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Anotace práce 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Prvá část zahrnuje rešerše a studium 

geologických, litologických a strukturních vlastností horninového masivu v širším 

kontextu studované oblasti. Studovanou oblastí je ochranný pilíř jam ČSM Sever 

v karvinské dílčí pánvi. Karvinská dílčí pánev je součástí hornoslezské pánve. 

Hornoslezská pánev je karbonského stáří a hlavní deformace proběhly v době variského 

vrásnění. 

Ve druhé části je provedena analýza spodní části sušských vrstev a to jak z hlediska 

litologie, tak i z hlediska struktury horninového masivu. Analýza byla zaměřena na 

vlastnosti, které ovlivňují napěťový a deformační stav. To je významné a potřebné 

pro vedení hornické činnosti. 

 

Klíčová slova: karvinská dílčí pánev, spodní sušské vrstvy, jámový ochranný pilíř, 

litologie, strukturní analýza 

Summary 

Bachelor thesis is devided into two parts. The first one comprises bibliographic 

research and exloration of the geological, lithological and structural properties in the wide 

context of the studying region, which is shaft safety pillar of the ČSM-Nord Coal Mine in 

the Karviná Subbasin. Karviná subbasin is a part of the Upper Silesian Coal Basin 

(USCB). The USCB sedimented in Carboniferous and to the main deformations came in 

the Variscan Orogeny. 

In the second part is the lithology, and structure of rock mass in the above defined 

region analysed. The properties were analysed which can influenced the stress state and 

possible deformation in the rock mass. I tis very useful and significant for mining and mine 

working stability. 

Keywords: Karviná subbasin, Lower Sušské Member, safety shaft pillar, litology, 

structural analysis 
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Seznam použitých zkratek 

HP  hornoslezská uhelná pánev 

GZW  Górnośląskie Zagłębie Węglowe 

ČSM  Důl ČSM (Československé mládeže), vnitřní organizační složka OKD, a.s. 

OP  ochranný pilíř 

ČHP  česká část hornoslezské pánve 

sk.f.h  skupina faunistických horizontů 

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

KDP  karvinská dílčí pánev 

DP  dobývací prostor 
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1 Úvod 

1.1  Cíl práce a použitá metodika 

Cílem této bakalářské práce je základní popis a analýza geologických podmínek 

vybrané části horninového masivu spodních sušských vrstev v ochranném pilíři (dále OP) 

jam závodu sever Dolu ČSM na základě vybrané důlní dokumentace. Obsahem práce je 

základní popis geologické stavby v širším kontextu zájmové oblasti zpracovaný na základě 

doporučené literatury. Součástí je rovněž analýza geologických poměrů zájmové oblasti ve 

vybraných slojích a meziložích slojí včetně jejich základní prostorové interpretace. Pro 

tento účel byly zpracovány: 

 vertikální geologický řez v oblasti ochranného pilíře jam ČSM sever, 

 synoptické mapy izolinií mocností a vrstevnic slojí, 

 synoptické mapy izolinií mocností meziloží slojí, 

 synoptické mapy izolinií percentuálního výskytu pískovců a slepenců, 

 synoptické mapy izolinií lavic pískovců a slepenců o mocnosti větší než 5 m. 

K základní analýze geologických podmínek v okolí ochranného pilíře závodu sever 

Dolu ČSM (mimo uvedené literatury) byly použity materiály: 

 základní důlní mapy slojí č. 25 (686), 26a (684), 28 (674), 29a (652), 

29b v.l. (649), 29b sp.l.(648), 30 (634), 32 (624), 33a (608) a 33b (606) , 

 dokumentace vybraných geologicko – průzkumných vrtů. 

Základní analyzované parametry horninového masivu, které byly odečteny 

z dokumentace geologicko-průzkumných vrtů a byly následně použity jako vstupní data 

pro konstrukci izolinií v hodnocené oblasti uvádí přehledně Příloha č. 1. 

1.2 Stručný popis geologie hornoslezské pánve se zaměřením na 
studovanou oblast 

Oblast OP vybraná ke studiu leží v dobývacím prostoru Dolu ČSM, v karvinské 

dílčí pánvi, která je součástí hornoslezské černouhelné pánve (dále HP). HP je nedílnou 
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součástí moravskoslezské oblasti českého masívu. HP se nachází na území České 

republiky a Polska. V Polsku je označována jako Górnośląskie Zagłębie Węglowe - GZW 

(Dopita et al.1997). HP se rozprostírá na ploše přes 7000 km2, z čehož asi 1550 km2 

zaujímá plocha uhlonosného karbonu na území České republiky. Zbývající část se nachází 

na území severního Polska. Jižní omezení české části pánve není bezpečně ověřeno. 

Z vrtného průzkumu a paleografických studií lze soudit, že plošný rozsah české části 

hornoslezské pánve (dále jen ČHP) je nepochybně podstatě větší. Karbonské sedimenty se 

noří pod příkrovy Vnějších Západních Karpat a nelze vyloučit, že i ve značné hloubce 

vystupující uhlonosná jednotka na jižní Moravě (tzv. němčičská pánev) představuje 

pokračování HP. Dnešní HP je pouze denudačním zbytkem původně daleko rozsáhlejší 

pánevní struktury vyplněné sedimenty devonu, spodního  a svrchního karbonu. V nadloží 

tohoto komplexu se nalézají autochtonní sedimenty kenozoického stáří, jakož i horniny 

karpatských příkrovů. Na povrch vystupuje produktivní karbon jen ojediněle v malých 

výchozech na ostravsko-karvinském hřbetu mezi Petřkovicemi, Ostravou a Karvinou. 

V české části hornoslezské pánve rozlišujeme dvě oblasti, a to oblast ostravsko-karvinskou 

a podbeskydskou (Martinec et al. 2005)  

 
Obr. 1 - Schématická mapa české části hornoslezské pánve (převzato Martinec et al. 2005). 
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V podbeskydské oblasti (jižně od bludovického výmolu) se vymezují tyto části: 

příborská, těšínská, mořkovská, frenštátská a jablunkovská (Obr. 1). Ostravsko-karvinská 

oblast je rozdělena orlovskou strukturou na část ostravskou (s dílčími oblastmi ostravskou 

a petřvaldskou oddělené michálkovickou strukturou) a karvinskou. ČHP je nejvýznamnější 

černouhelnou pánví České republiky. Byla proto předmětem systematického geologického 

průzkumu, ale také intenzivní, více než 200 let trvající těžby (Martinec et al. 2005).  

