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Anotace 
 

Práce je věnována výzkumu možného vývoje břidličného zemního plynu 

v sedimentech paleogénu vnějších Západních Karpat. Předpoklad tohoto vývoje je 

směřován na menilitové souvrství. V první části se práce zabývá obecně geologickým 

vývojem menilitového souvrství a jeho zastoupení v jednotlivých geologických 

jednotkách. Dále navazuje stručná charakteristika břidlicového plynu (Shale Gas) a 

charakteristika jeho možných matečních hornin. Následně je přidán přehled zkoumaných 

lokalit výchozů menilitového souvrství, na kterých byl proveden odběr vzorků. V další 

části je popsána užitá metodika týkající se organického materiálu v hornině, typu kerogenu 

a teplotní přeměny organického materiálu v hornině. Na závěr je shrnuto vyhodnocení 

všech uskutečněných metod zkoumání daných vzorků a ustanovení konečného závěru.   

 

Klíčová slova: břidlicový plyn, Západní Karpaty, paleogén, organický uhlík, kerogen 

 

Summary 
 

 The work is devoted to research potential development of shale gas in the 

Paleogene sediments of the Outer Western Carpathians. The assumption of development is 

tended to Menilite Formation. The first part of this contribution deals with general 

geological evolution of the Menilite Formation and its representation in the various 

geological units. Next follows a brief description of shale gas and its possible 

characteristics in parent rock. An overview of the examined sites is following in study of 

outcrops where samples were taken. The next section describes the methods used for 

identification of organic material in the samples, the type of kerogens and thermal 

alteration of organic material in the rock. On the conclusion is evaluation of all the 

underlying methods of studying these samples and the provisions of the final deduction. 
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1. Úvod 
   

 Flyšové pásmo západních Karpat rozkládající se na území východní Moravy a 

Slezska představuje složitou příkrovovou strukturu. Součástí příkrovové stavby je rovněž 

zájmové území, tj. Moravskoslezské Beskydy. 

 V této oblasti bylo pro potřeby bakalářské práce vybráno menilitové souvrství, 

které je vyčleňováno právě v sedimentech flyšového pásma. Toto souvrství představuje 

možný potenciál zdrojových hornin obsahujících takzvaný břidličný plyn (Shale Gas). 

Celkově tato oblast, a zvláště pak i menilitové souvrství, byla již od první poloviny 19. 

století předmětem zájmu naftových geologů, a již v tuto dobu se odhadovalo, že by se 

mohlo jednat o plynonosnou a roponosnou oblast. Jsou to právě jemnozrnné sedimenty 

obsažené v menilitovém souvrství s velkým zastoupením jemně rozptýlené organické 

hmoty v hornině, které tuto domněnku vyvolávají. 

 Břidlicový plyn představuje jeden z potencionálně možných energetických zdrojů 

pro budoucnost, které jsou v dnešní době pod drobnohledem každého státu a jeho 

surovinové politiky. V dnešních dnech se nacházíme v období, kdy jsou věnovány nemalé 

náklady na průzkum hornin s možným obsahem břidličného plynu a na vývoj technologií 

těžby těchto zásob.  

 Cílem této práce je zpracovat a zhodnotit odebrané vzorky menilitového souvrství 

na lokalitách v údolí řeky Olše u Bystřice a v Chlebovicích, kde se nacházejí výchozy 

tohoto souvrství. Na odebrané vzorky budou aplikovány metody zkoumající charakter 

organického materiálu, typ kerogenu, teplotní přeměny organického materiálu a na závěr 

stanovení obsahu organického uhlíku v hornině. Po zpracování a vyhodnocení získaných 

dat bude možno usoudit, zda je opravdu možné menilitové souvrství považovat jako 

potencionálně ropo- či plyno-dajné. 
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2. Geologie oblasti  
 

2.1.  Flyšové pásmo  
 

 Flyšové pásmo se nachází ve východní oblasti Moravy a Slezska. Toto pásmo se 

pozvolna vynořuje k jiho-východu z Dyjsko-svrateckého úvalu a od Moravské brány. 

Reprezentuje složitou příkrovovou strukturu násunů, které byly přivlečeny z míst svého 

původního výskytu nasouvajícími se alpidami. Sedimenty tohoto alochtonu jsou rozličného 

stáří v rozmezí od nejvyšší jury až po spodní miocén (Přichystal, Hladilová, Doláková, 

Brzobohatý, Musil 1996). Při již zmíněném horotvorném pochodu probíhajícím 

v paleogénu a miocénu byly tyto sedimenty transportovány a zvrásněny do dnešní podoby. 

Zvrásnění je orientováno v severo-západním směru v podobě příkrovů nasouvajících se na 

kratogenní předpolí.  

 Ve flyšovém pásmu jsou vyčleněny dva větší celky. Jedná se o skupinu vnějších 

příkrovů rozdělenou na meniliticko-krosněnskou a magurskou skupinu (Chlupáč a kol. 

2002).  

 Menilito-krosněnská (vnější) skupina je od okraje směrem k východu tvořena 

několika jednotkami. Jde o jednotky pouzdřanskou, ždánickou, podslezskou, slezskou a 

jednotku přadmagurskou (obr. č. 1). Magurská skupina je tvořena pouze třemi jednotkami, 

a to jednotkou račanskou, bystrickou a bělokarpatskou.  

Jednotky obou skupin mají zpravidla povahu jednotlivých příkrovů. Tyto příkrovy 

se na sebe nasouvají ve směru celého pásma, které dodržuje směr takřka jiho-východní a 

mají složitě deskovitou, nebo šupinatou strukturu nedílně spojenou s násuny (Menšík a kol. 

1983).  

 Pro větší přehlednost je důležité se zmínit, že námi vyhledávané menilitové 

souvrství se rovněž nachází v autochtonním paleogénu (Přichystal a kol. 1993). Tento 

výskyt je především zastoupen nečastými výchozy na povrch. Celé toto souvrství se 

nachází v podloží miocénu karpatské předhlubně a flyšového pásma.  

 Menilitové souvrství je zastoupeno v jednotkách ždánické, podslezské, slezské a 

předmagurské (obr. č. 1, příloha I). V těchto jednotkách byl zaznamenán vývoj tohoto 

souvrství, a proto budou podrobněji popsány v následujících kapitolách.  
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Obr. č. 1: Geologická mapa Moravsko-slezských Karpat. Zdroj: Přichystal a kol. 1993. 
1 – Český masív, 2 – spodní miocén karpatské předhlubně (eggenburg – karpat), 3 – střední miocén 

(baden), 4 – svrchní miocén (sarmat – panon, 5 – pliocén, 6 – pouzdřanská jednotka, 7 – ždánická 

a podslezská jednotka, 8 – zdounecká jednotka, 9 – slezská jednotka, 10 – předmagurská jednotka, 

11 – račanská jednotka magurské skupiny příkrovů, 12 – bystrická jednotka magurské skupiny 

příkrovů, 13 – bělokarpatská jednotka magurské skupiny příkrovů, 14 – příkrovy a přesmyky, 15 – 

zlomy, 16 – transgrese, 17 – linie geologických řezů, 18 – vrty 

2.2.  Ždánická jednotka  
 

 Rozšíření této jednotky je převážně situováno na jižní a střední Moravu. V prostoru 

u Hranic na Moravě se stýká s podslezskou jednotkou a směrem k jihu přechází k zóně 

Waschbergu, kterou máme u nás zastoupenu tektonickými útržky jury a křídy 

v Pavlovských vrších. Ve spodních partiích ždánické jednotky se nachází němčické 

souvrství, které svým rozsahem od maastrichtu až do spodního oligocénu transgresivně 
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nasedá na erstbrunnské vápence. Toto uložení není bohužel přesně objasněno z důvodů 

dlouhotrvajícího hiátu v období křídy (Přichystal a kol. 1993).  

 Převážně jsou v němčickém souvrství zastoupeny hemipelagické sedimenty. Tyto 

hlubokomořské sedimenty jsou charakterizovány skvrnitým vývojem, který je zastoupen 

zelenošedými tmavě skvrnitými jílovci s vložkami pestrých (červených) jílovců. Vyskytuje 

se též redukční vývoj s převahou tmavých jílovců. Dosahovaná mocnost němčického 

souvrství je kolem 300 m. Na němčické souvrství navazují šešorské slíny tvořené silně 

vápenatými pelity (Přichystal a kol. 1993).  

 Menilitové souvrství je v ždánické jednotce členěno do vrstev. Rozčleněno je zde 

na vrstvy podrohovcové, rohovcové, dynowské a šitbořické. Podrohovcové, které zvolna 

nastupují z šešorských slínů, jsou bohaté na rybí faunu a reprezentují je hnědé vápnité 

jílovce. Následující dynowské vrstvy jsou tvořeny hnědými vrstevnatými slínovci a 

vápnitými jílovci s nemnohým výskytem rybích fosílií. Sedimentace menilitového 

souvrství probíhalo v prostředí s malým obsahem kyslíku (až anoxickém), s občasným 

zvýšeným přítokem sladké vody. Maximální vyvinutá mocnost menilitového souvrství je 

okolo 100 m, přičemž tuto hodnotu nepřesahuje. Jedním z hlavních důvodů tohoto faktu je 

velmi proměnlivá mocnost.  

 Pozvolna se vyvíjející ždánicko-hustopečské souvrství do nadloží menilitového se 

vyznačuje velkou faciální proměnlivostí. Zastoupena je zde litofacie psamitická, 

psamiticko-pelitická a pelitická. V tomto souvrství jsou zastoupeny v psamitické facii 

méně zpevněné pískovce s tělesy a vložkami slepenců, které přecházejí do psamitické-

pelitické facie s rytmickým vývojem pískovců s jílovci a nakonec v samotné vápnité 

jílovce v pelitické facii. Mocnost souvrství je odhadováno na 1 250 m a je velmi chudé na 

obsah fosilních pozůstatků.  

