední době se opět začínají 

vzácně vyskytovat práce dotýkající se pánve jako celku. Je o to zajímavějńí, ņe se často 

jedná o teoretické práce zaměřené na názory vývoje pánve a jejího depozičního prostředí.  

 Větńina prací druhé poloviny dvacátého století, ale i počátku dvacátého 

prvního století, vychází z výsledků povrchového a důlního průzkumu a otvírky nových 

dolů, který v obou částech pánve započal začátkem padesátých let minulého století 

a skončil na přelomu osmdesátých a devadesátých let, s přechodem ekonomik obou států 

na trņní hospodářství. Zejména v období po druhé světové válce vznikla řada publikací 

dotýkajících se nejrůznějńích oblastí geologie pánve. Uveďme alespoň nejvýznamnějńí 

z nich. Na prvním místě je třeba jmenovat dvě výjimečné surovinové studie vzniklé 

z popudu Českého geologického úřadu. Jedná se v obou případech o manuskript, který 

zpracoval autorský kolektiv (Geologický průzkum Ostrava, n. p.), který vedl Weiss. Studie 

byla pod názvem „Surovinová studie čs. části hornoslezské pánve“ zpracována ve dvou 

etapách (etapa I je z roku 1969, etapa II z roku 1975). Obě studie vychází z rozsáhlých 

datových materiálů, které autoři měli k dispozici. Studie, třebaņe se zabývaly pouze českou 

částí pánve, se později staly základem pro řadu dalńích prací. K výjimečným pracím patří 

také Havlenova doktorská práce „Namurská molasová etapa a středoevropské Variscikum 

z hlediska poměrů v hornoslezské pánvi“ z roku 1977, která byla v upravené podobě 

i publikována (Havlena, 1982). Jedná se ve své době o zcela výjimečnou práci v literatuře 

hornoslezské pánve zabývající se otázkami vývoje pánve a depozičních prostředí. Uvést je 

třeba téņ monograficky zaměřenou práci, kterou sestavil autorský kolektiv pod vedením 

Dopity „Geologie české části hornoslezské pánve“ (Dopita et al., 1997). Knize se 

v odborných kruzích dostalo označení „geologická monografie“, coņ podle mého názoru 

vyjadřuje uznání její kvality. Z polských prací druhé poloviny dvacátého století zasluhuje 

mimořádného ocenění vynikající monografie „Karbon Górnośląskiego Zagłębia 
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Węglowego“, kterou vydal Instytut Geologizcny Warszawa v roce 1972. Kapitoly 

pojednávající o vńech zásadních otázkách geologie pánve napsali uznávaní polńtí 

geologové. Samostatnou zmínku si zaslouņí „atlasy“, které mají v polských publikacích 

o geologii hornoslezské pánve své pevné místo. U jejich počátku stál Doktorowicz-

Hrebnicki (na příklad 1959a, 1959b, 1960 a dalńí). Rovněņ vývoj uhlonosnosti v polské 

části pánve byl vydán formou atlasu (Czekaj et al., 1964, nově Kwarciński et al., 1999), 

vyńly vńak i atlasy zpracovávající jiné parametry uhelných slojí a vývoje pánve. Formu 

atlasu má i publikace zabývající se geologickými podmínkami hornoslezské pánve 

(Jureczka et al., 2005). Ta je výjimečná tím, ņe popisuje celou hornoslezskou pánev, včetně 

její české části. Členy autorského kolektivu, který pracoval pod vedení Jureczky, byli 

i čeńtí geologové Dopita a Martinec. 

Obsah publikací o geologii hornoslezské pánve, jejich rozbor a posouzení výsledků 

nového průzkumu, bylo základem pro stanovení cílů mé disertační práce. Tyto cíle byly 

vybrány tak, aby představovaly publikovatelná témata, přitom aby byla současně v souladu 

s cíli výzkumu autorského kolektivu oddělení nerostných surovin a geoinformatiky 

institutu geologického inņenýrství VŃB-Technická univerzita, Ostrava, kde tato práce 

vznikla.  

Do výzkumné činnosti oddělení jsem se zapojila během svých vysokońkolských 

studií od roku 2005. Věnovala jsem se výzkumu geologického vývoje petřkovických vrstev 

na jihu české části hornoslezské pánve. Zpracovala a obhájila jsem diplomovou práci na 

téma „Některé otázky geologicko-báňského vývoje petřkovických vrstev v české části 

hornoslezské pánve“ v roce 2007. Petřkovickým vrstvám jsem se věnovala i během svého 

doktorského studia. Studovala jsem geologické profily vrtů z povrchu i vrtné jádro 

vybraných důlních vrtů. Podílela jsem se také na spolupráci autorského kolektivu oddělení 

nerostných surovin a geoinformatiky s pracovníky organizace Państwowy Instytut 

Geologiczny, Oddział Górnośląski Sosnowiec (dále PIG Sosnowiec). Měla jsem moņnost 

studovat profily průzkumných vrtů a konzultovat s polskými autory vývoj petřkovických 

vrstev v polské části pánve. Publikovala jsem své poznatky a referovala o nich na 

mezinárodních konferencích. Některé práce jsou akceptovány k vydání či připravovány do 

tisku. Tyto práce a dalńí dosud nezpracované výsledky mého výzkumu byly pouņity v textu 

mé disertační práce. Práce jsou v textu citovány podle přísluńných pravidel a zapracovány 



LADA HÝLOVÁ: GEOLOGIE PETŘKOVICKÝCH VRSTEV HORNOSLEZSKÉ PÁNVE 

(OSTRAVSKÉ SOUVRSTVÍ, NAMUR) 

  

2011  15 

 

do textu. V případech, ņe jsem od doby publikování získala nové informace, jsou tyto 

poznatky rovněņ v textu uvedeny.  

 Cíle mé doktorské práce doznaly v průběhu jejího zpracování několika 

dílčích úprav. Nejvýznamnějńí z nich bylo podstatné rozńíření rozsahu práce o polskou část 

pánve, takņe vńechny základní parametry byly sledovány a vyhodnocovány v celé plońe 

posterozivního výskytu sedimentů hornoslezské pánve. To umoņnilo změnit zásadním 

způsobem i charakter interpretační části mé práce. V současnosti lze hlavní cíle mé 

disertační práce definovat následovně: 

1. Popsat vývoj litostratigrafického členění hornoslezské pánve s důrazem na českou 

část pánve. 

2. Vymezit posterozivní plochu vývoje petřkovických vrstev v pánvi, jejich hranice 

s podloņními a nadloņními vrstevními jednotkami, identifikační vodítka a zásady 

jejich korelace v pánvi. 

3. Provést kompletaci a verifikaci datových souborů, analyzovat vývoj mocnosti, 

uhlonosnosti a písčitosti petřkovických vrstev hornoslezské pánve. 

4. Provést interpretaci a diskusi výsledků práce (současný obraz vývoje petřkovických 

vrstev v hornoslezské pánvi, depoziční prostředí jejich vzniku, význam výsledků 

výzkumu pro poznání vývoje paralické molasy hornoslezské pánve). 
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2. VYMEZENÍ HRANIC A ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ HORNOSLEZSKÉ 

PÁNVE  

Hornoslezská pánev (HP) je jednou z nejdůleņitějńích evropských černouhelných 

pánví. Rozkládá se na plońe trojúhelníkového tvaru a zaujímá přibliņně 7000 km2. Menńí 

část pánve se nachází na SV České republiky. Přibliņně 2/3 plochy pánve náleņí Polsku, 

kde se HP označuje jako Górnośląskie Zagłębie Węglowe (GZW), Zagłębie Śląsko-

Krakowskie (Dembowski, 1972), nebo také Polskie Zagłębie Węglowe (např. Czarnocki, 

1935).  

Hornoslezská pánev je součástí rozlehlé moravskoslezské paleozoické pánve, která 

je součástí externid variského horstva a tvoří jeho předpolí (Grygar a Vavro, 1995), stejně 

tak jako řada dalńích evropských černouhelných pánví. Podloņí moravskoslezské 

paleozoické pánve tvoří horniny brunovistulika (např. Kalvoda et al., 2008). Tato rozsáhlá 

pánev byla vyplňována pestrými sedimenty devonského a spodnokarbonského stáří, 

v jejichņ nadloņí se nachází svrchnokarbonské sedimenty hornoslezské pánve. 

Téměř celá hornoslezská pánev je překryta mladńími sedimenty. V polské části 

pánve známe autochtonní sedimentární pokryv permského, triasového a jurského stáří, 

kdeņto v české části hornoslezské pánve jsou doloņeny pouze neogenní uloņeniny 

karpatské předhlubně a příkrovy Vnějńích Karpat. Ty se vyskytují i na jihu polské části 

pánve. 

Sedimenty hornoslezské pánve vystupují na den pouze v několika plońně 

omezených odkryvech (např. v Ostravě, mezi Ostravou a Karvinou, v okolí měst Zabrze, 

Chorzow, Katowice a Rybnik), které jiņ v důsledku antropogenních změn mnohdy 

neexistují. 

Sedimentární pokryv uhlonosného karbonu je zpravidla velmi mocný, místy 

převyńuje 1000 m. Díky tomuto faktu je přesné vymezení hranic hornoslezské pánve stále 

nejasné. Rozsáhlý průzkum v druhé polovině dvacátého století napomohl poznání 

geologické stavby i plońného vývoje pánve. Z jeho výsledků vychází současné vymezení 

hranic hornoslezské pánve, jeņ je pouņito i v této práci. 
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Prostorové vymezení hornoslezské pánve je dáno její posterozní hranicí. Téměř 

vńichni geologové se jak v minulosti, tak i v současné době přiklání ke skutečnosti, ņe 

původní, tedy preerozivní rozsah hornoslezské pánve byl větńí. Touto problematikou se 

zabývali např. Havlena (1964, 1977), Dopita a Kumpera (1993), Gabzdyl (1994). V jejich 

představách se ale původní rozloha lińí. Dopita et al. (1997) udává pro plochu celé 

hornoslezské pánve hodnotu 7000 km2, pro českou část 1550 km2, coņ odpovídá 22 %. 

Dembowski (1972) hovoří o celkové plońe mezi 5500 – 6479 km2 (menńí hodnota by měla 

odpovídat plońe pánve s výskytem uhelných slojí).  

Západní hranice hornoslezské pánve (obr. 1) probíhá přibliņně ve směru SSV-JJZ, 

od města Toszek, v okolí obce Rudy, západně od měst Gliwice, Rybnik a Ostrava a kolem 

Nového Jičína. Severní hranice pánve vede ve směru Z-V od města Toszek a jiņně míjí 

město Tarnowskie Góry. Dále se pak hranice stáčí k JV. Východní, resp. severovýchodní 

hranice pánve probíhá ze SV rohu pánve ve směru SZ-JV, přibliņně v polovině vzdálenosti 

mezi městy Chrzanów a Olkusz, JZ od města Kraków, aņ do blízkosti města Myślenice. 

Vńechny zmíněné hranice povaņujeme za erozivní. Jiņní hranice hornoslezské pánve má 

značně komplikovaný průběh. Je v celém svém rozsahu jak v České republice, tak v Polsku 

překryta příkrovy Vnějńích Západních Karpat. Hranice je zřetelně vyklenuta k severu, 

přičemņ její nejseverněji poloņený úsek se stáčí severně od města Bielsko-Biała. Průběh 

jiņní hranice je pravděpodobně komplikován tektonickými poruchami, které souvisí se 

vznikem a postupováním karpatských příkrovů k S či SZ. Větńí část hranice pánve zde má 

erozivní charakter, jiņním směrem od hranice pánve totiņ vystupují na reliéf Českého 

masivu statigraficky starńí jednotky moravskoslezské paleozoické pánve, včetně jejího 

krystalického podloņí brunovistulika (Buła a Żaba, 2005). Menńí část hranice je zaloņena 

tektonicky. Ověřeny jsou i oddělené, tektonicky omezené kry produktivního karbonu 

(např. tzv. jablunkovský příkop). Na samém jihu, resp. JZ pánve, v blízkosti města Roņnov 

pod Radhostěm, hornoslezskou pánev vymezuje tzv. zlomové pásmo beskydského stupně. 

Dále k jihu od této struktury se svrchnokarbonské uloņeniny hornoslezské pánve noří do 

hloubek 2 – 3 kilometrů. Tato oblast se jiņ zpravidla do prací o hornoslezské pánvi 

nezahrnuje. Jiņní pokračování pánve nadále zůstává nezodpovězenou otázkou. Výskyty 

produktivního karbonu jsou známy např. z profilu vrtu Jablůnka I, lokalizovaného SZ od 

Vsetína (Polický a Honěk, 1984; Dvořák, 1990), produktivní karbon byl také ověřen v tzv. 

němčičské pánvi (např. Dvořák et al., 1997; Franců, 2002) leņící JZ směrem od Valańského 
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Meziříčí. Ta se teoreticky nachází ve směru moņného pokračování hornoslezské pánve. Na 

přísluńnost němčičské pánve k hornoslezské pánvi vńak nejsou jednotné názory. 

 

 

Obr. 1. Odkrytá geologická mapa hornoslezské pánve. Podle Aust et al. (1997), Buła a Żaba (2005), 

upraveno. 

Územní členění hornoslezské pánve (obr. 2) je zaloņeno na geologické a strukturně-

tektonické stavbě pánve a technicko-ekonomických podmínkách vyuņití jejich uhelných 

loņisek. Spolu se stupněm poznání pánve, v závislosti na pouņívané technologii těņby, 

ekonomických faktorech apod. se v minulosti měnilo i územní členění. Přehled vývoje 

tohoto členění v české části HP uvádí Dopita et al. (1997), práce obsahuje i schematický 

návrh členění české části pánve. Sivek et al. (2003) uvedené schéma upravil. Takto 

pozměněné členění pánve je pouņito i v této práci.  

Česká část hornoslezské pánve se rozděluje na dvě základní oblasti: ostravsko-

karvinskou a podbeskydskou. Hranici mezi nimi tvoří bludovický zlom, probíhající



 

Obr.2. Územní členění hornoslezské pánve. Podle Sivek et al. (2003), upraveno.  
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východo-západním směrem. Dalńí významnou hranici představuje orlovská struktura, která 

člení ostravsko-karvinskou i podbeskydskou oblast na dalńí jednotky, označované jako 

části. Ostravsko-karvinská oblast se dělí na část ostravskou a část karvinskou. Ostravská 

část leņí západně od orlovské struktury a provozně se rozděluje na dvě dílčí části: 

ostravskou a petřvaldskou. Část karvinská zahrnuje území východně od orlovské struktury 

a sahá aņ po těńínský zlom. Podbeskydská oblast se člení na část příborskou, těńínskou, 

mořkovskou, frenńtátskou a jablunkovskou. Hranice těchto částí tvoří významné 

strukturně-tektonické linie.  

V polské části pánve je situace sloņitějńí, a to z toho důvodu, ņe schéma či mapa 

současného členění pánve, v obdobné formě, jak je tomu v české části pánve, neexistuje. 

Popis a mapu územního členění polské části pánve, nacházíme jen v monografické 

práci, kterou publikoval Czarnocki (1935). Územní členění pánve je zaloņeno na 

technicko-ekonomických kritériích moņností vyuņití uhelných zásob (resp. rozvoje 

uhelného hornictví) v jednotlivých částech pánve. Kotas a Malczyk (1972) k popisu 

územního členění pouņili pouze písemnou formu. Po prostudování nejdůleņitějńích 

základních publikací o geologii polské části hornoslezské pánve jsme se pokusili 

schematickou mapu vytvořit (obr. 2). Výchozím podkladem se pro nás stalo členění, jak jej 

navrhl Czarnocki (1935). Hranice jednotlivých částí pánve jsou, stejně jako v české části 

pánve, kladeny předevńím do významných geologických struktur. Návrh členění polské 

části hornoslezské pánve je předběņný a byl sestaven pro účely této práce. Případné jeho 

dopracování do konečné podoby je podmíněno dalńí spoluprácí s pracovníky PIG 

(Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski Sosnowiec).  

Polńtí geologové v textu často pouņívají vņitých označení oblastí, která zpravidla 

vychází z názvů měst a obcí. Např. Kotas, Malczyk (1972) pouņívají označení „rejon“ 

(rejon Tenczynka, rejon Jaworzno apod.). V publikacích se rovněņ vyskytují i názvy 

vycházející z významných geologických struktur a obcí, kde se popisovaný geologický 

fenomén nachází (např. „synklinála Jejkowice“, „synklinála Chwałowice“ apod.).  

V nańem návrhu dělíme polskou část pánve na sedm částí. Na členění pouņívané 

v české části pánve navazují oblasti situované v blízkosti orlovské struktury. Część 

zachodnia (část západní) zaujímá celou oblast západně od této výrazné struktury a zahrnuje 

i dílčí pánev známou jako tzv. niecka jejkowicka (synklinála jejkowická). Východně od 
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orlovské struktury, v samém středu hornoslezské pánve se nachází część centralna (část 

centrální), která je charakteristická tím, ņe báze uhlonosného karbonu se v její plońe 

nachází ve značných hloubkách. Na severu HP se vyskytuje część północna (část severní) 

a dále k SV na ni navazující część N-E, známá více pod názvem Zagłębie Dąbrowskie 

(část N-E, pánev v oblasti Dąbrowa Górnicza). Część wschodnia (část východní) sousedí 

s jiņ popsanou centrální částí. Jiņní oblast, která je překryta příkrovy Vnějńích Západních 

Karpat, se označuje jako część południowa (část jiņní). Ta se dále dělí na dvě dílčí části: 

część południowa - zachodnia (část jiņní – západ) i część południowa - wschodnia (část 

jiņní – východ).  

V polské části pánve je zvykem k lokalizaci geologických fenoménů v pánvi také 

pouņívat názvy dolů (resp. dobývacích prostorů – mining fields, obr. 3), či názvy tzv. 

záloņních loņisek (stand-by deposits). Záloņní loņiska můņeme v české terminologii chápat 

jako průzkumná pole a prognózní území. V české části pánve se v praxi pro orientaci 

pouņívají zejména názvy dobývacích prostorů (mining fields), dolů a závodů, dále také 

názvy loņisek (dříve označována jako průzkumná pole) a prognózních území (stand-by 

deposits). Pro potřebu disertační práce jsem sestavila schematickou mapu územního 

členění hornoslezské pánve podle dobývacích prostorů, loņisek a prognózních území. 

V české části pánve jde o situaci k 1. 1. 2003, přičemņ názvy dolů odpovídají stavu 

z počátku 90. let 20. století. V polské části pánve je pouņito členění, které publikoval 

Kwarciński et al. (1999). Sestavená mapa není definitivní, ale naopak se v čase mění, 

jelikoņ se mohou měnit hranice dobývacích prostorů, loņisek i prognózních území, stejně 

jako jejich zařazení do přísluńné kategorie v závislosti na loņiskovém průzkumu a hornické 

činnosti v pánvi. 

 

 



 

 

 

 

Obr. 3. Schematická mapa dobývacích prostorů a ložisek v hornoslezské pánvi. Podle Kwarciński et al. (1999), upraveno.



LADA HÝLOVÁ: GEOLOGIE PETŘKOVICKÝCH VRSTEV HORNOSLEZSKÉ PÁNVE 

(OSTRAVSKÉ SOUVRSTVÍ, NAMUR) 

 

2011  23 

 

3. VÝVOJ NÁZORŮ NA LITOSTRATIGRAFICKÉ ČLENĚNÍ 

UHLONOSNÉHO KARBONU HORNOSLEZSKÉ PÁNVE 

Práce dotýkající se litostratigrafie hornoslezské pánve patří k nejstarńím publikacím 

o geologii hornoslezské pánve. Aņ do dneńních dnů bylo na toto téma napsáno stovky 

publikovaných i nepublikovaných prací. Cílem této kapitoly proto není sestavení přehledu 

publikovaných prací, ale zpracování vývoje názorů na otázku litostratigrafie uhlonosných 

sedimentů hornoslezské pánve. Tento vývoj názorů je do značné míry i stručnou historií 

geologických výzkumů pánve. 

Součástí výzkumu vývoje paralické molasy hornoslezské pánve autorským 

kolektivem oddělení loņisek nerostných surovin a geoinformatiky byla i kompletace 

nejdůleņitějńí literatury pojednávající o geologii pánve. Jako její součást vznikly dvě 

publikace, jejichņ přípravy jsem se rovněņ zúčastnila. První z nich pojednávala o vývoji 

názorů na litostratigrafii hornoslezské pánve od nejstarńích geologických prací do roku 

1928, druhá pak od roku 1928 do současnosti. Mezníkem mezi oběma pracemi bylo vydání 

monografie ostravsko-karvinského revíru v roce 1928 (Folprecht, Patteisky, 1928; Ńusta, 

1928). Tyto práce zařazuji jako kapitoly 3.1 a 3.2 mé disertační práce.  
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3.1. Článek č. 1: Kandarachevová, J.; Hýlová, L.; Dopita, M.; 

Jirásek, J; Sivek, M. Počátky litostratigrafického členění 

české části hornoslezské pánve. In Documenta geonica. 

Ostrava : Academy of Science of the Czech Republic, Institute 

of Geonics, v.v.i., 2009a, s. 83-90.  
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3.2. Článek č. 2: Sivek, M.; Kandarachevová, J.; Jirásek, J.; 

Hýlová, L.; Dopita, M. Vývoj litostratigrafického členění české 

části hornoslezské pánve od roku 1928. Acta musei 

Beskydensis. In print. 
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4. HISTORIE VYČLENĚNÍ PETŘKOVICKÝCH VRSTEV, VÝVOJ 

JEJICH LITOSTRATIGRAFICKÉHO VYMEZENÍ, 

STRATIGRAFICKÉ NÁZVOSLOVÍ POUŽITÉ V PRÁCI 

V historii litostratigrafie sedimentárních pánví lze rozlińit „vyčlenění vrstevní 

jednotky“ a „vymezení vrstevní jednotky“. „Vyčlenění vrstevní jednotky“ povaņuji za 

situaci, kdy určitá část vrstevní sekvence, která mohla být do té doby i známá, avńak 

nebyla samostatně klasifikována, byla vydělena na základě svých specifických vlastností 

jako samostatná vrstevní jednotka a jako taková byla i pojmenována. Pod pojmem 

litostratigrafického „vymezení vrstevní jednotky“ chápu stanovení kritérií pro určení 

polohy spodní a svrchní hranice vrstevní jednotky. Ačkoliv oba termíny je třeba povaņovat 

za základ stratigrafie, často se stává, ņe v geologických pracích i publikacích schází 

zejména kritéria pro vymezení hranic vrstevní jednotky, případně jsou hranice definovány 

nejednoznačně. To velmi komplikuje nejen vlastní litostratigrafii pánve, ale často 

i průzkum, vyhodnocení geologické stavby i vývoje pánve. V určitých situacích to můņe 

vést k chybám v interpretaci výsledků geologického průzkumu.  

Vývoj litostratigrafie zejména uhelných pánví bývá zpravidla sloņitý, podobně jako 

sloņitá je často i historie jejich průzkumu a otvírky. V historii vyčleňování vrstevních 

jednotek i jejich vymezení se v případě uhelných pánví uplatňují nejen geologické vlivy, 

ale podstatnou úlohu v tomto procesu sehrává i strategie průzkumu a postupného 

osvojování jednotlivých loņisek v pánvi. Spolehlivá a kvalitní stratigrafie sedimentárních 

pánví závisí na kvalitě jejich průzkumu a stupni znalostí geologické stavby a vývoje, která 

vńak v počátečních etapách bývá zpravidla nízká. Přes svůj význam, jsou tyto otázky často 

v pracích podceňovány. Bez vysvětlení tak zůstávají nejen problémy spojené se 

stanovením hranic vrstevní jednotky, ale často v textu postrádáme i jejich jednoznačnou 

definici. Právě těmto otázkám je věnována tato kapitola práce. 
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4.1. Historie vyčlenění petřkovických vrstev a vývoj jejich 

litostratigrafického vymezení  

Je pravděpodobné, ņe vrstevní sekvence, které jsou dnes řazeny k petřkovickým 

vrstvám byly předmětem zájmu člověka jiņ před více neņ dvaceti tisíci léty. Svědčí o tom 

archeologické nálezy dokládající první vyuņívání uhlí na nańem území v oblasti vrchu 

Landek, protáhlé elevace na levém břehu řeky Odry, leņící v katastru obce Petřkovice. Na 

den zde vychází svrchní část petřkovických vrstev a spodní část hruńovských vrstev, které 

zde tvoří jeden z nejrozsáhlejńích výchozů vrstevních sekvencí obsahujících uhelné sloje 

v celé hornoslezské pánvi.  