1.3 Stručný přehled litologické stavby a stratigrafie karvinské dílčí pánve 

Karvinská dílčí pánev (dále KDP) představuje dílčí strukturu české části 

hornoslezské pánve, omezenou na západě orlovskou vrásovou strukturou, na severu 

a východě hranicí s Polskem, na jihu bludovickým zlomem. Odpovídá tektonicky nejníže 

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

sedimenty karvinského souvrství. Uhlonosné sedimenty v KDP se vyvíjely z podložních 

neproduktivních sledů hradecko – kyjovických vrstev bez přerušení sedimentace. Dělíme 

je do dvou základních jednotek – souvrství ostravského a karvinského (Obr. 2). Obě 

souvrství se od sebe výrazně liší charakterem sedimentů, mocností, plošným rozsahem 

a vývojem uhelných slojí  

Ostravské souvrství, reprezentující paralické uhlonosné molasy, bylo jako 

statigrafická jednotka poprvé definovano Štúrem (Stur 1877). Je spodnonamurského stáří 

a je doloženo četnými faunistickými nálezy. Značný statigrafický význam mají také nálezy 

flóry. Vývoj souvrství přechází plynule z kyjovických vrstev a sedimentace je ukončena 

hiátem nad Gaeblerovým mořským patrem. Ostravské souvrství se člení na čtyři 

litostratigrafické jednotky – vrstvy petřkovické, hrušovské, jaklovecké a porubské (Obr. 2). 

Hranice mezi jednotlivé jednotky je kladena do významných mořských horizontů (Dopita 

et al. 1997). 

Petřkovické vrstvy jsou nejstarší litostratigrafickou jednotkou ostravského souvrství 

nazvané podle obce Petřkovice. Její spodní hranice je dána stropem sk.f.h Štúra. Svrchní 

hranice je dána stropem hlavního ostravského brousku (Dopita et at. 1997). V ostravské 

části jsou až 760 m mocné, směrem k východu a jihu jejich mocnost postupně klesá až 

na 400 m. Převažují jemno až střednozrné pískovce nad ostatními horninami (Martinec et 

al. 2005). 
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Hrušovské vrstvy jsou členěny do dvou dílčích jednotek, spodních a svrchních 

hrušovských vrstev. Báze hrušovských vrstev je kladena do stropu ostravského brousku, 

svrchní hranici tvoří komplex mořských horizontů sloje Enna (225). I zde je mocnost 

vrstev redukována východním směrem, když v karvinské oblasti dosahují mocnosti kolem 

400 m.  

Spodní hranici jakloveckých vrstev představuje strop mořských horizontů sloje 

Enna, svrchní hranici tvoří strop skupiny mořských horizontů Barbory. Také zde je patrná 

redukce mocnosti až o 35% v porovnání s ostravskou oblastí (Dopita et al. 1997).  

Spodní hranici porubských vrstev tvoří strop skupiny mořských horizontů Barbory. 

Svrchní hranice této jednotky a celého ostravského souvrství je kladena do počvy sloje 

Prokop (504). Úplná mocnost porubských vrstev je známá jen z Karvinska a Frenštátska. 

Na západě Karvinska v orlovské struktuře činí 670 m až 720 m, směrem k východu tato 

mocnost klesá až na 380 m.  

Karvinské souvrství reprezentující v ČHP kontinentální uhlonosnou molasu (střední 

a svrchní namur, westphal A) je samostatnou jednotkou vzniklou po tektonické inverzi 

a hiátu ke konci spodního namuru. Nasedá diskordantně na porubské vrstvy ostravského 

souvrství. Dělí se na vrstvy sedlové, sušské (spodní a svrchní) a doubravské s.l. 

(doubravské s.s. a vyšší doubravské), Dopita et al. 1997. 

Spodní hranice sedlových vrstev je kladena do těsného podloží sloje Prokop, 

svrchní hranici tvoří počva sloje 33a (606), Dopita et al. 1997. Biostratigraficky přísluší 

sedlové vrstvy střednímu namuru a spodní části svrchního namuru. Sedlové vrstvy jsou na 

území ČHP známy z Karvinska a z podbeskydské oblasti. V závislosti na litologickém 

vývoji se mocnost sedlových vrstev na Karvinsku pohybuje od 150 m do 350 m (Martinec 

et al. 2005). Mocnost sedlové jednotky v karvinské oblasti se tedy výrazně ztenčuje 

k okrajům sedimentačního prostředí k SZ a JV, vzrůstá k S, kde navazuje na stejnosměrný 

nárůst mocnosti na polském území (Dopita et al 1997). Nejvýznamnějším litologickým 

rysem sedlových vrstev je výrazná převaha pískovců a slepenců. Jílovce a prachovce se 

vyskytují pouze v bezprostředním okolí uhelných slojí. 
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Obr. 2 . Litostratigrafické členění karbonu hornoslezské pánve (převzato Dopita et al. 1997). 
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Pískovcové a slepencové polohy jsou jak ve vertikálním tak horizontálním profilu značně 

nestálé, což má za následek časté vykliňování a erodování slojí (Waclawik 2009, Dopita et 

al. 1997). 

Jednotku sušských vrstev definoval Šusta (1928a) podle obce Suchá. Spodní 

hranice je kladena do počvy sloje 33b (605) a svrchní hranice do počvy sloje 16 (804). 

Sušské vrstvy podobně jako celé karvinské souvrství jsou poměrně chudé na nálezy fauny. 

Nejrozšířenější, celopánevně významnou faunistickou polohou je horizont Huberta 

v nadloží sloje 25 – Hubert (804), která zároveň tvoří hranici mezi spodními a svrchními 

sušskými vrstvami a zhruba odpovídá i hranici mezi namurem a westphalem. Sušské 

vrstvy vystupují v úplném vývoji pouze na Karvinsku. Mocnost této jednotky se 

v karvinské oblasti pozvolna snižuje jižním směrem , až celá jednotka zcela vymizí vlivem 

náhlého klesání paleoreliéfu v bludovickém výmolu. Mocnost spodních sušských vrstev se 

pohybuje mezi 178 m a 265 m, průměrně činí 230 m. Mocnost svrchních sušských vrstev 

se pohybuje od 107 m do 160 m, v průměru dosahuje 135 m (Dopita et al. 1997). Celková 

mocnost sušských vrstev dosahuje v průměru 370 m. Litologicky navazují spodní sušské 

vrstvy na vývoj sedlových vrstev. Polohy slepenců se však vyskytují ojediněle, a to jen 

v karvinské oblasti, kde mají charakter tenkých vložek v pískovcích. Ve svrchních 

sušských vrstvách je již patrné zjemnění sedimentů (Martinec et al. 2005). 

Doubravské vrstvy s.l.,jejichž spodní hranice je kladena do počvy sloje 804, jsou 

nazvané podle obce Doubrava (Šusta 1928a) . Svrchní hranice této jednotky je erozní. 

Jednotka byla později rozdělena na dvě samostatné části, doubravské vrstvy s.s. a vyšší 

doubravské vrstvy. Svrchní hranice doubravských vrstev s.s. je kladena do počvy sloje 

876. Doubravské vrstvy s.s. se vyskytují pouze v karvinské oblasti v DP dolů Lazy, 

Doubrava, ČSA, Darkov a ČSM. Vyšší doubravské vrstvy jsou zachovány jako erozní 

zbytky jen v DP dolů Doubrava, ČSA, ČSM. Mocnost doubravských vrstev s.s. je 

v rozmezí 220 až 260 m. Nejvyšší mocnost 340 m vyšších doubravských vrstev je známá 

v DP lokality ČSA. Litologie stratigrafické jednotky doubravských vrstev je proměnlivá 

(Dopita et al. 1997). Zatímco v doubravských vrstvách s.s. se podíl pískovců pohybuje 

v rozmezí 39 % – 82 %, ve vyšších doubravských vrstvách pak již zcela převažují 

jemnozrnnější sedimenty, když podíl pískovců klesá na cca 30 % ( Dopita et al 1997). 
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Uhelné sloje byly od počátku hornické činnosti označovány na dolech různými 

čísly nebo jmény, která jsou používaná převážně jako místní označení dodnes. V roce 1959 

byl zaveden pro označení slojí třímístný číselný kód. První číslo v něm označuje příslušnou 

litostratigrafickou jednotku v posloupnosti od nejstarších (petřkovické vrstvy: 001 až 099) 

k nejmladším (vyšší doubravské vrstvy: 900 až 984) Martinec et al. (2005). 