 V trasgresivním vztahu jsou k ždánicko-hustopečským vrstvám šakvické slíny, 

které nepřesahují mocnost 200 m.  

 Nadložní pavlovické souvrství je reprezentováno téměř bezfosilními zelenošedými 

či hnědými jíly proloženými vložkami pelokarbonátů.  

 Souvrství laa, které je výsledkem nové mořské ingrese a nachází se v nadloží 

pavlovického souvrství, je možné korelovat s karpatskou sérií. Přičemž toto souvrství 

nepřesahuje mocnost 150 m.  
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 Na vývoji ždánického příkrovu se podílely horotvorné procesy a to sávské a štýrské 

orogenetické pochody. Do dnešní podoby byl ždánický příkrov formován převážně 

štýrským pochodem v období miocénu. Ždánický příkrov leze také charakterizovat jako 

střižný bezkořenný příkrov, jehož mocnost narůstá až k čelu magurské skupiny (Přichystal, 

Obstová, Suk 1993). Pod magurskou skupinou se tloušťka prudce snižuje vlivem 

tektonického vyválcování. Ždánický příkrov je také zaznamenán v podloží vídeňské pánve, 

kde byl navrtán vrty v Dolním Rakousku s hloubkovým dosahem až 5 km. 

2.3.  Podslezská jednotka 
 

 Jednotka podslezská je rozšířena v Podbeskydské pahorkatině a na severní Moravě, 

kde vystupuje v předpolí slezské jednotky. Dále se nachází v tektonických oknech 

ženklavském a frýdlantském a v polooknu třineckém, které jsou součástí již zmíněné 

slezské jednotky. Podslezská jednotka v oblasti Hranic na Moravě navazuje na jednotku 

ždánickou, která byla popsána v předešlé kapitole. Tyto dvě jednotky mají spolu společnou 

řadu litofaciálních znaků v období od svrchní křídy až po oligocén (Přichystal a kol. 1993). 

 V nejspodnější části jednotky se nachází frýdecké souvrství, které je tvořeno 

prachovitými vápenatými jílovci s podřadným výskytem pískovců. Ve frýdeckém souvrství 

se nacházejí amoniti z nejvyššího senonu. Souvrství dosahuje mocnosti až 600 m. 

Frýdecké souvrství má největší rozšíření právě v senonu.  

Zároveň se zde nachází vývoj frýdlantského (= podmenilitového) souvrství, které 

dominuje v svrchní křídě a paleogénu. Souvrství je prezentováno facií skvrnitou, redukční 

a facií pestrých jílovců. Skvrnitá facie odpovídá vrstvám třineckým, redukční pak vrstvám 

gutským a facie pestrých jílovců potom pestrým vrstvám podslezským.  

V eocénu se v nadloží uložily šešorské slíny, které byly již zmíněny v předchozí 

kapitole. Jsou dobře charakterizovatelné velkým výskytem teplomilného planktonu 

zařaditelného do eocénu až spodního oligocénu.  

V nadloží se nachází menilitové souvrství. Jeho stáří je určeno od spodního 

oligocénu, přičemž pokračuje až do egeru. Litologicky se může dělit menilitové souvrství 

stejně jako v případě jednotky ždánické na vrstvy podrohovcové, rohovcové, dynowské a 

šitbořické.  Mocnost stejně jako u předchozí jednotky nepřesahuje velikost 100 m. 
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Nejmladším vyčleněným souvrstvím podslezské jednotky je ženklavské souvrství, 

které vzniklo za přispění helvétské a sávské fáze alpinské orogeneze. Souvrství spadá do 

období vyššího oligocénu až spodního miocénu. Jeho typický flyšový vývoj je 

charakterizován rytmickým střídáním žlutavě šedých vápnitých pískovců s černošedými 

vápnitými jílovci. Zastoupení těchto dvou sedimentárních hornin je nerovnoměrné. 

Významným rozdílem oproti ostatním nižším souvrstvím je velký vliv turbiditů při 

sedimentaci souvrství (Přichystal a kol. 1993).  

  Podslezská jednotka je součástí flyšových příkrovů. Jednotka byla vlivem štýrských 

horotvorných pochodů nasunuta na karpatskou předhlubeň a to díky tlakům způsobených 

slezskou jednotkou. Vlivem těchto pochodů byla její původní vrásová stavba takřka 

přetvořena a zachovala se pouze v podobě převrácených ramen ležatých vrás. Do těchto 

vrás byly také zvrásněny útržky slezské jednotky (Přichystal a kol. 1993).  

2.4.  Slezská jednotka 
 

 Největším zastoupením v oblasti se slezská jednotka podílí na vytváření 

morfologického reliéfu Podbeskydské pahorkatiny a horského reliéfu Moravskoslezských 

Beskyd. Z toho vyplývá, že největší rozšíření slezské jednotky se nachází v oblasti severní 

Moravy a ve Slezsku.  

 Z hlediska zařazení do skupiny je tato jednotka součástí vnější skupiny, tady také 

jinak řečeno menilito-krosněnské. V této skupině má mohutným zastoupením vrstev 

svrchní jury a spodní křídy dominantní postavení. V oblastech na Moravě a ve Slezsku 

byla tato jednotka rozdělena do tří vývojů. Jedná se o vývoj godulský, bašský a vývoj 

kelčský, který byl vyčleněn v roce 1970 (Přichystal a kol. 1993). Jelikož práce je zaměřena 

na menilitové souvrství, které je v této jednotce zastoupeno pouze v godulském vývoji, 

bude godulský vývoj popsán v následující kapitole.  

2.4.1.  Godulský vývoj  
 

Godulský vývoj je soustředěn v oblasti výplně slezského bazénu, kde představuje jeho 

vnitřní část. Zde je prezentován kompletním vrstevním sledem a také ctihodnou mocností 

až 6000 m. Nejspodněji nacházející se horniny sedimentárního původu patří 



Jan Zahradník: Břidličný plyn v sedimentech menilitového souvrství  

2011/2012  7 

k vendryňskému souvrství, dříve spodní těšínské vrstvy, které je zastoupeno tmavě 

hnědošedými vápnitými jílovci. Mocnost tohoto souvrství dosahuje až 400 m se stářím 

okolo oxfordu až po berrias ji řadí k nejstarším této jednotky. V dalším průběhu pelagické 

sedimentace narážíme na polohy těšínských vápenců, které byly ukládány v kalové facii.  

 V nadloží těšínských vápenců se nachází hradišťské souvrství (dříve těšínsko-

hradišťské). Toto souvrství, které obsahuje hrubě lavicovité pískovce a slepence 

hradišťského typu, je mocné až 1000 m. Psamiticko-psefitický materiál těchto vrstev byl 

transportován ze severo-západu z takzvané bašské elevace. Vývoj těchto vrstev se 

odehrával ve spodní křídě (Přichystal a kol. 1993).  

  Pro veřovické souvrství jsou typické slabě prokřemenělé jílovce až prachovce 

mocnosti souvrství mezi 200-250 m. Velmi podobně se vyvíjelo lhotecké souvrství 

nalézající se v nadložních partiích. Jeho zastoupení představují tmavošedé či zelenošedé 

vápnité jílovce, které jsou velice často tmavě skvrnité. Lhotecké souvrství dosahuje 

mocnosti jen 200-220 m a statigraficky odpovídá albu (Menčík a kol. 1983).  

 Typickým členem nacházejícím se ve vrstvách slezské jednoty je mazácké 

souvrství (v minulosti pestré godulské vrstvy). Tato jednotka je velmi dobře 

charakterizována střídáním šedozelených a červenohnědých jílovců s tenkými polohami 

šedých jemnozrnných křemitých pískovců. Z tohoto souvrství vyvozujeme nástup 

oxidačního prostředí při sedimentaci v slezské pánvi. 

 Ve vývoji následující jednotka zaujímá statigrafický rozsah od cenomanu až po 

santon. Je jím godulské souvrství. Jedná se převážně o drobně a hrubě rytmický flyš. 

Svrchní část se začala vyvíjet v období coniac a ukončila svou sedimentaci v santonu. Jeho 

mocnost je v rozmezí od 2 900 m do 3 100 m. 

 Navazující istebňanské souvrství je s předchozím godulským souvrstvím spojeno 

nepřetržitou sedimentací. V minulosti byl tento nástup mylně považován za hiát a 

následnou transgresí. Dnes se rychlý nástup přisuzuje odezvě na subhercynské vrásnění 

v oblasti Karpat. V souvrství jsou nejvíce zastoupeny arkózové a drobové pískovce až 

slepence s výskytem turbiditů. Vrstvy se vyvíjeli v rozmezí mezi campanem a začátkem 

paleocénu. Jejich mocnost je velmi nestálá a její proměnlivost zohledňuje i rozsah od 400 

do 1 200 m. 

 Istebňanské souvrství je vystřídáno souvrstvím podmenilitovým, které je 

zastoupeno drobně rytmickou sedimentací šedých a červených jílovců. Výskyt je prvně 
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zaznamenán jako pokračování sedimentace v paleocénu a přechází svým vývojem až do 

spodního oligocénu. Mezi paleocénem a eocénem je zaznamenán výskyt vrstev 

ciężkowického pískovce dosahujících mocnosti i několik prvních desítek metrů. Mocnost 

celého souvrství je v rozmezí od 500 do 800 m (Chlupáč a kol. 2011).  

 Vývoj následujícího souvrství byl již zaznamenán v jiných jednotkách. Je tím 

menilitové souvrství, které v oligocénu sedimentovalo nejen v této jednotce, ale i 

v jednotce podslezské a ždánické. Výskyt tohoto souvrství je též popisován 

v předmagurské jednotce. Jedná se o takřka anoxickou sedimentaci s vysokým obsahem 

pozůstatků ryb. Stejně jako u ždánické jednotky jej můžeme dělit na vrstvy podrohovcové, 

rohovcové, dynowské slínovce a šitbořické vrstvy. V střední oblasti godulského vývoje je 

menilitové souvrství doprovázeno zvýšeným přínosem písčité frakce. Mocnost souvrství 

nepřesahuje mocnost 100 m.  