Nejstarńí písemné zmínky o sedimentech dnes povaņovaných za součást 

petřkovických vrstev pocházejí jiņ z 18. století a týkaly se zejména uhelných slojí dneńních 

petřkovických vrstev, které vycházejí na povrch právě na vrchu Landek. Oblast Landeku 

(a některé úseky při západní hranici pánve) jsou ovńem jedny z mála míst, kde se 

petřkovické vrstvy nacházejí v blízkosti dneńního povrchu. Větńinou jsou sledy těchto 

vrstev překryty mladńími sedimenty, přičemņ ve zbylých částech pánve, jsou jako nejstarńí 

vrstevní jednotka paralické molasy hornoslezské pánve, uloņeny hluboko pod mladńími 

vrstvami. Nejstarńí představy o geologické stavbě a vývoji petřkovických vrstev, byly 

úměrné existujícím znalostem o geologické stavbě pánve. Ty vńak byly velmi kusé. Ńlo 

o informace získané z výchozů a jejich blízkého okolí. Tato místa byla jako první v pánvi 

hornicky zpřístupněna. S ohledem na uloņení petřkovických vrstev trvalo značně dlouho, 

neņ k těmto informacím přibyly dalńí. V nejstarńím období proto byly k dispozici pouze 

lokální informace, které se nedaly zařadit do ńirńích souvislostí. Z této etapy počátků těņby 

v pánvi pocházejí práce, které se zpravidla soustřeďují pouze na dílčí sloje nebo jejich 

slojové skupiny, včetně skupin, které dnes jsou řazeny do petřkovických vrstev. V té době 

vńak větńinou byly pojmenovávány podle místa svého výskytu. Termín vrstvy se 

v označení části vrstevní sekvence nevyskytoval.  

Jednou z nejstarńích prací, ve které se setkáváme s označením „petřkovické sloje“ 

(„Petrzkowitzer Flötzen“), je práce Helmhackera (1873). Autor se v práci dotkl i stáří 

těchto slojí, které klasifikoval podle zón Geinnitz-Weissových. Dochází přitom k závěru, 

ņe nejstarńí ze známých slojí jsou petřkovické sloje, které zařadil do zóny Lycopodineí 

(namur, podle Havleny, 1955).  
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Zásadní význam pro stratigrafii hornoslezské pánve měly zejména práce, které 

publikoval Stur v létech 1875 aņ 1877. Tyto práce zavrńila známá a obsáhlá monografie 

zabývající se otázkami „kulmské flory moravsko-slezských pokrývačských břidlic, 

ostravských a waldenburských vrstev“ jak se hovoří v názvu práce. Stur pouņívá termín 

„ostravské vrstvy“, které dále dělí do pěti skupin, které označuje římskými číslicemi. 

Ostravské vrstvy začínají podle Stura od mořského patra ve ńtole sloje Bohatý a končí slojí 

č. 1 v jámě Hermenegilda (odpovídá přibliņně sloji Gabriela porubských vrstev (418); 

Hermenegilda je pozdějńí jáma Zárubek). Dneńním petřkovickým vrstvám odpovídají 

přibliņně první dvě z pěti skupin slojí. Nasvědčuje tomu text Stura, který uvádí, ņe druhá 

skupina končí slojí Karel, coņ je v pořadí druhá sloj nad hlavním ostravským brouskem na 

severu ostravské synklinály (Stur hovoří o jámě Frantińek, coņ je pozdějńí jáma Odra). 

K práci je přiloņen geologický řez, který přehledně ilustruje dobové představy 

o geologické stavbě ostravsko-karvinské oblastí pánve.  

Pro stratigrafii petřkovických vrstev je významná práce, kterou publikoval Gaebler 

(1898). V této práci totiņ rozdělil tři původně vyčleněné skupiny (Gaebler, 1896, a to 

vrstvy pod pásmem sedlových slojí, pásmo sedlových slojí a vrstvy nad pásmem sedlových 

slojí) na menńí celky a v podstatě jako první pouņil názvu „petřkovické pásmo“, které bylo 

starńí neņ v nadloņí leņící hruńovské pásmo. Obě tato pásma odpovídala spodním 

ostravským vrstvám.  

Prvou prací, která obsahuje vymezení petřkovických vrstev blízké dneńním 

představám, je práce, kterou publikoval Petrascheck (1926-1929). Jde o velmi známou 

obsáhlou monografii „Kohlengeologie der Österreichischen Teilstaaten”, která vznikala 

přibliņně ve stejném období, jako monografie „Kamenouhelné doly ostravsko-karvinského 

revíru“ (Folprecht, Patteisky, 1928; Ńusta, 1928). Petrascheck v práci přímo uvádí, ņe 

členění ostravských vrstev, které pouņívá v práci, mu navrhl Patteisky (jeden z autorů 

monografie z roku 1928). Petřkovické vrstvy (Petrascheck pouņívá termín „Petrzkowitzer 

Schichten“) zařazuje Petrascheck do svrchního karbonu (Oberkarbon), spodních 

ostravských vrstev (Untere Ostrauer Schichten). Hranice petřkovických vrstev je vymezena 

pomocí slojí. Svrchní hranice vrstevní jednotky je vymezena počvou sloje Karel (Karl-

Flöz, sloj Karel pozdějńího dolu Odra, přibliņně sloj 106, dnes spodní hruńovské vrstvy). 

Hlavní ostravský brousek i dneńní skupina faunistických horizontů Nanety je celá řazena 

do petřkovických vrstev. Tyto identifikační horizonty Petrascheck zaznamenává do svého 
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ideálního profilu ostravského souvrství (obr. 249, Petrascheck,1926-1929). Uvedené 

horizonty mu byly známy, jelikoņ hlavní ostravský brousek popsal jiņ dříve jako světlou 

pelitickou horninu na jámě Ignát (Petrascheck, 1913). Petrascheck o petřkovických 

vrstvách hovoří jako o vrstvách v podloņí sloje Karel, přičemņ spodní hranice by měla 

leņet ve vrstvách (označuje je jako „Liegendenschichten“) v profilu dědičné ńtoly sloje 

„Bohatý“ v Petřkovicích. V profilu ńtoly (obr. 250, Petrascheck, 1926-1929) je vidět 

nástup pískovcové sedimentace a pravděpodobně první uhelné polohy v sedimentaci 

hornoslezské pánve.  

Nejznámějńí monografii první poloviny dvacátého století zabývající se českou části 

hornoslezské pánve je nepochybně monografie Kamenouhelné doly ostravsko-karvinského 

revíru“, která byla vydána v roce 1928. V částech věnovaných geologii se otázkou 

litostratigrafie pánve zabývali Patteisky, Folprecht a Ńusta. Jejich členění je v podstatě 

velmi blízké členění, které navrhl Petrascheck (1926-1929). Zachovány jsou ostravské 

vrstvy s dělením na spodní a svrchní. Petřkovické vrstvy jsou označeny jako petřkovické 

pásmo, které spolu s hruńovským pásmem tvoří spodní ostravské vrstvy. Autoři zpřesnili 

hranice petřkovických vrstev. Spodní hranice vrstvení jednotky jiņ byla poloņena do 

„Ńtúrova mořského patra“. Přičemņ jako charakteristický profil byl autory opět pouņit 

profil ńtolou sloje „Bohatý“. Ńtúrovo mořské patro v ní nalezl Bartsch a popsal Stur (1875), 

ale také Ńusta (1928), který patro také pojmenoval. Svrchní hranice vńak nadále zůstala 

v počvě sloje Karel. 

Následovalo období, kdy vymezení petřkovických vrstev setrvávalo ve 

vymezených hranicích. Havlena (1964) ve své publikaci uvádí vymezení spodní hranice 

shodně s Ńustou (1928), svrchní hranici vńak klade do počvy hlavního ostravského 

brousku. V I. etapě Surovinové studie čs. části hornoslezské pánve (Weiss et al., 1969) se 

vńak objevují informace o změně svrchní hranice a konvenčním přijetí stropu hlavního 

ostravského brousku za svrchní hranici petřkovických vrstev. Ńlo vńak o nepublikovaný 

manuskript.  

Poslední větńí zásah do litostratigrafie petřkovických vrstev provedl Dopita 

(in Havlena et al., 1985), kdyņ jejich svrchní hranici poloņil do svrchní vrstevní plochy 

hlavního ostravského brousku. Hlavním důvodem byla snadná identifikovatelnost hlavního 
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brousku a také synchronnost jeho uloņení v plońe jeho výskytu. Návrh byl proto rychle 

přijat i v praktické provozní geologii.  

Dalńí vývoj statigrafie z hlediska petřkovických vrstev jiņ probíhal bez 

významnějńích změn. Dílčí problémy vznikly s rozvojem geologického průzkumu pánve 

v druhé polovině dvacátého století. Průzkum nových polí totiņ přinesl nové poznatky 

o vývoji hraničních horizontů petřkovických vrstev. Bylo zjińtěno, ņe hlavní ostravský 

brousek se v plońe pánve mění a ņe jsou místa, kde není vyvinut. Tato skutečnost 

znamenala vstup faunistických horizontů Nanety do litostratigrafie pánve, kdyņ v místech 

absence hlavního ostravského brousku se začal jejich nejsvrchnějńí faunistický horizont 

pouņívat jako hranice mezi petřkovickými a hruńovskými vrstvami. Průzkum nových polí 

přinesl také objev nových brouskových horizontů (známý je zejména brousek sloje 

Leonard, Hájek, 1957). Ten byl rovněņ pouņit jako horizont pro rozdělení petřkovických 

vrstev na spodní a svrchní. Návrh dělení petřkovických vrstev se vńak neujal. Objev 

nových poloh brousků, do doby vyjasnění jejich stratigrafické pozice, znamenal také potíņe 

ve stratigrafii, protoņe byly zaměňovány s hlavním ostravským brouskem. Průzkum 

nových polí přinesl i nové poznatky o vývoji spodní hranice petřkovických vrstev. Zjistilo 

se, ņe i skupina faunistických horizontů Ńtúra se v plońe pánve mění. Tyto změny byly 

zjińtěny zejména na jihu pánve, kde v důsledku variability vývoje faunistických horizontů 

Ńtúra vznikaly problémy ve stanovení spodní hranice petřkovických vrstev. Do 

litostratigrafie petřkovických vrstev tak byly zavedeny Řehořem tzv. „spiriferové 

pískovce“ (např. in Weiss, 1969). Jejich pouņití jako hraničního horizontu nebylo zcela bez 

problémů (Hýlová, 2007), nicméně byla to pravděpodobně jediná moņnost, jak vymezit 

spodní hranici petřkovických vrstev v plochách s problematickým výskytem Ńtúrových 

mořských horizontů.  

Koncepce představená Dopitou (in Havlena et al., 1985) se jiņ v dalńím vývoji 

v podstatě neměnila. Ve stejné podobě byla převzata i do poslední geologické monografie 

autorů Dopity et al. (1997).  
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4.2. Litostratigrafické vymezení petřkovických vrstev v polské 

části hornoslezské pánve a sjednocení zásad vymezení 

hranic petřkovických vrstev v polské a české části pánve 

V předchozí kapitole jsem se sice soustředila na otázku litostratigrafie české části 

pánve, je vńak nutno uvést, ņe starńí práce v naprosté větńině pojednávaly o obou částech 

pánve. Zejména to platí o publikacích zabývajících se stratigrafií paralické molasy 

hornoslezské pánve. Je to dáno úloņními podmínkami v polské části pánve (touto 

problematikou se podrobně zabývám v kap. 5.). Díky tomu, je litostratigrafie ostravského 

souvrství (v Polsku častěji označovaného jako „paralická série“, podrobnosti jsou uvedeny 

v následující kapitole), aņ na několik dílčích rozdílů, obdobou litostratigrafie české části 

hornoslezské pánve. Nejpodstatnějńí z těchto rozdílů jsou odlińné názvy vrstevních 

jednotek ve východní části pánve. Příčinou je jejich rozdílný vývoj na severovýchodě 

a východě polské části pánve. Základy litostratigrafie této části pánve poloņil 

Doktorowicz-Hrebnicki (1935), původně pro oblast okolí města Dąmbrowa Gornicza. 

Dnes se toto členění pouņívá pro celou východní oblast polské části pánve. Tyto vrstevní 

jednotky jen částečně odpovídají vrstevním jednotkám na západě pánve. Petřkovickým 

vrstvám na východě pánve odpovídají vrstvy sarnowské. 

Zhodnocení starńích polských prací zabývajících se litostratigrafii hornoslezské 

pánve podal Czarnocki (1935). Přehled litostratigrafického členění pánve obsahuje rovněņ 

obsáhlá jiņ citovaná monografie z roku 1972, kde je problematice věnována samostatná 

kapitola, jejímņ autorem je Dembowski (1972). Ten vychází rovněņ ze starńích prací (např. 

Bocheński a Doktorowicz-Hrebnicki, 1952 a dalńích). Dembowského řeńení litostratigrafie 

polské části hornoslezské pánve reprezentuje názor více autorů, předevńím pracovníků 

vydavatele této monografie, kterým byl Instytut Geologizcny Warszawa. Dembowského 

řeńení upravili částečně Kotas et al. (1988) i Jureczka (1988). Jednou z posledních prací 

zabývajících se litostratigrafickým členěním hornoslezské pánve (polské i české části) je 

společná práce českých a polských geologů Jureczka et al. (2005). Jejich řeńení není zcela 

totoņné s nejčastěji citovaným litostratigrafickým členěním hornoslezské pánve v České 

republice, jak bylo publikováno v práci Dopity et al. (1997). Jeden z rozdílů se týká 

i petřkovických vrstev na východě pánve. Kdyņ v litostratigrafickém členění Jureczky et al. 

(2005) je upravena hranice mezi vrstvami sarnowskými a florowskými, která je vedena ve 
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vyńńím stratigrafickém nadloņí. Klasický rozdíl ve stratigrafii polské a české části pánve 

z hlediska petřkovických vrstev, kterým je vedení svrchní hranice petřkovických vrstev 

v polské části pánve ve spodní vrstevní plońe hlavního ostravského brousku, se vńak 

nezměnilo.  

Proto bylo nutno najít řeńení, které by vedlo ke sjednocení hranic petřkovických 

vrstev alespoň pro účely této práce, jinak by některé parametry pouņívané v mé práci 

nebyly srovnatelné. Pro účely této práce byla proto posunuta svrchní hranice petřkovických 

vrstev do svrchní vrstevní plochy ostravského brousku. V místech kde brousek není 

vyvinut, je pak hranice vedena ve stropu nejsvrchnějńí faunistické polohy skupiny 

horizontů Nanety.  

4.3. Struktura stratigrafické terminologie použitá v práci  

Z předchozího textu je zřejmé, ņe existují rozdíly v pojetí litostratigrafického 

členění sedimentů české a polské části hornoslezské pánve. Rozdíly vńak existují i mezi 

polskou a českou litostratigrafickou terminologii, a to jak geologickou tak i provozní. 

Jelikoņ se má práce týká obou částí pánve, uvádím k uvedeným otázkám několik 

podrobností. 

Geologická litostratigrafická terminologie se lińí v české a polské části pánve 

i v základních stratigrafických termínech. Hlavní rozdíly lze formulovat následovně: 

1. V polské nomenklatuře se nevyskytuje termín „souvrství“ (angl. formation). 

2. Termín „souvrství“ je v české nomenklatuře nadřazen „vrstvám“. Nadřazenou 

jednotkou litostratigrafické jednotce „vrstvy“ je v polské části pánve „seria“ (série). 

3. Termín „série“ v české terminologii je vńak nadřazen litostratigrafické jednotce 

„souvrství“. 

Zásadní rozdíl tedy existuje v stratigrafické úrovni nadřazené „vrstvám“, které 

v české terminologii odpovídá „souvrství“ a v polské „série“. V polské části pánve se 

rozlińují tyto jednotky čtyři - (seria paraliczna, górnośląska seria piaskowcowa, mulowcova 

a krakowska seria piaskowcowa), v české pouze dvě (ostravské a karvinské souvrství). 

Jejich názvy jsou vńak rozdílné. Shodné hranice má vńak pouze jedna z nich. Hranice 

„seria paraliczna“, která odpovídá „ostravskému souvrství“ v české části pánve. Rozdíly 
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vńak existují i v úrovni „vrstev“. Shodné jsou názvy pouze u vńech vrstev ostravského 

souvrství (= seria paraliczna v polské části pánve) a vrstev sedlových karvinského 

souvrství (=górnośląska seria piaskowcowa v polské části pánve). Pouze vrstvy sedlové 

vńak mají v obou částech pánve i totoņné hranice (tab. 1). 

Pokud jde o petřkovické vrstvy, respektive vrstvy ostravského souvrství, jsou názvy 

vrstevních jednotek, jak jiņ bylo uvedeno, v obou částech pánve totoņné. V polské části 

pánve se pouņívají názvy vrstev, jak byly pojmenovány v lokalitách jejich původního 

vyčlenění v okolí Ostravy. Na východě polské části pánve, kde se vývoj vrstevních 

jednotek mění, se vńak pouņívá litostratigrafické členění, které pro tuto oblast zavedl 

Doktorowicz-Hrebnicki (1935), (k litostratigrafii a k hranicím petřkovických vrstev 

podrobněji téņ v předchozí kapitole a v kap. 6.1. týkající se hranic petřkovických vrstev). 

Petřkovické vrstvy v této části pánve mají svůj ekvivalent ve vrstvách sarnowských. Jejich 

hranice vńak nejsou jednoznačně vymezeny.  

Z důvodu existence popsaných rozdílů v geologické litostratigrafické terminologii 

české a polské části pánve, v názvech, ale i ve vedení hranic litostratigrafických jednotek, 

jsem pro účely této práce musela navrhnout způsob, jak jednoznačně v textu práce oba 

způsoby odlińit. Vycházím přitom ze zásady, ņe v polské části pánve pouņívám polských 

názvů a označení a v české části českých. V důleņitých případech uvádím oba názvy. 

Provozní litostratigrafická terminologie řeńí označení jednotlivých slojí, které 

rovněņ, třebaņe v omezené míře, je v práci pouņito. V české i polské části hornoslezské 

pánve jsou sloje označovány mimo místních názvů (jmen a čísel) trojciferným číselným 

kódem. Tento trojciferný kód řeńí identifikaci slojí mezi jednotlivými doly nebo loņisky 

(průzkumnými poli) v pánvi, jelikoņ označení identických slojí na různých dolech 

i loņiscích můņe být z řady důvodů různé. Hranice litostratigrafických jednotek bývají 

v provozní litostratigrafické terminologii vedeny převáņně v počvě a stropu slojí. Názvy 

litostratigrafických jednotek vńak odpovídají geologické litostratigrafické klasifikaci.  

První korelaci slojí činných dolů české části pánve zpracovali Folprecht a Patteisky 

(1928). Číslování slojí zavedl Pińta v roce 1953, který sloje očísloval průběņně zdola 

nahoru. Od čísla 1 (sloj Čeněk, 011 dneńního číslování) po číslo 185 (ekvivalent sloje č. 1, 

876, dneńního číslování). Pistovo číslování nebylo publikováno. Dnes platný systém 

trojciferného kódového označení slojí zavedl v roce 1959 Dopita. 
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Tab. 1. Litostratigrafické členění karbonu hornoslezské černouhelné pánve (Dopita et al., 1997, upraveno). 
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V polské části pánve stáli u začátku provozní litostratigrafické terminologie 

zaloņené na číslování uhelných slojí Bocheński a Doktorowicz-Hrebnicki (1952). Čísla 

byla trojciferná a doznávala v průběhu času drobných změn (Stopa, 1967; Dembowski, 

1972).  

V polské i české části pánve označuje první pozice kódu vrstevní jednotku, přičemņ 

druhá a třetí pozice představuje pořadí sloje v rámci přísluńné vrstevní jednotky. Rozdíl 

českého a polského číslování slojí je v označování vrstevních jednotek. V české části je 

nejstarńí vrstevní jednotka označena číslem 0 (sloje nejstarńích petřkovických vrstev), 

zatímco v polské části jsou číslem 1 označeny nejmladńí vrstvy (warstwy libiąskie) 

a číslem 9 nejstarńí petřkovické vrstvy. Rovněņ číslování uhelných poloh v rámci vrstevní 

jednotky je odlińné. V české části zdola nahoru, v polské shora dolů. Sloje petřkovických 

vrstev proto mají v české části pánve čísla od 001 do 099 (od báze ke stropu vrstevní 

jednotky), v polské části pak čísla od 901 do 999 (avńak od stropu k bázi vrstevní 

jednotky). Provozní litostratigrafické nomenklatury obou částí pánve si tedy vzájemně 

neodpovídají.  

Proto jsem i pro provozní litostratigrafickou terminologii (trojciferný kód) musela 

navrhnout způsob, jak jednoznačně v práci odlińit oba způsoby označení slojí. Vycházím 

opět z obdobné zásady jako v případě geologické litostratigrafické terminologie. Pro popis 

slojí v polské části pánve pouņívám polské číslování, zatímco pro popis slojí v české části 

číslování české. Pouņití jednotného číslování slojí pro celou hornoslezskou pánev není 

moņně, protoņe není dosud dořeńena korelace slojí mezi českou a polskou částí pánve.  
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5. POSTEROZNÍ ROZSAH VÝSKYTU PETŘKOVICKÝCH VRSTEV 

V HORNOSLEZSKÉ PÁNVI A STUPEŇ JEJICH GEOLOGICKÉ 

PROZKOUMANOSTI  

Posterozní rozsah výskytu petřkovických vrstev je výsledkem jednak 

sedimentárního, jednak postsedimentárního vývoje vrstevní jednotky. Předevńím 

postsedimentární vývoj hornoslezské pánve, z něho pak zejména eroze a vývoj karpatského 

orogénu v jeho těsné blízkosti, měly rozhodující vliv na současný posterozní rozsah 

petřkovických vrstev, ale i na jejich hloubku uloņení pod současným povrchem a na dalńí 

faktory ovlivňující jejich pozici v pánvi. Tyto parametry, společně s dalńím souborem 

geologických, báňsko-technických a ekonomických podmínek, rozhodují o orientaci 

a náplni loņiskového průzkumu v pánvi a ovlivňují tak stupeň její geologické 

prozkoumanosti.  

5.1. Posterozní plocha výskytu petřkovických vrstev 

v hornoslezské pánvi  

Posterozní plocha výskytu petřkovických vrstev je téměř totoņná s posterozní 

plochou hornoslezské pánve (obr. 1). Petřkovické vrstvy jsou proto dnes plońně 

nejrozńířenějńí litostratigrafickou jednotkou pánve. V plońe pánve vńak existují plochy, 

v nichņ petřkovické vrstvy v důsledku eroze scházejí (obr. 4). Je tomu tak v podbeskydské 

oblasti pánve, kde v okolí antiklinály orlovské struktury vystupují na povrch paleozoika   

sedimenty spodního karbonu. K obdobné situaci dochází i v plońe nacházející se při 

západní hranici pánve a to na SZ ostravské části ostravsko-karvinské oblasti. Tato plocha 

zasahuje i do polské části pánve (JZ západní oblasti). I zde, v důsledku vrásozlomové 

stavby, vystupují na pohřbený povrch paleozoika sedimenty spodního karbonu. Dalńí dvě 

nevelké erozní plochy podobného charakteru nacházíme v jiņní části pánve v Polsku. 

Velikost těchto ploch je vńak ve srovnání s plochou výskytu petřkovických vrstev 

zanedbatelná.



 

 

 

Obr. 4. Výskyt petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi.
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5.2. Stupeň geologické prozkoumanosti petřkovických vrstev 

v hornoslezské pánvi  

Plońný i hloubkový stupeň geologické prozkoumanosti uhelných pánví je funkcí 

řady geologických, báňsko-technických a ekonomických fenoménů. K nejdůleņitějńím 

patří uhlonosnost vrstevních jednotek, hloubka jejich uloņení pod povrchem a charakter 

geologické stavby pánevních deposit. Naprostá větńina poznatků o stavbě sedimentů 

uhelných pánví pochází z výsledků loņiskového průzkumu. Cílem tohoto průzkumu je 

předevńím ověřit zásoby uhlí a geologickou stavbu loņisek v pánvi. To je těch částí pánve, 

o nichņ lze předpokládat, ņe je bude moņno hornicky zpřístupnit a následně vytěņit. 

Geologické práce sledující čistě vědecké cíle, jsou v těchto průzkumech zastoupeny 

v zanedbatelné míře. Současný stupeň geologické prozkoumanosti petřkovických vrstev 

v hornoslezské pánvi (obr. 5) je příkladem prozkoumanosti vrstevní jednotky vzniklé jako 

výsledek loņiskového průzkumu orientovaného na získání informací pro posouzení 

těņebních moņností, případně projektování a otvírku dolů.  