Uhelné sloje v karvinské dílčí pánvi jsou většinou nestálé až poměrně stálé, řada 

slojí má nahodilý vývoj, tj. jsou vyvinuty pouze na malé ploše. Skutečně stálé sloje, 

vyvinuté na velké ploše, jsou spíše výjimkou (Nevlud 2010).  

V ostravském souvrství je udávaná průměrná mocnost slojí 73 cm. Nejvyšší 

průměrnou mocností v ostravském souvrství je známá sloj Mohutný (368), dosahující na 

velkých plochách mocnosti 2 m – 4 m. V karvinském souvrství je udávaná průměrná 

mocnost slojí 180 cm. Největší průměrnou mocnost vykazuje sloj Prokop (504), v Dole 

ČSM dokonce přes 15 m (Dopita et al. 1997). 

Uhelné sloje se ztenčují až vykliňují, štěpí se ve více lávek nebo se spojují (Obr. 3) 

 

Obr. 3 Vyklínění sloje 642 (Leopold) v pestrých vrstvách. Spodní sušské vrstvy, Důl Doubrava (převzato 

Dopita et al. 1997). 
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Nejčastější štěpení a spojování slojí je charakteristické v ostravském souvrství 

pro sloje hrušovských vrstev, ale i pro skupiny slojí v petřkovických vrstvách. 

V karvinském souvrství jsou pak charakteristické pro sloje spodních sušských vrstev 

(Dopita et al. 1997). V prvé fázi štěpení se objeví ve sloji proplástky, jejichž mocnost stále 

narůstá, v další fázi se v mocném proplástku tvoří petrograficky diferenciované vrstevní 

členy, které pozvolna dají vznik samostatným základním cyklům. Příkladů štěpení slojí 

v dobývacím prostoru Dolu ČSM a blízkém okolí je řada. (Nevlud 2010). Počet proplástků 

vzrůstá někdy natolik, že sloj se stává nedobyvatelnou. Nezřídka se setkáváme 

s opakováním tenkých pásků uhlí a jalových hornin, což bývá běžně označováno jako 

prorostlé uhlí (Dopita et al. 1997) Změny mocnosti sloje vyvolávají také vtisky 

protažených těles tvořenými psamity a aleuropelity situovanými v bezprostředním nadloží 

sloje do relativně plastické uhelné sloje. V hornické praxi jsou označovány jako tzv. stlaky, 

stlak je víceméně provozní termín, geologickým termínem je eroze. Provází je místy 

i zvětšení mocnosti sloje, křehká i plastická deformace uhlí (Martinec et al. 2005). 

Morfologické jevy erozivního původu, jevící se jako korytovité zářezy, případně 

i jako plošně rozsáhlé zářezy do povrchu slojí, jsou známy z karvinského i ostravského 

souvrství. Výmoly a erozivní jevy v karvinském souvrství jsou typickým znakem 

sedlových vrstev. Ovšem i ve vyšších stratigrafických jednotkách nejsou vzácné. Tyto 

erozivní jevy částečně nebo zcela redukují mocnost sloje. Bývají brázdovitého nebo 

vanovitého typu a velmi nepravidelného průběhu. Z hlediska genetického je Dopita (1997) 

dělí na syngenetické a postgenetické. První se vyznačují akumulací rostlinného materiálu 

a faktem, že při rozmrštění sloje do tvaru „rybího ocasu“ má každý odslojek kořenovou 

půdu. Při postgenetické erozi dochází ke smytí a odnosu již prouhelněné substance 

(Nevlud 2010). 

V DP Dolu ČSM byly ověřeny erozivní jevy a výmoly již při dobývání sušských 

slojí např. ve sloji 28 (674), 29b.v.l.(649) Výrazné erozivní jevy komplikující otvírku, 

přípravu a těžbu byly v sušských vrstvách ověřeny v souslojí slojí 33a (608), 33b (606). 

Litologický vývoj těchto slojí má již charakter sedlových vrstev. V sedlových vrstvách 

jsou eroze poměrně častým jevem (Nevlud 2010).  

V ostravském i karvinském souvrství byly zjištěny tufogenní sedimenty, které se 

liší petrografickým složením i plošným rozsahem, z nichž některé jsou plošně stálé a jsou 
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využívány při řešení otázek korelace a identifikace slojí. Pro korelaci a identifikaci slojí 

mají v HP velký význam tonsteiny a arginilizované tufy, které vznikly přeměnou produktů 

synsedimentárního vulkanismu. Sopečný popel pokryl většinou celou oblast, proto jsou 

tufogenní horizonty velmi dobrými korelačními horizonty. Tonsteiny jsou horniny, které 

vznikly přeměnou sopečného tufu bez kontaminace terigenním materiálem. Argilizované 

tufy, běžně nazývané jako brousky, tufity, křemenné pelity  jsou sopečné tufy, které byly 

před přeměnou nebo po ní kontaminovány terigenním materiálem. Tufogenní horizonty lze 

dobře odlišit od ostatních karbonských hornin (Nevlud 2010) . 

1.4 Tektonická stavba karvinské dílčí pánve  

KDP, v níž leží dobývací prostor Dolu ČSM, je nejvýchodnější dílčí pánví české 

části hornoslezské pánve. Leží východně od orlovské struktury a má objektivně 

nejjednodušší tektonickou stavbu v rámci české části uhelné pánve (Dopita et al 1997). 

HP je jako celek strukturně výrazně asymetrická. Tuto asymetrii pánve lze sledovat jak ve 

směru zhruba poledníkovém, tak i rovnoběžkovém (Grygar et al 1989, 2011). Lze říci, že 

mobilita pánve roste k severu a západu, což dokládají složitější a komplikovanější 

deformace ve zmíněných směrech. Na rozdílném stupni deformací se podílely deformační 

zóny pevného rigidního podloží brunovistulika – kadomského strukturního patra, ale 

především deformační pochody v oblasti variského strukturního patra v průběhu variské 

orogeneze. Ve své práci používám členění podle Foldyny a Kumpery (in Dopita et al. 

1997). Ti rozdělují hornoslezskou pánev na oblast variské předhlubně, kde rozlišují zónu 

s holomorfním a zónu s idiomorfním vrásovým stylem a oblast hornoslezského bloku 

porušenou převážně zlomy. Hranici mezi oblastí předhlubně a oblastí hornoslezského 

bloku tvoří orlovská struktura. Z hlediska hornického představuje oblast předhlubně 

ostravskou a petřvaldskou dílčí pánev, zatímco oblast hornoslezského bloku dílčí pánev 

karvinskou.  