 Závěr vývoje zastupují sedimenty krosněnského souvrství. Sedimentace probíhala 

v období egeru a je charakteristická typickým flyšovým vývojem. Jedná se o rytmické 

střídání šedých vápnitých jílovců a světlých vápnitých pískovců. Toto souvrství je 

spojováno velmi často s ždánicko-hustopečským souvrstvím ždánické jednotky. Z důvodů 

jejich velmi podobné litofacie vykazující mnoho společných znaků. Opětovně je toto 

souvrství považováno za méně mocné, které nepřesahuje mocnost 100 m. 

2.5. Předmagurská jednotka 
 
 Tato jednotka se nachází na styku dvou skupin. Jedná se zaprvé o skupinu vnějších 

příkrovů, tedy skupinu menilito-krosněnskou, a dále o skupinu magurskou (obr. č. 2). 

V některých případech je zařazována k vnější skupině příkrovů, ale v jiné zase k magurské 

skupině (Hruban 2007). Její poloha a prozkoumanost tyto domněnky umožňuje. Je to 

z důvodu toho, že o předmagurské jednotce toho víme poměrně málo a neznáme detailně 

její stavbu. Co víme je, že předmagurská jednotka se nachází v čelní části magurského 

nasunutí, kde vystupují velmi tektonicky narušené a oddělené části této jednotky.  

 V jednotce vyčleňujeme vzhledem k jejímu vývoji tři souvrství. Nejstarší souvrství, 

vyskytující se ve spodní části vrstevního sledu, je podmenilitové souvrství. Je mocné mezi 

300 až 500 m, přičemž je tvořeno z větší části vápnitým jílovcem, který je v horních 

vrstvách souvrství doprovázen čočkovitými tělesy pískovců. Souvrství je statigraficky 

zařazeno do období od campanu ve svrchní křídě, až do svrchního eocénu.  
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 Následující menilitové souvrství je svým vývojem velmi podobné vývoji 

v ždánické jednotce. Souvrství se vyvíjelo v období od spodního oligocénu do egeru. 

V souvrství je velký výskyt pozůstatků rybí fauny. Jeho mocnost v této jednotce není 

uváděna.  

 Sedimentaci předmagurské jednotky uzavírá chvalčovské, nebo také krosněnské 

souvrství. Souvrství nacházející se v tomto postavení je závěrečnou fází sedimentace 

v slezském bazénu, s výjimkou ždánické jednotky, kde sedimentace končí až v spodním 

miocénu. Charakteristická flyšová sedimentace, která probíhala stejně v godulském vývoji 

slezské jednotky, je spojována s vnější skupinou příkrovů. Chvalčovské vrstvy tedy 

můžeme zařadit do takzvané krosněnské litofacie, která postihla svým vývojem celý 

sedimentační prostor vnější skupiny příkrovů (Hruban 2007).  

 
Obr. č. 2: Schématická mapa Moravsko-slezských Karpat Zdroj: www.moravske-

karpaty.cz. 
1 - magurská skupina příkrovů, 2 - předmagurská jednotka, 3 - slezská jednotka, 4 - podslezská 

jednotka, 5 - předhlubeň, 6 - Český masív 
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2.6.  Menilitové souvrství  
 

 Menilitové souvrství svým vzhledem je velmi špatně určitelné. Nejenom tím, že má 

malé zastoupení, ale i tím, že je neúplně dochováno. Souvrství se nachází v oblasti 

Moravskoslezských Beskyd a v Podbeskydské pahorkatině. Zde je zastoupeno ve vnější 

skupině příkrovů a částečně také v magurské skupině. Tímto je myšlena předmagurská 

jednotka, kterou je obtížné přičlenit celkově do jedné skupiny a proto není jednoznačně 

rozhodnuto o jejím zařazení. Zastoupení ve vnější skupině je reprezentováno vývojem 

v ždánické jednotce, podslezské a slezské, kde je zachyceno v godulském vývoji 

(Přichystal a kol. 1993).  

Menilitové souvrství nemá jasně určené hranice s podložními vrstvami. Tímto je 

způsobeno nejednotné vymezení vrstev z kartografického hlediska. Dalším, ale menším 

otazníkem je hranice nadložních vrstev a přesné ukončení sedimentace v oblasti severní 

Moravy. Menilitové souvrství je mnohými autory deklarováno do období oligocénu 

(Menčík a kol. 1983). Jeho stáří se tedy pohybuje od zhruba 23 milionů let do 34 milionu 

let. Předtím než proběhlo toto zařazení, se udávalo jako svrchně eocenní (Eliáš 1998).  

 Za důvěryhodný klasifikační znak menilitového souvrství se považují žluto-hnědé, 

nebo tmavohnědé rohovce. Dále jsou v menilitovém souvrství určitelné polohy bělošedých 

jílovitých vápenců, které se vyskytují společně s tmavohnědými rohovci. Střídání tohoto 

výskytu s jílovci je úplně běžné. Jílovce podléhají lupenité či destičkovité odlučnosti 

(Menčík a kol. 1983). 

Významným znakem menilitového souvrství je obsah pozůstatků rybí fauny. Jde 

převážně o pozůstatky rybích šupin či úlomků rybích koster. Při výjimečném štěstí se 

nacházejí i celé zachovalé malé ryby. Žádnou zvláštností též není, že se ve vrstvách 

zachovaly zuhelnatělé pozůstatky rostlinného detritu. Již zmíněné jílovité vápence velmi 

snadno přecházejí do vápnitých jílovců. Je to způsobeno kolísáním vápnitosti okolo 50 %. 

Jílovce jsou často silicifikovány křemenem, ale také v mnohých případech jeho typem 

v podobě opálu. Velmi zřídka se v souvrství nacházejí vložky hrubozrnných pískovců 

přecházejících občas až do jemnozrnných slepenců, či drobových pískovců. Tyto polohy 

nepřesahují několik centimetrů ve vrstevním sledu, ale to neznamená, že jsou méně 

důležité. V souvrství je bio-klastický podíl prezentován jako rozsah mezi 7-12 % (Eliáš 

1998). Je důležité podotknout, že tento podíl bývá i větší, okolo 15 %. Nedílnou součástí 
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bio-klastického materiálu jsou též již zmíněné foraminifery, velké či malé, tak dále i 

úlomky schránek řas a jiných koster organizmů (Eliáš 1998).  

 Mocnost souvrství je díky své proměnlivost, v určitých lokalitách, vymezována na 

rozsah od 50 do 150 m.  
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3. Břidlicový plyn  
 

 Již z historie těžby uhlovodíků vyplývá, že se těžba jako taková bude čím dál víc 

přeorientovávat z tradičních ložisek (konvenčních) na ložiska netradiční (nekonvenční). Již 

v minulosti bylo toto typologické rozdělení ložisek ropy a zemního plynu známo, ovšem 

nepředpokládalo se, že netradiční ložiska budou v budoucnu využívána. Jejich 

nevyužitelnost byla v té době podmíněna používanými technologiemi a s tím navazující i 

ekonomickou stránkou věci. Ovšem po čase, kdy vzrůstala cena zemního plynu a ropy, 

začala se netradiční ložiska projevovat jako rentabilní a začala se díky tomuto jevu více 

zkoumat.  

 V netradičních ložiscích se potvrdilo obrovské množství zemního plynu. Tento plyn 

byl uzavřen v horninových strukturách. Následně došlo k vyčlenění tří základních typů 

plynu uzavřeného v horninách (obr. č. 3). Jedná se o takzvaný uzavřený plyn (Tight Gas), 

dále pak plyn obsažený v jílovcích a prachovcích, takzvaný břidličný plyn (Shale Gas), a 

slojový metan z uhelných vrstev (Coal Bed Methane) (Bujok a kol. 2012).  

 Z následujícího zhodnocení informací vzešel závěr, že v těchto typech ložisek je 

podstatně více zásob nežli v tradičních ložiscích (viz obr. 3). V dnešních dnech se výzkum 

netradičních ložisek zaměřuje převážně na plyn obsažený v břidlici, jílovci a slínovci.  

 

 
Obr. č. 3: Schematické zobrazení poměru celkových zásob uhlovodíků (povrch pyramidy) 

v tradičních a netradičních ložiscích. Zdroj: Bujok a kol. 2012. 
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3.1.  Zemní plyn v břidlicích (Shale Gas) 
 

 Jedná se o plyn uzavřený v hornině, ve které vznikl, tedy především v břidlicích. 

Mateční horninou bývá nejčastěji buď slínovec, jílovec nebo prachovec. Mateční hornina 

slouží jako kolektor plynu, a také zároveň je jeho izolátorem (Cílek 2011). Za těchto 

podmínek dochází k migraci plynu v horninovém prostředí přibližně z 60 %. V takovém 

prostředí je potlačen princip oddělení jednotlivých složek uhlovodíků (segregace), kdy se 

jednotlivé složky od sebe oddělují v závislosti na jejich fyzikálních vlastnostech. Horniny, 

které mají předpoklad na obsah zemního plynu, musí projít takzvaným „oknem“ 

generování plynu. Přičemž toto okno je vázáno na vysoký stupeň termické zralosti.  

Hlavním předpokladem vyhledávání těchto typů ložisek není tedy založen na poznatcích o 

uhlovodíkových pastích, ale na značném rozsahu jednotlivých vrstev, které předpovídají 

velký rozsah geologických zásob v případě splněných podmínek okna pro generování 

plynu (Bujok a kol. 2012).  