V hornoslezské pánvi, podobně jako v jiných uhelných pánvích, byly stanoveny 

postupně základní ukazatele loņiskového průzkumu, které respektovaly báňsko-technické 

a ekonomické moņnosti exploatace loņisek v pánvi. Ńlo předevńím o hloubku průzkumných 

vrtů, která se udávala jako hloubka pod povrchem, kterou mají vrty dosáhnout. Tato 

hloubka byla odvozena od nárůstu sloņitosti geologických a báňsko-technických podmínek 

při postupu těņby do hloubky. Plońná orientace rozmístění průzkumných vrtů pak 

respektovala předevńím očekávaný plońný, ale i vertikální vývoj uhlonosnosti jednotlivých 

vrstevních jednotek v pánvi. Průnik uvedených parametrů, spolu s charakterem geologické 

stavby pánve a měnící se hloubkou eroze v plońe pánve, dal základ současnému stavu 

prozkoumanosti jednotlivých vrstevních jednotek a tedy i petřkovických vrstev v pánvi. 

 Hloubka průzkumných vrtů, respektive hloubkový dosah průzkumných prací 

v české části hornoslezské pánve vyplývala z poņadavku na hloubkový rozsah 

vyhodnocení uhelných zásob. Tento poņadavek byl obsaņen v kondicích. Tak na příklad 

podle zvláńtních kondic pro hodnocení zásob černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve 

z roku 1980, se zásoby měly vyhodnocovat do hloubky 1600 metrů pod povrchem s tím, ņe 

pod hloubkovou úrovní -1000 metrů se zásoby vykazovaly samostatně, zpravidla



 

 

 

Obr. 5. Stupeň geologické prozkoumanosti petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi. 
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v kategorii tzv. prognózních zásob. Obdobné poņadavky na rozsah vyhodnocování zásob 

byly státními institucemi stanovovány i dříve, přičemņ hloubka vyhodnocování zásob se 

časem zvětńovala, třebaņe zkuńenosti z exploatace ukazovaly, ņe dobývání v hloubkách 

kolem 1000 metrů a více je nejen technicky sloņité, ale i ekonomicky náročné. Průzkumné 

vrty proto končily v hloubce 1600 metrů pod povrchem, často vńak i v blízkosti úrovně -

1000 metrů, zejména při sloņitých geologických a technických podmínkách. Delńí 

průzkumné vrty byly realizovány výjimečně. Označovaly se jako strukturní vrty a měly 

zpravidla zkratku SV doplněnou o pořadové číslo (např. známý vrt SV-2 v karvinské části 

pánve). Při průměrné výńce povrchu v ostravsko-karvinské oblasti cca 250 metrů, by vrty 

měly teoreticky dosahovat na kótu -1350 metrů. V podbeskydské oblasti, kde výńky 

povrchu jsou větńí (na Frenńtátsku 450 a více metrů), pak na kótu -1150 metrů, ale i méně. 

Proto také dříve platné kondice, které určovaly hloubky vyhodnocování uhelných zásob, 

připouńtěly, ņe hloubky vyhodnocení uhelných zásob mohou být „nahrazeny“ 

i významným horizontem, slojí a podobně. Z geologického hlediska je totiņ podstatné, jaká 

část vrstevního sledu bude vrtem ověřena, nebo-li jaký bude stratigrafický dosah 

průzkumných vrtů. Ten kromě výńky povrchu určuje i geologická stavba vrstev (např. 

změny mocnosti vrstevních jednotek), hloubka eroze uhlonosných sedimentů (resp. rozsah 

zachování mladńích vrstevních jednotek), mocnost pokryvných útvarů a dalńí. V plochách, 

kde jsou zachovány mladńí vrstevní jednotky, kde se zvětńuje mocnost vrstevních jednotek, 

případně kde narůstá mocnost pokryvných útvarů, se stratigrafický dosah vrtů sniņuje. 

V polské části pánve platí v podstatě identické vztahy, jako byly výńe popsány pro českou 

část hornoslezské pánve. 

 Geologická prozkoumanost petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi (obr. 5) 

potvrzuje správnost výńe uvedené analýzy. Nejvyńńí stupeň geologické prozkoumanosti 

nacházíme podél západní hranice hornoslezské pánve, v polské části pánve téņ podél SV 

hranice pánve. V těchto oblastech petřkovické vrstvy (případně jejich ekvivalenty) 

vycházejí na posterozní pohřbený povrch epivariské platformy. V uvedených částech 

pánve byly rovněņ v některých dobývacích prostorech těņeny uhelné sloje této vrstevní 

jednotky (západ ostravské části ostravsko-karvinské oblasti, v polské části dobývací 

prostor Gliwice, obr. 5). Ve zbývajících plochách pánve je stupeň geologické 

prozkoumanosti petřkovických vrstev výrazně niņńí. Směrem k východu jsou totiņ 

v nadloņí petřkovických vrstev zachovány mladńí vrstevní jednotky (oblast Petřvaldska, 
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Karvinska i Frenńtátska v české části pánve, v polské části pak severní i jiņní centrální 

oblast, ale i oblast podkarpatská). Zejména v polské části pánve se v těchto oblastech 

ocitají petřkovické vrstvy v hloubkách mimo technické a ekonomické moņnosti exploatace. 

Přibliņně ve stejných směrech klesá i uhlonosnost petřkovických vrstev. Jiņním, resp. JJV 

směrem pak v pánvi roste mocnost pokryvných útvarů, jak se uhlonosná deposita 

hornoslezské pánve noří pod karpatské příkrovy. Tyto faktory společně utvářejí existující 

stupeň geologické prozkoumanosti petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi, který je 

třeba brát v úvahu i při hodnocení výsledků této práce. Současně je vńak třeba dodat, ņe 

dnes nic nenasvědčuje tomu, ņe by v blízké budoucnosti byl případný loņiskový průzkum 

v pánvi orientován na vývoj petřkovických vrstev. Naopak je velmi pravděpodobné, ņe 

současný stupeň geologické prozkoumanosti petřkovických vrstev se v budoucnu nezmění. 

Přes veńkeré problémy, které komplikují moņnosti podrobnějńího poznání 

geologické stavby a historie vývoje deposit uhelných pánví, je třeba závěrem této 

podkapitoly zdůraznit, ņe uhelné pánve, včetně pánve hornoslezské, představují zpravidla 

nejlépe prozkoumané části zemské kůry. Platí to v zásadě i pro petřkovické vrstvy. 
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6. HRANICE A IDENTIFIKAČNÍ VODÍTKA KORELACE 

PETŘKOVICKÝCH VRSTEV HORNOSLEZSKÉ PÁNVE 

Jedním ze stanovených cílů mé disertační práce bylo vytvořit mapu mocností 

petřkovických vrstev v jejich preerozivní podobě. Pro sestavení takových map je nutné 

vyřeńit některé otázky, které se blízce dotýkají problematiky stanovení  mocnosti vrstevní 

jednotky. Předevńím je nezbytné vymezit hranice vrstevní jednotky, ale také rozhodnout, 

která vodítka mohou jednoznačně slouņit pro identifikaci a korelaci vrstevní jednotky 

v pánvi.  

 

6.1. Hranice petřkovických vrstev 

Petřkovické vrstvy jsou nejstarńí jednotkou ostravského souvrství hornoslezské 

pánve. Pojmenovány byly podle obce Petřkovice, dnes městský obvod města Ostravy. 

Stratigraficky petřkovické vrstvy náleņí spodnímu namuru (namur A). Jejich vymezení 

provedené Ńustou (1928) platí ve své podstatě doposud. Petřkovické vrstvy jsou od 

starńího kyjovického souvrství odděleny stropem skupiny faunistických horizontů (nebo 

téņ sk. f. h.) Ńtúra a jejich svrchní hranici určuje strop tzv. hlavního ostravského brousku. 

Stanovení hranic petřkovických vrstev v reálných geologických situacích vńak není 

zdaleka tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Přitom vymezení hranic 

petřkovických vrstev má vliv nejen na mocnost, ale i na hodnoty dalńích parametrů, 

kterými jsem se v práci zabývala. Jsou to předevńím písčitost, celková mocnost uhelných 

slojí a počet uhelných slojí. V následujícím textu se proto otázkou hranic petřkovických 

vrstev, ale i problematikou jejich korelace, identifikačními vodítky této vrstevní jednotky 

budu zajímat podrobněji.  
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6.1.1. Spodní hranice petřkovických vrstev 

Spodní hranice petřkovických vrstev je v celé řadě vrtů obtíņně stanovitelná, 

a proto ji nelze vņdy jednoznačně vymezit. Obecně lze říci, ņe spodní část petřkovických 

vrstev je charakteristická vysokou písčitostí uhlonosného souvrství. Na své bázi jsou 

petřkovické horizonty vymezeny stropem skupiny faunistických horizontů Ńtúra. Na 

prachovce (a v menńí míře jílovce) nejvyńńí části sk. f. h. Ńtúra ostře nasedají mocné 

komplexy bazálních pískovců petřkovických vrstev, místy i s výskytem erozních jevů. 

Existují vńak profily, v nichņ  typické bohaté mořské faunistické horizonty skupiny Ńtúra 

nejsou vyvinuty. Rovněņ výskyt slojí není spolehlivým znakem pro přesné určení hranice 

petřkovických vrstev, neboť uhelné polohy se vyskytují nejen na bázi produktivního 

karbonu, ale lokálně i ve sk. f. h. Ńtúra.  

Nejasnosti spodní hranice petřkovických vrstev přispívá i absence poloh pískovců 

na jejich bázi. V jiných oblastech se naopak polohy pískovců objevují i v komplexu 

faunistických horizontů Ńtúra. Sloņitý bývá i samotný vývoj faunistických horizontů.  

Pro nejvyńńí úsek neproduktivního karbonu rozlińuje Řehoř (in Weiss et al., 1975) 

v české části HP celkem ńest typů faunistických horizontů, z nichņ některé mají shodnou 

povahu s horizonty známými z produktivního karbonu a některé jsou charakteristické pro 

skupinu Ńtúra. Sladkovodní horizonty se vyskytují poměrně vzácně. Častěji je najdeme ve 

smíńených horizontech, které se skládají jak z poloh sladkovodních, tak lingulových. 

Smíńené a lingulové horizonty jsou rozńířeny zejména v podbeskydské oblasti. Monotónní 

mořské horizonty jsou ve sk. f. h. Ńtúra zcela typickým a nezaměnitelným členem, a to 

díky výskytu Posidonia sturi (ŘEHOŘ, 1975). Dalńí typ faunistických horizontů skupiny 

Ńtúra představují tzv. bohaté mořské horizonty, které se vyznačují pestrým spektrem 

faunistických druhů. Rozptýleny jsou v ostravské a příborské části HP, kdeņto tzv. chudá 

mořská fauna vystupuje podél západního okraje pánve. Značně rozńířený je typ horizontů 

označovaný jako tzv. spiriferový pískovec. Jde o vápnitý středně aņ hrubozrnný pískovec 

s ramenonoņcem Spirifer bisulcatus (SOWERBY, 1825). Hranice mezi kyjovickými 

vrstvami a petřkovickými vrstvami se pak klade do stropu spiriferového pískovce. 

Spiriferové pískovce byly popsány při vrtném průzkumu staříčských polí autory Miladou 

a Frantińkem Řehořovými. Poprvé (dle ústního sdělení M. Řehořové) byly popsány 

v nepublikovaných zprávách o provedeném průzkumu oblastí Staříč I a Staříč II 
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(Řehoř, 1957, 1958). Publikovány pak byly v práci Řehoř, Řehořová (1958). 

O stratigrafickém významu spiriferového pískovce se zmiňuje např. Kumpera (1990). 

Spiriferové pískovce popisuje jako polohy klastik vystupující v nejvyńńí části kulmu 

v komplexu faunistické skupiny horizontů Ńtúra, které v jiņní a jihovýchodní části pánve 

dosahují aņ 70 m. Poloha těchto pískovců se vyskytuje i v polské části pánve (Kumpera, 

1997), kde rovněņ vystupuje v nejvyńńích polohách skupiny Ńtúrových faunistických 

horizontů. Označuje se zde jako golonogské pískovce. Obzor golonogských pískovců je 

podle Řehoře (in Weiss, 1975) nápadně shodný se spiriferovým pískovcem, proto jej 

pokládá za ekvivalent skupiny Ńtúra, avńak nevylučuje moņnost korelace i s niņńím členem 

ostravského souvrství. K otázce korelace báze petřkovických vrstev na polské straně 

hornoslezské pánve je nutno dodat, ņe faunistické horizonty Ńtúra jsou doloņeny v oblasti 

Bielsko-Biała (Matl, 1969, in Řehoř, 1975) a nedaleko od česko-polské státní hranice – 

oblast Gorycze a Czyzowice. Dalńí rozńíření horizontů předevńím na severu pánve není 

známo z důvodu nedostatečné vrtné prozkoumanosti (kap. 5.2.).  

Popsaný sloņitý vývoj báze petřkovických vrstev vyņaduje pro určení jejich spodní 

hranice pouņít kombinaci více identifikačních znaků. Tímto způsobem jsem postupovala 

i při revizi vrtných profilů pouņitých v práci. I tak stále existují průzkumné vrty, v jejichņ 

vrtném profilu je vymezení spodní hranice petřkovických vrstev nejisté. 

 

6.1.2. Svrchní hranice petřkovických vrstev 

Za svrchní hranici petřkovických vrstev je dnes v české části HP povaņován strop 

hlavního ostravského brousku. Jinak je tomu v Polsku. Zde totiņ geologové kladou hranici 

mezi petřkovickými a hruńovskými vrstvami do báze tohoto významného tufitického 

horizontu. Při úvahách, zda pouņít české či polské určení svrchní hranice jednotky jsem se 

přiklonila ke konvenčnímu vymezení českých autorů. Toto řeńení je povaņováno za logické 

i některými polskými autory. 

 Hlavní ostravský brousek je světle ńedá pelitická hornina a vyznačuje se značnou 

laterální stálostí, mocností a zejména relativní jedinečností výskytu. Z uvedených důvodů 

se proto povaņuje za významné korelační vodítko. Hlavním ostravským brouskem se 
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v minulosti i v současnosti zabývala celá řada autorů, z nichņ uvádím např. Petrascheck 

(1913, 1929), Fojtík (1958, 1964), Malkovský (1958), Kadlec et al. (1959), Tomńík (1958, 

1967), Jansa (1965), Rakowski (1972), Tomńík, Zeman (1975), Dopita, Králík (1977), 

Horák et al. (1992), Martinec et al. (2008). Z polských autorů se tufogenními horninami 

v pánvi zabývá např. Awdankiewicz (1999), Łapot (1992, 1994, 1995) a Lyons et al. 

(1994). 

Problematikou hlavního ostravského brousku se zabývá i publikace kolektivu 

autorů, jehoņ jsem byla členem. Tento článek řeńí vývoj horizontu v rámci celé 

hornoslezské pánve. Součástí článku je i datování stáří hlavního ostravského brousku. 

Tento článek (Jirásek et al. in print) s názvem „Major Mississippian volcaniclastic unit 

of the Upper Silesian Basin, the Main Ostrava Whetstone: composition, sedimentary 

processes, palaeogeography and geochronology“ je v současné době podán do časopisu 

Bulletin of Volcanology (IF 2,463 v roce 2010). V disertační práci jej uvádím 

v kapitole 6.3.1. 

Hlavní ostravský brousek se nevyskytuje v celé plońe hornoslezské pánve, je 

vyvinut pouze v západní části pánve (kap. 6.1.3.). V místech kde brouskový horizont není 

vyvinut, se svrchní hranice petřkovických vrstev klade do stropu mořských (někde téņ 

sladkovodních a lingulových) horizontů skupiny Nanety. O fauně této skupiny horizontů se 

poprvé zmiňuje Stur (1875). Sk. f. h. Nanety je povaņována za poměrně stálý horizont, 

který se vyskytuje v téměř celé pánvi. Na východě polské části pánve, kde jsou petřkovické 

vrstvy popsány jako „warstwy sarnowskie“ (sarnowské vrstvy), se vńak v části této plochy 

jiņ horizonty Nanety nevyskytují (stejně jako se zde nevyskytuje ani hlavní ostravský 

brousek). V jejich nadloņí jsou „warstwy florowskie“ (florowské vrstvy). Czarnocki (1935) 

ve své práci popisuje sarnowské vrstvy jako písčité polohy a označuje je jako vrstvy 

v podloņí Flory. Název „sarnowskie warstwy“ poprvé pouņil Doktorowicz-Hrebnicki 

(1935), který si problémy se svrchní hranicí sarnowských vrstev rovněņ uvědomoval. 

O řeńení této otázky se pokouńel Jureczka (2002), který dońel k závěru, ņe v této východní 

oblasti horizonty pro rozdělení sarnowských a florowských vrstev schází (v práci vńak 

i pro východní část pánve pouņívá názvy petřkovické a hruńovské). V návrhu 

litostratigrafického členění uvádí obě tyto jednotky spojené. Řeńení se pravděpodobně 

nevņilo, protoņe v pozdějńích pracích (např. Jureczka et al., 2005) je opět uvedena původní 

terminologie i řeńení litostratigrafie.   
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V současné litostratigrafii polské části pánve litologické ekvivalenty svrchní části 

petřkovických vrstev vńak odpovídají bázi vrstev florowských (např. Jureczka, 2002; 

Jureczka et al., 2005). Přesné vymezení hranice vrstev ve východním vývoji vńak není 

v ņádné práci popsáno. Strop vrstev ekvivalentní s petřkovickými vrstvami je v této práci 

kladen do svrchní hranice mocných poloh pískovců, protoņe spodní hranice florowských 

vrstev je zpravidla ztotoņňována s nástupem jílovité sedimentace. Hranice obou vrstevních 

jednotek pouņité v práci byly rovněņ srovnány s prací Kotas, Malczyk (1972).  
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6.1.3. Článek č. 3: Jirásek, J.; Hýlová, L.; Sivek, M.; Jureczka, J.; Martínek, K.; 

Sýkorová, I.; Schmitz, M. Major Mississippian volcaniclastic unit 

of the Upper Silesian Basin, the Main Ostrava Whetstone: 

composition, sedimentary processes, palaeogeography and 

geochronology. Bulletin of Volcanology. In print. 
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6.2. Identifikační vodítka petřkovických vrstev a litologicko-

korelační řezy 

Základem poznání stavby a vývoje sedimentárních pánví, stejně jako vyhodnocení 

loņiskového průzkumu, je identifikace a korelace jejich vrstevních jednotek. Proto určení 

a charakteristika identifikačních vodítek, které jsou stěņejní pro správnost korelace, je tak 

důleņité. V následující kapitole jsou popsána hlavní identifikační vodítka pouņitá pro 

korelaci petřkovických vrstev a metodika sestavení litologicko-korelačních řezů. 

6.2.1. Identifikační vodítka a korelace petřkovických vrstev 

Identifikační vodítka (nebo téņ korelační horizonty) petřkovických vrstev jsou 

důleņité pro vytvoření správného prostorového obrazu vývoje vrstevní jednotky. Zásadní je 

zejména jejich jednoznačnost, dobrá identifikovatelnost, ale také plońná stálost. Jako 

korelační horizonty se v petřkovických vrstvách pouņívají: 

1. faunistické horizonty, 

2. tufogenní horizonty (brousky a uhelné tonsteiny), 

3. dílčí litologické jednotky. 

Význam jednotlivých identifikačních vodítek je značně rozdílný. Pro oblast 

výskytu petřkovických vrstev (téměř celá plocha HP) nelze stanovit jediný univerzální 

korelační horizont. Správná korelace této vrstevní jednotky vyņaduje kombinaci vńech 

uvedených moņností. 

Faunistické horizonty petřkovických vrstev tvoří významnou část horizontů 

ostravského souvrství produktivního karbonu, v němņ je známo téměř 200 faunistických 

horizontů, z nichņ aņ 90 horizontů má mořský a lingulový charakter. Řehoř (1960) rozdělil 

faunistické horizonty ostravského souvrství do 27 skupin horizontů. Devět z nich (I – IX) 

náleņí petřkovickým vrstvám, ve vrstvách hruńovských je 7 skupin horizontů (X – XVI, 

v jakloveckých 5 skupin (XVII – XXI) a v porubských 6 skupin faunistických horizontů 

(XXII – XXVII). 

Petřkovické vrstvy paralické uhlonosné sedimentace jsou charakteristické 

výraznými změnami ve vývoji fauny a faunistických horizontů. Hojnějńí jsou mořské
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Obr. 6. Důležité identifikační a korelační horizonty petřkovických vrstev. 
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horizonty ve spodní části petřkovických vrstev. Směrem do nadloņí mořských horizontů 

ubývá. Souborné charakteristiky faunistických horizontů petřkovických vrstev publikovali 

Řehoř a Řehořová (1972a, 1973). Fauna z petřkovických vrstev vńak byla známá jiņ 

koncem devatenáctého století (např. Stur, 1875, 1877), faunistickým horizontům se 

věnoval Ńusta (1928), Pradáčová (in Řehoř, Řehořová, 1972), Petránek (1962) a v celé 

řadě prací i autoři Řehoř a Řehořová (např. 1972b).  

 V české části hornoslezské pánve obsahují petřkovické vrstvy více neņ 

80 faunistických horizontů, aņ 32 z nich s mořskou či lingulovou faunou. Větńina 

horizontů má charakter sladkovodní. Řehoř (1960) v petřkovických vrstvách uvádí 

následující skupiny (od spodní hranice vrstev do nadloņí): 

I. skupina ńtolních horizontů 

 jedná se o skupinu sdruņující nejstarńí faunistické horizonty ostravského 

souvrství,  

 faunu ńtolních horizontů popsal jiņ Stur (1875), 

 obsahuje poměrně zřídka 1 – 3 lingulové, popř. mořské horizonty, 

II. skupina horizontů Teodora: 

 pojmenována podle tzv. mořského patra Teodora, 

 Ńusta (1928) tak označil výskyt mořské fauny v nadloņí sloje Teodor (sloj 

známá téņ jako Bohdan),  

 mořskou faunu popsal Stur (1875) na základě fauny ze ńtoly sloje Bohatý 

v Petřkovicích, znal ji i Petrascheck (1913, 1928) a Folprecht, Patteisky (1928), 

 obsahuje aņ 4 faunistické horizonty, 

 stálejńí lingulový (resp. mořský) horizont je vyvinut nad slojí Teodor (Bohdan), 

III. skupina horizontů Fany: 

 skupina známá i pod názvem sk. f. h. Černé nevěsty, 

 faunu z nadloņí sloje Fany poprvé uvádí Pradáčová (1962, in Řehoř, Řehořová, 

1972a),  

 aņ 8 faunistických horizontů, z nichņ má lokálně 5 horizontů charakter mořský 

nebo lingulový, 

IV. skupina horizontů Leonarda: 

 skupina označená podle mořského horizontu z nadloņí sloje Leonard (Albert), 
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 mořský horizont Leonarda prvně popisuje Petrascheck (1913), 

 obsahuje mořské, lingulové, sladkovodní a smíńené horizonty, z nichņ 

významné jsou horizonty sloje Novodvorský, Rotschilda, Leonarda a Maxe, 

 zjińtěno 6 horizontů mořských a lingulových a 9 sladkovodních, 

V. skupina horizontů Ludmily: 

 první sladkovodní horizonty popisuje Paloncy (in Folprecht a Patteisky, 1928),  

 v nadloņí sloje Ludmila bývá vyvinut poměrně stálý faunistický horizont, 

 řada lingulových i sladkovodních horizontů, 

 v nadloņí sloje Terezie i mořský horizont, 

VI. skupina horizontů Bohumily: 

 v nadloņí bývá vyvinut málo stálý lingulový, příp. smíńený horizont, 

 výskyt fauny poprvé zjistil Ńusta (1928), Folprecht a Patteisky (1928) uvádí 

faunu z nadloņí VI. visuté sloje, 

 obsahuje pouze jeden mořský nebo lingulový horizont a aņ 7 sladkovodních, 

VII. skupina horizontů Vilémy: 

 faunu horizontu leņícího pod slojí Vilémou popsal Paloncy (in Folprecht 

a Patteisky, 1928),  

 v Polsku se horizont označuje č. XIII, 

 11 faunistických horizontů, z nichņ aņ 5 obsahuje mořskou nebo lingulovou 

faunu, 

 horizonty Vilémy bývají označovány téņ horizonty Heřmana, Hermenegildy, 

Fridolína a Daniela, 

VIII. skupina horizontů Bruna: 

 skupina nese jméno spodní a svrchní sk. f. h. sloje Bruno, 

 faunu poprvé popsal Paloncy (in Folprecht a Patteisky, 1928),  

 nejvíce jsou vyvinuty horizonty sladkovodní, ale i mořské a lingulové, často ve 

smíńené podobě (aņ 15 horizontů), 

 mořské horizonty jsou chudé, 

IX. skupina horizontů Nanety: 

 nejvyńńí část petřkovických vrstev, 

 pojmenována podle sloje Naneta, faunu poprvé uvádí Stur (1875), 
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 v Polsku se označuje jako č. XI, 

 fauna v nadloņí sloje Naneta tvoří i mocné a stálé horizonty, které mohou být 

mořské. 