Základní struktury v karvinské dílčí pánvi podléhají dvěma převažujícím směrům 

SSV - JJZ (S – J, SSZ – JJV) a ZSZ – VJV (Z – V). Vytvářejí systém víceméně 

pravidelných ker. Základními deformačními strukturami jsou poklesy, pravděpodobně 

v některých případech kombinované s horizontálními posuny (Grygar et al. 1989 in Ptáček 

1999). Méně zastoupeny jsou přesmyky a násuny reprezentované plochými strukturami 

majícími znaky mezivrstevních prokluzů (Grygar et al. 1989). Podélné hlavní zlomy 
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vytvářejí karvinský příkop, příčné doubravskou hrásť (Brieda et al. 1975 in Dopita et al. 

1997), která k severu přechází do doubravského příkopu (Grygar et al. 1989). Poklesové 

zlomy zde sice tvoří základní deformační prvky, avšak systémy plochých přesmykových 

násunů zjištěné v poslední době ve spodních sušských a sedlových vrstvách i ve východní 

části hornoslezského bloku (tzv. východní přesmyk v dobývacím prostoru Dolu ČSM) 

svědčí více o pohybech konvergentních spojených s akrecí.  

Uložení vrstev v oblasti Dolu ČSM je relativně klidné, neporušené vrásovými, 

konjunktivními strukturami. Generelní úklon vrstev je 10° až 12° k VSV až SV. Lze 

sledovat jen lokální zvlnění vrstev. Je zřetelné především mezi poruchami „A“ a „C“ 

v oblasti ker 2A a 2B. Lokální zvlnění vrstev je rovněž mezi poruchami stonavskou 

a albrechtickou v oblasti karvinského příkopu (Ptáček 1999). 

Zlomová stavba KDP je charakteristická dvěmi základními systémy, stejně jako 

v celé české části hornoslezské pánve, a to poledníkovým, podélným směrem S-J až SSV-

JJZ a rovnoběžkovým, příčným směrem zhruba Z – V. Hlavními podélnými zlomy jsou 

především stonavská a albrechtická porucha omezující karvinský příkop, porucha Gabriela, 

porucha Barbora, hlubinská porucha, porucha Olše a na východě v oblasti státní hranice 

s Polskem těšínský zlom. Mezi hlavní zlomy příčného směru jsou zahrnovány především 

zlomy omezující dětmarovický příkop a společně tvořící rozsáhlou strukturu, 

dětmarovickou střižnou zónu. Jsou to poruchy dětmarovická, doubravský zlom a porucha 

Eleonora. Dále je nutno jmenovat poruchy žofinská, lazecká, jindřišská a Dora. 

Dětmarovická střižná zóna má z regionálního pohledu řídící význam ve strukturně – 

tektonické stavbě hornoslezského bloku. Je považována za pravostranné horizontální 

posuny kombinované pravděpodobně rovněž s poklesy (Grygar et al. 1989 in Ptáček 1999). 

Jak jsem již uvedla, v karvinské dílčí pánvi jsou přítomny i přesmykové struktury a ploché 

vrásy, z nichž jmenuji jako nejvýznamnější centrální přesmyk a východní přesmyk, 

z vrásových struktur pak především sušské sedlo.  

Mezi nejvýznamnější zlomové struktury v oblasti Dolu ČSM patří stonavská 

porucha, albrechtická porucha, těšínský zlom, porucha X, porucha Olše, poruchy A, B, C, 

D, E1, E2, E3, F, G a H.  

Stonavská porucha tvoří západní ohraničení  karvinského příkopu. Probíhá S – J 

směrem celým hornoslezským blokem od dětmarovického k bludovickému výmolu a tvoří 
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přirozenou demarkaci mezi Dolem ČSM a 9. květen, resp. hranici dolů ČSM a Darkov 

s Gabrielou byla stonavská porucha ověřena jak z nadloží východní kry (ze strany Dolu 

9. květen), tak i z podložní západní kry (ze strany Dolu 9. květen). Její amplituda je značně 

proměnlivá. Zatímco ve střední části v dobývacím prostoru Dolu Darkov dosahuje pouze 

60 m, zvětšuje se k jihu prudce až na 250 m a k severu na 100 m. Úklon je také různý 

a mění se od 50° do 70° k V (Nevlud 2010). 

Východní ohraničení karvinského příkopu tvoří albrechtická porucha. S-J směrem 

probíhá paralelně se stonavskou poruchou. Tato velká regionální struktura probíhá plynule 

od bludovického výmolu k S až za dětmarovický výmol. Ve svrchních partiích je porucha 

tvořena dvěma pásmy směrem do hloubky a k jihu se spojujícími v jedno. Celková 

amplituda obou zón dosahuje až 420 m a stejně jako ostatní poruchy se k jihu snižuje. 

Úklon je k Z 60° až 65° (Nevlud 2010). 

Východní ohraničení analyzované oblasti tvoří těšínský zlom, probíhající podél 

státní hranice s  Polskem. Zlomová plocha se sklání 60° – 65° k ZSZ a amplituda 

vertikálního přemístění je 50 m až 130 m a vzrůstá k J. Struktura byla ověřena relativně 

méně než jiné regionální struktury. Přesto je známá šířka poruchové zóny, která činí až 5 m 

a je vyplněna mylonitizovanými horninami. Nápadný je velmi proměnlivý směr zlomové 

plochy, generelně však dodržující směr SSZ-JJV. Na S končí na příčném regionálním 

zlomu poruše „X. 

Významnou regionální příčnou poklesovou strukturou je porucha „X“ na hranici 

dobývacích prostorů dolů Darkov a ČSM. Byla ověřena jako 50 m – 80 m široké 

poruchové pásmo, a je pravděpodobně  pokračováním poruchy Dora východně od 

stonavské poruchy. Ta sice západně od stonavské poruchy snižuje amplitudu až na 10 m 

(těsně v sousedství stonavské poruchy), avšak její větší amplitudu východně je možno 

vysvětlit dalšími pohyby při formování karvinského příkopu. Porucha „X“ je struktura 

směru VSV-ZJZ s úklonem 70° i více k JJV. Amplituda vertikálního přemístění dosahuje 

130 m až 300 m a vzrůstá směrem k V a těšínskému zlomu (Ptáček 1999). 

Porucha Olše je poruchové pásmo dosahující až 10 m. Probíhá asi 200 m jižněji od 

poruchy „X“ paralelně s ní, a je k ní protiklonná. Směrem k V a do hloubky se obě poruchy 

spojují. Úklon je 65° – 70° k S a amplituda vertikálního přemístění dosahuje 95 m. 
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Porucha „A“ má proměnlivý úklon i amplitudu zvyšující se směrem k Z  

k albrechtické poruše. Šířka poruchového pásma dosahuje 10 m – 40 m, úklon 65°– 85° 

k S a amplituda 75 m - 100 m. Virguje ve východní části, přičemž virgence dosahují 5 m– 

15 m. 