 

 
Obr. č. 4: Schématické znázornění tradičních (konvenčních) a netradičních 

(nekonvenčních) ložisek. Zdroj: Bujok a kol. 2012. 
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 Podmínky tohoto „okna“ produkujícího zemní plyn se mění s jednotlivými typy 

kerogenu. Kerogeny jako takové jsou polymerní organické látky. Organická teorie vzniku 

ropy je řadí na místo jednoho z prvních členů při vzniku ropy a zemního plynu.  Termická 

vyzrálost pro vyvíjení plynu musí být vyšší než 1,1 – 1,3 % Ro. S termickou zralostí je 

podstatně spjat genetický typ kerogenu, který tuto vlastnost podmiňuje. Za předpokladu, že 

nebyly podmínky zcela splněny se spolu s plynem muže utvořit i ropa, což v případě těžby 

představuje komplikaci a to z důvodu nemožnosti tuto ropu efektivně těžit.  

 V mateční hornině se zemní plyn vyskytuje převážně v pórech, které zde zůstaly po 

nahromadění a stlačení organických schránek. V těchto pórech se ovšem nachází tehdy, 

když zároveň s jejich vytvářením probíhá geneze plynu. Dále je možné plyn nalézt 

v útvarech lamin, kde jsou vázány mikropóry, lokálních puklinách a mikropuklinách. Za 

nejvhodnější mateční horninu zemního plynu jsou považovány laminované jílovito-

prachovité sedimenty, které obsahují více organické hmoty než 1 % Total Organic Carbon 

(TOC). Dalším nedílným znakem matečních hornin je správná teplotní přeměna v rozmezí 

mezi 1,1 % a 3 % Ro (obr. č. 13). Jedna z dalších podmínek s velkým vlivem na otázku 

zda se jedná o mateční horninu je typ kerogenu. Jak bylo výše zmíněno typ kerogenu má 

velký vliv na tvorbu plynu. Jako ideální typ kerogenu se předpokládá výrazně převládající 

mořský materiál rozkládající se při nižších teplotách (Bujok a kol. 2012). 

 Z hlediska vytěžitelnosti se jedná o ložiska s životností 20 – 30 let, přičemž 

návratnost takové investice se odhaduje na přibližně stejnou dobu, tedy okolo dvaceti let. 

V dnešních dnech probíhající průzkumné práce se zaměřují na polohy dosahující hloubek 

mezi 1 000 m, což představuje hranici geologickou a 4 500 m, což představuje 

ekonomickou hranici (Bujok a kol. 2012). 

3.2. Matečné horniny břidlicového plynu v ČR  
 

 V dnešních dnech se nejvíce nadějí na ověření plynodajných břidlic upíná 

k východní části Českého masivu a k flyšovým horninám Západních Karpat. V této oblasti 

se nacházejí totiž horniny s vysokým obsahem organického uhlíku. Jedná se o sedimenty 

středního devonu, karbonu, jury a paleogénu. Přesněji řečeno se jedná o jednotlivé vrstvy. 

Například v hornoslezské pánvi má tento potenciál ostravské souvrství, které je spojené 

s karbonskými uhelnými ložisky. Dále se uvažuje o spodním karbonu – kulmu, který 
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obsahuje částice správného kerogenu. Za významné zdrojové horniny se považují 

mikulovské slíny, které se vyskytují na jižní Moravě. Tyto horniny svrchní jury jsou 

bohaté na organické látky a to v rozmezí 0,2 % – 10 %. S nadějným typem kerogenu a 

vysokým obsahem organických látek se setkáváme i v horninách autochtonního paleogénu. 

Tyto další velmi důležité sedimenty náleží k nesvačilskému souvrství. Pro tuto práci je 

ovšem nejdůležitější předpoklad, že potencionálně k těmto nadějným sedimentů náleží i 

horniny související se sedimentací menilitového souvrství v oblasti západních Karpat. 

Horniny jsou zařazeny do spodního oligocénu a organické látky v nich nalézané jsou 

mořského původu. Obsah organického uhlíku u těchto vrstev je uveden v rozmezí mezi 

2,15 % a 22,15 % (Bujok a kol. 2012).  

 Jedním z dalších predikovaných nálezů odpovídající mateční horniny je v okolí 

Prahy a Berouna. Jde o silurské břidlice s obsahem 5 – 7 % organické hmoty (Cílek 2011). 

Další předpokládanou průzkumnou lokalitou je Podkrkonoší, kde má již firma BassGas od 

roku 2011 úspěšně zažádáno o průzkumné vrty (Sacher 2012). 
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4. Přehled nejvýznamnějších lokalit v ČR  
 

 V následující kapitole je udáván stručný přehled o jednotlivých zkoumaných 

lokalitách, na kterých byl proveden odběr vzorků pro potřeby bakalářské práce. V tabulce 

č. 1 je uvedena souřadnicová lokalizace jednotlivých míst odběrů vzorků na zkoumané 

lokalitě Chlebovice a na výchozech u řeky Olše na katastrálním území obce Bystřice nad 

Olší. Dále je do této kapitoly zahrnuta lokalita Loučka, která ovšem nebyla v rámci 

bakalářské práce zpracovávána. Jelikož lokalita Loučka patří mezi významné výskyty 

odkrytého menilitového souvrství, je povinností tuto lokalitu zahrnout do přehledu o 

lokalitách.  

 

Tab. č. 1: Souřadnice odebraných vzorků. 

Dok. 
Bod jméno souřadnice N souřadnice E 

        
Chleb Chlebovice 49 39 32,6 18 15 42,2 
BY1 Bystřice 49 37 38,2 18 43 09,6 
BY2 Bystřice 49 37 37,0 18 43 11,8 
BY3 Bystřice 49 37 35,4 18 43 14,0 
BY4 Bystřice 49 37 34,7 18 43 31,0 

BY7, 8 Bystřice 49 38 02,1 18 42 29,7 
 

4.1. Údolí řeky Olše u Bystřice  
 

 Tato lokalita představuje největší pásmo výchozů menilitového souvrství v oblasti 

Moravskoslezských Beskyd. Lokalita se nachází na katastrálním území Bystřice nad Olší, 

které spadá pod okres Frýdek-Místek. Přesná lokalizace výchozů se nachází 

východoseverovýchodně 1 900 m od kóty 386 m. n. m. především na levém břehu řeky 

Olše (obr. č. 5). V dané oblasti se nacházejí tři výchozy. Výchozy jsou zařazeny do 

systému přehledu o geologických lokalitách České geologické služby s identifikačním 

číslem 669 (Eliáš 1993). 

 Jak již bylo řečeno, na levém břehu toku Olše se nachází výchozy menilitového 

souvrství oligocenního stáří. Lokalita reprezentuje facii skluzů. Na bázi lokality se 

nacházejí jemně až středně zrnité písky až pískovce s vysokým podílem uhelno prachovité 

drtě (Menčík a kol. 1983). Toto zastoupení je doprovázeno silně písčitými vápnitými a 
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nevápnitými polohami jílů až jílovců. V těchto vrstvách je hojné zastoupení 

nedeponovaných drobných numulitů, rostlinné drti a útržky černého uhlí (Eliáš 1998). 

V nadloží dále nacházíme tmavošedé, proměnlivě písčité vápnité jílovce o nepravidelné 

mocnosti 5 – 80 cm. Jílovce se vyznačují vysokým obsahem bioklastické složky. Dále jsou 

na lokalitě hojně rozptýleny valouny slepence o průměru 150 cm, které jsou spojeny 

hnědošedou jílovcovitou matrix menilitového souvrství (Eliáš 1998). Výchozy jsou 

v nadloží často ohraničeny nastupující flyšovou sedimentací pískovců střídaných slepenci.  

Jeden z největších výchozů se nachází 400 m proti proudu řeky Olše od mostu 

spojujícího centrální část obce Bystřice s okrajovou částí obce s názvem Na Pasekách (obr. 

č. 5, 6). Jedná se o 200 m dlouhé skalní defilé na levém břehu řeky. Výchoz je vysoký až 8 

m. Počátek výchozu má výrazný flyšový charakter. Střídají se zde jemnozrnné pískovce, 

prachovce a tmavošedé jílovce. Směrem proti proudu řeky stoupá podíl jílovců a 

prachovců. Lokálně jsou zde rozšířeny slepence. Na obrázku č. 5 je tento výchoz 

znázorněn značkami odběrů vzorků BY 1 – BY 3 (černé hvězdy).  

Další odkryv se nachází na pravém nárazovém břehu cca 600 m proti proudu řeky 

od již zmíněného mostu. Výchoz je tvořen šedými prachovci, které jsou místy střídány 

tmavošedými jílovci (obr. č. 8). Ojediněle se zde vyskytují polohy výrazně bioturbovaných 

pískovců. Na obrázku č. 5 je tento odkryv označen jako BY 4.   

 Třetí výchoz, znázorněný na obrázku č. 5 jako odběr vzorů číslo BY 7 a BY 8, se 

nachází cca 900 m po proudu řeky od dříve zmíněného mostu spojujícím části obce 

Bystřice. Odkryv tvoří nárazový břeh na levé straně toku s výskytem laminovaných šedých 

až šedohnědých jílovců až prachovců s ojedinělým výskytem pískovce (obr. č. 9). Dále 

jsou zde patrné částečné skluzy.  

  Jednotlivé výchozy jsou dokumentačně zobrazeny na obr. č. 6 – 9.  
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Obr. č. 5: Výchozy menilitového souvrství v údolí řeky Olše v okolí Bystřice nad Olší. 