Mezi horizonty převládají horizonty sladkovodní (obr. 6). Mořské horizonty se 

vyskytují spíńe na severu, v jiņní části pánve jsou mořské horizonty nahrazeny lingulovými 

a smíńenými horizonty. Výrazný je mořský horizont Leonarda, který je znám i v polské 

části pánve. Za stálý faunistický horizont můņeme pokládat i horizonty skupiny Ludmily. 

Větńina sladkovodních horizontů jsou v plońe nestálé, kolísá jak počet horizontů, tak 

i jejich vývoj. Korelační a identifikační význam jednotlivého horizontu proto není velký, 

ale zvyńuje se sloučením horizontů do skupin, které zavedl a definoval Řehoř (1960). Jsou-

li tyto skupiny v profilech průzkumných vrtů uvedeny, lze je spolehlivě pouņít pro korelaci 

jednotlivých vrtů zastihujících petřkovické vrstvy. Ve starńích vrtech a v některých vrtech 

z polské části pánve vńak skupiny faunistických horizontů nejsou uvedeny. V tomto 

případě je pouņití faunistických horizontů ke korelaci petřkovických vrstev velmi ztíņeno, 

neboť pouņití jednotlivých faunistických horizontů, zejména sladkovodních, není 

spolehlivé.  

Tufogenní horizonty petřkovických vrstev jsou reprezentovány jak uhelnými 

tonsteiny, tak brousky. Nejvýznamnějńí tufogenní horizont v HP je bezesporu hlavní 

ostravský brousek, který je podrobně popsán v kap. 6.1.3. V petřkovických vrstvách vńak 

známe i dalńí brousky a uhelné tonsteiny. Společně tvoří korelačně významnou skupinu 

horizontů. V literatuře bývají řazeny do skupiny hornin vulkanogenního nebo smíńeného 

původu (např. Dopita et al., 1997). Nejstarńí zmínky o horninách hornoslezské pánve, 

označovaných dnes jako uhelné tonsteiny, uvádí Petrascheck (1926-1929). Zmiňuje se 

o nich i Patteisky (1928). Tufogenními horizonty v české části hornoslezské pánve se 

systematicky zabýval Králík. Publikoval řadu článků o jejich mineralogickém 

a chemickém sloņení, genezi a výskytu. Je také spoluautorem monografie „Uhelné 

tonsteiny ostravsko-karvinského revíru“ (Dopita a Králík, 1977). Vulkanosedimentárními 

horninami v pánvi se také zabývali Weiss (1978), Horák (např. Horák a Ńpachman, 1988). 

Katalog s názvem „Tufogenní horizonty v OKR“ sestavil Horák et al. (1992). V polské 

části pánve se tufogenními horizonty zabývali Hartung (1942), Kuhl (1955), nověji Łapot 

(1992), Awdankiewicz (1998) a dalńí. Dosud bylo v hornoslezské pánvi identifikováno
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celkem 29 poloh uhelných tonsteinů a 20 - 30 poloh brousků (Dopita et al., 1997). 

Uvedená čísla se týkají české části hornoslezské pánve. V polské části pánve udává Łapot 

(1992) 29 poloh uhelných tonsteinů. Geologové, kteří se zabývají korelací průzkumných 

vrtů v produktivním karbonu vńak i nadále ve slojích objevují nové, doposud nepopsané 

uhelné tonsteiny.  

V petřkovických vrstvách se vyskytuje řada tufogenních poloh (Fialová, 1978; 

Weiss, 1978; Dopita et al., 1997; Horák et al., 1992). Jejich vývoj vńak často bývá lokální. 

V následujícím přehledu jsou uvedeny nejdůleņitějńí horizonty uhelných tonsteinů 

a brousků:  

1. Brouskový horizont z okolí sloje Čeněk – lokální výskyt v ostravské oblasti a na 

Frenńtátsku. 

2. Brouskový horizont Leonarda poprvé popsal Hájek (1957) a díky jeho vlastnostem 

částečně podobným, ale do jisté míry odlińným od hlavního ostravského brousku, 

označil polohu jako pseudobrousek. V jiņní části pánve je vyvinut jako stálý 

horizont. Význam pseudobrousku Leonarda je zejména identifikační a korelační. 

Díky brouskovému horizontu Leonarda lze petřkovické vrstvy rozdělit na spodní 

a svrchní, hranice se větńinou klade do stropu faunistického horizontu (návrh na 

rozdělení petřkovických vrstev se vńak neujal). Mocnost pseudobrousku se 

pohybuje v jednotkách metrů. Svrchní část pseudobrousku má charakter písčitého 

tufitu aņ tufitického pískovce s výraznými horizontálními laminami (obr. 7). K bázi 

přechází do prokřemenělého jílovitého tufitu.  

 

Obr. 7. Bazální část pseudobrousku Leonard, Staříč. 
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Větńina autorů, kteří publikovali články o pseudobrousku, se zabývali 

předevńím jeho mineralogickým, petrografickým a sedimentologickým rozborem. 

Z nich uveďme např. Hájka (1957), Kadlece et al. (1959), Tomńíka (1958, 1967), 

Jansu (1965), Tomńíka a Zemana (1974) a Fialovou (1978). Výskyt horizontu je 

větńinou popsán slovně, v pracích bývají uvedeny lokální mocnosti. Doposud 

chybějící mapu výskytu a rozńíření brousku, ale i model vývoje mocností brousku 

sloje Leonard uvádím na obr. 8.  

Při hodnocení vrtů z polské části pánve jsem zjistila, ņe v ņádném z nich 

není brousek sloje Leonard zaznamenán. Zjińtění absence pseudobrousku v polské 

části pánve mne vedlo k dalńímu zkoumání výskytu pseudobrousku v plońe HP. 

Zjistila jsem, ņe ze 189 vrtů, v nichņ jsou vyvinuty polohy faunistické skupiny 

Leonarda, je pouze v 88 vrtech pseudobrousek vyvinut. Průzkumné vrty zastihující 

pseudobrousek jsou lokalizovány pouze v české části hornoslezské pánve. Na první 

pohled jsou pozitivní a negativní vrty v plońe uspořádány zcela nahodile. Při 

pečlivé interpolaci a tvorbě hranice výskytu brousku sloje Leonard pomocí metody 

půlení vzdáleností mezi pozitivními a negativními vrty, se ukázalo, ņe 

pseudobrousek je vyvinut celkem ve čtyřech částech pánve. Nejrozsáhlejńí z nich je 

plocha protáhlá v S-J směru, vyskytující se mezi Ostravou a zlomovým pásmem 

beskydského stupně na jihu. V jiņní části podbeskydské oblasti je plocha výskytu 

rozlehlá, dosahuje jak východní tak i západní posterozivní hranice pánve. 

V blízkosti Frenńtátu pod Radhońtěm se oblast výskytu začíná zuņovat, aby na 

hranici příborské a těńínské části podbeskydské oblasti zaujímala jen úzkou část 

přibliņně ve středu pánve. Dále na sever plocha v podobě úzkého pruhu pokračuje 

aņ k Ostravě, ale zároveň tvoří dalńí dva prstovité výběņky. První z nich vybíhá 

SSV směrem k Havířovu, druhý v SSZ směru lemuje jiņní okraj Ostravy. Ostatní tři 

výskyty pseudobrousku vytváří jen malé plochy. První plocha je situována 

východně od Českého Těńína, druhá plocha se vyskytuje při západním posterozním 

okraji pánve u Petřvaldu a třetí malá plocha je na samém severu české části pánve 

u Ńilheřovic.  

Sestavení modelu vývoje mocností pseudobrousku bylo provedeno 

obdobným způsobem jako u dalńích modelů. Metodika tvorby modelů sledovaných 

parametrů je podrobně popsána v kapitole 7.1. 



 

 

 

pozn.: obr. není v měřítku 
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Jak jsem jiņ uvedla, pseudobrousek se nevyskytuje v celé plońe pánve 

a i v české části je výskyt lokální. Na obr. 8 můņeme sledovat vývoj mocnosti 

brousku sloje Leonard. V plońe jdoucí S-J směrem vidíme přibliņně uprostřed 

oblast, která vykazuje maximální hodnoty. Zde, východně od Příbora, dosahuje 

mocnost pseudobrousku 8,75 m. Plocha zvýńených mocností pak vybíhá jak k JV, 

tak zejména k JZ. Mocnosti jsou zde vyńńí neņ 5 m. Tak vysoké mocnosti v jiných 

částech výskytu brousku jiņ nezaznamenáváme a mocnost se zpravidla pohybuje 

v intervalu do 1, popř. do 3 m. V malých plochách u Českého Těńína, Petřvaldu 

a Ńilheřovic nepřevyńuje mocnost brousku sloje Leonard hranici 3 m. 

Z uvedených skutečností vyplývá, ņe pseudobrousek zaujímá relativně 

malou plochu pánve. Jeho význam tudíņ není takový, jak se očekávalo v době jeho 

objevení. Podle sestaveného modelu vývoje mocností brousku lze usuzovat na 

lokalizaci zdroje přínosu materiálu. Je pravděpodobné, ņe vulkanický zdroj se 

nacházel jiņně nebo jihovýchodně od současné hranice pánve. 

3. Tufogenní horizont sloje Ludmila je nazýván téņ brousek Ludmily, ale lokálně 

(zejména v jiņní části pánve) je vyvinut v podobě uhelného tonsteinu (obr. 9). 

Tufitický horizont lze povaņovat za horizont stálý, jeho proměnlivost spočívá 

v petrografickém charakteru. V podobě tonsteinu nabývá mocnosti aņ 9 cm, je-li 

horizont vyvinut jako brousek, můņe dosahovat mocnosti několika cm aņ m. 

4. Brouskový horizont sloje Bohumila je součástí několika tufogenních poloh, které 

jsou označovány jako tufogenní horizonty Bohumily. Brousek Bohumily je z nich 

nejstálejńí, dosahuje mocnosti 4 aņ 8 m. Horák et al. (1992) uvádí, ņe na Ostravsku 

je brousek sloje Bohumila vedle hlavního ostravského brousku druhý 

nejvýznamnějńí a nejstálejńí horizont petřkovických vrstev. V jiņní části pánve se 

v odpovídající stratigrafické úrovni vyskytuje tufogenní horizont zvaný brousek 

Vilemíny. 

5. Hlavní ostravský brousek – viz kap. 6.1.3. 
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Obr. 9. Uhlený tonstein sloje Ludmila, Staříč. 

 

Podrobný popis jednotlivých uhelných tonsteinů uvádí Dopita a Králík (1977), 

případně Horák (1992). V polské části pánve není v petřkovických vrstvách popsán ņádný 

uhelný tonstein (Łapot, 1992). Nelze ale s jistotou říct, ņe se zde ņádný nevyskytuje, coņ 

můņe být pravděpodobně způsobené tím, ņe tonsteiny jsou jako korelační horizonty 

vyuņívány aņ v poslední době. 

Dílčí litologické jednotky petřkovických vrstev nově popsal Dopita et al. (1997). 

Vrstvy rozdělil na osm dílčích litologických jednotek (P1 - P8). Litologické jednotky 

v tomto pojetí mají bezesporu souvislost s cykličností sedimentace. Sedimentačními cykly 

v petřkovických vrstvách se zabýval např. Jansa (1965). Na jeho práci navázali dalńí autoři, 

jejichņ poznatky jsou shrnuty v Surovinové studii čs. části hornoslezské pánve (Weiss et al, 

1969 a 1975). Durčáková a Staňková (in Weiss et al, 1969) rozdělují jednotlivé vrstvy na 

dílčí jednotky na základě petrografických, litologických a genetických vlastností. Dílčí 

jednotky vńak označují jako litostratigrafické, coņ dle mého názoru neodpovídá jejich 

skutečnému významu.  
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V petřkovických vrstvách vymezují osm dílčích jednotek (obr. 6):  

1. Litostratigrafická jednotka P1 

Spodní hranice, tedy hranice s podloņní jednotkou neproduktivního karbonu, má 

větńinou ostrý erozivní charakter, zvláńtě jsou-li vyvinuty mohutné komplexy pískovců, 

jinde začíná pozvolnou regresí moře a přechodem mořských facií na facie přechodné. 

Bazální část jednotky je tvořena střednězrnnými a jemnozrnnými pískovci (arkózové 

pískovce a droby), které mohou být doplněny zvýńeným obsahem úlomků hornin. 

Ve střední a svrchní části jednotky se objevují prachovce, místy dochází k mořské ingresi. 

Jednotka je charakteristická velmi nízkou uhlonosností. 

2.  Litostratigrafická jednotka P2 

Pro spodní část jednotky je typická sedimentace zejména jemnozrnných (popř. 

střednězrnných) arkózových pískovců a drob, lokálně s polohami křemenných pískovců. 

Ve svrchní části jednotky dochází ke zjemňování sedimentace. Objevují se uhelné sloje 

a dochází k menńím ingresím moře. 

3. Litostratigrafická jednotka P3 

Spodní část jednotky má proměnlivý charakter. Jemnozrnné a střednězrnné drobové 

a křemenné pískovce vytváří mnoņství méně mocných poloh. Ve střední a svrchní části 

převládají prachovcové sedimenty s uhelnými slojemi, často doprovázené horizonty 

s faunou. Významný horizont třetí dílčí litostratigrafické jednotky je brousek sloje Leonard 

(pseudobrousek).  

4. Litostratigrafická jednotka P4 

Arkózové pískovce a droby spodní části jednotky lokálně tvoří výrazné polohy, 

v jihozápadní části pánve mohou být tyto polohy doplněny vloņkami křemenných 

střednězrnných pískovců aņ drobnozrnných slepenců. Střední a svrchní část jednotky tvoří 

jemnozrnné pískovce aņ prachovce, obsahují uhelné sloje a horizonty se sladkovodní 

faunou. Objevují se i sedimenty brakického charakteru.  

5. Litostratigrafická jednotka P5 

Spodní písčitá část jednotky obsahuje jak arkózové pískovce a droby, tak polohy 

a vloņky křemenných pískovců. Svrchní část páté litostratigrafické jednotky charakterizují 
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mocné prachovcové polohy, je moņné konstatovat malé ingrese moře. Pískovce jsou 

v jednotce zastoupeny poněkud méně, ale vyskytují se hojné faunistické horizonty. 

6. Litostratigrafická jednotka P6 

Střednězrnné a jemnozrnné arkózové pískovce, droby a někdy i arkózy pozvolna 

přechází do svrchní části jednotky s prachovcovou sedimentací, takņe není zřetelně 

oddělena spodní a svrchní část jednotky. Prachovce s uhelnými slojemi a s výskytem 

sladkovodní fauny tvoří polohy nejen ve svrchní, ale i ve spodní části. Faunistické 

horizonty jsou předevńím sladkovodního charakteru. 

7.  Litostratigrafická jednotka P7 

Písčitá báze je výraznějńí v jihozápadní části pánve, ale písčitost se severním 

směrem sniņuje. Prachovcové sedimenty se vyskytují ve spodní části jednotky a jsou 

doprovázeny polohami uhlí i sladkovodní faunou. Ve svrchní části jsou typické prachovce, 

velmi častý je výskyt uhelných slojí i faunistických horizontů. 

8.  Litostratigrafická jednotka P8 

Poslední dílčí jednotka petřkovických vrstev signalizuje změnu v charakteru 

sedimentace pánve. Zřetelně zde dochází ke zjemnění sedimentace, ubývá písčitých poloh, 

které jsou nahrazeny prachovci a vyskytují se i jílovité sedimenty. Sedimenty spolu 

s výskytem mořských faunistických horizontů značí začátek nové transgrese. 

V nejsvrchnějńí části dílčí jednotky je vyvinut hlavní ostravský brousek.  

Litologické jednotky mohou slouņit jako jedno z pomocných korelačních 

a identifikačních vodítek, zejména pro řeńení menńích území, dobývacích prostorů, loņisek 

apod. Lze je také jako pomocná kritéria pouņít v případech, kde schází jiná identifikační 

vodítka. Pro korelaci petřkovických vrstev v celé plońe HP, je vńak pouņití dílčích 

litologických jednotek sporné.   

Obdobný charakter jako dílčí litologické jednotky má i horizont tzv. páskovaného 

jílovce. Páskovaný jílovec poprvé popsal Hájek (1957), na jeho práci naposledy navázal 

Bezuńko (1999). Je ale zřejmé, ņe i tento horizont lze pouņít pro lokální korelaci, konkrétně 

v oblasti Staříče, kde se tento nápadný obzor vyskytuje. 
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6.2.2. Metodika, datové soubory a grafické zpracování litologicko-

korelačních řezů petřkovickými vrstvami hornoslezské pánve 

Metodikou korelace vrstevních jednotek se jak v minulosti, tak i nyní zabývají snad 

vńichni geologové působící v uhelné geologii. Bez korelace totiņ nelze vypracovat výpočet 

zásob loņiska a tím pádem nelze určit ani dalńí postup dobývání. Z publikací, které se 

věnují této tématice, bych jmenovala alespoň Weisse (1978) a Ńevčíka (1985). 

Význam identifikačních vodítek petřkovických vrstev vyplývá z předchozí 

kapitoly. Z hlediska identifikace a korelace je pro petřkovické vrstvy charakteristická 

rozmanitost faunistických horizontů a časté přechody mořských horizontů do poloh 

lingulových a sladkovodních. Faunistických lingulových a sladkovodních horizontů je celá 

řada, ale jejich plońný rozsah, stálost a dobrá identifikovatelnost značně kolísá. Za 

nejdůleņitějńí korelační horizonty petřkovických vrstev povaņujeme brousky, zejména 

hlavní ostravský brousek, brousek sloje Leonard a brousek, popř. tonstein sloje Ludmila. 

Jak jiņ bylo uvedeno, ani ty nejsou vyvinuty vńude tam, kde se vyskytují petřkovické 

vrstvy. Uhelné tonsteiny, ale i dílčí litologické (resp. litostratigrafické) jednotky mají 

omezený význam. Při korelaci pomocí uhelných tonsteinů nastává problém, který souvisí 

s geologickou dokumentací. U vrtů, které byly vrtány a dokumentovány v období před 

zjińtěním významu uhelných tonsteinů pro identifikaci a korelaci, nebyly horizonty 

uhelných tonsteinů cíleně vyhledávány, a proto ani nejsou zaznamenány v profilech 

průzkumných vrtů. Je to zřejmě důvod, proč uhelné tonsteiny v profilech vrtů 

nenacházíme. Dnes jiņ ovńem nelze rozhodnout, zda je to skutečná příčina absence poloh 

tonsteinů v profilech vrtů nebo zda opravdu v daném místě nebyly tyto horizonty vyvinuty.  

V disertační práci byla pro korelaci petřkovických vrstev pouņita kombinace 

jednotlivých vodítek. V oblastech, kde nejsou vyvinuty tufogenní horizonty bylo výhodné 

vyuņít skupiny faunistických horizontů, jak je zavedl Řehoř (1960). Tyto horizonty jsou ale 

identifikovány pouze u novějńích vrtů v české části pánve. V polské části vńak zavedeny 

nejsou (resp. jen některé, např. ekvivalenty sk. f. h. Vilémy a sk. f. h. Nanety) a dodatečné 

určení faunistických horizontů je nereálné. Dílčí litologické jednotky mají zpravidla 

lokální význam. Pro korelaci bylo proto nezbytné vyuņít kombinaci jednotlivých vodítek. 

Prostorová analýza vývoje základních parametrů, které ukazují vývoj 

petřkovických vrstev, by nebyla úplná bez sestavení litologicko-korelačních řezů vývoje 
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jednotky. Pro pochopení zákonitostí a příčin vývoje vrstevní jednotky je jejich úloha 

nezastupitelná. Pro sestavení litologicko-korelačních řezů jsou pouņity profily 

průzkumných vrtů. Svodné profily, které jsou vņdy jiņ výsledkem interpretace autora 

a zároveň se nedají přesně lokalizovat, pouņity nebyly.  

Racionální vyuņití litologicko-korelačních řezů pro poznání geologické stavby 

vrstevních jednotek závisí na jejich optimální lokalizaci v pánvi. Řezy by totiņ měly být 

orientovány ve směru podstatných změn vývoje sledovaných parametrů v pánvi. 

Zpracované litologicko-korelační řezy jsou proto orientovány předevńím ve směru Z-V 

a jeden řez je orientován ve směru S-J. Celkem jsem vypracovala 5 litologicko-korelačních 

řezů (přílohy 1 aņ 5). Jejich lokalizace v pánvi je patrná z obr. 10. V některých oblastech 

hornoslezské pánve jsou petřkovické vrstvy uloņeny ve značných hloubkách, coņ za 

stávajících technologicko-ekonomických podmínek znemoņňuje zdokumentování celé 

mocnosti jednotky (např. v centrální části v Polsku). Naopak existuje celá řada vrtů, kde 

svrchní část petřkovických vrstev je erodována. Třetí skupina vrtů, k nimņ je třeba 

přistupovat s velkou opatrností, jsou takové, které dokumentují oblast značně tektonicky 

postiņenou. Takové vrty jsou pro zpracování litologicko-korelačních řezů nevhodné. Bylo 

tedy třeba přednostně volit takové vrty, které provrtaly úplný nebo alespoň téměř úplný 

vertikální rozsah jednotky a jimi ověřený vrstevní sled, pokud moņno nebyl tektonicky 

postiņen. Ne vņdy se vńak podařilo najít vhodný vrt v ose řezu tak, aby byl řez veden 

ideálně, tedy s přibliņně podobnými rozestupy jednotlivých vrtů, popř. aby linie vrtu byla 

v ideálním směru vzhledem k předpokládaným litofaciálním změnám v pánvi. 

K zobrazení vybraných profilů průzkumných vrtů slouņily (stejně jako u tvorby 

databází vybraných geologických a báňských kritérií) naskenované profily vrtů z databáze 

oddělení loņisek nerostných surovin a geoinformatiky Hornicko-geologické fakulty VŃB-

Technické univerzity Ostrava, doplněných o kreslené a psané profily průzkumných vrtů 

poskytnutých PIG Sosnowiec. Profily vrtů pouņité v řezech byly pořízeny překreslením 

originálních kreslených profilů vrtů do měřítka 1 : 1000, coņ bylo záměrně provedeno 

ručně bez pouņití výpočetní techniky. Originální profily jsou částečně zjednoduńeny, ale 

jen do té míry, aby nebyla poruńena jejich vypovídací schopnost. Pro korelaci profilů vrtů 

byla pouņita identifikační vodítka uvedená v předeńlé kapitole. 
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 Profily vrtů byly dále doplněny o značky, případně text popisující výskyt: 

1. kořenových půd,  

2. sladkovodní, brakické a mořské fauny, 

3. brousků, 

4. uhelných tonsteinů, 

5. flory a zuhelnatělých kmenů,  

6. mocnost uhelných poloh, 

7. významných geologických prvků. 

Pro grafické znázornění litologicko-korelačních řezů byl zvolen programový 

produkt CorelDRAW X3, který nabízí Corel Corporation v rámci svých programových 

balíčků.  

 

Obr. 10. Situace litologicko-korelačních řezů napříč petřkovickými vrstvami v hornoslezské pánvi. 
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7. ZMĚNY MOCNOSTI A PÍSČITOSTI PETŘKOVICKÝCH VRSTEV 

HORNOSLEZSKÉ PÁNVE 

Výzkum vývoje mocnosti vrstevní jednotky patří mezi základní metody pánevní 

analýzy. Spolu s analýzou vývoje písčitosti a uhlonosnosti patří k základním metodám 

výzkumu paleogeografického vývoje uhelných pánví.  