Porucha „B“ byla ověřena počínaje slojí č. 14 (808) všemi dosud dobývanými 

slojemi. Mění úklon. V západní části je ukloněna k S a ve východní k J. Velmi 

nepravidelný je také její směr. Amplituda vertikálního přemístění je 2 m až 20 m a vzrůstá 

k Z a do hloubky. 

Přestože nižšího řádu, významná je také porucha „C. Také ona obdobně jako 

porucha „B“ mění směr. Úklon zlomové plochy je 70° k J a amplituda 5 m až 70 m se 

zvyšuje k V. Byla zde ověřena četná doprovodná tektonika poklesového i přesmykového 

charakteru. Doprovází ji i nápadné změny úklonu vrstev související pravděpodobně 

s celkovou kompresí celé kry. Byly zde zjištěny i její odnože směru SZ-JV s opačným 

úklonem a amplitudou 0,5 m až 10 m. Antitetická k poruše „C“ je jižně probíhající porucha 

„D“. Ačkoliv dosahuje jen malé amplitudy je zjištěna vertikálně ve značném rozsahu 

(Ptáček 1999, Waclawik 2009). 

Jižní omezení Dolu ČSM tvoří systém syntetických poruch na jižním svahu reliéfu 

karbon spadajících do bludovického výmolu, označovaných jako poruchy „E1, E2 a E3“ 

spojujících se západně od karvinského příkopu v někdejším dobývacím prostoru Dolu 

9. květen v jedno poruchové pásmo označované jako porucha „X“. Úklon mají 65° – 70° 

k S a relativně pravidelný směrový průběh. Amplituda „E1“ je 70 m až 100 m, „E2“  20 m 

až 25 m, „E3“ 70 m až 80 m a „spojená“ porucha „X“ 120 m až 160 m (Ptáček 1999, 

Waclawik 2009). 

Je třeba také uvést poruchy v pokleslém segmentu karvinského příkopu. Kromě již 

zmiňovaných poruch 1, 2, a 3 v severní části v dobývacím prostoru Dolu Darkov jsou to 

v jižní části poruchy „F“, „G“ a „H“. Úklon poruch „F“ a „G“ je k J a dosahuje 50° - 65°, 

resp. 75° a amplituda je 65 m, resp. 40 m. Porucha „H“ je s oběmi antitetická a spojuje se 

k Z a do hloubky s poruchou „G“(Waclawik 2009). 

Nejvýznamnější přesmykovou strukturou je východní přesmyk. Byl popsán 

Grygarem (1989), Ptáčkem (1999) a nejnověji, jako samostatná struktura, Waclawikem 

(2009). Jedná se o rozsáhlou strukturu přestavující velmi ploché násuny, přecházející 
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v mezivrstevní prokluzy. Jsou s největší pravděpodobností vrcholovou částí násunového 

klínu variské orogenní fronty. Schéma zlomové stavby v oblasti Dolu ČSM je 

dokumentováno v Obr. 4. 

 

Obr. 4 Blokdiagram kerné stavby v dobývacím prostoru Dolu ČSM (upraveno podle Waclawik 2009). 

 

V dobývacím prostoru lze rozlišit dva hlavní směry základních poruch, směr S - J 

( až JJZ – SSV, těšínský zlom až SSZ – JJV) a V – Z (až VSV – ZJZ). Jedná se většinou 

o poklesy s úklonem 60° – 80°. Kromě vertikální složky obsahují také složku horizontální. 

Jsou to tedy poklesy kombinované s horizontálními posuny. Skutečnost, že některé zlomy 

byly opakovaně pohybově aktivní až do neogénu, znesnadňuje určení vzájemného stáří 

jednotlivých poruch. Vedle poruch poklesového charakteru byl důlními díly ověřen systém 

přesmykových, respektive násunových struktur. Přesmykové dislokační pásmo bylo 

zastiženo v centrální části dobývacího prostoru Dolu ČSM a je označováno jako východní 

přesmyk (Waclawik 2009).  

Pro detailnější představu litologického vývoje a tektonické stavby zájmové oblasti 

jsem zpracovala řez v okolí ochranného pilíře jam dobývacího prostoru Dolu ČSM vedený 
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přes geologicko průzkumné vrty 1120/98, ČSM 110 a vtažnou jámu Sever. Řez je veden ve 

směru SSZ k JJV v jednotkách spodních sušských vrstev.  

1.5 Vymezení zájmové oblasti a stručný popis její geologie 

Analýza geologických podmínek prezentovaná v této bakalářské práci je zaměřena 

na vybranou část ochranného pilíře jam závodu Sever Dolu ČSM dobývacího prostoru 

Louky Dolu ČSM, který se nachází v karvinské dílčí pánvi (KDP). Ochranný pilíř jam 

závodu Sever je kuželového tvaru, jeho velikost je určena rozsahem chráněné plochy 

na povrchu a úklonem povrchových přímek pilířového kužele  60° pro miocén a 70° pro 

karbon. Ochranný pilíř jam je ohraničen na severu poruchou A a X, na západě 

albrechtickou poruchou na východě a na jihu vydobytými prostory (Nevlud 2010). 

Dobývací prostor Dolu ČSM leží ve východní části karvinské dílčí pánve 

v katastrálním území obcí Stonava, Karviná, Albrechtice a Chotěbuz (Obr. 5). Celková 

rozloha DP činí 22,106 km2, z toho plocha produktivního karbonu tvoří 17,6 km2 (Nevlud 

2010). Předmětem těžební činnosti dobývacího prostoru Dolu ČSM, patřící společnosti 

OKD a.s., je černé uhlí a metan. Organizačně je členěn na dva těžební závody, důlní závod 

Sever a důlní závod Jih. Tyto dva závody jsou pod povrchem propojeny. V důlním poli se 

nachází uhlí karvinského souvrství. Uhelné sloje mají ležmé uložení s úklonem 

od 0° do  20°. Technologie dobývání uhlí je vzhledem k dobývacím mocnostem 

a geologickým podmínkám orientovaná na vysoký stupeň mechanizace. Používanou 

dobývací metodou je směrné stěnování na řízený zával s využitím dobývacích kombajnů 

a mechanizované výztuže (www.zdarbuh.cz).  
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Obr. 5 Letecký snímek  s lokalizací Dolu ČSM – závod Sever. 
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2 Analýza geologických vlastností v ochranném pilíři jam Dolu 
ČSM Sever 

Analýza geologických vlastností zpracovaná v této práci zahrnuje analýzu litologie 

a analýzu strukturní stavby ve stratigrafické sekvenci spodních sušských vrstev v (OP) jam 

Dolu ČSM sever. Litologické vlastnosti byly analyzovány na základě dat z vybraných 

průzkumných geologických vrtů vrtaných v okolí OP. Jejich seznam je uveden v Příloze 

č.1. 

V rámci analýzy litologických vlastností byly graficky zpracovány mocnosti slojí 

v popisované stratigrafické sekvenci a mocnosti meziloží slojí. V každém meziloží byly 

navíc hodnoceny sumární mocnosti pískovců, percentuelní podíl pískovců, slepenců 

a podíl pískovcových a slepencových lavic o mocnosti větší než 5 m. 