Zdroj: www.mapy.cz 

 
Obr. č. 6: Výchoz lokality: řeka Olše u Bystřice. Místo odběru vzorků BY 1 – 3.  Foto: 

Skupien Petr 
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Obr. č. 7: Výchoz lokality: řeka Olše u Bystřice. Místo odběru vzorku BY 2. Foto: Skupien 

Petr 

 
Obr. č. 8: Výchoz lokality: řeka Olše u Bystřice. Místo odběru vzorů BY 4, 5. Foto: 

Skupien Petr 
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 Obr. č. 9: Výchoz lokality: řeka Olše u Bystřice. Místo odběru vzorku BY 7,8. Foto: 

Skupien Petr 

4.2. Chlebovice  
 

 Na lokalitě Chlebovice bylo menilitové souvrství obnaženo při stavbě rychlostní 

silnice R48 mezi Rychalticemi a Frýdkem-Místkem. Vrstvy byly odkryty v roce 2011 a to 

v zářezu 200 m západně od průmyslové zóny v Chlebovicích (obr. č. 10). Výchoz byl 

stratigraficky zpracován v roce 2011 (Budík v tisku).  

 V zářezu byly odkryty šitbořické vrstvy menilitového souvrství podslezské 

jednotky. Jedná se o výchoz černošedých vápnitých i nevápnitých jílovců se zbytky ryb, 

které jsou místy lupenitě rozpadavé. V nevelkém zastoupení se objevují horizonty světle 

šedých laminovaných kokolitových slínů až vápenců, které by bylo možno petrograficky 

zařadit jako kokolitová křída. V nejvyšší části odkrytého vrstevního sledu znázorněného na 

obrázku 11 se objevily vložky světle zelenošedého vápnitého jílu s lavicemi do 12 cm 

rezavě zvětralého pelokarbonátu. Tyto nejvyšší části vrstevního sledu představují typické 

horniny náležející šitbořickým vrstvám, které jsou Budíkem stratigraficky zařazovány do 

období svrchního kiscelu. V odkrytých jílovcích a jílech se hojně nachází foraminiferový 
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plankton Globigerina praebulloides Blow, Globoturborotalita ouachitaensis  a chudý 

bentos s Bolivina crenulata Cush., cibicidy, astrorhizidy aj. (Budík v tisku). V těchto 

polohách se dále hojně nachází skelety a šupiny ryb perceformních, clupeidních a 

treskovitých druhů, které byli určeny RNDr. R. Gregorovou Ph.D.  

 Při odběru vzorků z této lokality pro potřeby bakalářské práce byla nalezena 

zachovalá kostra perciformní ryby (na obrázku 12), které byla předána k určení RNDr. R. 

Gregorové Ph.D. z Brna. R. Gregorová se domnívá, že se jedná o zástupce rodu 

Priacanthus.  

 
Obr. č. 10: Charakteristika polohy odběru vzorů CHLEB 1 – 4 na lokalitě Chlebovice. 

Zdroj: www.mapy.cz 
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Obr. č. 11: Výchoz menilitového souvrství ve výkopu rychlostní silnice R48. Místo odběru 

vzorků Chleb 1-4. Foto: Budík Miroslav 

 
Obr. č. 12: Perciformní ryba rodu Priacanthus. Délka 1 cm. 
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4.3. Potok Loučka  
 

 Lokalita se nachází v Zlínském kraji na katastrálním území Police okresu Vsetín. 

Jde o objekt 11 m vysoké stěny na pravém nárazovém břehu potoka Loučka mezi Policemi 

a Loučkou zhruba 450 m západně od kóty 305. Na lokalitě je zastižena podslezská a 

slezská jednotka. Výchoz je zařazen do systému přehledů o geologických lokalitách České 

geologické služby s identifikačním číslem 888 (Stráník 1993). Lokalita není zahrnuta do 

zpracování bakalářské práce.  

 Ve spodní části stěny jsou odkryty šešovské slíny podmenilitového souvrství 

zastoupené silně vápnitými jílovci s hojnou foraminiferovou mikrofaunou spodního 

oligocénu. V nadloží jsou vyvinuty tmavohnědé limonitové vápnité prachovité jílovce 

následované nevápnitými jílovci podrohovcových vrstev menilitového souvrství. Nad nimi 

jsou vyvinuty rohovcové vrstvy silicifikovaných tmavohnědých jílovců. V nejvyšších 

polohách stěny se nacházejí hnědé dynowské slínovce překryté štěrkovou terasou. Všechny 

vrstvy zastupující menilitové souvrství jsou hojné na výskyt oligocenní fauny v podobě 

úlomků ryb a planktonních organizmů.  
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5. Metodika  
 

5.1. Metodika přípravy vzorků  
 

 Vzorky pro určení obsahu organické hmoty byly zpracovány podle metodiky 

využívané pro palynologii. Organický materiál obsažený v odebraných vzorcích hornin byl 

získán rozpuštěním vzorku v kyselinách. Pro toto zpracování bylo odebráno 10 – 15 g 

vzorku, který byl následně podrcen na průměrnou zrnitost 2 mm. Následné rozpouštění 

připraveného drceného materiálu probíhá v koncentrované kyselině chlorovodíkové (HCl). 

 Po ukončení rozpouštění kyselinou chlorovodíkovou a promytí destilovanou vodou 

je do nádobky přidáno 200 ml kyseliny fluorovodíkové (HF). Po ukončení rozpouštění 

silikátů je následně kyselina slita a vzorek je opětovně několikrát propláchnut destilovanou 

vodou. Kombinace těchto dvou kyselin způsobila rozpuštění většiny neorganických látek 

ve vzorku.  

 Získání organického materiálu ze vzorku lze provést sítováním s využitím 

polyetylénových sít (průměr ok 15 µm). Toto sítování provádíme za pomoci ultrazvukové 

aparatury, která přispívá k odstranění drobných nežádoucích částic zbylých po rozpouštění. 

Ze síta jsou následně odebrány zbylé organické částice, které jsou umístěny na podložní 

sklíčka s glycerin-želatinou. Vzniklý preparát je zahříván, dokud se želatina nerozpustí a 

přikryt krycím sklíčkem. Okraje kontaktu dvou sklíček je překryt bezbarvým lakem pro 

dlouhodobé uložení preparátů.  

 Takto vytvořené preparáty jsou zkoumány pod mikroskopem Olympus BX40 

s fotozařízením.  

  

5.2. Metodika hodnocení organického materiálu 
 

 Pro znázornění veškerého obsahu organického materiálu obsaženého 

v palynologických preparátech (metodika výše) je používán termín „palynofacie“. Tento 

termín postihuje veškeré organické částice obsažené v preparátu. Patří sem nejen veškeré 

určitelné fosílie s organickou (buněčnou) stěnou, ale také všechny ostatní organické částice 
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(organická facie). V dnešní době se běžně využívá tzv. palynofaciální analýzy z důvodů 

získání paleoenvironmentálních dat, které se dále využívají k rekonstrukci sedimentačních 

bazénů (Batten 1982).  

K určitelným fosilním pozůstatkům patří palynomorfy, které zahrnují pylová zrna, 

spory a některé řasy (většinou se ale jedná o jejich klidová stadia – cysty), ale též 

chitinozoa, výstelky (tapeta) schránek foraminifer aj. Velikost palynomorf se pohybuje 

v rozmezí 5 – 500 μm. 

 Pro účel zhodnocení vzorků je nutné rozdělit jednotlivé organické částice podle 

následujícího dělení na: amorfní černé částice (zaoblené černé částice), černé hranaté 

částice, hnědé částice (hnědá hmota rostlinného původu), žluté částice (kutikuly rostlin), 

pylová zrna, spory, řasy (samostatně jsou vyděleny dinoflagláta) a vnitřní výstelky 

foraminifer. U některých preparátů je možné vyčlenit i žluto-hnědé částice, jakožto 

přechodový stupeň mezi hnědými a žlutými částicemi. V každém preparátu je poté nutné 

spočítat počet částic vhodných pro statistické zpracování, v případě této práce se jedná o 

cca 500 částic organických zbytků.  

 Složení organického materiálu nám charakterizuje organickou facii, genezi 

organické hmoty a typ kerogenu. Hodnocení vychází z metodiky používané 

k charakteristice ropomatečných hornin uvedené Battnem (1996). Typ kerogenu je 

vyhodnocen podle Tysona (1993) (obr. č. 13). 

 
Obr. č. 13: Trojúhelníkový diagram všech organických částic a jednotlivých typových 

ploch kerogenů. Zdroj: Tyson 1993 (vysvětlivky následující strana). 
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Vysvětlivky k obrázku č. 13: I – kerogen typu III; II – kerogen typu III; III – kerogen typu III nebo 

IV; IV – kerogen typu III nebo II; V – kerogen typu III>IV; VI – kerogen typu II; VII – kerogen 

typu II; VIII kerogen typu II>I; IX – kerogen typu II>I. 

 

5.3. Přeměny organické hmoty  
 

Přeměny organické hmoty jsou vyhodnocovány na základě změn barev palynomorf 

(pylových zrn, spor, řas). Na pozorování různých barevných odstínů při různých teplotních 

přeměnách bylo založeno několik numerických stupnic pro hodnocení stupně přeměny 

organické hmoty. Tyto stupnice a jejich jednotlivé stupně jsou svázány s fázemi zrání 

organické hmoty při vytváření uhlovodíků (obr. č. 14). U jednotlivých vzorků je velmi 

obtížné dosáhnout jednotnosti v určení stupně vyzrálosti organické hmoty. Určení je 

obtížné z důvodů proměnlivosti barvy jednotlivých částí podle tloušťky stěny a složení, 

podle stupně oxidace a degradace, a podle stupně přepracování organického materiálu. 

Některé skupiny palynomorf vykazují reakce se zvyšující se teplotou v závislosti na 

chemickém složení. Reakce jsou dostatečně odlišné jednotlivým chemickým složením, 

podle čehož je možno zjistit o jaké složení se jedná.  