7.1. Metodika, datové soubory a grafické zpracování 

Tématice metodiky zpracovávání geologických dat a její interpretace jsme se na 

oddělení nerostných surovin VŃB-TU Ostrava zabývali i dříve a některé své poznatky jsme 

přednesli na konferenci Geo-Sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2008 v příspěvku 

nazvaném „Moņnosti vyuņití softwarových prostředků pro modelování vývoje 

geologických parametrů při studiu geologie uhelných pánví“ (Kandarachevová et al., 

2008). 

Geologie uhelných pánví je zaloņena na sledování prostorového vývoje vybraných 

parametrů (zejména mocnost, uhlonosnost, písčitost) vrstevních jednotek. Modelování 

prostorového vývoje těchto parametrů tvoří významnou součást výzkumů uhelných pánví. 

Interpretace prostorového vývoje parametru v trojrozměrném modelu je vńak zpravidla 

velice komplikovaná a nejednoznačná. Pro praktické řeńení jsou proto tyto úlohy zpravidla 

převáděny do dvojrozměrného prostoru. Vznikají tak klasické mapové podklady, v nichņ je 

vývoj sledovaného parametru vyjádřen zpravidla formou izolinií.  

Vlastní metodický postup, práce s datovými soubory a jejich grafické zpracování, 

na příkladu problematiky mé disertační práce, lze stručně shrnout do několika okruhů: 

 sumarizace veńkerých dostupných poznatků o petřkovických vrstvách v HP, 

stručný přehled geologie petřkovických vrstev v HP, vymezení báze a stropu 

vrstevní jednotky (kap. 4, kap. 6),  

 výběr vhodných parametrů pro následné zpracování, a to jak parametrů 

geologických, tak báňských (kap. 7.1.1.), 
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 vlastní zpracování vybraných parametrů do tabulkových souborů – tvorba databází, 

statistické testování souborů dat (kap. 7.1.1.), 

 modelování a úprava modelů v softwarovém prostředí produktu MicroStation 8.5 

a InRoads firmy Bentley Systems, Inc., pouņití metod interpolace, metody 

extrapolace a metody odborného odhadu (kap. 7.1.3., kap. 7.1.4. a kap. 7.1.5.), 

 tvorba litologicko-korelačních řezů charakterizujících vývoj petřkovických vrstev 

v celé plońe hornoslezské pánve (kap. 6.2.2.), 

 textové zpracování a interpretace vývoje jednotlivých vybraných parametrů 

v textové části disertační práce (kap. 7., kap. 8, kap. 9.),  

 diskuze dosaņených výsledků a závěr (kap. 9. a kap. 10.). 

Hlavní grafické výstupy disertační práce jsou nově vytvořené modely vývoje 

geologických a báňských parametrů petřkovických vrstev v HP (obr. 13 – 18). Obraz 

o geologické stavbě pánve dokreslují přiloņené litologicko-korelační řezy zaměřené na 

litologický vývoj petřkovických vrstev (příloha 1 – 5).  

7.1.1. Zdroje dat, volba vstupních parametrů, databáze 

Zdrojů vstupních dat pro tvorbu datových souborů určených ke sledování 

geologických a báňských kritérií jsem v mé disertační práci pouņila několik. Prvotní 

skupinu zdrojů tvořily vrtné profily průzkumných vrtů z databáze vrtů oddělení loņisek 

nerostných surovin VŃB-TU Ostrava. Jedná se zejména o profily průzkumných vrtů 

realizovaných ve druhé polovině 20. století. Do zdrojů dat a informací je vńak třeba 

započítat i dalńí geologickou dokumentaci, ale i literaturu o geologii hornoslezské pánve. 

S novou koncepcí disertační práce zahrnující vývoj geologických a báňských parametrů 

petřkovických vrstev v celé oblasti HP jsme vńak byli nuceni získat dalńí zdroje informací 

z polské části HP. Tyto informace nám v podobě podrobných profilů průzkumných vrtů 

poskytli zaměstnanci PIG Sosnowiec, stejně jako řadu dalńích informaci o vývoji 

petřkovických vrstev v PHP včetně některých dnes vzácně se vyskytujících literárních 

pramenů. 
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Volba sledovaných parametrů vychází z tématu a cílů disertační práce, je dána 

charakterem a zaměřením řeńené problematiky. Je vńak také podmíněna mnoņstvím 

a kvalitou dat. Volba parametrů, jejichņ vývoj by nás sice zajímal, pro které vńak nemáme 

k dispozici hodnoty v poņadovaném mnoņství a kvalitě, je problematické. Proto je 

posouzení dat z tohoto pohledu, stejně jako zhodnocení jejich dostupnosti jiņ ve fázi 

projektu prací, velmi důleņité. Této problematice, která úzce souvisí s prozkoumaností 

území, se podrobně věnuji v kap. 5.2. Vybrané parametry jsou uvedeny v následujícím 

přehledu: 

 celková mocnost petřkovických vrstev, 

 písčitost petřkovických vrstev, 

 uhlonosnost petřkovických vrstev, 

 litologicko-korelační řezy, 

 mocnost význačných korelačních horizontů, jako jsou hlavní ostravský brousek, 

brousek sloje Leonard. 

Vytvoření datových základen, neboli tvorba databází hodnot jednotlivých 

parametrů, je zpravidla zaloņena na vyuņití některého z vhodných databázových 

prostředků. Práce s daty a databázové soubory se vyuņívají pro porovnání hodnot 

z jednotlivých vrtů, výpočty mocností, popř. také výpočty uhlonosnosti, písčitosti a dalńí 

numerické operace, ale i pro následnou archivaci zpracovaných souborů dat a jejich 

ukládání do databázových souborů. Tyto databázové soubory jsou vstupními informacemi 

pro tvorbu modelů prostorového vývoje jednotlivých parametrů. Pro tyto účely se 

zpravidla pouņívá programový produkt Microsoft Office Access, v případě menńích 

souborů téņ Microsoft Office Excel.  Stejně tomu bylo i v případě mé disertační práce.  

Zpracování databází lze hodnotit jako časově nejnáročnějńí etapu tvorby disertační 

práce. Shromáņdění dat, jejich sjednocení (často můņe jít o informace z různých, časově 

odlehlých etap průzkumu), kontrola a příprava souborů pro zpracování (modelování) 

vývoje parametrů zpravidla spotřebuje značnou část prací na projektu. Informace z vrtných 

profilů geologicko-průzkumných vrtů se porovnávaly s psanými profily geologicko-

průzkumných vrtů, které byly pro tento účel zapůjčeny Českou geologickou sluņbou-

Geofond. Odečtené hodnoty nepravých mocností vrstev byly také konfrontovány s údaji 

„Surovinové studie OKR“ (Weiss et. al., 1975), následně byly přepočteny na pravé 
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mocnosti (Sivek, 2006). Prověřené a přepočtené soubory hodnot sledovaných kritérií se 

staly podkladem pro vytvoření databázových souborů, které tvořily základ pro vytvoření 

prostorových modelů vývoje přísluńných parametrů. 

V neposlední řadě je potřeba vytvořené databázové soubory podrobit statistickým 

testům. K tomu účelu byl pouņit některý z programových modulů softwarového produktu 

firmy Golden Software, Inc. Hlavním cílem těchto testů je odhalit odlehlé hodnoty 

a posouzení moņností jejich dalńího pouņití pro modelování vývoje parametru. Při 

případném vylučování odlehlých hodnot je třeba ovńem mít na paměti geologický 

charakter zpracovávaných dat a kaņdý takový krok váņit. Je známa řada případů z geologie 

uhelných pánví, kdy hodnoty, u nichņ byly pochybnosti o jejich správnosti, se nakonec 

ukázaly jako správné a naopak. 

7.1.2. Prostorové modelování vývoje parametrů 

Druhou etapou práce s hodnotami geologických parametrů je tvorba modelu jejich 

prostorového vývoje. Dnes existuje řada programových produktů, které jsou schopny 

takový poņadavek splnit. Při jejich hodnocení a následném výběru je vńak nutno posoudit 

řadu různých aspektů, zejména vńak na kolik tyto produkty vyhovují způsobu práce 

s geologickými údaji i nakolik dávají moņnost začlenit výsledky modelování do dalńí 

geologické dokumentace realizovaného výzkumu, studie a podobně. Je tedy důleņité, aby 

programový produkt umoņňoval nejen modelovat vývoj parametru, ale aby také 

umoņňoval vytvořený model dále upravovat na základě zvolených kritérií a geologického 

vidění problému. V neposlední řadě je podstatné, aby zvolený programový produkt 

vytvářející modely vývoje parametrů spolupracoval s takovými CAD programy, které 

umoņňují vytvořit tiskové výstupy v poņadované přesnosti a kvalitě a v publikovatelné 

podobě.  

Jedním z moņných řeńení je kombinace programů, kterou pouņíváme v oddělení 

loņisek nerostných surovin VŃB-Technické univerzity Ostrava, programový produkt 

InRoads firmy Bentley Systems, Inc. pro vytváření modelů vývoje parametrů, spolu 

s programovým produktem MicroStation 8.5 téņe firmy, který vytváří vlastní mapové 

výstupy vývoje sledovaných parametrů. InRoads pracuje na základě datové struktury TIN, 

výpočet je konstruován v podobě nepřekrývajících se trojúhelníků a programový produkt 
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neupravuje zadané hodnoty, jak tomu můņe být u software vyuņívajících datovou strukturu 

grid.  

Při modelování vývoje sledovaných parametrů se často setkáváme s problémem, ņe 

dokumentační body s měřenými hodnotami parametru jsou v plońe, v níņ vytváříme model 

vývoje parametru, rozmístěny nerovnoměrně, případně v určitých plochách (např. 

v blízkosti posterozivní hranice výskytu vrstevní jednotky) zcela chybí. Vytvořený model 

se tak rozděluje do několika částí (typů): 

1. Plocha s využitím metody interpolace 

Tato část plochy tvoří vnitřní část modelu, tedy plocha, kde jsou hodnoty parametru 

obsaņeny, a kde proto jsou v zásadě pouņity metody interpolace. Jedná se tedy o přesný 

trojúhelníkový výpočet mezi zadanými dokumentačními body, v nańem případě 

průzkumnými vrty.  

2. Plocha s využitím metody extrapolace 

Plocha s vyuņitím metody interpolace je lemována plochou, v níņ se hodnoty 

modelovaného parametru nevyskytují, kde vývoj parametru je proto extrapolován. 

Hodnoty se vyskytují pouze na společné hranici s plochou prvého typu. Velikost plochy 

vyuņívající metody extrapolace je odvislá od vzdálenosti dokumentačních bodů. Vývoj 

parametru je v této plońe dopočítán (extrapolován) podle vývoje parametru v plońe prvého 

typu. Při tvorbě modelu můņeme zpravidla sami určit, do jaké vzdálenosti od linie 

s dokumentačními body, lze povaņovat odvozený vývoj parametru za extrapolaci. Snahou 

je, aby hranicí extrapolace byla hranice sledovaného parametru (např. posterozní hranice 

petřkovických vrstev), ale ne vņdy je tuto podmínku moņno dodrņet. 

3. Plocha využívající metodu odborného odhadu 

Jedná se o plochu, která přiléhá k plońe druhého typu. Ani v této plońe se 

nevyskytují ņádné hodnoty a model má charakter odborného odhadu. Proto je vhodné 

v těchto případech doplnit mapu vývoje parametru mapou o mapu zobrazující rozloņení 

uvedených typů ploch v rámci modelu vývoje parametru (obr. 11). 

Modelování vývoje parametrů je tedy zaloņeno na zpracování databázových 

souborů hodnot vybraných parametrů získaných z profilů geologicko-průzkumných vrtů 

a následném vytvoření jejich prostorových modelů metodou izolinií (pomocí 
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programového produktu InRoads). Následně se model importuje do prostřední programu 

MicroStation, který zajińťuje vlastní vytvoření publikovatelných grafických podkladů. 

 

 

Obr. 11. Použité metody odvození vývoje parametru - hlavního ostravského brousku v české části 

hornoslezské pánve. 

 

7.1.3. Vytváření mapových podkladů a jejich interpretace 

Grafické výstupy disertační práce mají podobu mapových podkladů. Modely 

vývoje parametrů, jak je produkuje větńina programových prostředků, nemají zpravidla 

formu, na jakou jsou geologové zvyklí při interpretaci dat, a uņ vůbec ne formu obvyklou 

a poņadovanou pro začlenění do publikací. Formu mapového výstupu této dokumentaci 

dodá teprve některý z CAD programových produktů. Tvorba takového výsledného 

mapového díla probíhá ve třech dílčích krocích, vytváří se tak tři samostatné skupiny 

mapových podkladů, které se pak spojují ve výsledný mapový produkt. Dílčí mapové 
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podklady tedy vystupují jako jeho referenční soubory. Jedná se o následující skupiny 

mapových podkladů: 

1. Topografické mapové podklady jsou při studiu určité oblasti pánve zpravidla 

stejné pro vńechny mapy. Jejich obsah se řídí charakterem mapy. Pro správnou 

orientaci je důleņité uvedení souřadnic s upřesněním konkrétního souřadnicového 

systému. Dále se zde znázorňuje základní místopis (státní hranice, obrysy 

významných sídel, řeky, silniční a ņelezniční tratě). V případě uhelných pánví se 

můņe jednat o hranice průzkumných polí a dobývacích prostorů, které představují 

významný orientační prvek v plońe pánve. Uvedené prvky mají nejen orientační 

význam, ale dají se pouņít při popisu vývoje geologických parametrů, případně 

k pojmenování jednotlivých prvků geologické stavby a podobně (např. ostravská 

dílčí pánev). 

2. Geologické mapové podklady jsou voleny podle charakteru zobrazovaného 

parametru, přičemņ přednost by se mělo dát těm geologickým informacím, které 

popisují geologické prvky, které nějakým způsobem souvisí s vývojem 

zobrazovaného geologického parametru nebo obecně s obsahem výsledné mapy. 

V případě studia geologie uhelných pánví to mohou být na příklad průběh 

posterozní hranice uhlonosného karbonu, hranice plońného vývoje jednotlivých 

vrstevních jednotek v pánvi, průběh významných tektonických linií aj. Nezbytné je 

zobrazení průběhu geologických hranic, které vymezují plochy výskytu parametrů, 

jejichņ vývoj je v mapovém výstupu zobrazován.  

3. Mapový podklad modelu vývoje parametru je výsledkem modelování 

prostorového vývoje sledovaného parametru pomocí vhodného programového 

produktu (v nańem případě InRoads), jeho optimalizace a doladění. Můņe jít 

o izolinie hodnot parametru, případně o intervaly hodnot parametru a podobně. 

Výsledný mapový model je importován do prostředí programu MicroStation. Zde 

se jiņ ovńem model chová jako součást výkresu programového produktu 

MicroStation.  

Moņnost relativně snadných úprav spolu s okamņitým zobrazením jiņ dříve 

vytvořených podkladů je jednou z velkých výhod pouņívání těchto programových 

produktů. Do kteréhokoliv z mapového podkladu se mohou přidávat nově zjińtěné 
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skutečnosti. Je moņno vytvářet mapy jiných měřítek (menńích i větńích), vytvářet detailní 

studie vývoje jen v určitých oblastech, dodávat do nich dalńí nové informace z aktuálních 

výsledků průzkumu, takņe mapový produkt můņe být trvale aktualizován. 

7.1.4. Metodika zpracování modelů vývoje sledovaných parametrů 

v petřkovických vrstvách 

Hlavním cílem disertační práce je sestavit základní studii vývoje petřkovických 

vrstev v celé plońe hornoslezské pánve. Tato práce navazuje na diplomovou práci 

(Hýlová, 2007) a na následné publikace zpracované během doktorského studia (např. 

Kandarachevová et al., 2009; Hýlová et al., 2009). 

Vstupní data pro sestavení této práce byla získána prostudováním vńech dostupných 

geologických profilů vrtů jak z povrchu, tak vybraných důlních vrtů a dalńí geologické 

dokumentace. Základním zdrojem informací byla databáze geologických profilů 

průzkumných vrtů z hornoslezské pánve oddělení nerostných surovin a geoinformatiky 

Institutu geologického inņenýrství HGF VŃB-Technické univerzity Ostrava. Tyto databáze 

vrtů vńak vychází z průzkumných prací, jeņ byly realizovány v poměrně dlouhém časovém 

období. Během té doby se měnila technologie vrtání (zvyńování výnosu jádra), technologie 

sběru, zpracování a vyhodnocování dat, ale zejména názory na geologii hornoslezské 

pánve. Proto je geologická interpretace vrtných profilů pořízených v různých časových 

obdobích a různými autory velmi sloņitá. Ke kaņdému vrtu či dílčí zprávě bylo tedy třeba 

přistupovat individuálně a velmi opatrně hodnotit jejich informace. Problematická se jevila 

např. identifikace faunistických horizontů, označení slojí, přítomnost a označení tufitů, 

konkrétně tonsteinů, ale také vymezení zejména spodní hranice petřkovických vrstev. 

Uvedené nejasnosti jsem se pokusila eliminovat pomocí korelace a identifikace na základě 

porovnání s profily vrtů vyńńí kvality, konfrontací s literaturou i konzultacemi se 

zkuńenými kolegy, apod. 

Pro vyhodnocení preerozivního vývoje mocnosti petřkovických vrstev, s čímņ 

souvisí i vyhodnocení vývoje písčitosti, uhlonosnosti a celkové mocnosti uhelných poloh 

vrstevní jednotky, je nutné mít k dispozici dostatečné mnoņství profilů průzkumných vrtů 

zastihující úplný vývoj vrstevní jednotky. Pro určení hodnot sledovaných parametrů se 

jako zásadní krok jeví určení hranic petřkovických vrstev (kap. 6.1.), jelikoņ k takto 
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vymezeným úsekům se vztahuje i určení dalńích parametrů (celková mocnost uhelných 

slojí a počet uhelných slojí). Proto byly vrty v prvé části řeńení rozděleny do čtyř skupin: 

1. úplné vrty, které ověřily celou mocnost petřkovických vrstev, 

2. neúplné vrty, v jejichņ profilu schází svrchní část petřkovických vrstev (eroze, 

tektonika), 

3. neúplné vrty, v jejichņ profilu schází spodní část petřkovických vrstev (větńinou vrt 

zastaven v určité hloubce, např. podle hloubky hodnocení uhelných zásob určené 

platnými podmínkami vyuņitelnosti v době realizace vrtu), 

4. neúplné vrty, v jejichņ profilu schází svrchní i spodní část petřkovických vrstev (ve 

vrtu zastiņena část profilu petřkovických vrstev, důvody jsou kombinací některých 

příčin uvedených u bodů 2 a 3). 

Ideální situace nastává, je-li vrstevní jednotka zachycena v úplném vývoji. 

I v tomto případě je vńak nutné zjistit, zda je geologický profil vrtu moņno přijmout ve 

stávající verzi, či zda není vývoj vrstev redukován, nebo naopak zvětńen v důsledku 

tektonického opakování. V případě neúplných vrtů, přesněji v případě, ņe v profilu vrtu 

chyběla pouze malá část vrstevního sledu, bylo výjimečně moņno pouņít metody korelace 

s blízkými vrty a chybějící úsek doplnit a mocnost vývoje jednotky dopočítat. 

Průzkumné vrty, které jsem pouņila pro zpracování disertační práce, jsou 

zaznamenány na obr. 12. Z celkového počtu 401 vrtů zastihující petřkovické vrstvy 

v hornoslezské pánvi jich 382 (95,3 %) náleņí do české části HP, kdeņto pouze 19 (4,7 %) 

z nich je situováno v polské části pánve. Tento fakt úzce souvisí se stupněm geologické 

prozkoumanosti (kap. 5.2.). Dále je nutno konstatovat, ņe pouze 53 (13,2 %) vrtů zastihlo 

úplný vývoj petřkovických vrstev, ale u dalńích 9 vrtů bylo moņno mocnost dopočítat. 

Počet úplných vrtů se tedy zvýńil na hodnotu 62 vrtů, coņ tvoří jen 15,5 % jejich celkového 

počtu. Zbylých 339 vrtů (84,5 %) jsou vrty neúplné. Numerické hodnoty mocnosti vrstevní 

jednotky bývají v profilech průzkumných vrtů zpravidla uváděny jako nepravé mocnosti. 

Pomocí rozdělení celkové mocnosti vrtů do intervalů o konkrétním zaznamenaném úklonu 

vrtu, či úklonu vrstevní jednotky se provedly přepočty nepravých mocností na mocnosti 

pravé. 

 



 

 

 

pozn.: obr. není v měřítku 
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Hranice posterozní plochy výskytu petřkovických vrstev je popsána v kap. 2. Tato 

linie byla sestavena s pouņitím odkryté geologické mapy paleozoika české části 

hornoslezské pánve (Aust et al., 1997), která je přílohou publikace Geologie české části 

hornoslezské pánve (Dopita et al., 1997). Plocha výskytu petřkovických vrstev v polské 

části pánve byla zkonstruována na základě geologické mapy hornoslezské černouhelné 

pánve (Jureczka et al., 1995). 

Pro získání představy o vývoji petřkovických vrstev jsem sledovala vedle mocnosti 

petřkovických vrstev i písčitost této vrstevní jednotky a celkové mocnosti uhelných poloh 

o mocnosti vyńńí neņ 10 a 40 cm, doplněné o počty uhelných poloh ve stejných intervalech.  

Písčitost je parametr, který se v sedimentologii uhelných pánví pouņívá velmi 

často. Jeho hodnota představuje procentuální podíl pískovců vztaņený k mocnosti jednotky. 

Hodnoty nutné pro výpočet parametru byly určeny z vrtných profilů, případně z dalńí 

geologické dokumentace, podobně jako hodnoty celkové mocnosti uhelných poloh a počty 

uhelných poloh, které mají kromě geologického i báňsko-technické pouņití. 

Veńkeré hodnoty sledovaných parametrů byly uloņeny do tabulkových souborů 

programového produktu Microsoft Excel, kde byly také provedeny potřebné výpočty. 

7.1.5. Grafické zpracování datových podkladů  

Vńechny modely prostorového vývoje hodnocených parametrů petřkovických 

vrstev jsem sestavila pomocí software firmy Bentley Systems, Inc. MicroStation 8.5. Pro 

konstrukci izolinií byl pouņit programový produkt InRoads. Modelovaní bylo provedeno 

metodou intervalů. Pro stanovení vývoje sledovaného parametru v plońe výskytu 

petřkovických vrstev jsem vyuņila jak metodu interpolace (metodou triangulace) mezi 

body o známé hodnotě daných parametrů. Vně těchto ploch (na příklad k hranicím 

posterozivního výskytu petřkovických vrstev) byla pouņita metoda extrapolace, která 

rozńířila matematický model na plochy bez výskytu dokumentačních bodů. Výpočet 

pomocí metody extrapolace se vńak řídí ryze matematickými pravidly a nerespektuje 

geologické zákony. Proto v plochách s extrapolací hodnot parametrů byly výsledky 

modelování pečlivě zkontrolovány, porovnány s teoretickými předpoklady vývoje 

parametru a často i upraveny. Tak vznikly prostorové modely vývoje jednotlivých 
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parametrů. Teprve jejich analýza a vzájemné propojení umoņnilo vytvoření představy 

o podmínkách vývoje pánve v období vzniku petřkovických vrstev.  

7.2. Vývoj mocností petřkovických vrstev hornoslezské pánve 

a její změny 

Mezi petřkovické vrstvy řadíme vńechny sedimenty, které se vyskytují mezi 

stropem skupiny faunistických horizontů Ńtúra a stropem hlavního ostravského brousku 

(vymezení popsáno v kap. 6.1.). Jak jiņ bylo v textu uvedeno, byly k petřkovickým 

vrstvám přiřazeny i vrstvy sarnowské (kap. 4.2.), které jsou vyvinuty ve východní části 

pánve. Obě vrstevní jednotky byly tedy vyhodnocovány ve vńech analýzách této práce 

společně.  

 Mapa vývoje mocnosti petřkovických vrstev je znázorněna na obr. 13. Průběh 

mocností je v mapě vyjádřen pomocí intervalů mocností, izolinie tvoří linie hranic mezi 

jednotlivými intervaly. Rozsah mocnosti litostratigrafické jednotky je ńiroký, zvolený 

interval mocností byl proto 100 m. Nejvyńńí ověřená mocnost petřkovických vrstev byla 

zjińtěna v Polsku, konkrétně v západní části pánve v blízkosti česko-polské státní hranice, 

kde její pravá mocnost dosahuje 766,9 m. Nejniņńí pravá mocnost vrstevní jednotky činí 

52,7 m. Průzkumný vrt, který zachytil nejniņńí mocnost jednotky je situován taktéņ 

v polské části pánve, a to na jejím východě, v blízkosti posterozní hranice pánve. 