Analýza strukturních vlastností zahrnuje popis struktury počvy slojí a popis 

zlomových struktur v analyzované v oblasti OP. 

2.1 Analýza litologických vlastností  

Jak bylo uvedeno výše v této práci jsou hodnoceny bilanční sloje č. 30 (634), 

31 (626), 32 (624) a 33a (608), a to formou analýzy mocností slojí a pískovcových lavic, 

které jsou významné z hlediska distribuce napětí v horninovém masivu. Dále jsou 

hodnoceny mocnosti a plošný vývoj slojí a mocnosti vybraných meziloží (percentuální 

podíl pískovců a slepenců, mocnosti lavic pískovců a slepenců větší než 5 m). 

Pro konstrukci izolinií a vrstevnic byl použit geostatistický programový produkt 

Surfer 10 (http://www.goldensoftware.com/products/surfer/surfer.shtml), který slouží ke 

konstrukci izolinií a modelování povrchů přírodních struktur. Surfer se široce využívá pro 

modelování terénu, vizualizaci terénu, analýzu povrchu, objemové výpočty, tvorbu 2D 

map a jiné. Jednou z nejdůležitějších schopností systému je provádět tzv. gridování, kdy 

jsou na základě bodových prostorových dat ve formátu xyz vytvářeny tzv. gridy. Grid je 

matice číselných hodnot (buněk) s definovaným rozměrem elementární buňky a jasně 

daným prostorovým určením. Gridy jsou obzvláště vhodné k reprezentaci geografických 

jevů, které se v prostoru spojitě mění. Gridy se využívají např. při tvorbě digitálního 

modelu terénu (hodnota buňky je nadmořská výška), při popisu mocnosti vrstev, při popisu 

koncentrace určitých látek v daném prostředí a rovněž je lze s výhodou využít v případě 
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modelování jednotlivých stavebních jednotek (vrstev) horninového masivu. Gridovací 

soubor pro konstrukci izolinií a vrstevnic byl konstruován se zohledněním velikosti datové 

oblasti s velikostí gridování 100 x 84 bodů. Pro konstrukci izolinií a vrstevnic byla použita 

metoda lineární interpolace. 

2.1.1 Mocnosti slojí 

Sloj 30 (634) je v hodnocené oblasti převážně tvořena jediným plástem uhlí 

o mocnosti 80 cm až 470 cm a ojediněle dvěma plásty uhlí o mocnostech 190 cm a 80 cm, 

zejména ve střední části oblasti v okolí centrálních jam. Vývoj mocnosti sloje je poměrně 

stálý s výraznými minimy v sz. a jz. části. Směrem k sz. části dochází ke sbližování slojí 

30+31+32 až k jejich celkovému spojení v SZ okraji ochranného pilíře s celkovou 

mocností až 480 cm. Tento vývoj sloje je dobře patrný zejména na zpracovaném řezu 

(Příloha č.2). Z vývoje mocnosti sloje 30 (634) reprezentovaném na Obr. 6 je toto spojení 

také zřejmé vlivem výrazného nárůstu mocnosti v SZ části ochranného pilíře jam. Ve sloji 

30 (634) je v oblasti ochranného pilíře plošně stále rozšířen výskyt tonsteinu sloje 

30 (634), jako tufogenní horizont, který slouží ke korelací sloje 30 (634) zejména s 

okolními dobývacími prostory Dolu Darkov. Nevlud (2010) uvádí dva výskyty tonsteinů 

ve sloji 30 (634). Prvním je tonstein, který se nachází ve svrchní části sloje několik 

centimetrů pod stropem sloje. Dosahuje mocnosti maximálně 10 mm a je oproti jiným 

tonsteinům karvinského souvrství tmavší barvy a jemnozrnnější (Nevlud 2010). Druhý 

tonstein se nachází přibližně 130 cm pod prvním, je menší mocnosti (5 mm) a světlejší 

barvy (Nevlud 2010). V případě spojení slojí označovaných na Dole ČSM jako 30 (634) 31 

(626), 32 (624) jsou tonsteiny při stropu této spojené sloje. 

Vývoj mocnosti sloje 31 (626) je dokumentován zpracovanými  izoliniemi na Obr. 

7. Mocnost se pohybuje od 10 cm do 170 cm ( ve vrtech č. 678/86 a 1022/96). Z izolinií 

mocností je zřejmé, že maximální mocnosti se koncentrují v JZ a Z části OP, zatímco 

nejmenší mocnosti dosahuje sloj v S a V části OP. To souvisí se spojením slojí v SZ části 

OP komentovaném u sloje 30. 

Sloj 32 (624)a její vývoj je znázorněn rovněž izoliniemi mocnosti prezentovanými 

na Obr. 8. Mocnost sloje je značně proměnlivá a pohybuje se od 40 cm (vrty ČSM 110 

a č. 118/71 ) do 365 cm (vrt 1192/01). V obrázku jsou zřetelné tři maxima a to v okolí vrtu 

1033/96, 1061/97 a 1192/01. Celkově však je sloj dobyvatelná v celé ploše OP. 
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Mocnost sloje 33a (608) je dokumentována izoliniemi na Obr. 9. Pohybuje se od 

5 cm ve vrtu ČSM 4 do 360 cm ve vrtu č. 1149/99. Rovněž mocnost sloje 33a (608) je 

v OP proměnlivá. Změny probíhají i v relativně krátkém úseku. To však připisuji rovněž 

plošně nerovnoměrné síti vrtu. 

 

Obr. 6 Izolinie mocnosti sloje 30 (634) v cm. 

 



Lucie Georgiovská: Analýza geologických podmínek horninového masivu 

19 2012 

 
Obr. 7 Izolinie mocnosti sloje 31 (626) v cm. 

 

 
Obr. 8 Izolinie mocnosti sloje 32 (624) v cm. 
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Obr. 9 Izolinie mocnosti sloje 33a (608) v cm. 

2.1.2 Vývoj mezislojových sedimentů  

Vývoj mezislojových sedimentů byl analyzován metodikou popsanou v úvodu. 

Postupně byly analyzovány mocnosti průvodních hornin mezi slojemi 30 (634) až 

33a (608), dále mocnosti pískovců v meziloží uvedených slojí, percentuelní podíl pískovců 

v meziloží, a vývoj mocnosti pískovcových, případně slepencových lavic nad 5 m.  

Obecně lze říci, že bezprostřední nadloží sloje 30 (634) v oblasti OP tvoří převážně 

prachovce s rostlinnými zbytky a ojediněle jemnozrnné pískovce. Přímé podloží sloje je 

tvořeno převážně kořenovými prachovci a jílovci a místě také jemnozrnnými pískovci, 

zejména pak v částech chybějícího výskytu slojí 31 (626) a 32 (624). 

Mocnost meziloží slojí 30 (634) – 31 (626) je znázorněna izoliniemi Na Obr. 10. 

Největší mocnosti dosahuje  meziloží ve vrtu ČSM 110 kde činí 2780 cm. Směrem SZ se 

obě sloje přibližují a v SZ části OP tvoří jednu sloj (viz také Příloha č. 2). Z meziložních 

hornin převládají pískovce od jemnozrnných až po hrubozrnné. Prachovce a jílovce se 

vyskytují jen ojediněle.  

Meziloží slojí 31 (626) – 32 (624) je obdobně dokumentováno na Obr. 11. Vývoj 

mocnosti meziloží slojí 31 (626) a 32 (624) je obdobný jako u meziloží 30 (634) 
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a 31 (626). Maximální hodnoty dosahuje ve Východní části OP, kde ve vrtu ČSM 125 má 

mocnost 2770 cm. Směrem západním se obě sloje sbližují a ve vrtu 1120/98 tvoří jednu 

sloj i se slojí č. 30 (634).  

Bezprostřední nadloží sloje 31 (626) tvoří ve východní části pískovce, v místě 

přibližování se slojemi 30 (634) a 32 (624) jsou to prachovce a jílovce. V meziloží obou 

slojí 31 (626) a 32 (624) převládají pískovce nad prachovci a jílovci. 

Mocnost meziloží slojí 32 (624) a 33a (608) je izoliniemi dokumentována na Obr. 

12. Pohybuje se od 1890 cm ve vrtu č. 1192/01 až po 5667 cm ve vtažné jámě Sever. 

Bezprostřední nadloží sloje 32 (624) je tvořeno většinou pískovci, zcela výjimečně se 

vyskytují prachovce. Meziloží slojí 32 (624) a 33a (608) je tvořeno téměř výhradně 

pískovci různé zrnitosti, výjimečně se zde vyskytují slepence. 

 

Obr. 10 Izolinie mocnosti meziloží slojí 30 (634) – 31 (626) v cm. 
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Obr. 11 Izolinie mocnosti meziloží slojí 31 (626) – 32 (624) v cm. 

 

 
Obr. 12 Izolinie mocnosti meziloží slojí 32 (624) – 33 (608) v cm. 
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Analýza sumární mocnosti pískovců v meziloží slojí 31(626) až 33a (608) je 

dokumentována v následujících Obr. 13 – 15. Na Obr. 13 jsou znázorněny izolinie 

mocností pískovců mezi slojemi 30 (634) a 31 (626). Korespondují s vývojem mocnosti 

meziloží obou slojí. Pískovce zcela chybí v částech, kde se sloje přibližují, což je v SZ 

části OP. Největší sumární mocnost pískovců je 2060 cm. Obdobně korespondují izolinie 

mocnosti pískovců v meziloží slojí 31 (626) a 32 (624) a meziloží slojí 32 (624) a 

33a (608) s izoliniemi mocností jejich meziloží (Obr. 14 a Obr. 15). Největší sumární 

mocnost pískovců v meziloží slojí 31 (626) a 32 (624) je 2550 cm a v meziloží slojí 32 

(624) a 33a (608) je 5174 cm. 

 

 

 

 
Obr. 13 Izolinie mocnosti pískovců v meziloží slojí 30 (634) – 31 (626) v cm.  

 



Lucie Georgiovská: Analýza geologických podmínek horninového masivu 

24 2012 

 
Obr. 14 Izolinie mocnosti pískovců v meziloží slojí 31 (626) – 32 (624) v cm . 

 

 
Obr. 15 Izolinie mocnosti pískovců v meziloží slojí 32 (624) – 33a (608) v cm. 

 

Percentuelní zastoupení pískovců v meziloží slojí 30 (634) až 33a (608) je 

dokumentováno na Obr. 16 až 18. Také v těchto případech je zřetelná převaha pískovců 
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nad prachovci a jílovci. Pouze v místech, kde se sloje přibližují je zřetelné snižování podílu 

pískovců až na 10%  v centrální a SZ části OP. Percentuelní zastoupení pískovců lépe 

vystihuje jejich převahu nad prachovci a jílovci než předchozí analýza jejich sumární 

mocnosti v meziložní sekvenci.  

 

 

 
Obr. 16 Izolinie percentuelního podílu pískovců v meziloží slojí 30 (634) – 31 (626) v %. 
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Obr. 17 Izolinie percentuelního podílu pískovců v meziloží slojí 31 (626) – 32 (624) v %. 

 
Obr. 18 Izolinie percentuelního podílu pískovců v meziloží slojí 32 (624) – 33a (608) v %. 

 

Výskyt lavic pískovců o mocnostech větších než 5 m byl analyzován dvěma 

způsoby. V mezislojových sekvencích byl porovnán jejich počet viz. Příloha č.1. Kromě 
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toho jsou izoliniemi dokumentovány maximální mocnost jednotlivých lavic. Druhá část 

analýzy, tj. analýza maximální mocnosti pískovcových lavic je znázorněna na Obr. 19 až 

Obr. 21. 

S ohledem na relativně malou mocnost meziloží slojí 30 (634), 31 (626) a 32 (624), 

jejich přibližování a jejich spojení v SZ části OP, nevyskytuje se v těchto meziložích více 

než 1 lavice mocnosti větší než 5 m v celém horninovém sledu. Naproti tomu v meziloží 

slojí 32 (624) a 33a (608) počet těchto lavic kolísá v celém prostoru OP a v místech 

největší mocností meziloží se jich vyskytuje až 5. I tato skutečnost potvrzuje závěr, že se 

vzrůstající mocností meziloží roste v nich i podíl pískovců.  

Analýza maximální mocnosti lavic pískovců v meziloží slojí 30 (634) a 31 (626) 

a slojí 31 (626) a 32 (624) není průkazná. Je dokumentována na Obr. 19 a Obr. 20. 

V souvislosti se spojením slojí v SZ části OP jsou tyto lavice vyvinuty jen na okrajích OP, 

v případě meziloží slojí 30 (634) a 31 (626) na JV okraji a v případě meziloží slojí na 

okraji SV. Zajímavější je analýza pískovcových lavic v meziloží slojí 32 (624) a 33a (608), 

znázorněna v Obr. 21. Maximální mocnost dosahuje více než 25 m, což představuje 

mocnosti pískovcových lavic běžné v sedlových vrstvách. Sedlové vrstvy jsou výskytem 

těchto lavic charakteristické. 

Kromě pískovců se v meziloží slojí 32 (624) a 33a (608) vyskytují i slepence, 

jejichž pevnostní vlastnosti se do určité míry blíží vlastnostem pískovců. Izolinie jejich 

mocnosti v meziložní sekvenci těchto slojí jsou prezentovány na  Obr. 22.  
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Obr. 19 Izolinie mocnosti lavic pískovců o mocnostech větších než 5 m v meziloží slojí 30 (634) – 31 (626) 

v cm. 

 

 
Obr. 20 Izolinie mocnosti lavic pískovců o mocnostech větších než 5 m  v meziloží slojí 31 (626) – 32 (624) 

v cm. 
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Obr. 21 Izolinie mocnosti lavic pískovců o mocnostech větších než 5 m v meziloží slojí 32 (624) – 33a (608) 

v cm. 

 

 
Obr. 22 Izolinie mocnosti slepenců v meziloží slojí 32 (624) – 33a (608) v cm. 

 

 



Lucie Georgiovská: Analýza geologických podmínek horninového masivu 

30 2012 

2.2 Analýza strukturních vlastností v oblasti OP 

Základní strukturní vlastností je morfologie počvy jednotlivých slojí. Struktura 

počvy každé sloje je hodnocena graficky v přiložených obrazcích. Kromě struktury počvy 

jsou v rámci této analýzy popsána také křehká porušení – poklesové a přesmykové 

struktury v oblasti OP. Jsou dokumentovány v Příloze č. 2, geologickém řezu vedené 

směrem SSZ – JJV ochranným pilířem jam ČSM Sever. 

2.2.1 Struktura počvy slojí  

Vrstevnice sloje 30 (634), představující strukturu vrstev, jsou přehledně znázorněny 

na Obr. 23. Sloj je v zájmové oblasti uložena ve výškové úrovni -420 až -680 m p.m., což 

na základě mapy izolinií pokryvu karbonu mocností odpovídá hloubce pod povrchem od 

670 m do 930 m . Generelní úklon sloje je cca 9° směrem k SV. Místně je úklon sloje 

poměrně variabilní a pohybuje se v jižní části oblasti od 9° do 16°a v severní části oblasti 

dosahuje menších hodnot a pohybuje se v intervalu od 5° do 10°. 

Vrstevnice sloje 31 (626) jsou znázorněny na Obr. 24. Sloj v této zájmové oblasti je 

uložena ve výškové úrovni -430 až -680 m p.m. Na základě mapy mocností pokryvu 

karbonu to odpovídá hloubce pod povrchem od 680 m – 930 m. Generelní úklon sloje je 

cca 9°k SV. 

Na Obr. 25 jsou znázorněny vrstevnice sloje 32 (624)  Sloj v této zájmové oblasti je 

uložena ve výškové úrovni -430 až -690 m p.m. Na základě mapy mocností pokryvu 

karbonu tato úroveň odpovídá hloubce pod povrchem od 680 m– 940 m . Generelní úklon 

sloje je cca 10°k SV. 

Vrstevnice sloje 33a (608) jsou znázorněny na Obr. 26. Sloj v této zájmové oblasti 

je uložena ve výškové úrovni -460 až -730 m p.m. Na základě vývoje mocností pokryvu 

karbonu to odpovídá hloubce od 710 m– 980 m pod povrchem. Generelní úklon sloje je 

cca 10°k SV.  

Struktura slojí v OP ukazuje na rovnoměrné a pravidelné uložení vrstev prakticky 

ve všech analyzovaných slojích. Generelní úklon je v souladu s generelním úklonem vrstev 

východně od albrechtické poruchy v dobývacím prostoru Dolu ČSM, směrem k SV. 

Z analýzy nevyplývá ani významnější lokální zvlnění vrstev. 



Lucie Georgiovská: Analýza geologických podmínek horninového masivu 

31 2012 

 
Obr. 23 Vrstevnice sloje 30 (634) v m p.m. 

 

 
Obr. 24 Vrstevnice sloje 31 (626) v m p.m. 
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Obr. 25 Vrstevnice sloje 32 (624) v m p.m. 

 

 
Obr. 26 Vrstevnice sloje 33a (608) v m p.m. 
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2.2.2 Zlomové struktury 

Pro detailnější představu geologického vývoje a tektonické stavby byl zpracován 

řez (Příloha č. 2) v zájmové oblasti v okolí OP dobývacího prostoru Dolu ČSM vedeným 

SSZ – JJV přes OP s využitím geologických průzkumných vrtů č.1120/98, ČSM 110 

a profilu vtažné jámy Sever.  

Severně od ochranného pilíře probíhá VZ směrem porucha A o amplitudě 50-60 m 

s úklonem k severu. Na západě tvoří hranici albrechtická porucha. Albrechtická porucha 

tvoří východní omezení tzv. karvinského příkopu mezi albrechtickou a stonavskou 

poruchou. Albrechtická porucha vytváří široké pásmo, jehož sumární amplituda dosahuje 

až 250 m. Na jihu leží významná struktura porucha B – poklesový zlom o amplitudě do 

10 m s proměnlivým úklonem od 45° – 70°.  

Uvnitř OP probíhají dvě přesmykové struktury, které jsou součástí tzv. východního 

přesmyku. Amplituda jižní z nich je v součtu 2,5 m až 7,5m, amplituda severní větve 2,5 m 

až 5 m. Přesmyky jsou velice ploché a často jsou doprovázeny mezivrstevními prokluzy, 

zejména v oblasti slojí. Jak jsem uvedla ve všeobecné části popisující struktury KDP, jedná 

se o nejvýchodnější přesmykové struktury v této části HP, vytvářející vrcholovou 

(apikální) část akrečního klínu.  
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3 Závěr 
Analýza litologických vlastností a struktury v ochranném pilíři jam ČSM Sever 

byla zpracována se záměrem zdůraznit ty vlastnosti, které zásadním způsobem ovlivňují 

napěťový stav horninového masivu. Napěťový stav je jednou z nejvýznamnějších 

vlastností horninového masivu důležitých v hornictví pro vedení důlních děl. Proto byla 

hlavní pozornost při analýze litologických vlastností zaměřena na podíl nejpevnějších částí 

masivu, mezi něž patří především mocné pískovcové, případně slepencové lavice.  

V bakalářské práci byl zpracován základní popis a provedena analýza geologických 

podmínek vybrané části horninového masivu spodních sušských vrstev v OP jam závodu 

Dolu ČSM . Cíl bakalářské práce byl splněn. 

Z  analýzy litologických vlastností lze vyvodit některé závěry použitelné pro 

projektování důlních děl: 

 mocnosti všech čtyř slojí jsou ve většině plochy OP dobyvatelné,  

 sloje 30 (634), 31 (626) a 32 (624) jsou v OP vyvinuty v celé ploše, avšak 

směrem k SZ se přibližují a vytvářejí jedinou mocnou sloj,  

 meziloží slojí 32 (624) a 33a (608) dosahuje v OP 20 m až 56 m, 

 průvodními horninami slojí 30 (634), 31 (626) a 32 (624) jsou sice převážně 

pískovce, avšak v souladu se zmenšováním mocnosti meziloží k SZ jejich 

podíl klesá, 

 horninami tvořícími téměř výhradně meziloží slojí 32 (624) a 33a (608) jsou 

pískovce. V této horninové sekvenci jsou významně zastoupeny také 

slepence.  

Z analýzy strukturních vlastností jsou pro hornickou činnost významné následující závěry: 

 struktura vrstevních ploch v OP nevykazuje významné deformační 

anomálie. Generelní úklon je v souladu s generelním úklonem vrstev 

východně od albrechtické poruchy v dobývacím prostoru Dolu ČSM, 

směrem k SV,  
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 zásadní význam pro rozložení napětí v horninovém masivu OP mají dvě 

přesmykové struktury, jejichž průběh je dokumentován v řezu Příloze č.2. 

V okolí těchto kompresních struktur je možno očekávat napěťové a 

deformační anomálie při hornické činnosti. 
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