 Pro vyhodnocení charakteristik teplotní přeměny organické hmoty byla použita 

stupnice teplotních změn organické hmoty TAS (Thermal Alteration Scale) vytvořená 

Battnem (1996). Metodika se řídí optickým pozorováním barvy palynomorf se zaměřením 

preferujícím řasy (Batten, 1996).  
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Obr. č. 14: Schéma závislosti vzniku ložisek uhlovodíků na teplotní přeměně organické 

hmoty. Zdroj: Batten 1996. 

5.4. Stanovení obsahu organického uhlíku  
 

 Pro správnou charakteristiku zkoumaných sedimentů byla provedena na vzorcích 

zpracovávaných bakalářskou prací analýza organického uhlíku: Total Organic Carbon 

(TOC). Jedná se o vzorky BY 1 – 5, BY 7, BY 8, CHLEB 2 – 4. Ze vzorků se odebralo 

přibližně 10 g materiálu, který byl následně velmi jemně pomlet a odeslán na 

specializované pracoviště.  

 Vzorky byly dále zpracovány na přístroji EuroEA 3000 (Eurovector Elemental 

Analyer), který je v držení Institutu geologického inženýrství Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava. Analýza byla provedena odborným personálem (Operator: 

M. Laborová). Stanovení organického uhlíku proběhlo po redukci karbonátů pomocí 

kyseliny chlorovodíkové. Výsledky byly vyhodnoceny a převedeny do procentuálního 

zastoupení k celému objemu horniny. Analýza byla provedena dne 21.2.2012. 
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6. Vyhodnocení  
 

 Tato kapitola se zabývá vyhodnocením odebraných vzorků BY 1-5,7,8 a CHLEB 1-

4 z lokalit Chlebovice (CHLEB) a údolí řeky Olše u Bystřice (BY). Z důvodu vysokého 

stupně zvětrání byl vyjmut vzorek CHLEB 1 z metody vyhodnocení organické hmoty a 

s tím souvisejícím vyhodnocením teplotní přeměny organické hmoty. Tento vzorek je 

pouze makroskopicky popsán v následující kapitole. Dále je nutno zmínit vyřazení vzorku 

BY 6 ze zpracovávání bakalářské práce a to z důvodu odběru horniny z výchozu jiného 

souvrství než menilitového.  

 

6.1. Makroskopický popis odebraných vzorků  
 

 Ke každému vzorku byl po odebrání vyhotoven stručný popis s makroskopickou 

charakteristikou vzorku. Místa odebrání vzorků jsou znázorněna v kapitole „4. Přehled 

nejvýznamnějších lokalit v ČR“ na obrázcích číslo 5 a 10. Dále jsou v kapitole 5. umístěny 

dokumentační fotografie míst odběrů vzorků (obr. č. 6-9,11).  

  

Vzorek: Chleb 1 
Název: silně navětralý prachovec s kořeny 
Barva: žluto až hnědo šedá 
Zrnitost: jemnozrnná aleuritická 
Složení: vápnité - ověřeno kyselinou 
Makroskopicky zřejmé minerály: ---- 
Textura a struktura: velmi dobře laminovaný, aleuritický 
Čerstvost: velmi navětralá až zvětralá 
Stav horniny: vlhká 
Plochy lomů: rovné podle lamin 
Hrany lomů: ostré 
Odlučnost: blanitá, díky nevětrání drolivá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jan Zahradník: Břidličný plyn v sedimentech menilitového souvrství  

2011/2012  29 

Vzorek: Chleb 2 
Název: silně navětralý jílovitý prachovec   
Barva: tmavě hnědo šedá až tmavě šedá   
Zrnitost: jemnozrnná aleuritická až pelitická  
Složení: vápnité - ověřeno kyselinou  
Makroskopicky zřejmé minerály: krystalický sádrovec na povrchu vzorku  
Textura a struktura: dobře laminovaný, aleuritický až pelitický, břidličnatý, navětráním 
rozpadavý 
Čerstvost: zvětralá  
Stav horniny: vlhká  
Plochy lomů: rovné  
Hrany lomů: ostré  
Odlučnost: blanitá, díky nevětrání drolivá  
 
 

Vzorek: Chleb 3 
Název: silně navětralý jílovitý prachovec   
Barva: tmavě hnědo šedá až tmavě šedá se zónami žluto šedými  
Zrnitost: jemnozrnná aleuritická až pelitická 
Složení: vápnité - ověřeno kyselinou  
Makroskopicky zřejmé minerály: krystalický sádrovec na povrchu vzorku 
Textura a struktura: špatně laminovaný, aleuritický až pelitický, břidličnatý, navětráním 
rozpadavý 
Čerstvost: zvětralá  
Stav horniny: vlhká  
Plochy lomů: lasturnaté  
Hrany lomů: zaoblené  
Odlučnost: nejasná  
 
 

Vzorek: Chleb 4 
Název: prachovitá břidlice  
Barva: tmavě hnědo šedá až tmavě šedá   
Zrnitost: aleuritická  
Složení: nezřetelné, nevápnité – ověřeno kyselinou  
Makroskopicky zřejmé minerály: krystalický sádrovec na povrchu vzorku  
Textura a struktura: dobře laminovaný, aleuritický, břidličnatý, navětráním rozpadavý 
Čerstvost: navětralá  
Stav horniny: vlhká  
Plochy lomů: rovné  
Hrany lomů: ostré  
Odlučnost: dobrá, lupenitá 
- velký obsah kůstek velkých ryb a šupin  
- nález celé rybky = cca 1 cm  
 
 
 
 



Jan Zahradník: Břidličný plyn v sedimentech menilitového souvrství  

2011/2012  30 

Vzorek: BY 1 
Název: písčitý prachovac    
Barva: hnědo šedá až černá    
Zrnitost: aleuriticko pelitická  
Složení: laminy pískovce s obsahem prachovce  
Makroskopicky zřejmé minerály: dírkovci vyplnění kalcitem, sádrovec  
Textura a struktura: břidličnatá s lamelami 
Čerstvost: čerstvá, jemně navětralá  
Stav horniny: vlhká  
Plochy lomů: rovné  
Hrany lomů: ostré  
Odlučnost: lasturnatá podle lamin, dobrá  
 
 

Vzorek: BY 2 
Název: jílovec     
Barva: šedo hnědá   
Zrnitost: pelitická  
Složení: drobnozrnné úlomky křemene, vápnitý - ověřeno kyselinou  
Makroskopicky zřejmé minerály: sádrovec  
Textura a struktura: břidličnatý prachovec se zónami písku, organika nezpozorována 
Čerstvost: čerstvá, jemně navětralá  
Stav horniny: vlhká  
Plochy lomů: lasturnaté   
Hrany lomů: zaoblené  
Odlučnost: dobrá podle lamin 
 
 

Vzorek: BY 3 
Název: písčitý prachovec   
Barva: tmavě hnědo šedá  
Zrnitost: jemnozrnně písčitá až prachovitá   
Složení: drobné úlomky křemene, vápnité - ověřené kyselinou  
Makroskopicky zřejmé minerály: sádrovec  
Textura a struktura: břidličnatý prachovec s příměsí písku, organika nezpozorována 
Čerstvost: čerstvá, jemně navětralá  
Stav horniny: vlhká  
Plochy lomů: lasturnaté   
Hrany lomů: zaoblené  
Odlučnost: dobrá podle lamin 
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Vzorek: BY 4 
Název: jílovitý prachovec   
Barva: tmavě šedá  
Zrnitost: prachovitá až jílovitá  
Složení: drobné úlomky křemene, vápnité - ověřené kyselinou  
Makroskopicky zřejmé minerály: sádrovec  
Textura a struktura: prachovec s lasturnatým lomem, organika nezpozorována 
Čerstvost: čerstvá, jemně navětralá  
Stav horniny: vlhká  
Plochy lomů: lasturnaté   
Hrany lomů: zaoblené  
Odlučnost: dobrá podle lamin 
 
 

Vzorek: BY 5 
Název: písčitý prachovec   
Barva: šedá  
Zrnitost: jemnozrnně písčitá až prachovitá   
Složení: drobné úlomky křemene, vápnité - ověřené kyselinou  
Makroskopicky zřejmé minerály: sádrovec  
Textura a struktura: břidličnatý prachovec s příměsí písku, organika nezpozorována 
Čerstvost: čerstvá, jemně navětralá  
Stav horniny: vlhká  
Plochy lomů: lasturnaté   
Hrany lomů: zaoblené  
Odlučnost: dobrá podle lamin 
 
 

Vzorek: BY 7 
Název: prachovitý pískovec   
Barva: tmavě hnědo šedá  
Zrnitost: jemnozrnně písčitá    
Složení: drobné úlomky křemene, vápnité - ověřené kyselinou  
Makroskopicky zřejmé minerály: sádrovec  
Textura a struktura: jemnozrnný prachovitý pískovec s proudovými stopami, s nerovnou 
odlučností, organické zbytky jsou reprezentovány úlomky kostí a šupin ryb 
Čerstvost: čerstvá  
Stav horniny: vlhká  
Plochy lomů: nerovné na vrstevních plochách   
Hrany lomů: zaoblené  
Odlučnost: dobrá podle lamin 
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Vzorek: BY 8 
Název: prachovitý pískovec 
Barva: světle hnědo šedá  
Zrnitost: jemnozrnně písčitá s prachovitým tmelem    
Složení: nepravidelné úlomky křemene, vápnité - ověřené kyselinou  
Makroskopicky zřejmé minerály: křemenná zrna, sádrovec  
Textura a struktura: břidličnatý prachovec s lamelami pískovce, organické zbytky jsou 
reprezentovány úlomky kostí a šupin ryb  
Čerstvost: čerstvá 
Stav horniny: vlhká  
Plochy lomů: nerovné na vrstevních plochách   
Hrany lomů: zaoblené  
Odlučnost: dobrá podle lamin 
 

6.2. Vyhodnocení organické hmoty a typu kerogenu  
 

 Vyhodnocení organické hmoty bylo provedeno podle metodiky zmíněné v kapitole 

5. Hodnocení bylo provedeno v laboratoři Institutu geologického inženýrství 

vyhotovitelem práce. Prvním krokem tohoto hodnocení bylo stanovení procentuálního 

zastoupení jednotlivých organických částic ve vzorku (tab. č. 2). 