Petřkovické vrstvy jsou zde označovány jako vrstvy sarnowské. 

Prostorové uspořádání izolinií mocnosti petřkovických vrstev lze charakterizovat 

následovně:  

1. Hlavní směr průběhu izolinií mocnosti petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi 

je SSV-JJZ. 

2. Vyńńí hodnoty mocností, jsou situovány při západní posterozivní hranici pánve, 

naopak nejniņńí hodnoty mocnosti pozorujeme na východě polské části pánve.  

3. V západní polovině studované oblasti se vyskytují dvě plochy s největńí mocností 

vrstev. Mocnost vrstevní jednotky v nich přesahuje 600 m. První z nich se nachází 

v blízkosti česko-polské státní hranice v západní části pánve. Plocha je protaņena ve



 

 

 

pozn.: obr. není v měřítku 
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4. směru Z-V, při jejím západním okraji mocnost dokonce přesahuje hranici 700 m. 

Druhá plocha je lokalizována v blízkosti hranice příborské a mořkovské části HP. 

Mocnost vrstevní jednotky zde prokazatelně narůstá ve směru SZ-JV, aby 

východně od města Příbor změnila směr na SSV-JJZ. Podobné trendy zjińťujeme 

i u okolních ploch. Jedná se o plochy, v nichņ se mocnost pohybuje okolo 500 m. 

5. V polské části pánve průběh izolinií mocnosti jednotky vykazuje směr SSV-JJZ. 

V okolí Pszczyny se stáčí do směru S-J.  

6. V české části pánve se na větńině území  mocnost pohybuje kolem 400 m. Existují 

tři plochy niņńích mocností. První pásmo niņńích hodnot se nachází v ostravské 

části pánve a je protaņeno ve směru SZ-JV. Druhá oblast je při západní hranici 

pánve, blízko Nového Jičína, kde mocnost klesá i pod hranici 200 m. Třetí zóna 

sníņených mocností směřuje od tzv. jablunkovského příkopu aņ ke kozlovickému 

sedlu (obr. 13).  

Uvedený průběh izolinií mocnosti jednotky je moņné z pohledu vývoje hodnot 

mocnosti petřkovických vrstev charakterizovat následovně: 

1. Mocnost sedimentů petřkovických vrstev je největńí podél jejich západní 

posterozivní hranice. V této oblasti mocnosti petřkovických vrstev přesahují 

hodnotu 600 metrů. Pásmo sleduje západní posterozivní hranici pánve v Polsku 

sever ostravsko-karvinské oblasti. Dále k jihu hodnoty mocnosti klesají.  

2. Od západního pásma vysokých mocností se směrem k východu mocnost 

petřkovických vrstev pozvolna sniņuje, aby ve východní části pánve klesla pod 

hranici 100 m. Plocha, která vykazuje takto nízké mocnosti, zaujímá téměř čtvrtinu 

plochy pánve. 

3. Druhá oblast vysokých mocností je lokalizována v příborské části podbeskydské 

oblasti, v blízkosti dobývacího prostoru Staříč. Tato plocha svým tvarem 

nekopíruje západní posterozní hranici pánve, jak je tomu v severním pásmu, ale je 

situována blíņe k ose posterozivní plochy pánve. Mocnost zde rovněņ převyńuje 

600 m, přičemņ z oblasti maximálních hodnot vńemi směry pozvolna klesá. 

4. Oblast niņńích hodnot mocnosti odděluje severní a jiņní oblasti zvýńených mocností 

petřkovických vrstev v pánvi. Hodnoty mocností se zde pohybují v rozmezí 250 aņ 
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400 m. Zóna probíhá SZ-JV směrem a protíná ostravskou část a SV úsek příborské 

části podbeskydské oblasti. 

Ve vývoji mocností petřkovických vrstev v pánvi lze vydělit dvě oblasti, v nichņ 

vývoj mocností má jasně odlińný charakter. Severní z nich, která je lokalizována předevńím 

v polské části pánve, se vyznačuje zřetelnou východozápadní polaritou. Jiņní plocha, 

zaujímající v podstatě celou českou část pánve, má polaritu přibliņně severojiņní. Zajímavá 

z hlediska vývoje je předevńím jiņní oblast. Sloņitým vývojem mocností v této části pánve 

jsem se zabývala jiņ dříve v článku (Hýlová et al., 2009) „New Knowledge of the 

Development of the Petřkovice Member in the South of the Czech Part of the Upper 

Silesian Coal Basin (Czech Republic)“, (Geolines). Článek je v disertační práci uveden 

v kapitole 7.2.1.  

 Vývoj mocnosti vrstevní jednotky má souvislost se subsidencí dna pánve a měl by 

tedy vykazovat i určité vazby se stupněm prouhelnění uhelných slojí (např. s tzv. Hiltovým 

pravidlem a dalńími faktory ovlivňujícími stupeň prouhelnění uhelných slojí). Uvedenými 

otázkami jsem se zabývala v publikovaném článku (Kandarachevová et al., 2009) „Lateral 

development of coalification in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin and its 

connection with gas deposits“ (International Journal of Coal Geology, IF 1,624 v roce 

2009). Článek je v disertační práci uveden v kapitole 7.2.2.  
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7.2.1. Článek č. 4: Hýlová, L.; Kandarachevová, J.; Jirásek, J.; Sivek, M. New 

Knowledge of the Development of the Petřkovice Member in the South 

of the Czech Part of the Upper Silesian Basin (Czech Republic). 

Geolines. 2009, č. 22, s. 25-31. 
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7.2.2. Článek č. 5: Kandarachevová, J.; Sedláčková, L.; Hýlová, L.; Jirásek, 

J.; Sivek, M. Lateral development of coalification in the Czech part of 

the Upper Silesian Coal Basin and its connection with gas deposits. 

International Journal of Coal Geology. 2009b, č. 78(3), s. 225-232.  
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7.3. Obsah pískovců v petřkovických vrstvách hornoslezské 

pánve a jeho změny 

Mapa písčitosti petřkovických vrstev doplňuje mapu mocností vrstevní jednotky. 

Písčitost petřkovických vrstev dosahuje poměrně vysokých hodnot. V jednotlivých vrtech 

se běņně setkáváme s polohami pískovců, které jsou mocné 20 aņ 30 m. Ve výjimečných 

případech mohou polohy pískovců dosahovat i 50 m, ba dokonce 60 m (Příloha 1). Velmi 

často jsou zmíněné mocné polohy vyvinuty na východě hornoslezské pánve (sarnowské 

vrstvy).  

Písčitost jednotky je procentuální vyjádření celkové mocnosti pískovcových poloh 

k celkové mocnosti vrstevní jednotky. Mapa vývoje písčitosti petřkovických vrstev je na 

obr. 14. Vývoj písčitosti znázorňují intervaly písčitosti, které jsou vykresleny s krokem 

25 %. Izolinie opět tvoří hranice mezi jednotlivými intervaly. Maximální hodnota 

parametru je vypočtena ve vrtu BZs-1 při východní hranici polské části pánve. Písčitost 

zde přesahuje 95 %. Nejniņńí hodnota (jde o dopočtenou hodnotu) je zjińtěna na severu 

západní části pánve mezi městy Gliwice a Toszek, kde písčitost dosahuje přibliņně 23 %.  

 Průběh intervalů písčitosti lze charakterizovat: 

1. Hlavní směr průběhu izolinií písčitosti petřkovických vrstev je SV-JZ. 

2. Interval s písčitostí více neņ 75 % vystupuje na JV polské části pánve. Zahrnuje 

celou část východní, část jiņní - východ, zasahuje do pánve v oblasti Dąbrowa 

Górnicza a protíná část jiņní – západ. Odtud pravděpodobně pokračuje kolem 

Třince dále k jihu i do tzv. jablunkovského příkopu. 

3. Směrem k SZ intervaly písčitostí postupně klesají, aby se v okolí linie měst Rudy, 

Gliwice a Tarnowskie Góry sníņily na písčitosti o hodnotě 25 %. I v české části 

pánve si izolinie zachovávají přibliņně stejný směr i vývoj hodnot jako v části 

polské. Do tohoto vývoje je vńak při západní posterozivní hranicí pánve, v prostoru 

od státní hranice aņ do okolí města Příbor, vloņeno pásmo zvýńených písčitostí 

(o hodnotách větńích neņ 50 %), které zde zasahuje od SZ (z prostoru orogénu?). 

Zasahování tohoto pásma směrem k V má prstovitý charakter, který je doloņen 

vrtným průzkumem. 



 

 

 

pozn.: obr. není v měřítku 
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4. Pásmo zvýńených písčitostí popsané v předchozím bodě má ve svém sousedství 

oblast sníņených hodnot písčitostí (25 – 50 %) probíhající přibliņně středem české 

části pánve ve směru SSV – JJZ. 

Popsaný prostorový vývoj izolinií lze z hlediska vývoje hodnot písčitosti 

charakterizovat následovně: 

1. Písčitost petřkovických vrstev dosahuje nejvyńńích hodnot (nad 75 %) na JV polské 

části hornoslezské pánve. Písčitost se sniņuje směrem k SZ rohu posterozní hranice 

pánve, kde klesá pod 25 %.  

2. Vývoj písčitosti na východě české části pánve nedosahuje hodnot známých 

z východu polské části pánve. Tento vývoj k nám nezasahuje (snad jen do oblasti 

tzv. jablunkovského příkopu). Při západní posterozivní hranici české části pánve 

pozorujeme zasahování oblasti zvýńené písčitosti od SZ. To zde vytváří symetrický 

vývoj písčitosti s osou probíhající přibliņně ve směru SSV. 

3. Nárůst hodnot písčitosti petřkovických vrstev se děje na úkor poklesu zastoupení 

prachovců, popř. jílovců. V uloņeninách paralického původu zpravidla písčitost 

narůstá tam, kde dochází k poklesu cykličnosti vrstevní jednotky 

Z porovnání mapy mocnosti a písčitosti petřkovických vrstev je zřejmé, ņe 

v oblastech, kde mocnost vrstevní jednotky dosahuje maximálních hodnot, písčitost se 

sniņuje na minimum a naopak. Zajímavý je průběh izolinie písčitosti o hodnotě 75 %, který 

je prostorově přibliņně identický s průběhem mocnosti vrstevní jednotky o hodnotě 200 m. 

Otázkou existence funkčních vztahů mezi sledovanými parametry bych se chtěla zabývat 

samostatně.  
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8. ZMĚNY UHLONOSNOSTI PETŘKOVICKÝCH VRSTEV 

HORNOSLEZSKÉ PÁNVE 

Uhlonosnost vrstevní jednotky představuje kritérium, které zjednoduńeně řečeno 

udává, kolik uhlí posuzovaná vrstevní jednotka obsahuje. Parametr můņe být vyjádřen 

v podobě číselné hodnoty, ta by měla být vztaņena k určitému území, a to buď k celé 

pánvi, k její oblasti či části, k dobývacímu prostoru, k průzkumnému území (resp. loņisku) 

a podobně. Údaje o uhlonosnosti oceníme předevńím v prognózních územích. 

V dobývacích prostorech má uhlonosnost charakter spíńe informativní, neboť podrobné 

údaje o počtu, mocnosti, ale i kvalitě uhlí ve slojích, jsou uvedeny ve výpočtu zásob. 

Uhlonosnost vńak nemusí být jen numerická hodnota pouņívaná pro odhad zásob 

uhlí. V případě, ņe sledujeme vývoj uhlonosnosti v prostoru, stává se parametr nositelem 

důleņitých informací o vývoji produktivních deposit. Spolu s prostorovým vývojem 

mocnosti a písčitosti vrstevní jednotky tvoří soubor parametrů pouņívaných pro analýzu 

historie vývoje uhelných pánví a jejich sedimentárních prostředí. 

8.1. Úvod do problematiky a její geologické souvislosti 

Uhlonosnost vrstevních jednotek hornoslezské pánve byla publikována v řadě 

prací. Uhlonosností vrstevních jednotek ostravského souvrství polské části pánve se 

zabývali Kotas, Malczyk (1972). Polńtí autoři uvádějí uhlonosnost jako celkovou mocnost 

uhelných slojí vrstevní jednotky (např. Gabzdyl, 1994). Větńinou vńak pomocí 

uhlonosnosti hodnotí zásoby v konkrétních dobývacích prostorech a loņiscích, nebo zásoby 

jednotlivých těņebních organizací (Gabzdyl a Hanak, 2005). Hodnoty, které by dávaly 

představu o uhlonosnosti petřkovických vrstev v celé polské části pánve, vńak větńinou 

chybí, zřejmě z důvodů nízkého stupně prozkoumanosti (v případě petřkovických vrstev). 

V české části HP se s pracemi, které se zabývají uhlonosností vrstevních jednotek, 

setkáváme aņ ve druhé polovině dvacátého století. V té době totiņ probíhal rozsáhlý 

povrchový vrtný průzkum. Vývojem uhlonosnosti se zřejmě zabývali autoři jiņ dříve, ale 

díky nízkému stupni prozkoumanosti pánve v té době jsou jejich výsledky nepřesné (např. 

Petrascheck, 1908 a jiní). Folprecht se problematice uhlonosnosti vrstevních jednotek 
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věnuje v monografii kamenouhelných dolů ostravsko-karvinského revíru (1928). Pro 

výpočet „uhelných reserv“ ostravských vrstev stanovil průměrnou uhlonosnost 2 %. Dále 

uvádí, ņe uhlonosnost ve vrstvách ostravského souvrství kolísá mezi 1,92 - 2,10 %. Tyto 

hodnoty byly stanoveny s okrajovými podmínkami, které určovaly spodní hranici slojí 

počítaných do výpočtu na 0,40 m. 

Ucelený přehled prací zabývajících se uhlonosností v české části pánve do roku 

1985 sestavil Ńevčík (1985). Autory prací věnovaných uhlonosnosti jsou pracovníci 

bývalého Geologického průzkumu Ostrava (např. Blumenthal, Krejčí, Svoboda, Zeman 

a dalńí). Rozdíly mezi výsledky jednotlivých autorů jsou značné. Vypočtená uhlonosnost 

vņdy závisí na okrajových podmínkách, za kterých byl výpočet proveden, stejně jako na 

stupni geologické prozkoumanosti a podobně. Proto srovnávání nebo hodnocení 

jednotlivých výsledků má omezený význam. Hodnoty uhlonosnosti vrstevních jednotek 

hornoslezské pánve udává i Havlena (1964) a zejména Ńevčík (1985). Ve své obsáhlé 

studii se věnuje celkovým geologickým poměrům v pánvi a mezi geologicko-báňskými 

parametry popisuje i uhlonosnost ostravského souvrství. Podrobně se zabývá 

i petřkovickými vrstvami, udává vńak průměrné číselné hodnoty vztaņené k jednotlivým 

průzkumným polím (v dneńní terminologii loņiskům) české části hornoslezské pánve. 

Se sledováním plońného vývoje uhlonosnosti v HP se setkáváme aņ u novějńích 

prací (např. Adamusová et al., 1992; Dopita et al., 1997 a Peńek et al., 1998). Uhlonosnosti 

jsou znázorněny pomocí izolinií, ty mohou reprezentovat jak součet mocnosti uhelných 

poloh ve vrstvení jednotce, tak poměr součtu mocnosti uhelných slojí vztaņený k mocnosti 

dané jednotky. 

8.2. Metodika, datové soubory a grafické zpracování 

Uhlonosnost vrstevní jednotky je podíl celkové mocnosti uhelných poloh, který je 

vztaņen k mocnosti vrstevní jednotky. Jak jiņ jsem uvedla, je nutné přesně definovat oblast, 

pro kterou je uhlonosnost vypočtena (dobývací prostor je dán přesně vytýčenými 

hranicemi, vrt souřadnicemi apod.). 
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Uhlonosnost lze vńak vyjádřit několika způsoby. První jiņ zmíněnou moņností je 

uhlonosnost, která je dána tzv. koeficientem uhlonosnosti: 

100
M

m
U  [%], 

kde U = koeficient uhlonosnosti v procentech, 

 m = součet uhelných poloh ve vrstevní jednotce v metrech, 

 M = celková mocnost vrstevní jednotky v metrech. 

Druhé vyjádření je formou součtu pravých mocností uhelných poloh, jeņ se 

vyskytují ve vrstevní jednotce. Tyto se zpravidla doplňují počtem uhelných poloh 

zpravidla v určitém intervalu mocnosti.  

Podle mého názoru jsou oba způsoby vyjádření přehledné a mohou slouņit jako 

vhodné informace pro představu o sedimentaci v pánvi. Z tohoto důvodu jsem ve své 

disertační práci vyuņila oba moņné způsoby. Koeficient uhlonosnosti uvádím v textové 

části práce (kap. 8.3.) V grafickém znázornění jsem pouņila druhou variantu, mapy 

uhlonosnosti jsou zpracovány formou součtu pravých mocností uhelných poloh a počtu 

uhelných poloh.  

Uhlonosnost se dělí na absolutní a relativní (Ńevčík, 1985), popř. absolutní 

a loņiskovou (Dopita et al., 1997). Uhlonosnost absolutní chápeme jakoņto uhlonosnost 

celkovou (loņisková uhlonosnost je zpravidla vymezena určitou mocností). Toto tvrzení 

vńak není zcela přesné, neboť ani do absolutní uhlonosnosti nezahrnujeme velmi málo 

mocné uhelné polohy, z toho pohledu se i absolutní uhlonosnost stává relativní. V textu 

pouņívajícím hodnoty uhlonosnosti je proto nutno vņdy uvést okrajové podmínky jejich 

výpočtu, jinak hodnoty uhlonosnosti ztrácejí svou vypovídací schopnost.  

Datové soubory pro konstrukci map uhlonosnosti a k určení koeficientu 

uhlonosnosti petřkovických vrstev byly vytvořeny z databáze vrtných profilů vrtů 

hornoslezské pánve oddělení nerostných surovin a geoinformatiky Hornicko-geologické 

fakulty VŃB-Technické univerzity Ostrava. Z profilů průzkumných vrtů byly odečteny 

mocnosti uhelných poloh, počet uhelných poloh, ale i mocnost vrstevní jednotky. Metodika 

je do značné míry podobná jiņ dříve popsaným parametrům, tedy mocnosti a písčitosti 

vrstevní jednotky. Jednotlivé mocnosti uhelných poloh byly pro stanovení uhlonosnosti 

přepočteny na pravou mocnost. 
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Petřkovické vrstvy tvoří stratigraficky nejniņńí jednotku ostravského souvrství 

produktivního karbonu. Vývoj vrstev plynule navazuje na kyjovické vrstvy náleņící 

karbonu neproduktivnímu. Mocnost uhelných poloh nedosahuje takových mocností, jak je 

tomu ostatních vrstev uhlonosných sedimentů v nadloņí studované jednotky. Z tohoto 

důvodu jsem zvolila okrajové podmínky mocností podle Ńevčíka (1985) a Dopity et al. 

(1997) na: 

a) uhlonosnost loņiskovou UL
40

 – zahrnuje vńechny uhelné sloje o mocnosti vyńńí neņ 

40 cm 

b) uhlonosnost absolutní UA
10

 – zahrnuje polohy uhlí o mocnosti vyńńí neņ 10 cm 

Na základě stanovených kritérií byly sestaveny následující modely vývoje 

celkových mocností uhelných poloh v plońe hornoslezské pánve (obr. 15 a 16): 

1. celková mocnost uhelných poloh o mocnosti vyńńí neņ 10 cm (obr. 15), 

2. celková mocnost uhelných poloh o mocnosti vyńńí neņ 40 cm (obr 16). 

Modely součtů mocností uhelných poloh jsou doplněny o modely plońné distribuce 

počtu uhelných poloh (obr. 17 a 18): 

1. počet uhelných poloh o mocnosti vyńńí neņ 10 cm (obr. 17), 

2. počet uhelných poloh o mocnosti vyńńí neņ 40 cm (obr. 18). 

Modely vývoje uhlonosnosti v pánvi byly vytvořeny pomocí programu InRoads 

a MicroStation 8.5 firmy Bentley Systems, Inc. způsobem obdobným jak je popsán 

v kapitole o změnách mocnosti a písčitosti petřkovických vrstev hornoslezské pánve. 

V petřkovických vrstvách existují vrtné profily, ve kterých není vyvinuta jediná 

uhelná poloha o mocnosti větńí neņ 10 cm, resp. 40 cm. Z tohoto důvodu jsem pro 

sestavení map uhlonosnosti byla nucena vytvořit nové hranice „nulové uhlonosnosti“. Ty 

jsem vytvořila pomocí metody půlení vzdáleností mezi vrty, kde sledovaný parametr 

nabývá nulových hodnot (není doloņena ņádná uhelná poloha odpovídající zvoleným 

kritériím) a vrty s pozitivní hodnotou parametru. Nově odvozené hranice uhlonosností jsou 

pouņity na obr. 15, 16, 17 a 18. Průběh těchto hranic je závislý na stupni prozkoumanosti, 

který v místech jejich lokalizace není vysoký.  
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8.3. Vývoj uhlonosnosti petřkovických vrstev hornoslezské pánve 

a její změny 

Pro petřkovické vrstvy, stejně jako pro celou paralickou uhlonosnou molasu v HP, 

je typické, ņe uhelné sloje, nebo lépe řečeno uhelné polohy, jsou málo mocné, zato jejich 

výskyt je početný. Ve vrtných profilech, které jsem studovala, se vyskytuje řada uhelných 

poloh o mocnosti menńí neņ 10 cm. Tyto polohy vńak nesplňují zvolená kritéria pro 

hodnocení uhlonosnosti vrstev (mocnosti poloh vyńńí neņ 10 a 40 cm). Proto nejsou do 

výpočtu uhlonosnosti zahrnuty a nebudu se jimi také dále zabývat. 

Koeficient absolutní uhlonosnosti (celkové mocnosti uhelných poloh o mocnosti 

vyńńí neņ 10 cm) petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi činí 3 %. Na severu a východě 

pánve jsou vńak oblasti, kde se ņádná poloha uhlí nenachází, takņe uhlonosnost se zde 

rovná nule. Mimo tato území je absolutní uhlonosnost nejniņńí při východní hranici pánve 

ve vrtu BSz-1, kde hodnota nepřevyńuje 0,76 %. Nejvyńńí hodnota sledovaného parametru 

činí 6,48 % a to na jihu pánve v okolí Frenńtátu pod Radhońtěm.  

Koeficient loņiskové uhlonosnosti (celkové mocnosti uhelných poloh o mocnosti 

vyńńí neņ 40 cm) petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi je 1,66 %. Plochy, kde se 

uhelné sloje nevyskytují, jsou u obou parametrů stejné, pouze severní prostor bez výskytu 

uhlí se rozńířil k východu aņ do blízkosti města Katowice. Nejniņńí loņisková uhlonosnost 

činí 0,24 % a nacházíme ji na SV hranici pánve. Naopak maximální loņisková uhlonosnost 

4,92 %, leņí opět v okolí Frenńtátu pod Radhońtěm. 

Prostorový vývoj uhlonosnosti je zpracován metodou součtu uhelných poloh 

o mocnostech vyńńích neņ 10 a 40 cm a zároveň metodou počtů uhelných slojí taktéņ 

o mocnostech vyńńích neņ 10 a 40 cm. 

Mapy, které modelují celkovou mocnost uhelných poloh, jsou znázorněny na 

obr. 15 a 16. Modely jsou vytvořeny v podobě intervalů hodnot s krokem 5 m. Průběh 

izolinií mezi intervaly lze charakterizovat následovně: 

1. Hlavní směr průběhu intervalů mocnosti uhelných poloh petřkovických vrstev 

v hornoslezské pánvi je SZ-JV. 

2. V téměř celé plońe polské části HP vykazuje uhlonosnost minimální hodnoty. 



 

 

 

pozn.: obr. není v měřítku 



 

 

 

pozn.: obr. není v měřítku 
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3. V české části pánve pozorujeme dvě pásma zvýńených hodnot uhlonosnosti, obě 

probíhají ve směru SZ-JV. První severní pásmo je přibliņně situováno v linii mezi 

městy Bohumín a Třinec. Druhé jiņní pásmo se vyskytuje v blízkosti měst Příbor 

a Frenńtát pod Radhońtěm. Mezi popsanými pásmy vystupuje zóna niņńích hodnot.  

4. V severním pásmu v okolí česko-polské státní hranice nabývají hodnoty při SZ 

a JV hranici pánve lokálních maxim. V jiņním pásmu jsou maximální hodnoty 

v oblasti tzv. kozlovického sedla. Odtud vybíhají úzké prstovité výběņky SV, JV, 

resp. východním a JZ směrem. Lze konstatovat, ņe obě mapy (o mocnostech 

vyńńích neņ 10 a 40 cm) vykazují téměř totoņný průběh izolinií. Nejvýraznějńí 

odlińností je snad pokračování jiņní zóny vyńńích hodnot uhlonosnosti u mocnosti 

nad 10 cm dále k jihu, neņ je tomu u uhlonosnosti mocnosti nad 40 cm.  

Mapy jsou doplněny modely, které dokumentují vývoj počtů uhelných poloh 

odpovídajících mocností. Jak jsem jiņ dříve uvedla, na severu a východě pánve jsou 

plochy, kde nejsou vyvinuty ņádné uhelné polohy. Severní plocha je v případě absolutní 

uhlonosnosti menńí, kdeņto v případě loņiskové uhlonosnosti zaujímá téměř celou severní 

část pánve na území Polska. Tyto plochy povaņujeme za minima popisovaného parametru. 

Obr. 17, který znázorňuje mapu počtu uhelných poloh o mocnosti vyńńí neņ 10 cm, 

dokresluje představu o vývoji absolutní uhlonosnosti v pánvi. Mapa je sestavena ve formě 

intervalové mapy s krokem 20 uhelných poloh. Počet poloh o mocnosti vyńńí neņ 10 cm je 

v rámci dané jednotky značný. Maximální počet poloh uhlí je zaznamenán při východním 

okraji pánve mezi Příborem a Bruńperkem, kde počet převyńuje 70 poloh. Na obr. 18 je 

znázorněn počet slojí o mocnosti vyńńí neņ 40 cm. Model je taktéņ vytvořen pomocí 

intervalů hodnot parametru, ale v tomto případě je krok 10. Průzkumný vrt s nejvyńńím 

počtem uhelných slojí se nachází na severu mořkovské části podbeskydské oblasti 

a dosahuje hodnoty 29.  

Ze zpracovaných mapových modelů můņeme vyčíst následující informace: 

1. Pro vývoj izolinií počtu uhelných poloh o mocnostech vyńńích neņ 10 cm a izolinií 

počtu uhelných poloh o mocnostech vyńńích neņ 40 cm je typická severojiņní 

polarita (tj. nízké hodnoty v polské části pánve proti vyńńím hodnotám v české části 

pánve) a existence dvou zón zvýńených hodnot směru přibliņně SZ – JV (první 
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mezi Ostravou a Českým Těńínem, druhá mezi Příborem a Frenńtátem pod 

Radhońtěm), oddělených pásmem niņńích hodnot. 

2. Izolinie počtu uhelných poloh o mocnostech vyńńích neņ 10 a izolinie počtu 

uhelných poloh o mocnostech vyńńích neņ 40 cm mají podobný průběh. Izolinie 

počtu uhelných poloh mají podobný průběh jako izolinie celkové mocnosti 

uhelných poloh. 

Srovnání izolinií počtu uhelných poloh o mocnostech vyńńích neņ 10 a izolinií 

počtu uhelných poloh o mocnostech vyńńích neņ 40 cm dokumentuje, ņe v uhlonosné 

sedimentaci petřkovických vrstev se sloje vyńńích mocností vyskytují vzácně. 

Vńechny zpracované modely uhlonosnosti potvrzují její vztah k vývoji mocnosti 

vrstevní jednotky (srovnej obr. 13, kap. 7.2.). Vztah uhlonosnosti a písčitosti není 

v případě petřkovických vrstev zdaleka jednoznačný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

pozn.: obr. není v měřítku 



 

 

 

pozn.: obr. není v měřítku 
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9. HLAVNÍ VÝSLEDKY PRÁCE A JEJICH DISKUSE 

Hlavní výsledky mé disertační práce vycházejí z vytvořených modelů vývoje tří 

základních geologických parametrů (mocnosti petřkovických vrstev, jejich písčitosti 

a uhlonosnosti). Analýza těchto modelů je dále doplněna o výsledky sestavených 

litologicko-korelačních řezů petřkovickými vrstvami, které ilustrují reálné situace 

vrstevních sledů petřkovických vrstev v jednotlivých částech hornoslezské pánve. Tato 

geologická dokumentace je základem pro syntézu a interpretaci vývoje hornoslezské pánve 

a depozičního prostředí v období vzniku petřkovických vrstev. Kapitola je v závěru 

doplněna o diskusi výsledků práce a některých litostratigrafických otázek petřkovických 

vrstev.  

9.1. Vývoj sedimentačního prostředí v období vzniku 

petřkovických vrstev hornoslezské pánve 

V následujícím textu jsou vzájemně propojeny výsledky sestavených a popsaných 

modelů základních parametrů (obr. 13 – 18, jejich popis kapitoly 7 a 8). K interpretaci, 

jejíņ hlavním záměrem je popsat charakter vývoje hornoslezské pánve a jejich 

sedimentárních prostředí v časovém úseku vzniku petřkovických vrstev, jsou rovněņ 

vyuņity litologicko-korelační řezy (přílohy 1 – 5). 

9.1.1. Mocnost petřkovických vrstev a mobilita hornoslezské pánve v období 

jejich vzniku 

Petřkovické vrstvy jsou nejstarńí litostratigrafickou jednotkou paralické molasy 

hornoslezské pánve. Jejich spodní i svrchní hranice je aņ na výjimky poměrně dobře 

identifikovatelná. Spodní hranice se vńak zpravidla nekryje přesně s hranicí přechodu 

neuhlonosné a uhlonosné sedimentace a ani s předpokládanou hranicí mezi svrchním 

a spodním karbonem, která leņí v jejím podloņí. Mocnost petřkovických vrstev je 

v dokumentaci zpravidla spolehlivě vymezena. Vývoj mocnosti petřkovických vrstev 

(obr. 13) lze zjednoduńeně přirovnat k vývoji mobility pánve v časovém úseku tvorby 

petřkovických vrstev. Z hlediska mobility jsem pánve rozdělila do následujících tří zón:  
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1. zóna maximální mobility pánve (zóna maximální subsidence) zahrnuje téměř 

celý západ HP (obr. 19). Zóna se rozprostírá při západním okraji pánve a probíhá 

SSV-JJZ směrem. Zaujímá rozsáhlou oblast, která zahrnuje okolí měst Gliwice, 

Rudy, Rybnik a v české části pánve okolí Ostravy, Karviné a Příbora. Její severní 

a jiņní rozsah neznáme. Je pravděpodobné, ņe na severu i jihu pokračovala dále za 

současnou posterozivní hranici petřkovických vrstev. Hodnoty mocnosti sedimentů 

(odpovídající přibliņně mobilitě pánevního dna) v této zóně, přesahují 500 metrů 

(maximální zjińtěná mocnost průzkumnými díly je 766,93 m).  

2. zóna střední (přechodné) mobility pánve lemuje východní okraj zóny maximální 

mobility pánve. Vystupuje v okolí Frenńtátu pod Radhońtěm, zahrnuje oblast 

Ņukova, a v polské části pánve křiņuje centrální část pánve mezi městy Katowice, 

Tychy a Tarnowskie Góry. Jedná se o přechodnou zónu mezi plochou s největńími 

mocnostmi sedimentů na západě a plochou na východě pánve, kde jsou mocnosti 

naopak nízké. Hodnoty mocnosti sedimentů (resp. poklesů pánevního dna) v této 

zóně se pohybují mezi hodnotami 300 aņ 500 metrů. 

3. zóna minimální mobility pánve lemuje východní okraj zóny střední mobility dna 

pánve a zaujímá východní část HP. Západní hranice zóny minimální mobility pánve 

probíhá přibliņně v linii Katowice, Tychy, míjí Cieszyn a Český Těńín a Třinec, aby 

vyústila v tzv. jablunkovském příkopu. Hodnoty mocnosti deposit (resp. poklesů 

pánevního dna) v této zóně nepřesahují 300 m, k východu se sniņují aņ k 50 m.  

Mobilní zóna se vyvíjela na podloņí pánve, které bylo schopno přenáńet do svého 

pláńtě vrásové a zlomové deformace. Lokalizace této zóny a jeho mobilita, byla 

nepochybně ovlivňována předevńím zatěņováním deformující se rhenohercynské zóny 

Variscid. Ve smyslu Havlenovy představy vývoje paralické molasy tato oblast odpovídá 

„předhlubni“. Její osa byla Havlenou poloņena přibliņně ve směru SV-JZ (Havlena, 1977, 

1982). Mnou zjińtěný průběh vývoje mocnosti petřkovických vrstev (obr. 19) Havlenovu 

teorii v podstatě potvrzuje. Mé modely vńak směr osy subsidence pánve kladou do směru 

SSV – JJZ. Vývoj mocností petřkovických vrstev (resp. subsidence pánve) na jihu české 

části pánve je z celé plochy jejich posterozního výskytu nejzajímavějńí. Pozorujeme zde 

dva základní trendy, které se vńak vzájemně ovlivňují a ztěņují jejich interpretovatelnost. 
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Obr. 19. Paleogeografické schéma mobility hornoslezské pánve v období sedimentace petřkovických vrstev. 

 

Tyto jevy definuji a interpretuji následovně: 

a) Při západním okraji pánve, v úseku mezi Příborem a bodem leņícím ZJZ od města 

Frenńtát pod Radhońtěm je ve vývoji mocností pozorovatelná redukce mocností 

západním směrem od osy maximálních mocností (subsidence). Jde o jediné místo 

v pánvi, kde můņeme prokazatelně sledovat (vývoj je doloņen vrty), ačkoliv pouze 

na relativně krátkém úseku, posterozivní zbytek západního křídla pánevní struktury 

hornoslezské pánve. Uvedený geologický fenomén se projevuje i v modelu 

písčitosti petřkovických vrstev a to na mnohem delńím úseku podél západní hranice 

pánve (obr. 14) zvýńenými hodnotami písčitosti.  

b) Jihozápadně od Ostravy a severovýchodně od Příbora probíhá přibliņně ve směru 

SZ - JV asi 10 – 12 km ńiroká zóna sníņených mocností petřkovických vrstev, která 
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se rozkládá mezi městy Ostrava, Bruńperk a Třinec. V této příčné zóně se hodnoty 

mocností radikálně sniņují, klesají aņ pod hodnotu 300 m. Uvedená zóna má svůj 

odraz i ve vývoji uhlonosnosti, kde se projevuje sníņením hodnot uhlonosnosti 

(obr. 15 a 16). V minulosti byly podobné „struktury“ v pánvi popsány. Na příklad 

elevace v linii Kopřivnice-Třinec (Havlena, 1977), známá také jako tzv. 

kopřivnicko-třinecký práh. Tento práh vńak má směr ZJZ-VSV a není prostorově 

totoņný s mou strukturou. Proto oba prvky nelze povaņovat za totoņné. Toto pásmo 

nízkých mocností pracovně interpretuji jako pásmo příbřeņních „bariér“, které 

zabraňovalo častějńím ingresím moře do nejjiņnějńích částí podbeskydské oblasti 

(dále kap. 9.2.), vyvolávalo změny ve vývoji faunistických horizontů a jejich 

vyslazování jiņním směrem. Na jih od tohoto pásma lze opět pozorovat zvýńené 

mocnosti vrstev a zvýńené uhlonosnosti (obr. 13, 15 a 16), coņ by snad mohlo 

podporovat mou verzi geneze mého pásma. Vývoj mocnosti petřkovických vrstev 

na jihu české části pánve mne vede také k představě postupného přechodu od 

sedimentace neproduktivních flyńových sledů v podloņí hornoslezské pánve 

k sedimentaci paralické molasy. V obraze mocností petřkovických vrstev se tento 

přechod projevuje relikty původních směrů VSV – ZJZ na jihu pánve (kde podloņí 

pánve pravděpodobně bylo rigidnějńí) a novými směry SSV-JJZ na severu pánve, 

které jsou jiņ typické pro vývoj mocností a subsidence paralické molasy 

hornoslezské pánve.  

Vývoj mocnosti petřkovických vrstev v pánvi vykazuje východozápadní polaritu, 

která platí předevńím v polské části pánve. V české části pánve, zejména na jejím jihu, se 

pravděpodobně východozápadní polarita jeńtě nezačala plně uplatňovat, jak vyplývá z výńe 

uvedené analýzy vývoje petřkovických vrstev. Zůstala zde zachována jeńtě starńí přibliņně 

severojiņní polarita. V petřkovických vrstvách se tak v rámci celé hornoslezské pánve 

uplatňuje dvojí polarita ve vývoji pánve. S modelem vývoje mocností petřkovických vrstev 

souhlasí v podstatě i vývoj jejich písčitosti a zejména jejich uhlonosnosti. Obecně lze tyto 

souvislosti vyjádřit následujícím způsobem: 

1. S poklesem mocnosti petřkovických vrstev východním směrem roste jejich písčitost 

a klesá uhlonosnost. 
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2. S růstem písčitosti dochází k pozvolnému zániku cyklické stavby sedimentů 

a poklesu uhlonosnosti. 

3. Uhlonosnost petřkovických vrstev v celé polské části pánve dosahuje velmi nízkých 

hodnot, ve kterých se neuplatňuje východozápadní polarita. 

4. Z geologického hlediska jsou zajímavé nulové hodnoty uhlonosnosti 

v severozápadním rohu posterozivní plochy vývoje petřkovických vrstev. Tento 

vývoj má odraz předevńím ve velmi nízkých hodnotách písčitosti a relativně 

vysokých mocnostech vrstevní jednotky. Třebaņe prozkoumanost petřkovických 

vrstev je v polské části nízká, popsaný charakter vývoje sledovaných parametrů 

mně vede k představě o určujícím vlivu mořského prostředí ve vývoji 

petřkovických vrstev v této části pánve (obr. 20 a typy sedimentů v následující 

kapitole).  

 

 

Obr. 20. Schéma distribuce typů sedimentů v petřkovických vrstvách v pánvi. 
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Tyto změny zachycují modely vývoje jednotlivých geologických parametrů 

petřkovických vrstev lze je ovńem také pozorovat v sestavených litologicko-korelačních 

řezech. Uvedené změny jsou intenzivně vyvinuty zejména v polské části pánve. V její 

české části je vývoj podstatně sloņitějńí, přičemņ ve vývoji jednotlivých parametrů lze 

nalézt i starńí přibliņně východozápadní směry. Mou představu o moņných příčinách jejich 

vzniku jsem uvedla v předchozím textu. 

9.1.2. Uhlonosná sedimentace petřkovických vrstev a její vztah k vývoji 

hornoslezské pánve  

Uhlonosnou sedimentaci petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi jsem 

charakterizovala pomocí prostorového vývoje dvou parametrů: 

1. celkové mocnosti uhelných poloh,  

2.  počtu uhelných poloh. 

Okrajové podmínky pro výpočet obou parametrů uhlonosnosti byly stanoveny na 

10 a 40 cm, coņ jsou minimální mocnosti uhelných poloh zahrnutých do výpočtu.  

Kaņdý z uvedených parametrů poskytuje poněkud jiný pohled na procesy 

uhlotvorby v pánvi. Třebaņe plońný vývoj obou parametrů je v petřkovických vrstvách 

značně podobný, rozdílnost obou parametrů se projeví předevńím v praktických aplikacích 

při vyhodnocování ekonomického významu vrstevní jednotky v jednotlivých plochách 

jejího výskytu. Zpracované modely uhlonosnosti petřkovických vrstev mně vedou 

k následujícím závěrům: 

1. Uhlonosná sedimentace petřkovických vrstev úzce souvisí s vývojem mocnosti 

vrstevní jednotky. 

2. Nárůst písčitosti vrstev vede k potlačení cyklické stavby v petřkovických vrstvách 

a následně ke sníņení jejich uhlonosnosti. 

3. Ve vývoji uhlonosnosti petřkovických vrstev dominuje severojiņní polarita nad 

polaritou východozápadní. Z modelů uhlonosnosti je tato skutečnost zcela zjevná, 

kdyņ vyńńí uhlonosnost se vyskytuje pouze v české části pánve (je ovńem 
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poznamenána velkou variabilitou a nestálostí), zatímco v polské části pánve se 

uhlonosnost pohybuje na nejniņńích hodnotách. 

Uhlonosnost závisí na celé řadě aspektů, které vytváří vhodné prostředí pro 

produktivní sedimentaci v pánvi. Mezi tyto aspekty můņeme jistě řadit celkový litologický 

vývoj vrstevní jednotky, vztah subsidence pánve a vývoje fosilních rańelinińť, cykličnost 

a s ní spojený vývoj písčitosti (obr. 14) a řadu dalńích vlivů. Tam, kde výrazně narůstá 

písčitost jednotky, pozorujeme zřetelné sníņení uhlonosnosti. Růst písčitosti tedy negativně 

ovlivňuje uhlonosnost. V oblastech s velmi vysokou písčitostí klesá uhlonosnost jednotky 

na minimum. Zpracované modely vývoje parametrů (písčitosti a uhlonosnosti) dokazují, ņe 

prostředí vedoucí ke vzniku sedimentů s převahou či dokonce dominací pískovců nejsou 

pro vznik a rozvoj uhlotvorných rańelinińť vhodná. Toto zjińtění vńak nemusí mít obecnou 

platnost. Je pravděpodobné, ņe se bude uplatňovat i v ostatních vrstevních jednotkách 

paralické molasy hornoslezské pánve, zatímco v její kontinentální molase má charakter 

uhlonosnosti poněkud jiný obraz, jak o tom svědčí například vysoké uhlonosnosti 

sedlových vrstev vyznačující se i vysokou písčitostí.  

Vývoj uhlonosnosti petřkovických vrstev má relativně sloņitý prostorový vývoj, 

který jsem popsala jiņ v předchozí kapitole. Uplatňuje se v něm severojiņní polarita 

a potlačena je polarita východozápadní. Moņné příčiny tohoto stavu jsem se pokusila 

vysvětlit přechodem od sedimentace vrstevních jednotek neproduktivních flyńových sledů 

v podloņí hornoslezské pánve k sedimentaci paralické molasy. Významnou roli v distribuci 

uhlonosnosti petřkovických vrstev pravděpodobně sehrála i relativní blízkost moře a četné 

mořské ingrese do prostoru pánve. Ačkoliv nejsou dosud dokončeny analýzy mladńích 

vrstevních jednotek, z předběņných výsledků vyplývá, ņe obraz uhlonosnosti 

petřkovických vrstev se bude od uhlonosnosti mladńích vrstevních členů podstatně lińit.  

9.1.3. Základní typy sedimentů petřkovických vrstev a jejich plošná 

distribuce v pánvi 

Stanovit charakter vývoje sedimentačního prostředí uhelných pánví není snadné. 

K určení hlavních rysů sedimentace je nutné znát vývoj řady parametrů, které společně 

určují podmínky sedimentace v pánvi, historii vývoje pánve a třeba také postavení pánve 
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vůči vznikajícímu orogénu. Na příklad písčitost vrstev nelze posuzovat bez souvislosti 

s dalńími parametry, jako je celkový litologický vývoj a charakter cykličnosti vrstevní 

jednotky. Uvedené parametry spolu úzce souvisí.  

Základními typy sedimentů v pánvi se zabýval Havlena (1977). Typy sedimentů 

nepopisuje z litologického hlediska, jak je běņné u větńiny prací (blíņe kap. 6.2.1.), ale jako 

geograficky vymezitelné plochy s podobnými charakteristickými rysy sedimentace. 

Havlena vńak ve své práci nehodnotil vrstevní jednotky ve smyslu litostratigrafického 

členění pánve (kap. 3.2.), ale vrstevní sekvence hornoslezské pánve rozdělil na základě 

výskytu významných skupin faunistických horizontů (např. sk. f. h. Ńtúra, sk. f. h. Enny 

apod.), které pak jednotlivě hodnotil. Jeho závěry se proto musí v podrobnostech rozcházet 

se závěry, které plynou z mé práce. Petřkovické vrstvy jsou v Havlenových studiích 

zahrnuty do intervalu vymezeného stropem sk. f. h. Ńtúra a bází sk. f. h. Enny. Tento 

interval zahrnuje podle litostratigrafického schématu publikovaného Dopitou et al. (1997) 

petřkovické vrstvy ale i vrstvy hruńovské. Pro získání podrobnějńích informací vývoji 

sedimentace paralické molasy je tento interval stratigraficky příliń obsáhlý. To byl hlavní 

důvod, proč ve své práci jsem se přidrņela klasického litostratigrafického členění.  

Studium vrstevních sledů petřkovických a hruńovských vrstev vedly Havlenu 

k definici čtyř základních typů sedimentů a k úvahám o prostředí, ve kterých jednotlivé 

typy sedimentů vznikaly (Havlena, 1977): 

a) na severu pánve – sedimenty s cykly, které mají převahu aleuropelitů nad pískovci 

a v aleuropelitech jsou hojné nálezy mořské fauny. Podle Havleny se jedná o cykly 

převáņně marinního původu, sloje uhlí chybí.  

b) podél západního okraje pánve – sedimenty s výrazně uhlonosnými cykly typu 

pískovec – aleuropelit – kořenová půda – sloj – aleuropelit. Jsou to typické 

paralické cykly. 

c) ve středu a na východě pánve – sedimenty s výrazným podílem pískovců, které 

mají ve spodní části intervalu bezeslojný komplex pískovců (=sarnowské vrstvy), 

ve svrchní pak omezeně uhlonosné cykly paralického původu. 

d) JZ část pánve – okolí Staříče, Ņukova – výrazné pískovce rozptýlené v celém 

profilu intervalu. 
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Z hlediska prostředí vzniku zařazuje Havlena (1977) sedimenty prvého typu do 

prostředí předhlubňové části akumulační plońiny, do její části lokalizované do 

bezprostředního sousedství vyvrásňovaných Moravosilesid. Sedimenty druhého a třetího 

typu pak řadí k mimopředhlubňové části akumulační plońiny, kde předpokládá vliv 

kontinentální sedimentace. V charakteristice prostředí vzniku sedimentů, třebaņe o něm 

v textu hovoří, zachovává Havlena (1977) značnou opatrnost. 

Ve svém hodnocení a stanovení typů sedimentů petřkovických vrstev jsem 

vycházela ze studia vývoje mocnosti, písčitosti a uhlonosnosti vrstevní jednotky, které 

jsem dále doplnila o studium litologického vývoje vrstevní jednotky v profilech vrtů, 

v sestavených litologicko-korelačních řezech (přílohy 1 – 5) a v dalńí geologické 

dokumentaci. Názor o prostorových změnách sedimentů petřkovických vrstev jsem si 

ujasnila předevńím na základě litologicko-korelačních řezů. 

Komplexní analýza této geologické dokumentace prokázala, ņe vztahy mezi 

písčitostí, mocností, litologickými sledy vrstev, cykličností a celkovým vývojem pánve 

a sedimentárních prostředí jsou mnohem sloņitějńí. Kaņdý model vývoje typů sedimentů 

v pánvi, včetně Havlenova modelu (Havlena, 1977), představuje značné zjednoduńení 

reálné situace jiņ tím, ņe nepostihuje vertikální změny typů prostředí v rámci vrstevní 

jednotky. Takových momentů vńak by bylo moņno uvést více. Na druhé straně zahrnutí 

vńech podobných detailů do vytvářeného modelu by vedlo k jeho zneprůhlednění a ke 

ztrátě jeho skutečné vypovídací schopnosti. 

 Typologie sedimentů a jejich prostředí proto podle mého názoru má význam pouze 

tehdy, jsou-li dobře a racionálně zvoleny klasifikační parametry. Ty by měly být takové, 

aby je bylo moņno při práci s dokumentací skutečně pouņít. Můj návrh klasifikace (tab. 2) 

proto vychází z těch parametrů, které jednak nejlépe vystihují poměry v pánvi v době 

vzniku vrstevní jednotky petřkovických vrstev, jednak jsou v geologické dokumentaci 

jednoznačně vymezitelné. Jsou to uhlonosnost a mocnost vrstevní jednotky (tab. 2). 

Předloņená klasifikace je zcela záměrně zjednoduńena. Parametry, které by při práci 

s geologickou dokumentací mohly být chápány nejednoznačně, jako je např. cyklická 

stavba, jsou zcela záměrně vynechány. Do klasifikace není zahrnut ani vývoj faunistických 

horizontů, coņ by vedlo k vydělování dalńích typů a podtypů v klasifikaci sedimentů, 
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zejména na jihu české části pánve v prostoru popsané „bariéry“ (kap. 9.1.1) i jiņně od ní, 

kde je větńina mořských horizontů vyvinuta v brakickém a sladkovodním vývoji. 

 

Tab. 2. Typy sedimentů petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi. 

 

Na obr. 20 je znázorněna má představa plońného rozmístění jednotlivých typů 

sedimentů petřkovických vrstev v pánvi. Porovnáme-li toto schéma s představami 

Havleny (1977) je zřejmé, ņe rozdíly ačkoliv nejsou zásadní, přesto existují. Příčina rozdílů 

je pravděpodobně způsobena tím, ņe Havlena zpracovával celou spodní část ostravského 

souvrství, konkrétně vrstevní úsek mezi horizonty Ńtúra a Enny. Tedy nejen petřkovické 

vrstvy, ale i část vrstev hruńovských, jejichņ vývoj se lińí od vývoje petřkovických vrstev 

a blíņí se charakteristickému vývoji vrstevních jednotek paralické molasy hornoslezské 

pánve, jak ukazují předběņné výsledky analýz této vrstevní jednotky. Neméně závaņný 

důvod způsobující rozdíly v obou interpretacích jsou zcela jistě i nová zjińtění, která 

vyplývají z nově získané dokumentace z polské části pánve, ale i z poněkud odlińného 

chápání charakteru sedimentačního prostředí v pánvi, coņ vychází z nových poznatků 

o vývoji sedimentárních pánví v předpolí orogénů i z dlouhodobých studií vývoje 

hornoslezské pánve kolektivu oddělení důlní geologie a geoinformatiky, ve kterém byla 

tato práce zpracována.  

Typ sedimentů Uhlonosnost 

Mocnost vrstevní 

jednotky 

Vývoj sedimentů 

1. typ bez uhelných slojí plná mocnost marinní vývoj 

2. typ plná uhlonosnost plná mocnost 
předhlubňový vývoj 
akumulační plošiny 

3. typ 
redukovaná 
uhlonosnost 

redukovaná mocnost přechodový vývoj 

4. typ bez uhelných slojí 
silně redukovaná 

mocnost 
kontinentální vývoj 
elevace předpolí 
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9.2. Diskuse výsledků práce 

Tato kapitola je věnována některým ńirńím souvislostem mého výzkumu vývoje 

petřkovických vrstev hornoslezské pánve. Jejich geologická pozice zachycující nástup 

uhlonosné sedimentace v pánvi, k úvahám tohoto typu přímo vybízí. Jsem při nich ovńem 

limitována rozsahem mého výzkumu, který byl zaměřen pouze na jednu vrstevní jednotku 

hornoslezské pánve, a pokryl tak pouze malou část historie sedimentární etapy jejího 

vývoje. Přesto vývoj petřkovických vrstev představuje natolik významnou změnu ve 

vývoji hornoslezské pánve, ņe povaņuji za uņitečné se k této otázce vrátit v několika 

krátkých poznámkách. 

9.2.1. Poznámka 1.: K strukturně-tektonickému typu hornoslezské pánve 

a jejímu vývoji, jak se jeví z hlediska petřkovických vrstev 

Zaujmout stanovisko ke strukturně-tektonickému typu pánve, případně k charakteru 

jejího depozičního prostředí, patří k téměř „povinným“ kapitolám studií vývoje 

sedimentárních pánví. Zejména v posledním období je této otázce v literatuře zabývající se 

hornoslezskou pánví opět věnována zvýńená pozornost (např. Doktor a Gradziński, 1999, 

2000). V obsahu prací tak nastal odklon od popisu pozorovaných geologických objektů 

k vysvětlování moņných alternativ jejich vývoje. Záměrně jsem pouņila slovo „moņných“, 

protoņe dle mého názoru, jsou i přes rozvoj technologii, stále nańe moņnosti poznání 

geologických zákonitostí vývoje zemské kůry omezené, takņe náń názor představuje 

větńinou jednu z moņných alternativ.  

Pozicí hornoslezské pánve v architektuře Variscid se zabývala řada autorů, kteří 

rozpoznali její vztah k variskému orogénu a popsali i dalńí zákonitosti jejího vývoje. 

Poslední vývoj geologie upřesnil a často i nově pojmenoval některé tyto vztahy a jevy. 

Moje představy o vývoji hornoslezské pánve, kromě starńích publikací zejména Dopity, 

Havleny, Kotase a dalńích, které jsem jiņ v práci citovala, ovlivnili zejména Reading 

(1996), Einsele (2000), Allen a Allen (2005), z publikací v časopisech např. DeCelles 

a Giles (1996), ale i řada dalńích. Ze srovnání mých výsledků výzkumů vývoje 

petřkovických vrstev a základních prvků stavby hornoslezské pánve s obecnými modely 

vývoje sedimentárních pánví vyplývá, ņe stavba hornoslezské pánve odpovídá svým 
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vývojem pánvím v předpolích orogénů (tzv. foredeep basin). Obdobný názor zastává 

v současnosti větńina autorů (např. Opluńtil a Cleal, 2007, i řada polských autorů, např. 

Kędzior et al., 2007).  

Otázky geneze pánví tohoto typu, jejich vývoj a morfologii popsal DeCelles a Giles 

(1996). Podobnost hornoslezské pánve a pánví typu „foredeep basin“ rozpoznal uņ 

Gradziński (1982). Mezi shodnými rysy uvádí: 

1. postupný pokles subsidence pánve východním směrem, tedy s rostoucí vzdáleností 

od čela orogénu, 

2. směr transportu materiálu v pánvi paralelně s čelem orogénu, 

3. růst intenzity tektonické deformace pánevních sedimentů směrem k orogénu, 

4. kanibalismus dříve uloņených deposit v pánvi. 

Přítomnost uvedených geologických fenoménů jsem pozorovala i v petřkovických 

vrstvách. Ačkoliv předpokládám přínos materiálu do pánve z více směrů, směr paralelní se 

směrem orogénu mezi nimi skutečně existoval a byl také jednoznačně prokázán 

(Filák, 2006).  

S modelem vývoje pánví typu „foredeep basin“ souhlasí i vývoj mocností 

a písčitosti petřkovických vrstev hornoslezské pánve (obr. 13 a 14), ale i vývoj jejich 

uhlonosnosti (obr. 15 - 18). Předevńím vývoj mocností dokumentuje, jak architektura 

hornoslezské pánve velmi dobře souhlasí s teoretickým modelem pánví typu „foredeep 

basin“. Dokumentuje to i průmět přibliņného rozsahu posterozivního výskytu 

petřkovických vrstev v polské části pánve do teoretického modelu pánve popisovaného 

typu, jak jej publikovali DeCelles a Giles (1996, obr. 21). Obrázek současně naznačuje 

teoreticky moņný vývoj původního preerozivního vývoje petřkovických vrstev v pánvi, 

ačkoliv dnes s určitostí nevíme, zda některé jeho části byly skutečně vyvinuty (předevńím 

v oblasti tzv. „fore-bulge“ a také v oblasti „back-bulge“). 
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Obr. 21. Schematický řez typickou předpolní pánví. Podle DeCelles a Giles (1996), upraveno. 

 

Modely pánví typu „foredeep basin“ umoņňují vysvětlit řadu procesů vývoje 

sedimentárních pánví. Jedním z nich je souvislost mezi zatěņováním předhlubňové části 

pánve postupujícím orogénem, jeho subsidencí a výzdvihem pánve v oblasti tzv. „fore-

bulge“. Uvedenými pohyby pánevního dna lze vysvětlit i vývoj mocnosti petřkovických 

vrstev v pánvi, maximální mocnosti při jejich západní posterozivní hranici a nejmenńí 

mocnosti na východě pánve v oblasti „fore-bulge“. Otázkami subsidence pánve v období 

vzniku petřkovických vrstev se zabýval Jansa (1967). Na postupné zmenńování rozsahu 

pánve směrem k jihu upozornil Havlena (1977), který je vysvětluje přesouváním centra 

subsidence v pánvi směrem k severu. Tento trend je dle mého názoru pozorovatelný ve 

srovnání starńích vrstev paralické molasy (petřkovické a hruńovské vrstvy) s mladńími 

vrstevními jednotkami (jaklovecké a porubské vrstvy). Změny ve vývoji faunistických 

horizontů a jejich vyslazování jiņním směrem, které Havlena povaņuje za důkazy tohoto 

trendu, lze vńak vysvětlit i jinými způsoby. O jeden z nich jsem se pokusila i v této práci. 

Problematika podobnosti hornoslezské pánve s modely pánví typu foredeep basin je 

dlouhodobě diskutována v autorském kolektivu oddělení nerostných surovin 

a geoinformatiky. Z dosavadních výzkumů vrstevních jednotek paralické molasy vyplývá, 

ņe k charakteristickým rysům „foredeep“ pánví pozorovatelným v hornoslezské pánvi, jak 

je uvádí Gradziński (1982), lze dále přiřadit: 

1. řídící vliv orogénu na zatěņování jeho předpolí, distribuci subsidence pánve 

a průběh její osy, 

2. souvislost zatěņování předhlubňové části pánve orogénem a s tímto procesem 

související výzdvih oblasti elevace předpolí („forebulge“). 
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Vlivy uvedených mechanismů jsem pozorovala ve vývoji vńech sledovaných 

parametrů (mocnost vrstevní jednotky a její polarita, vývoj písčitosti i uhlonosnosti 

vrstevní jednotky). Domnívám se, ņe podobně by bylo moņno vysvětlit i zvrat v průběhu 

izolinií mocnosti v pánvi (mezi vývojem mocností sedimentů svrchního visé a sedimentů 

vrstevních jednotek paralické molasy hornoslezské pánve) jak ho dokumentoval mezi 

prvními Havlena (1977) a následně publikovali na příklad Dopita a Kumpera (1993).  

9.2.2. Poznámka 2.: K otázce depozičních prostředí paralické molasy 

hornoslezské pánve v období vzniku petřkovických vrstev  

Otázky sedimentačního prostředí vrstev, i prostředí vzniku uhelných slojí, zajímaly 

geology jiņ od počátku zkoumání geologie hornoslezské pánve. Poznámky o charakteru 

prostředí pánve proto nacházíme u řady autorů. Rekonstrukci paleoprostředí pánve 

nacházíme uņ v práci, kterou publikoval Petrascheck (1935). Přelomem mezi pracemi 

zabývajícími se vývojem pánve a charakterem jejich depozičních prostředí byla Havlenova 

doktorská práce (Havlena, 1977). Počet prací zabývajících se touto tématikou trvale roste. 

V posledním období se tomuto tématu v hornoslezské pánvi věnovali předevńím polńtí 

autoři (např. Gradziński et al., 2005; Kędzior et al., 2007).  

Velký problém pro práce tohoto typu představuje potřebný stupeň prozkoumanosti 

studovaných sedimentů. Ten je sice v uhelných pánvích relativně vysoký, avńak pro 

sedimentologická studia tohoto typu stále poměrně nízký. Proto práce, které jsou zaloņeny 

na uspokojivém stupni prozkoumanosti, jsou relativně vzácné. Výjimkou představuje 

disertační práce Filáka, která se věnuje depozičnímu prostředí petřkovických vrstev 

v dobývacím prostoru dolu Staříč (Filák, 2006). Tyto práce jsou velmi cenné, současně 

vńak v literatuře hornoslezské pánve poměrně vzácné, třebaņe řeńí větńinou jen lokální 

otázky vývoje depozičního prostředí.  

V předchozích kapitolách jsem se na základě sestavené geologické dokumentace 

pokusila definovat hlavní sedimentační prostředí petřkovických vrstev. V petřkovických 

vrstvách jsem vyčlenila 4 typy sedimentů, které jsem záměrně klasifikovala podle 

jednoduchých kritérií, tak aby se tyto typy daly z dostupné geologické dokumentace 

skutečně určit. Graficky jsem rovněņ vyjádřila rozńíření hlavních sedimentačních prostředí 

v pánvi (obr. 20). Jde o zjednoduńení situace, protoņe takto sestavený model předpokládá, 
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ņe se v průběhu sedimentace petřkovických vrstev plońné rozdělení sedimentačních 

prostředí neměnilo. Přesto model poskytuje v zásadě reálný a interpretačně vysvětlitelný 

obraz rozdělení základních depozičních prostředí v pánvi. 

Fosilní rańelinińtě byla vázáná předevńím na nivní prostředí řek, jezer, ale 

i příbřeņních jezer v blízkosti moře. Nelze vyloučit, ņe v sedimentech mořského pobřeņí se 

uplatňovala i deltová sedimentace. Domnívám se vńak, ņe ńlo o dílčí delty. Model 

Havlenovy „přímořské akumulační plońiny“ proto odpovídá i mým představám základního 

prostředí, ve kterém vznikaly petřkovické vrstvy hornoslezské pánve. V něm se pak 

uplatňovaly jednotlivé dílčí prostředí typické pro vývoj paralické molasy hornoslezské 

pánve. Obdobný názor zastával i Kędzior et al. (2007), který rovněņ za základní 

sedimentační prostředí hornoslezské pánve povaņuje přímořskou plońinu („coastal plain“).  

Otázky depozičních prostředí hornoslezské pánve budou pravděpodobně zajímat 

geology i v dalńích létech, protoņe zde stále existuje řada otevřených otázek, z nichņ 

některé jsem se pokusila charakterizovat ve své práci. Jejich podrobné řeńení vńak bude 

vyņadovat dalńí výzkum a spolupráci profesně ńirokého autorského kolektivu.  

9.2.3. Poznámka 3.: Ke vztahu petřkovických a sarnowských vrstev 

ostravského souvrství (paralické série) hornoslezské pánve  

Zatímco hranice petřkovických vrstev hornoslezské pánve jsou v podstatě 

vyřeńenou otázkou, zůstává vedení svrchní hranice sarnowských vrstev a zejména jejich 

vztah k vrstvám petřkovickým, včetně průběhu hranice obou vrstevních jednotek 

v hornoslezské pánvi, stále nedořeńeno. Přiřadíme-li k uvedeným problémům jeńtě nově 

vzniklou kauzu tzv. beskydského vývoje, je soubor nejzajímavějńích litostratigrafických 

otázek nejstarńí vrstevní jednotky ostravského souvrství (= paralické série) v podstatě 

úplný.  

V předchozích kapitolách jsem popsala existující názory na tyto litostratigrafické 

otázky, včetně mých představ vycházejících z mého studia vývoje petřkovických vrstev na 

severovýchodě a východě polské části pánve. Čerpala jsem přitom i z výsledků 

v současnosti probíhajících a dosud nepublikovaných studií ostatních vrstevních jednotek 

ostravského souvrství autorského kolektivu oddělení nerostných surovin a geoinformatiky, 
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ale také z prací jiných autorů (např. z jiņ citovaných prací Czarnocki, 1935; Doktorowicz-

Hrebnicki, 1935; Jureczka, 2002 a dalńích). Třebaņe jsem si dobře vědoma, ņe jednoznačné 

horizonty pouņitelné jako hranice obou vrstevních jednotek v některých úsecích této části 

pánve schází, stejně jako schází jednoznačná kritéria pro vedení hranice mezi 

petřkovickými a sarnowskými vrstvami, pokusila jsem se tyto hranice alespoň pracovně 

vymezit. Hlavním důvodem byla snaha určit rozsah a plońnou lokalizaci vývoje 

sarnowských vrstev v pánvi. Dělící linii petřkovických a sarnowských vrstev jsem 

stanovila na základě následujících kritérií: 

1. písčitost větńí neņ 75 % (hlavní kritérium), 

2. mocnost vrstevní jednotky menńí neņ 300 metrů. 

Vytýčená hranice musí splňovat obě kritéria současně. Hodnoty nelze srovnávat 

s údaji Havleny (1977), který nestudoval petřkovické vrstvy samostatně, ale zabýval se 

sedimenty mezi stropem faunistických horizontů Ńtúra a spodní hranicí faunistické skupiny 

horizontů Enny. Výsledky těchto prací potvrzují, ņe rozsah výskytu sarnowských vrstev je 

podstatně větńí neņ jsem původně očekávala (obr. 22). Studium profilů průzkumných vrtů 

i litostratigrafických řezů petřkovickými vrstvami prokázalo podstatně odlińný charakter 

vývoje petřkovických vrstev na východě proti vývoji na západě zejména polské části 

pánve. Tyto rozdíly jsou natolik markantní, ņe společně s rozsahem plońného výskytu 

sarnowských vrstev, potvrzují oprávněnost vymezení této vrstevní jednotky. 

V rámci svých studií petřkovických vrstev jsem se zabývala rovněņ otázkou 

tzv. beskydského vývoje. Výsledky mého výzkumu jednoznačně potvrdily, ņe vývoj na 

východě české části pánve rozhodně není obdobou vývoje na východě polské části pánve. 

Redukce mocnosti vrstevní jednotky ani uhlonosnosti nedosahuje intenzity, jak ji známe 

z východu polské části pánve. Vývoj petřkovických vrstev na východě české části pánve 

nevyhovuje do důsledků ani parametrům jak je poņadováno v textu (Cháb et al. 2008), 

zejména ne v parametru uhlonosnosti. Z těchto důvodů, stejně jako z důvodů priority 

názvů, nepovaņuji zavádění termínu „beskydský vývoj“ za vhodný. Navíc název 

„beskydský vývoj“ pouņil jiņ Kumpera (1983) pro redukované kulmské sedimenty 

spodního karbonu. 
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Obr. 22. Vztah petřkovických a sarnowských vrstev ostravského souvrství (paralické série) hornoslezské 

pánve. 

 

Mimo uvedených otázek je třeba se zmínit v rámci litostratigrafie petřkovických 

vrstev jeńtě o jednom problému, kterým je posunutí hranice mezi sarnowskými 

a florowskými vrstvami do stratigrafického podloņí proti hranici mezi vrstvami 

petřkovickými a hruńovskými (např. Jureczka, 2002). Domnívám se, ņe v tomto případě se 

jedná více o litologicko-korelační problém a nikoliv o problém biostratigrafický. V této 

práci jsem se této otázce podrobně nevěnovala, ačkoliv by si zaslouņila samostatného 

zhodnocení, podobně jako výńe zmíněné dalńí stratigrafické otázky petřkovických vrstev. 

Proto se chci k uvedeným problémům jeńtě jednou vrátit v samostatné studii a publikaci. 
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10. ZÁVĚR 

Práce je výsledkem mého ńestiletého studia petřkovických vrstev hornoslezské 

pánve. Koncem třetího ročníku studia na VŃB – Technické univerzitě Ostrava jsem začala 

shromaņďovat data a studovat literaturu k vývoji petřkovických vrstev v české části 

hornoslezské pánve. Na uvedené téma jsem obhájila diplomovou práci v roce 2007. Ve 

studiu petřkovických vrstev jsem pokračovala i v rámci doktorského studia, kdyņ rozsah 

mé práce byl rozńířen o polskou část hornoslezské pánve. V rámci výzkumu jsem 

spolupracovala s pracovníky instituce Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział 

Górnośląski Sosnowiec. Výsledky své práce jsem prezentovala na konferencích 

a publikovala v časopisech. Publikované práce se staly také východiskem pro zpracování 

této práce. Některé části textu mé doktorské práce vńak dosud nejsou publikovány. Jsou 

připravovány k publikaci společně s pracovníky Univerzity Karlovy Praha, Akademie věd 

České republiky a polskými autory, pracovníky instituce Państwowy Instytut Geologiczny. 

Tyto části textu jsou označeny. 

Přínos mé práce spočívá ve zpracování modelů prostorového vývoje základních 

geologických parametrů petřkovických vrstev, kterými jsou mocnost, písčitost 

a uhlonosnost a sestavení nových litologicko-korelačních řezů. Tato geologická 

dokumentace byla sestavena z nových datových souborů, v nichņ vńechny údaje byly nově 

verifikovány. Data obsahovala i informace z polské části pánve, takņe nové modely vývoje 

vńech parametrů i litologicko-korelační řezy zpracovávají vývoj petřkovických vrstev 

v celé hornoslezské pánvi. To vytváří nové interpretační moņnosti v otázce vývoje pánve 

i depozičních prostředí v období vzniku petřkovických vrstev.  

Porovnání zpracovaných modelů vývoje geologických parametrů petřkovických 

vrstev a jejich srovnání s modely sedimentárních pánví, mne vede k názoru, ņe 

hornoslezská pánev je příkladem sedimentární pánve, která náleņí do skupiny pánví 

předpolí orogenů (foredeep basin). Tento názor podporuje její pozice v předpolí Variscid, 

vývoj mocnosti petřkovických vrstev, výrazná asymetrie vńech sledovaných parametrů ve 

východozápadním, ale i ve směru severojiņním, stejně jako distribuce uhlonosné 

sedimentace v pánvi. 
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Zabývala jsem se rovněņ problematikou depozičních prostředí v období vzniku 

petřkovických vrstev. Jde o sloņitou otázku, na kterou existuje více názorů. Podle mého 

názoru probíhala sedimentace petřkovických vrstev v kombinaci více prostředí. Jako 

hlavní z nich se uplatňovalo prostředí přímořské akumulační plońiny, se značně plochým 

reliéfem. Touto akumulační plońinou protékala síť řek a uplatňovala se zde převáņně 

fluviální sedimentace v kombinaci se sedimentací v jezerním prostředí niv, jejichņ četnost 

stoupala směrem k ose pánve a ose její maximální mobility. Jezerní sedimentace byla 

prostředím, v němņ vznikaly stálejńí a plońně rozlehlejńí uhelné sloje. Plochý reliéf 

příbřeņní akumulační plońiny byl občasně postiņen mořskými ingresemi. Ty s ohledem na 

plochý reliéf pronikaly v ose subsidence pánve směrem od severu k jihu a stoupaly odsud 

do okrajových oblastí pánve (oblast fore-bulge). Směrem od osy mobility pánve k jejím 

okrajům klesala stabilita depozičních prostředí, klesala předevńím uhlonosnost a rostla 

i písčitost, zvyńovalo se zastoupení sedimentů říčních koryt. Vrstevní jednotka se tak 

postupně stávala neproduktivní. Moje pozorování vývoje prostorové distribuce 

sedimentačních prostředí mne vedou k myńlence, ņe hlavním sedimentačním prostředím 

petřkovických vrstev byla příbřeņní akumulační plońina a nikoliv delta. Nevylučuji ovńem, 

ņe v této sedimentaci se nemohou vyskytovat dílčí výnosové delty. Jejich rozpoznání 

v sedimentárních sledech je vńak mimořádně obtíņné. Hlavním problémem je odlińení 

jejich sedimentů od obdobných sedimentů vznikajících v jiných prostředích. 

V textu jsem se dotkla i litostratigrafických otázek petřkovických vrstev. Zabývala 

jsem se jejich svrchní hranicí (svrchní vrstevní plocha hlavního ostravského brousku) 

a také tzv. pseudobrouskem Leonarda, který neúspěńně kandidoval v české části pánve na 

hranici mezi spodními a svrchními petřkovickými vrstvami. Výzkum hlavního ostravského 

brousku prokázal, ņe jeho rozńíření není v pánvi zdaleka tak rozsáhlé jak se předpokládalo. 

Proto v plońe, kde hlavní ostravský brousek není vyvinutý, je hranice poloņena do 

nejsvrchnějńího horizontu faunistické skupiny Nanety. Rozdíl v hranici mezi 

petřkovickými a hruńovskými vrstvami v polské a české části pánve ovńem stále existuje. 

V české části je hranice ve svrchní vrstevní plońe a v polské ve spodní vrstevní plońe 

ostravského brousku. Rozńíření pseudobrousku Leonarda je jeńtě menńí neņ rozńíření 

hlavního ostravského brousku. Návrh na rozdělení petřkovických vrstev na spodní 

a svrchní část a poloņení hranice mezi nimi do pseudobrousku Leonarda se vńak neujal 

a nebyl akceptován. Přesto pro lokální korelaci zejména na jihu české části pánve je 
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pseudobrousek Leonarda nadále pouņíván. Z celopánevního hlediska nelze ovńem tento 

horizont pouņít.  

Domnívám se, ņe pro praktické vedení loņiskového průzkumu, je z mých výzkumů 

předevńím vyuņitelné prostorové vyhodnocení uhlonosnosti petřkovických vrstev. Vývoj 

mocnosti a písčitosti, stejně jako litologicko-korelační schémata, pomáhají vysvětlit 

uhlonosnost zkoumané vrstevní jednotky. Ačkoliv pokles uhlonosnosti petřkovických 

vrstev v pánvi východním směrem byl znám, zdaleka nebyly známy jeho příčiny, ani 

rozsah. Sestavené modely potvrdily, ņe vyńńí uhlonosnost a sloje vyńńích mocností se 

v petřkovických vrstvách vyskytují pouze na západě jejich posterozivního výskytu, 

v plońe, která představuje jen menńí část plochy vývoje petřkovických vrstev hornoslezské 

pánve. 
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