 

Tab. č. 2: Zastoupení organických částic v jednotlivých vzorcích udávané v %. 

  Zastoupení organických částic ve vzorku (%) 

Vzorek řasy 
hnědé 
č. 

černé 
hranaté č. 

černé 
kulaté č. spory 

žluté 
č. 

pylová 
zrna  

hnědo-
žluté č. SUMA 

BY 1 14,31 35,60 20,18 17,98 1,28 9,91 0,73 - 100 

BY 2 14,78 39,92 11,32 8,64 3,45 20,15 1,73 - 100 

BY 3 14,34 53,24 7,47 4,91 0,79 19,09 0,20 - 100 

BY 4 17,47 12,86 41,46 23,80 0,77 3,65 0,00 - 100 

BY 6 14,13 10,46 47,34 21,28 2,94 3,30 0,55 - 100 

BY 7 3,14 70,98 2,75 4,31 1,18 17,45 0,20 - 100 

BY 8 3,26 64,76 4,24 2,77 1,96 20,72 2,28 - 100 

Chleb 2 6,31 34,41 2,70 0,72 1,08 21,80 2,34 30,63 100 

Chleb 3 3,08 35,73 4,79 3,08 4,62 25,64 2,91 20,17 100 

Chleb 4 1,67 35,69 3,90 0,37 1,12 23,61 2,60 31,04 100 
 

Jednotlivé typy organického materiálu byly sjednoceny do skupin 

charakterizujících jejich původ (tab. č. 3, obr. č. 15). Jde o základní tři skupiny následně 

použité k vyhodnocení typu kerogenu podle Tysona (1993), a to fytoklasty (žluté, 
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hnědožluté, hnědé, černé hranaté částice), palynomorfy (řasy, spory, pylová zrna) a 

amorfní organický materiál (AOM – černé kulaté částice).  

 

Tab. č. 3: Zastoupení kategorií organického materiálu v jednotlivých vzorcích udávané v 

%. 

  Zastoupení organického materiálu v % 
Vzorek: Fytoklasty: Palynomorfy: AOM: SUMA 

BY 1 65,69 16,33 17,98 100 
BY 2 71,40 19,96 8,64 100 
BY 3 79,77 15,32 4,91 100 
BY 4 57,97 18,23 23,80 100 
BY 6 61,10 17,62 21,28 100 
BY 7 91,18 4,51 4,31 100 
BY 8 89,72 7,51 2,77 100 
Chleb 2 89,55 9,73 0,72 100 

Chleb 3 86,32 10,60 3,08 100 
Chleb 4 94,24 5,39 0,37 100 

 

 Z grafického znázornění na obr. č. 14 je možno vyčíst typ kerogenu k jednotlivým 

vzorkům podle metodiky Tysona (1993). Ze získaných hodnot vyplývá, že vzorky BY 7,8 

a CHLEB 2,4 můžeme přiřadit ke kerogenu typu III (terestrický kerogen), vzorky BY 1,3,5 

ke kerogenu typu II nebo III (tj. kerogen akvaticko terestrický) a vzorky BY 2,3 a CHLEB 

3 ke kerogenu typu III nebo IV (fusinitivní kerogen). Fusinitivní kerogen můžeme také 

charakterizovat jako kerogen zuhelnatělých dřevitých částic.  
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Obr. č. 15: Znázornění charakteru jednotlivých vzorků.  

 

6.3. Vyhodnocení teplotní přeměny organické hmoty  
 

 Na základě výše uvedené metodiky bylo dále k jednotlivým vzorkům provedeno 

stanovení přeměny organické hmoty vlivem tepla. Stanovení proběhlo v laboratoři Institutu 

geologického inženýrství zhotovitelem práce pomocí mikroskopu Olympus BX 40. 

V následující tabulce číslo 4 jsou uvedeny výsledné hodnoty a barevná charakteristika 

teplotní přeměny. Dokumentačně jsou zde zobrazeny vybrané obrázky dokumentující 

organický materiál s určitou teplotní přeměnou (obr. č. 16-19). Teplotní přeměny tohoto 

materiálu jsou bohužel na fotkách zkresleny barevným rozlišením fotografie.  

U vzorků BY 1,2,3 a CHLEB 2 byla zjištěna teplotní přeměna 2/3 s barevnou 

charakteristikou žluto-oranžová. Dále byla zjištěna teplotní přeměna stupně 1/2 světle žlutá 

a to u vzorků BY 4 a 6. vzorku CHLEB 3 byla přiřazena oranžová až oranžově hnědá, což 

představuje typ 3. Vzorkům BY 7 a CHLEB 4 byla přidělena barva středně světle hnědá 

stupně 3/4. Nejvyššího stupně dosáhl vzorek BY 8, který byl klasifikován jako 4/5 barevně 

středně hnědý.  

Stanovené teplotní přeměny u vzorků se pohybují v rozmezí kolem 30-65 °C, což 

odpovídá odraznosti vitrinitu s Ro v rozmezí od 0,2 do 0,5. Tyto hodnoty ukazují, že 
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organický materiál je nezralý nebo v přechodném stádiu (tj. na počátku ropného okna). 

Nejvyšší stupeň zralosti byl dosažen v případě vzorku BY 8, kdy se jedná již o zralý 

organický materiál s možností vývoje ropy a mokrého plynu. Teplota přeměny se pohybuje 

v rozmezí 80-100 °C, tj. odraznost kolem 0,7-0,9. Tento vzorek již spadá do ropného okna 

a na počátek okna plynového.  

 

Tab. č. 4: Stupeň teplotní přeměny organické hmoty v jednotlivých vzorcích podle stupnice 

TAS (Batten 1996) 

Vyhodnocení tepelné přeměny  
Vzorek:  Stupeň teplotní přeměny: Barva stěny palynomorf 

BY 1 2/3 žluto-oranžová  
BY 2 2/3 žluto-oranžová  
BY 3 2/3 žluto-oranžová  
BY 4 1/2 světle žlutá 
BY 6 1/2 světle žlutá 
BY 7 3/4 středně světle hnědá 
BY 8 4/5 středně hnědá 
Chleb 2 2/3 žluto-oranžová  
Chleb 3 3 oranžová - oranžovo hnědá 
Chleb 4 3/4 středně světle hnědá 
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Obr. č. 16: Organická hmota vzorku BY 1 s žluto-oranžovou teplotní přeměnou.  

 
Obr. č. 17: Organická hmota vzorku BY 5 se světle žlutou teplotní přeměnou.  
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Obr. č. 18: Organická hmota vzorku CHLEB 3 s oranžovo-hnědou teplotní přeměnou. 

 
Obr. č. 19: Organická hmota vzorku CHLEB 2 s žluto-oranžovou teplotní přeměnou. 
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6.4. Vyhodnocení  obsahu organického uhlíku  
 

 Na základě zvolené metodiky a vypracování laboratorních zkoušek pro zjištění 

obsahu organického uhlíku profesionální laboratoří, je v této podkapitole udána tabulka 

číslo 5 s výslednými hodnotami procentuálního zastoupení uhlíku v hornině.  

 

Tab. č. 5: Procentuální obsah organického uhlíku (TOC). 

EuroVector 
Vzorek:  % N % TOC % H % S 

BY 1 0,207 4,389 1,033 1,729 
BY 2 0,323 5,574 1,924 2,038 
BY 3 0,279 5,357 1,131 1,781 
BY 4 0,251 4,495 1,344 1,747 
BY 5 0,277 4,619 2,311 1,981 
BY 7 0,240 10,810 3,590 1,368 
BY 8 0,247 10,658 4,183 0 
Chleb 2 0,220 9,631 1,550 0 
Chleb 3 0,228 7,377 1,620 0 
Chleb 4 0,302 14,828 1,981 0 

 

 U jednotlivých vzorků byl přístrojově stanoven procentuální obsah dusíku (% N), 

vodíku (% H), síry (% S) a Total Organic Carbon (TOC), neboli všechen organický uhlík 

v hornině. Obsahy síry jsou ovlivněny obsahem sulfidů v sedimentech (především pyritu). 

U vzorků z lokality Chlebovice síra chybí, je to dáno značným navětráním vzorků. 
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7. Závěr  
 

 Závěru bylo dosaženo mikroskopickým zpracováním jednotlivých vyhotovených 

vzorků, které byly následně prozkoumány z hlediska organické hmoty, typu její teplotní 

přeměny, typu kerogenu a stanovení organického uhlíku.  

  Menilitové souvrství na zkoumaných lokalitách je převážně tvořeno šedými až 

hnědošedými, výrazně laminovanými vápnitými jílovci až prachovci bohatými na 

organickou hmotu. Hodnoty celkového organického uhlíku v měřených vzorcích se 

pohybují v rozmezí mezi 4 a 11 % z čehož vyplývá, že horniny mají dostatečné množství 

tohoto materiálu na případné vyvíjení břidlicového plynu.  

Organická hmota převážně náleží kerogenu terestrického typu, který je vhodným 

materiálem pro produkci plynných uhlovodíků. U vzorků BY 7,8 a CHLEB 2,4 byl určen 

kerogen typu III, u vzorků BY 1,3,5 typy II-III a u vzorků CHLEB 3 a BY 2,3 typy III-IV. 

 Teplotní přeměna organického materiálu je u většiny vzorků nízká. Odpovídá 

teplotám okolo 30-60 °C, což je nízký stupeň zralosti maximálně odpovídající počátku 

ropného okna.  Teplotní přeměna a zralost vzorků s vyšším stupněm má paleoteplotu 

udávanou okolo 80 °C a stupeň zralosti s možností generování ropy. Ovšem tato práce je 

zaměřena na ověření možnosti vývoje břidlicového plynu, a proto je tento výsledek 

nechtěný. Ani v jednom ze vzorků se nepodařilo identifikovat stupeň přeměny sahající pod 

ropné okno, tj. do oblasti geneze plynu. 

 Z dosažených výsledků tedy vyplývá, že menilitové souvrství na zkoumaných 

lokalitách má velmi dobré parametry některých potřebných vlastností pro výskyt 

břidlicového plynu, ale bohužel neprošla dostatečnou tepelnou přeměnou. Závěrem je tedy, 

že na zkoumaných lokalitách je možné spíše očekávat výskyt ropy nežli břidličného plynu 

(Shale Gas). 

 

 

 

 

 

 

 



Jan Zahradník: Břidličný plyn v sedimentech menilitového souvrství  

2011/2012  40 

Literatura: 
Batten, D. J.: Palynofacies and petroleum potential. Chapter 26B. In: Jansonius. J. & 

McGregor, D. C. (ed.). Palynology: principles and applications, American Association of 

Stratigraphic Palynologists Foundation, Vol. 3. AASP Foundation, 1996, s. 1065-1084. 

 

Batten, D. J.: Palynofacies, paleoenvironments and petroleum. Journal of 

Micropaleontology, 1982, 1, s. 107-114. 

 

Bubík, M.: Geologické výsledky dokumentace zářezů na stavbě silnice R48 mezi 

Rychalticemi a Frýdkem-Místkem. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011, 

v tisku. 

 
Bujok, P., Skupien, P., Klempa, M., a kol.: Shale Gas, současnost a perspektivy možné 

těžby. Uhlí rudy geologický průzkum, 2012 (v tisku). 

 
Cílek, V.: Plyn ukrytý v kamení. Respekt XXII, 30, 71 – 73 s., 25.-31.7.2011 

 

Eliáš, M.: Geologické lokality: Olše u ústí potoka Kompařov. In: Česká geologická služba 

[online]. ČR: 1993. aktualizováno: 25.10.2010, [cit. 2012-10-04], formát HTML, 

Dostupný z www: <URL: http://lokality.geology.cz/669> 

 

Eliáš, M.: Sedimentologie podslezské jednotky. Praha, Český geologický ústav 1998, 48 s.  

 

Hruban, R.: Moravské Karpaty [online]. ČR: 2007. aktualizováno: 15.4.2012, [cit. 2012-

15-04], HTML formát, Dostupný z www: <URL: http://moravske-

karpaty.cz/priroda_soubory/geologie/predmagurska_jednotka.htm> 

 

Chlupáč, I., Brzobohatý, R., Kovanda, J., Stráník, Z.: Geologická minulost České 

republiky. Vyd. 1., Praha, Academia 2002, 436 s. 

 
Chlupáč, I., Brzobohatý, R., Kovanda, J., Stráník, Z.: Geologická minulost České 

republiky. Vyd. 2., Praha, Academia 2011, 436 s.  



Jan Zahradník: Břidličný plyn v sedimentech menilitového souvrství  

2011/2012  41 

 

Menčík, E., Adamová, M., Dvořák, J., a kol.: Geologie Moravskoslezských Beskyd a 

Podbeskydské Pahorkatiny. Praha, Academia 1983, 304 s. 

 

Přichystal, A., Obstová, V., Suk, M.: Geologie Moravy a Slezska. Brno, Moravské zemské 

muzeum 1993, 168 s. 

 

Přichystal, A., Hladilová, Š., Doláková, N., Brzobohatý, R., Musil, R.: Morava a Slezsko 

v geologické minulosti. Cyklus přednášek pořádaných Moravským zemským muzeem pro 

veřejnost v lednu 1996. Brno, Moravské zemské muzeum 1996, 41 s. 

 

Sacher, T.: Chytit ten správný stream. Respekt XXIII, 5, s. 21 – 23, 30.1.-5.2.2012 

 

Stráník, Z.: Geologické lokality: Potok Loučka. In: Česká geologická služba [online]. ČR: 

1993. aktualizováno: 21.4.2012, [cit. 2012-22-04], formát HTML, Dostupný z www: 

<URL: http://lokality.geology.cz/888>  

 

Tyson, R. V.: Palynofacies analysis. In: Jenkins, D. G. (ed.). Applied micropaleontology. 

Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, The Netherland 1993, s. 153-191.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jan Zahradník: Břidličný plyn v sedimentech menilitového souvrství  

2011/2012  42 

Seznam obrázků: 
 

Obr. č. 1: Geologická mapa Moravsko-slezských Karpat. Zdroj: Přichystal a kol. 1993. ... 3 

Obr. č. 2: Schématická mapa Moravsko-slezských Karpat  Zdroj: www.moravske-

karpaty.cz. .............................................................................................................................. 9 

Obr. č. 3: Schematické zobrazení poměru celkových zásob uhlovodíků (povrch pyramidy) 

v tradičních a netradičních ložiscích. Zdroj: Bujok a kol. 2012.......................................... 12 

Obr. č. 4: Schématické znázornění tradičních (konvenčních) a netradičních 

(nekonvenčních) ložisek. Zdroj: Bujok a kol. 2012. ............................................................. 13 

Obr. č. 5: Výchozy menilitového souvrství v údolí řeky Olše v okolí Bystřice nad Olší.. 

Zdroj: www.mapy.cz ............................................................................................................ 18 

Obr. č. 6: Výchoz lokality: řeka Olše u Bystřice. Místo odběru vzorků BY 1 – 3.  Foto: 

Skupien Petr ......................................................................................................................... 18 

Obr. č. 7: Výchoz lokality: řeka Olše u Bystřice. Místo odběru vzorku BY 2. Foto: Skupien 

Petr ....................................................................................................................................... 19 

Obr. č. 8: Výchoz lokality: řeka Olše u Bystřice. Místo odběru vzorů BY 4, 5. Foto: 

Skupien Petr ......................................................................................................................... 19 

Obr. č. 10: Charakteristika polohy odběru vzorů CHLEB 1 – 4 na lokalitě Chlebovice. 

Zdroj: www.mapy.cz ............................................................................................................ 21 

Obr. č. 11: Výchoz menilitového souvrství ve výkopu rychlostní silnice R48. Místo odběru 

vzorků Chleb 1-4. Foto: Budík Miroslav ............................................................................. 22 

Obr. č. 12: Perciformní ryba rodu Priacanthus. Délka 1 cm. ............................................. 22 

Obr. č. 13: Trojúhelníkový diagram všech organických částic a jednotlivých typových 

ploch kerogenů. Zdroj: Tyson 1993. .................................................................................... 25 

Obr. č. 14: Schéma závislosti vzniku ložisek uhlovodíků na teplotní přeměně organické 

hmoty. Zdroj: Batten 1996. .................................................................................................. 27 

Obr. č. 15: Znázornění charakteru jednotlivých vzorků. ..................................................... 34 

Obr. č. 16: Organická hmota vzorku BY 1 s žluto-oranžovou teplotní přeměnou. .............. 36 

Obr. č. 17: Organická hmota vzorku BY 5 se světle žlutou teplotní přeměnou. .................. 36 

Obr. č. 18: Organická hmota vzorku CHLEB 3 s oranžovo hnědou teplotní přeměnou. .... 37 

Obr. č. 19: Organická hmota vzorku CHLEB 2 s žluto-oranžovou teplotní přeměnou. ...... 37 



Jan Zahradník: Břidličný plyn v sedimentech menilitového souvrství  

   

Přílohy: 
I - Stratigrafické schéma mesozoika a terciéru flyšového pásma Západních Karpat na Moravě a ve Slezsku (Brzobohatý - Stráník in 
Chlupáč, Brzobohatý, Kovanda, Stráník 2011).  

 


	1. Úvod
	2. Geologie oblasti
	2.1.  Flyšové pásmo
	2.2.  Ždánická jednotka
	2.3.  Podslezská jednotka
	2.4.  Slezská jednotka
	2.4.1.  Godulský vývoj

	2.5. Předmagurská jednotka
	2.6.  Menilitové souvrství

	3. Břidlicový plyn
	3.1.  Zemní plyn v břidlicích (Shale Gas)
	3.2. Matečné horniny břidlicového plynu v ČR

	4. Přehled nejvýznamnějších lokalit v ČR
	4.1. Údolí řeky Olše u Bystřice
	4.2. Chlebovice
	4.3. Potok Loučka

	5. Metodika
	5.1. Metodika přípravy vzorků
	5.2. Metodika hodnocení organického materiálu
	5.3. Přeměny organické hmoty
	5.4. Stanovení obsahu organického uhlíku

	6. Vyhodnocení
	6.1. Makroskopický popis odebraných vzorků
	6.2. Vyhodnocení organické hmoty a typu kerogenu
	6.3. Vyhodnocení teplotní přeměny organické hmoty
	6.4. Vyhodnocení  obsahu organického uhlíku

	7. Závěr
	Literatura:
	Cílek, V.: Plyn ukrytý v kamení. Respekt XXII, 30, 71 – 73 s., 25.-31.7.2011
	Eliáš, M.: Sedimentologie podslezské jednotky. Praha, Český geologický ústav 1998, 48 s.
	Sacher, T.: Chytit ten správný stream. Respekt XXIII, 5, s. 21 – 23, 30.1.-5.2.2012
	Stráník, Z.: Geologické lokality: Potok Loučka. In: Česká geologická služba [online]. ČR: 1993. aktualizováno: 21.4.2012, [cit. 2012-22-04], formát HTML, Dostupný z www: <URL: http://lokality.geology.cz/888>
	Tyson, R. V.: Palynofacies analysis. In: Jenkins, D. G. (ed.). Applied micropaleontology. Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, The Netherland 1993, s. 153-191.
	Seznam obrázků:
	Přílohy:

