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ANOTACE 

 V předloņené bakalářské práci jsou shrnuty získané informace o geologickém 

vývoji sedlových vrstev v české části hornoslezské pánve. První část se zaobírá 

geologickou charakteristikou celé české části hornoslezské pánve, rozdělením do 

strukturních pater a popisem karvinského a ostravského souvrství i jejich jednotlivých 

vrstev. Dalńí část práce se týká jiņ přímo sedlových vrstev, jejich historií, geologií, 

paleontologií i uhlím. Třetí část se zabývá metodickými postupy řeńení, zpracováním a 

přípravou dat pro tvorbu mapových výstupů, které jsou následně analyzovány. Hlavním 

výstupem této práce jsou grafické podklady, které zachycují úplné nebo neúplné zastiņení 

sedlových vrstev.  

Klíčová slova: česká část hornoslezské pánve, karvinské souvrství, sedlové vrstvy, 

mapové výstupy. 

 

Summary 

This bachelor thesis summarizes the information on the geological development of 

the Saddle Member in the Czech part of the Upper Silesian Basin. The first part of the thesis 

gives geological characterization of the Czech part of the Upper Silesian Basin, its division 

into the structural floors, the description of Karvina and Ostrava Formation and their 

individual members. Another part refers to the Saddle Member, its history, geology, 

paleontology and coal. The third part deals with solution methodology, processing and 

preparation of data for the creation of map outputs, which are subsequently analyzed. The 

main output of this thesis are therefore maps, which show Saddle Member layers that are 

captured either completely or incompletely.  

Keywords: Czech Part of the Upper Silesian Basin, Karvina Formation, Saddle Member, 

map output. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

ČHP  česká část hornoslezské pánve 

HGF  Hornicko – geologická fakulta 

J  jih 

j.   jiņní 

km  kilometr 

např.   například 

S  sever 

s.  severní 

S-JTSK souřadný systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

s. l.  v ńirńím slova smyslu (z latinského „sensu lato“) 

s. s.   v uņńím slova smyslu (z latinského „sensu stricto“) 

sk. f. h. skupina faunistických horizontů 

tj.   to jest 

V  východ 

v.   východní 

Z  západ 

z.   západní 
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1 ÚVOD 

 Tato bakalářská práce se zaměřuje na oblast české části hornoslezské pánve  

(dále jen ČHP), která zaujímá severovýchodní část České republiky. Je to oblast 

charakteristická více neņ staletou těņbou černého uhlí jakoņto energetické suroviny, která 

je pro lidskou společnost nepostradatelná. Za účelem získání informací o výskytu, 

mocnostech a stupni prouhelnění černého uhlí, docházelo v minulosti v hornoslezské pánvi 

k intenzivnímu geologickému průzkumu. Ten přinesl mnohé poznatky o loņiscích uhlí,  

ale i o geologickém podloņí hornoslezské pánve na území České republiky i Polska.  

 Jiņ několik let se členové oddělení nerostných surovin a geoinformatiky Institutu 

geologického inņenýrství zaobírají problematikou geologického vývoje celé hornoslezské 

pánvi. Jejich snahou je získat co nejvíce informací o geologickém vývoji jednotlivých 

vrstevních sledů a pokryvných útvarů hornoslezské pánve jak na nańem území, tak i na 

území Polska.  

 Pro zpracování této bakalářské práce, jejímņ cílem byl nástin geologického vývoje 

sedlových vrstev v ČHP, bylo zapotřebí shromáņdění, příprava a následné zpracování 

vhodných dat, které jsem získala z geologických profilů a závěrečných zpráv.  

Vrtné profily, ve kterých se vyskytovaly sedlové vrstvy, se budou dále rozlińovat na části 

zastihující sedlové vrstvy v celém profilu a částečném profilu. Konečné zpracování dat 

bylo provedeno v softwarovém prostředí produktu MicroStation V8i (SELECT series 2) – 

Verze 08.11.07.446.  

 Cílem této práce bylo několik bodů, a to vytvořit kvalitní reńerńní práci  

z jiņ publikovaných údajů o sedlových vrstvách, dále vybrat vhodné vrty z databáze  

a roztřídit je podle kategorií a vytvořit grafické výstupy. 

 Výsledným produktem této práce jsou grafické přílohy znázorňující, v jakých 

oblastech ČHP jsou zjińtěny sedlové vrstvy a jestli byly zastiņeny v celém nebo částečném 

profilu. Tyto údaje by následně mohly být pouņity jako podklad pro nové zpracování 

parametrů sedlových vrstev ČHP (mocnost, uhlonosnost).    
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2 STRUČNÁ GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA ČESKÉ ČÁSTI 

HORNOSLEZSKÉ PÁNVE  

 Hornoslezská pánev je sedimentační prostor trojúhelníkovitého tvaru s rozlohou 

více neņ 7000 km
2
. Pánev se rozprostírá na území České republiky a Polska a na nańem 

území se nachází přibliņně 1550 km
2
. Rozsah pánve je daleko větńí, ale větńina pánve  

se skrývá pod neogenními sedimenty karpatské předhlubně a flyńovými příkrovy Vnějńích 

Karpat. Hornoslezská pánev je nejvýchodnějńí částí Českého masívu a je jednou  

z nejvýznamnějńích evropských paralických a terigenních černouhelných pánví (Kumpera, 

Grygar, 1997; Chlupáč et al., 2002). V podloņí pánve se nachází brunovistulikum s obalem 

spodnopaleozoických sedimentů (Buła, Żaba, 2005). Výplň pánve tvoří svrchnokarbonské 

uloņeniny se slojemi černého uhlí. Na jih od Roņnova pod Radhońtěm  

se uhlonosné vrstvy, podle geofyzikálních měření, prudce ponořují pod příkrovy Vnějńích 

Karpat. Hluboké vrty JV od Brna (okolí Němčiček, Uhřic a Dambořic) ukázaly,  

ņe se uhlonosné svrchnokarbonské vrstvy vyskytují v nedobyvatelných hloubkách 2 – 4 km 

na pomezí jihomoravského a středomoravského bloku (Benada, 2003; Polický, Fialová, 

1980).  

 Hornoslezská pánev se vyvinula podle Kumpery (1989) a Kumpery, Grygara 

(1997) v závěrečném, pozdněvariském stádiu moravskoslezské paleozoické pánve, která  

je součástí vnějńího pásma evropského variského orogénu (rhenohercynika a subvariscika). 

Pánev se nachází v pásmu subvariscika, pro které je charakteristická poloha na vnějńím 

okraji vnitřních zón variscid.  

 Svrchnokarbonské horniny jsou na českém území zakryty neogenními sedimenty 

karpatské předhlubně a příkrovy Vnějńích Karpat. Od jiných subvariských pánví  

se odlińuje silným ovlivněním alpínskými pohyby, které zdůraznily kerný rozpad  

s různorodou hloubkou zaseknutí i s odlińnou intenzitou denudace vrstevních sledů 

v karbonu, devonu i prekambriu.  

 Geologická stavba hornoslezské pánve je výsledkem vývoje kontinentální kůry 

v moravskoslezské oblasti Českého masívu a v části Západních Karpat. Moravskoslezskou 

oblast rozčleňujeme podle etap vývoje do tří strukturních pater - kadomského, variského  

a alpínského (Kumpera, Grygar, 1997).   
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2.1 Kadomské strukturní patro  

 Kadomské patro je ponořeno do kilometrových hloubek, a proto je v podloņí 

hornoslezské pánve známe povětńinou jen z hlubokých vrtů (Kalvoda et al., 2008). 

V moravskoslezské oblasti zastoupeno komplexem krystalických břidlic (ruly, migmatity  

a fylity) a rovněņ je prostoupeno intruzívy brunovistulika (granitoidy). Vyvřeliny řadíme 

do závěru svrchního proterozoika aņ nejspodnějńího kambria. Kumpera (1989) uvádí,  

ņe ve svrchním proterozoiku začala sedimentace flyńoidního typu, která byla místy 

doprovázena výlevy bazických vulkanitů. V závěru kadomské orogeneze dońlo  

k vyvrcholení metamorfózy, která dosáhla amfibolitové facie a byla doprovázena 

migmatizací. Pozdějńí tektonické přepracování znemoņnilo získání dalńích informací  

o vnitřní stavbě této staré kry.  

2.2 Variské (paleozoické) strukturní patro  

 Variské strukturní patro představuje samostatný variský vývojový cyklus  

na stabilní, ale i mobilizované západní zóně brunovistulika. Od kadomského cyklu  

je odděleno výraznými úhlovými diskordancemi. Mobilní vývoj v hornoslezské pánvi, 

který se vytvářel jiņ od závěru kadomské orogeneze, je doloņen na nańem území od siluru, 

ale ten ve vnitřních částech pánve zcela chybí (Kumpera, 1989 a 1990). Ale za počátek 

variské etapy v hornoslezské pánvi povaņujeme devon resp. devonskou transgresi, která 

zasáhla celou oblast pánve. Devon je nejstarńí útvar tvořící souvislé podloņí hornoslezské 

pánve a projevuje se zde výrazná z. - v. a s. - j. polarita vývoje pánve. Ve východní  

a jihovýchodní části pánve, na nemobilizovaném epikadomském kratonu, probíhala  

po eifelské transgresi karbonátová, ńelfová sedimentace v pánvi platformního typu 

(Kumpera, Grygar, 1997; Kumpera, 1989). Počínající kolize dvou kontinentálních desek, 

brunovistulika s lugodanubikem, na začátku spodního karbonu vedla ke změně 

sedimentace. Karbonátové sedimenty vystřídaly flyńové formace drob, prachovců a břidlic, 

dosahující aņ 7 – 8 km mocnosti (Kumpera, Grygar, 1997; Dvořák, 1994). Flyńové 

sedimenty se usazovaly za postupující komprese pánve, která postupovala směrem  

na východ a byla způsobena programujícími západními vrásovo-násunovými pásmy.  

Jak uvádí Kumpera a Grygar (1997) v předpolí těchto pásem se během visé vytvořily 

pánve dvojího typu - zbytková flyńová pánev na západ a flyńová pánev předpolí na východ. 

Obě pánve se lińí sedimenty, mocností a intenzitou tektonického poruńení. V hornoslezské 
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pánvi se sedimenty usazovaly ve spodním namuru aņ westphalu v molasové pánvi 

navazující na dynamický vývoj flyńové pánve předpolí. Flyńové sledy od svrchního visé, 

namuru aņ po westphal vystřídala sedimentace mořská neuhlonosná (hradecko-

kyjovického souvrství) pak paralická uhlonosná (ostravské souvrství) aņ terigenní 

uhlonosná (karvinské souvrství), při které jiņ dozníval kompresní reņim.    

2.3  Alpínské strukturní patro  

 Po doznění variských pohybů, spjatých s pozdně paleozoickým magmatismem, 

bylo subvariscikum začleněno do epivariské platformy. V mezozoiku a kenozoiku byla 

jiņní část hornoslezské pánve okrajovou částí platformy. Nacházela se na styku 

s alpínskými mobilními zónami, a tak byla silně ovlivněna alpínskými endogenními 

procesy. Trias není zastoupen. V permu, juře a rané křídě byla pánev souńí, docházelo 

k erozi, denudaci a denudační zbytky dnes nacházíme v podobě těles tzv. pestrých vrstev. 

K intenzivnímu tektonickému rozpadu epivariské platformy dońlo v pozdní křídě.  

K tomuto procesu znovu dońlo v neogénu, kdy se pod vlivem progradujícího karpatského 

akrečního klínu a násunu mladońtýrských příkrovů do hornoslezské pánve tvořily části 

vněkarpatské předhlubně. Násun, který oņivil pohyby v pánvi a podél variských zlomů, 

pokračuje do kvartéru a je spojen s projevy kratonního magmatismu (Kumpera, Grygar, 

1997). 

2.4 Podloží uhlonosného karbonu  

 Tomńík (1997) uvádí, ņe znalost geologické stavby a vývoj podloņí uhlonosného 

karbonu je na úrovni hypotéz (tab. 1). Paleozoické souvrství, které se nachází v podloņí 

uhlonosného karbonu, nevystupuje v pánvi nikde na povrch. Jedině výchozy na západním 

okraji pánve v Nízkém Jeseníku poskytují částečné informace o vývoji neuhlonosného 

spodního karbonu aņ spodního namuru. Uvnitř pánve lze sledovat vývoj paleozoických 

sledů pouze na základě vrtů (Kumpera, 1990). Podloņí uhlonosného karbonu rozčleňujeme 

na dvě části - velmi hluboké podloņí, to bylo prozkoumáno pomocí geofyzikálních metod  

a hluboké podloņí, které bylo prozkoumáno pomocí vrtného průzkumu.  

 U velmi hlubokého podloņí bylo pouņito regionálních tíhových měření  

a seizmických geofyzikálních měření. Zjińtěné údaje uvádí, ņe západně a jiņně od Ostravy 
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je hloubky Mohorovičičovy plochy diskontinuity (mocnost kůry) kolem 32 km a v oblasti 

Nízkého Jeseníku se nachází v hloubce 30 km. Z mapy Bouguerových anomálií bylo 

zjińtěno, ņe sv. od Frýdlantu nad Ostravicí směrem k Třinci dońlo k pronikání lehčích 

granitoidů z podloņí krystalinika do těņńího rulového nadloņí. 

Tab. 1 Stratigrafické členění podloží uhlonosného karbonu (Dopita et al., 1997; Buła, Żaba, 2005, 

upraveno). 

litologický ráz název jednotky stáří 

klastika moravické a hradecko-kyjovické souvrství svrchní visé 

karbonáty 

líńeňské souvrství 

spodní visé 

tournai 

famen 

macońské souvrství 
frasn 

spodní givet 

nevytříděná klastika bazální klastika spodní givet 

pískovce, jílovce 
borzętové, goczałkowické a sosnowcové 

souvrství 
kambrium 

jílovce bibielické souvrství  ordovik 

metamorfované jednotky brunovistulikum prekambrium 

 

2.5 Uhlonosný karbon 

 Z regionálně geologického hlediska se území česká část hornoslezské pánve člení 

na ostravsko-karvinskou oblast rozdělenou orlovskou strukturou a podbeskydskou oblast. 

Hranice mezi těmito celky leņí v linii příčného bludovického zlomu. Pro dalńí členění  

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

Dopita, 1997; Martinec et al., 2005). Ostravsko-karvinská část se dále člení na ostravskou 

oblast a karvinskou oblast. Podbeskydská část se člení na příborskou, těńínskou, 

mořkovskou, frenńtátskou a jablunkovskou oblast.  
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Obr.  1 Schematická mapa české části hornoslezské pánve (Martinec et al., 2005, upraveno). 

1 - sídla, 2 - státní hranice, 3 - posterozní hranice pánve, 4 - významné struktury  

 

2.6 Ostravské souvrství 

 Podle Ņídkové et al. (1997) reprezentuje ostravské souvrství paralická uhlonosná 

molasa, tj. sedimenty střídavě kontinentální a mořské uloņené po hlavní fázi variského 

vrásnění, která je svým plońným rozsahem a mocností dominantní v ČHP,  

i přes to ņe se dnes jedná o denudační zbytek (obr. 3). Hluboké vrty u Němčiček na jihu 

Moravy (Benada, 2003; Polický, Fialová, 1980) dokládají, ņe rozsah výplně pánevní 

struktury byl v minulosti daleko větńí neņ dnes. To dokazuje, ņe i dneńní rozsah 

ostravského souvrství sahá daleko do podloņí vněkarpatských jednotek nejen na nańem 

území, ale i velmi pravděpodobně v okolních státech. 

 Ostravské souvrství je výsledkem sedimentace na rozsáhlé přímořské akumulační 

plońině. Na základě pozůstatků fauny (plņi, mlņi, ramenonoņci, hlavonoņci a trilobiti)  
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a flóry (plavuně, přesličky a kapradiny) řadíme ostravské souvrství do spodního namuru 

(Řehoř, Řehořová, 1992; Gastaldo et al., 2009).   

 Sedimentační prostředí bylo značně proměnlivé, zahrnovalo mořské prostředí, 

různé typy přechodného i terigenního prostředí. Rovněņ zde docházelo k intenzivní 

vulkanické činnosti a následnému usazování velkého mnoņství horizontů vulkanického 

původu, např. uhelných tonsteinů (Dopita, Králík, 1977; Horák et al., 1992). V důsledku 

takové variability prostředí se ve spodním namuru objevuje nejpestřejńí vrstevní sled v celé 

paleozoické historii Českého masivu. Cyklická stavba ostravského souvrství je způsobena 

klimatickými nebo tektonickými změnami a můņe být úplná či neúplná. Bazální 

hrubozrnné pískovce, které přecházející v prachovce a kořenové aleuropelity, uhelnou sloj 

a končí aleuropelity nebo pelity, tím se vyznačuje základní cyklus na rozdíl od neúplného, 

kde dochází pouze ke střídání poloh pískovců či jílovcových a prachovcových poloh. 

Základní cykly mají mocnost od 5 do 15 m a spojují se do megacyklů. Jednotka obsahuje 

kolem 500 uhelných slojí a slojek.  

 Ostravské souvrství se vyznačuje významnými rozdíly ve vývoji v předhlubni a na 

platformě ve směru Z - V. Rozhraní mezi těmito vývoji probíhá v pásmu podél orlovské 

struktury. Předhlubeň byla pravidelně zaplavována mořem a byla oblastí intenzivní 

subsidence, naopak platforma zůstala stabilní oblastí a mořem byla zaplavována pouze 

výjimečně. Směrem na V docházelo k úbytku mocnosti aņ na 200 m v nejvýchodnějńí části  

(Cháb et al., 2008; Ņídková et al., 1997). Předhlubňový i platformní vývoj se také mění  

ve směru S - J. Dochází ke zmenńování subsidence k jihu a to má za následek nejmenńí 

hodnoty mocnosti a uhlonosnosti v jihovýchodní jablunkovské oblasti. Ke změně souvrství 

dochází také ve směru vertikálním, kde od spodní části směrem do nadloņí klesá 

zastoupení mořských facií. 

 Ostravské souvrství se rozděluje na vrstvy petřkovické, hruńovské (spodní  

a svrchní), jaklovecké a porubské (tab. 2).  

2.6.1 Petřkovické vrstvy 

 Tato nejstarńí litostratigrafická jednotka ostravského souvrství je na bázi vymezena 

stropem sk. f. h. Ńtúra a u stropu svrchní plochou hlavního ostravského brousku, který  

je významným korelačním horizontem. Na základě paleontologických nálezů řadíme 
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petřkovické vrstvy do spodního namuru. Spodní hranice rozlińuje sledy uhlonosných  

a neuhlonosných sedimentů, ale nelze ji vņdy zřetelně vymezit. Přechod bezeslojných 

kyjovických vrstev do uhlonosného souvrství za přibývání pískovců v nejspodnějńí části  

je pozvolný, a tak zde nemůņe být vedena ostrá hranice odlińující vrstvy od podloņí. 

Jediným místem kde petřkovické vrstvy vycházejí na povrch je západní část Ostravy, jinak 

jsou skryty pod sedimenty autochtonního neogénu a příkrovy Vnějńích Karpat. Mocnost 

vrstev se redukuje ve směru VJV a pohybuje se v rozmezí 760 m v ostravské části aņ  

po 200 m ve frenńtátské oblasti. Objevují se zde oproti jiným ostravským vrstvám bohaté 

polohy vulkanogenních hornin - brousky, tufy, uhelné tonsteiny. Jinak převaņují pískovce, 

dále se vyskytují prachovce a jílovce. Uhelné sloje jsou plońně velmi proměnlivé a více  

se vyskytují ve svrchní části petřkovických vrstev (Ņídková et al., 1997; Martinec et al., 

2005).  

2.6.2 Hrušovské vrstvy 

 Hruńovské vrstvy nasedají na petřkovické vrstvy v celé oblasti. Spodní hruńovské 

vrstvy začínají svrchní plochou ostravského brousku a nejsvrchnějńí vrstvy jsou tvořeny 

stropem komplexu mořských horizontů sloje 255 Enna. Vrstvy dělíme na spodní a svrchní 

a hranice mezi nimi určuje svrchní plocha sk. f. h. sloje 163 Frantińka. Jako celé ostravské 

souvrství tak i hruńovské vrstvy řadíme do spodního namuru. V antiklinálních strukturách 

je tato jednotka zčásti denudována, ale v synklinálních strukturách ostravské oblasti tvoří 

hruńovské vrstvy nemalou část uhlonosného karbonu. Podobně jako předchozí vrstvy i tyto 

vrstvy vycházejí na povrch a to v severní části Ostravy a v okolí Ostravice. Nejmocnějńí 

vrstvy se vyskytují v centrální části ostravské oblasti a směrem na V a J dochází k redukci 

a změnám mocnosti. Spodní vrstvy mají mocnost od 310 do 369 m a svrchní vrstvy 

dosahují 510 aņ 609 m. Nepřeruńená cyklická sedimentace z předchozích vrstev přechází 

do vrstev hruńovských. Objevují se zde vulkanogenní horniny jako např. brousky, 

tonsteiny a tufy, dále pak pískovce, prachovce, jílovce a ojediněle slepence a uhlí. Sloje 

v této části jsou nestálé, jen ojediněle ve spodních částech můņeme narazit na stálé sloje 

(Ņídková et al., 1997; Martinec et al., 2005).  
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2.6.3 Jaklovecké vrstvy 

 Jednotka je naspodu vymezená svrchní plochou sk. f. h. sloje 255 Enna a svrchní 

hranice je sk. f. h. Barbory. Jaklovecké vrstvy jsou zachovány pouze v depresních 

strukturách a krách s niņńí strukturní úrovní a lemují jádra ostravské a petřvaldské 

brachysynklinály. V karvinské části se hluboko ponořují v překoceném křídle orlovské 

struktury. Při nízkém stavu vody v korytě Ostravice v Ostravě je moņno spatřit výchozy 

jakloveckých vrstev v okolí Sýkorova mostu. Mocnost vrstev je v různých oblastech různá 

maximálně vńak dosahuje 450 m. Na Ostravsku je největńí v jádře brachysynklinály  

a směrem k okrajům se zmenńuje. V karvinské i petřvaldské oblasti dochází k redukci 

mocnosti směrem na východ. Opět se zde vyskytují polohy vulkanogenních hornin  

a střídání pískovců různých typů s prachovci a jílovci. Uhelné sloje jsou známy z ostravské 

části, kde jsou jiņ vytěņeny. Mocnost se v průměru pohybovala v rozmezí 1,2 - 4 m 

(Ņídková et al., 1997; Martinec et al., 2005).  

2.6.4 Porubské vrstvy  

 Spodní hranici těchto vrstev tvoří svrchní vrstevní plocha nejvyńńího horizontu  

ze sk. f. h. Barbory, svrchní omezení je v počvě sloje 504 Prokop, která zároveň tvoří 

svrchní hranici spodního namuru. Porubské vrstvy byly nejvíce denudovány, protoņe jsou 

nejsvrchnějńí jednotkou ostravského souvrství. A proto se zachovaly pouze jako denudační 

zbytky v jádrech brachysynklinál. Jednotka se od orlovské struktury směrem na 

východ ponořuje pod karvinské souvrství. Na povrch tyto vrstvy vystupují pouze v malých 

výchozech v Ostravě a v údolí říčky Lučiny. Úplná mocnost souvrství se pouze nevýrazně 

mění, pohybuje se v rozsahu 675 aņ 720 m. Litologie je obdobná jako u hruńovských 

vrstev, ale objevují se zde jité zvláńtnosti. V sedimentech se objevují významné polohy 

slepenců tzv. zámecké slepence a bělavý křemitý pískovec aņ křemenec tzv. ganistr,  

který se vyskytuje v podloņí sloje 504 Prokop (obr. 2). Uhelné sloje v této jednotce byly 

v ostravské části vytěņeny, v karvinské oblasti je dobyvatelná pouze na některých místech 

(Ņídková et al., 1997; Martinec et al., 2005).  
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Obr.  2 Ganister, počva sloje 504 Prokop, důl 1. máj, závod Barbora, sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU 

Ostrava, foto: Pavla Gabrhelová, 2012. 
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Obr.  3 Zjednodušená odkrytá geologická mapa karbonu ČHP (Kumpera, Dopita, 1997). 

1 a 2 – souvrství karvinské – vrstvy: 1 – doubravské s. l. a svrchní sušské (westphal A), 2 – spodní sušské 

(svrchní namur) a sedlové (střední namur), 3 až 6 – souvrství ostravské (spodní namur) – vrstvy: 3 – 

porubské, 4 – jaklovecké, 5 – hrušovské, 6 – petřkovické, 7 – flyšový vývoj spodního karbonu (kulm), 8 – 

karbonátový vývoj spodního karbonu a devonu, 9 – bazální klastika devonu, 10 – krystalinikum, 11 – česko-

polské státní hranice, 12 – průběh významných zlomů, a – ověřený průběh, b – předpokládaný průběh, 13 – 

osy antiklinál a synklinál, 14 – obce. ZS – pásmo západních sedel, ZOZ – západní okrajový zlom, MS – 

michálkovická struktura, OS – orlovská struktura, BZ – bludovický zlom, JZ – janovický zlom, BS – zlomové 

pásmo beskydského stupně.  
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Tab. 2 Litostratigrafické členění karbonu hornoslezské černouhelné pánve (Kumpera, Dopita,1997, 

upraveno). 
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2.7 Karvinské souvrství 

 Karvinské souvrství (obr. 3) představuje v ČHP terigenní uhlonosnou molasu, která 

je dnes na nańem území zachována jen v několika plońně omezených denudačních 

zbytcích. Úlomky uhlí nalezené v sedimentech křídy a paleogénu vněkarpatských jednotek  

ale dokazují, ņe sedimentační prostor byl na nańem území daleko rozsáhlejńí a sahal 

mnohem dále. V karvinské jednotce je fauna jen sladkovodní a suchomořská  

(mlņi, ńkeblovky, vzácně hmyz) a stratigrafické zařazení dokládají nálezy flóry.  

Na základě těchto poznatků řadíme karvinské souvrství ke střednímu a svrchnímu namuru  

a spodnímu westphalu. Terigenní uhlonosná molasa je od paralické uhlonosné molasy 

oddělena stratigrafickým hiátem, který se vyznačuje náhlou změnou ve sloņení makroflóry, 

výraznou změnou palynologického obsahu i změnou v petrografickém sloņení uhlí  

(Dopita et al., 1997; Martinec et al., 2005). 

 Karvinské souvrství, jak uvádí Dopita et al. (1997), je typické svou zřetelnou 

cyklickou stavbou, které ideálně začíná bělavými, karbonátickými nebo kaolinitickými 

hrubozrnnými pískovci či slepenci s intraklasty uhlí přecházející v polohy ńedých 

jemnozrnných pískovců, prachovců s četnými rostlinnými zbytky a obsahem muskovitu. 

Dále se v cyklu objevuje tmavońedá prachovito - pelitická kořenová půda s následnou 

uhelnou slojí. Závěrečná fáze cyklu je tvořena ńedými prachovitými jílovci s rostlinnými 

zbytky, vzácně se vyskytuje sladkovodní fauna. Mocnost cyklů předevńím ve spodní části 

dosahuje i přes 30 m a ve svrchní části jen 15-10 m, ale i méně. 

 Karvinské souvrství tvoří samostatný megacyklus o mocnosti 1000 m s mocnými 

cykly a slojemi při bázi spolu s hrubozrnnými sedimenty - sedlové a spodní suńské vrstvy - 

aņ po vyńńí doubravské vrstvy ve svrchní části souvrství, kde se vyskytují jemnozrnějńí 

sedimenty a málo mocnějńí cykly a sloje. Terigenní uhlonosná molasa je texturně mnohem 

jednotvárnějńí neņ paralická. Při srovnání s paralickou molasou sledujeme značný úbytek 

poloh vulkanogenních hornin, kde zcela chybí polohy brousků. Příčinou byl nárůst 

dynamicky sedimentačního prostředí a pokles mimopánevního vulkanismu.  

 Karvinské souvrství se dělí na vrstvy sedlové, suńské (spodní a svrchní)  

a doubravské s. l. (doubravské s. s. a vyńńí doubravské). 
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2.7.1 Sedlové vrstvy 

 Sedlové vrstvy se na území ČHP vyskytují ve třech oblastech, a to v karvinské 

části, která je ohraničená na nańem území hlavními tektonickými liniemi, ve frenńtátské 

části, tam i s izolovaným pozůstatkem, který se nachází sv. směrem od Frýdlantu nad 

Ostravicí, a v jablunkovské části, kde se dochovaly pouze jako denudační zbytek 

v příkrovové propadlině. Tyto vrstvy jsou zespoda ohraničeny počvou sloje 504 Prokop  

a svrchní hranice je na počvě sloje 605/606. Z biostratigrafického hlediska řadíme vrstvy 

do středního namuru a spodní části svrchního namuru. Mocnosti vrstev dosahují 120 aņ 

300 m, ale v severozápadní části karvinské oblasti dochází k jejich redukci směrem  

k orlovské struktuře. Na západě Frenńtátska je mocnost nedenudovaných vrstev okolo  

175 m a směrem na východ vykliňuje. V jednotce se vyskytují opět pískovce, které zde 

povětńinu převládají, dále se objevují jílovce, prachovce, aleuropelity a řada slojí. (Dopita 

et al., 1997; Martince et al., 2005). Sedlovými vrstvami se budu podrobněji zabývat 

v kapitole 3.   

2.7.2 Sušské vrstvy 

 Suńské vrstvy rozdělujeme nadloņím sloje 686 sk. f. h. Huberta na spodní a svrchní 

a také odpovídá hranici mezi namurem a westphalem. Spodní ohraničení jednotky  

se nachází v počvě sloje 605/606 a svrchní hranice je v počvě sloje 804. V úplném vývoji 

nalezneme suńskou jednotku pouze v karvinské oblasti, v jiných oblastech ČHP jsou 

zjińtěny pouze části spodních a svrchních vrstev. Mocnosti spodních vrstev jsou v rozmezí 

178 - 265 m a u svrchních vrstev od 107 do 160 m. Celková mocnost se v průměru 

pohybuje okolo 370 m. Náhlé klesání paleoreliéfu v bludovickém a dětmarovickém 

výmolu způsobilo, ņe dochází k redukci aņ k úplnému vymizení mocnosti vrstev 

v karvinské oblasti. Sedimentace spodních vrstev je obdobná jako u předchozích sedlových 

vrstev, jen dochází ke zjemnění psamitů a je zde větńí zastoupení prachovců a jílovců, 

které pak ve svrchní části zcela převaņují nad pískovci. Rovněņ ve spodních vrstvách  

na východě Karvinska se objevují čočky drobnozrnných slepenců. Uhelné sloje  

se vyskytují převáņně ve spodních vrstvách a často se nepravidelně spojují, vykliňují  

či dokonce úplně chybí (Dopita et al., 1997; Martinec et al., 2005). 
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2.7.3 Doubravské s. l. 

 Doubravské vrstvy mají spodní hranici poloņenou do počvy sloje 804 a svrchní 

ohraničení nelze určit, jelikoņ v celé části ČHP je erodovaná. Jednotku rozdělujeme  

na doubravské s. s. vrstvy, které se zachovaly pouze v karvinské oblasti a vyńńí doubravské 

vrstvy zachované jako erozní zbytky rovněņ na Karvinsku. Hranice mezi těmito vrstvami 

se nachází ve stropu sloje 876. Mocnost doubravských s. s. vrstev se pohybuje v rozmezí 

220 aņ 260 m a vyńńí vrstvy se dochovaly pouze jako denudační zbytky původně mocné 

jednotky např. v oblastech střední části karvinského hřbetu. Počet uhelných slojí ve vyńńích 

doubravských vrstvách roste směrem k severovýchodu a zvětńuje se i jejich mocnost. Sloje 

jsou málo mocné, vykliňují nebo úplně chybí a často dochází k rozńtěpení slojí  

a opětovnému spojení. Naopak v doubravských s. s. vrstvách jsou sloje stálejńí a mocnosti 

dosahují aņ 2,8 m (Dopita et al., 1997; Martince et al., 2005).    

2.8 Tektonická stavba  

 ČHP je z hlediska stratigrafického, paleontologického i strukturně - tektonického 

velmi rozdílná. Velice výraznou polaritou geologických jevů, je pánev rozdělena  

na východní část, hornoslezský blok, a západní část, variskou předhlubeň (Kumpera, 

Foldyna, 1997). Orlovská struktura, která leņí uprostřed pánve a územně rozděluje ČHP  

na dvě části ve směru ZSZ - VJV. Do západní části (mobilní oblast předhlubně) patří 

ostravská, příborská a mořkovská oblast, kde převaņují vrásové a vrásovozlomové 

struktury ve směru SSV - JJZ. Karvinskou, těńínskou, frenńtátskou a jablunkovskou oblast 

řadíme do východní části (oblast hornoslezského bloku), kde převládá zlomová stavba 

(Kumpera, Foldyna, 1997; Martinec et al., 2005).  

 Východní hornoslezský blok je stabilním základem pánve, kde se objevuje 

subhorizontální uloņení vrstev a typické pro tuto oblast jsou poklesy tvořící uspořádané 

systémy (tafrogennní styl). V této stavbě byly zjińtěny násunové dislokace, téměř plońe 

ukloněné a označované jako centrální přesmyk (Kumpera, Foldyna, 1997).  

 Strukturně nejsloņitějńí částí ČHP je západní oblast se svými antiklinálními 

strukturami označovanými jako sedla. Jde o sloņitý vrásový systém, který je poruńený 

podélnými zlomy, přesmyky a násuny (Kumpera, Foldyna, 1997).    
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3 VYMEZENÍ A GEOLOGICKÁ STAVBA SEDLOVÝCH VRSTEV 

ČHP 

3.1 Historie vyčlenění sedlových vrstev 

 Do roku 1928 není vymezení sedlových vrstev zcela jednotné. První zmínky  

se objevují v roce 1895. Ebert jako první vymezil sedlové vrstvy, které přiřazoval 

k ostravskému souvrství. Dalńím, kdo se o sedlových vrstvách zmiňuje je Potonié,  

ten vymezil spodní ohraničení ve vrstvě Prokop. Průlomovou prací od Gothana jsou 

sedlové vrstvy samostatně vyčleněny a litostratigraficky zařazeny k westfalu (shrnutí  

v Kandarachevová et al., 2009). Pozdějńí monografie Folprecht, Patteisky (1928) řadí 

sedlové vrstvy ke karvinské jednotce a spodní omezení je určeno nad mořským patrem 

Gaeblerových ostravských vrstev.   

 Ńusta (1928) rozlińoval ostravské vrstvy, sedlové vrstvy, které řadil do westfalu A  

a karvinské vrstvy. Později Gropp zařadil sedlové vrstvy do namuru a hranici mezi 

namurem a wesphalem poloņil na bázi suńských vrstev. Dále na základě rozdílné fauny 

byla jasně rozlińena hranice mezi ostravskými a sedlovými vrstvami. V druhé polovině  

20. století byla sloj Prokop přiřazena k sedlovým vrstvám a na bázi byla vymezena spodní 

hranice sedlových vrstev a bazálním členem cyklu sloje 605/606 bylo určeno svrchní 

omezení. Sedlové vrstvy s tímto hraničním omezením odpovídají na polském území 

warstwam siodłowym (Sivek et al., 2011).  

3.2 Geologie sedlových vrstev  

 Výskyt sedlových vrstev (obr. 3) je podle Dopity et al. (1997) prokázaný na území 

ČHP v karvinské části, kde vystupují v orlovské struktuře a směrem na V po státní hranice 

s Polskem, frenńtátské části, tam jsou zachovány na velké plońe v celé mocnosti  

a jablunkovské oblasti. Sedlové vrstvy byly jako izolovaný pozůstatek zjińtěny ve vrtech 

SV od Frýdlantu nad Ostravicí a jako denudační zbytek zachovaný v příkrovové 

propadlině v jablunkovské oblasti.  
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Obr.  4 Výskyt sedlových vrstev v ČHP (Martinec et al., 2005). 

1 – sídla, 2 – státní hranice, 3 – hranice ČHP, 4 – oblast výskytu sedlových vrstev. 

 

 Mocnost sedlových vrstev se zmenńuje v severozápadní oblasti Karvinska směrem 

k orlovské struktuře. V centru karvinské oblasti dosahuje mocnost na velké plońe aņ 230 m,  

severovýchodně se mocnost zvyńuje a jiņním směrem klesá. Mocnosti se v karvinské 

oblasti ztenčují směrem k severozápadnímu a jihovýchodnímu okraji sedimentačního 

prostředí. Na Frenńtátsku je nejvyńńí mocnost jednotky na západě, okolo 175 m a na 

východ klesá na 120 m. V oblasti Čeladná - Krásná mocnost klesá aņ na 100 m a dále 

vykliňuje. V jablunkovské oblasti nelze mocnosti sedlových vrstev spolehlivě určit. Báze 

sedlové jednotky je různá, v oblasti karvinské od -200 m na jihu po -1400 m na 

severovýchodě a ve frenńtátské části od -400 m do -700 m. 

 Z hlediska mocnosti a objemu jednotky zastupují slepence a pískovce více neņ  

50 % a aleuropelity okolo 14 %.    
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 Slepence jsou drobnozrnné s valouny mléčného křemene. Při bázi slepence  

se objevují prouhelněné kmeny, větve a valouny uhlí. 1 - 2 m je obvyklá mocnost v jedné 

poloze. Obvykle dochází k pozvolnému přestupu ze slepence na pískovec, ale ve spodní 

části sedlových vrstev nasedají slepence na uhelnou sloj. S vysokým podílem křemene  

a úlomky kvarcitů odpovídají pískovce křemenným drobám, které jsou hrubo  

aņ jemnozrnné. Celková mocnost pískovců můņe dosahovat aņ ke stovkám metrů.  

I zde se objevují prouhelněné zbytky kmenů a větví. Aleuropelity jsou tvořeny prachovci  

a jílovci. Ve velkém mnoņství je zastoupen křemen, objevují se i slídy a rostlinný detrit.  

 Cyklus sedlových vrstev tvoří postupně od báze slepenec a pískovec, jemnozrnný 

pískovec, aleuropelit, kořenový aleuropelit (kořenová půda), uhelná sloj a aleuropelit. 

Sedlový cyklus je charakterizován značnou mocností bazálního členu a také uhelné sloje.  

 V sedlových vrstvách ČHP vystupuje 6 - 27 uhelných slojí a slojek. V karvinské  

i frenńtátské části byl zjińtěn pouze jeden stálý vůdčí horizont – uhelný tonstein sloje  

558 - 560. Ņádné faunistické a jiné horizonty nevytváří souvislou plochu. Proto se v této  

i dalńích jednotkách karvinského souvrství vyčleňují slojové horizonty. 

 V karvinské oblasti na základě mocnosti, uhlonosnosti a vývoje uhelných slojí 

rozlińujeme spodní a svrchní úsek. Spodní s mocností 90 m je ohraničen slojemi 504  

aņ 530 a obsahuje 3 - 6 slojí o mocnosti 3,5 m. Svrchní úsek ohraničený slojí 532 aņ 564 

má mocnost více neņ 135 m a objevují se tam 3 - 10 slojí s niņńí mocností okolo 1,1 m. 

Dále vymezujeme 8 slojových horizontů.  

 Prvním slojovým horizontem je sloj Prokop a Prokůpek 504 - 505. Prokop  

je nejstálejńí slojí celé hornoslezské pánvi, má velmi jednoduchou stavbu a proplástky  

v ní vystupují jen zřídka. Nachází se nad sk. f. h. Gaeblera a na základě změny flóry  

a blízké podloņí je snadno rozpoznatelná. Pod uhelnou slojí můņeme narazit na černý nebo 

bělavý křemenec (ganistr) či černý písčitý karbonát - siderit. Na východě karvinské oblasti 

dosahuje mocnost průměrně 6 aņ 8 m, ale místy přesahuje i 10 m. Slojka Prokůpek je 

pouze odńtěpenou lavicí ze sloje Prokop, kde stop nebyl postiņen erozí.  

 Dalńí slojky, které jsou od sloje Prokop odděleny hrubozrnými pískovci 

přecházejících do drobnozrnných slepenců, řadíme jiņ do horizontů sloje 506 - 510. 

Vystupuje tam 1 - 5 uhelných slojek a nejvyńńí z nich vystupuje ve dvou i třech lávkách, 
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ale i jednotně. V západní části karvinské oblasti nejsou sloje dobyvatelné, ale 

v jihovýchodní části je mocnost jednotné sloje i více neņ 1 m.   

 Následujícími slojovými horizonty jsou sloje 514 - 522 a 524 - 538, které mají 

v karvinské oblasti zvláńtní postavení. Báze souslojí leņí 40 aņ 70 m nad slojí Prokop.  

Sloje mají větńinou jednoduchou stavbu, následují za sebou v malé vzdálenosti  

a na velkých plochách jsou mocné. V západní části karvinské oblasti dochází ke sbliņování 

slojí, dokonce sloj 514 aņ 530 vytváří přes 20 m mocnou sloj, kde jsou lávky odděleny  

od 0,5 do 2 m mocnými proplástky. U těchto horizontů se na západě karvinské oblasti 

objevuje výrazné vystupování korytovitých a brázdovitých výmolů SSV aņ JJZ směru. 

V době utváření tohoto souslojí byla eroze v karvinské části mírná a uhelné sloje postihla 

pouze v malé míře. Proto se sloj 524 - 530 řadí mezi jednu z nejstálejńích slojí sedlové 

jednotky. Sloj 514 - 522 má stálejńí vývoj, spodní lávka dosahuje mocnosti 2 aņ 5 m, 

maximálně 7 m, ale východně se mocnost zmenńuje. Svrchní lávka má ve východní části 

mocnost kolem 3 m, v západní části karvinské oblasti je sloj nedobyvatelná. Na 

severu dokonce sloje úplně chybí, neboť byly větńinou smyty. Mezi druhou 

nejvýznamnějńí sloj sedlové jednotky patří bezpochyby sloj 524 - 530. Mocnost jednotné 

sloje dosahuje místy i přes 7 m, pokud jsou sloje rozděleny tak pouze několik metrů od 

sebe. Z této sloje se odńtěpují aņ tři lávky, z nichņ má největńí význam pouze sloj 534, 

která dosahuje mocnosti od 1,5 do 3 m.    

 V horizontu sloje 546 - 554 se objevují dvě samostatné sloje 546 - 548 a 550 - 554 

vzdálené od sebe 2 - 49 m. Ve vývoji horizontu rozlińujeme dva areály a to areál úplné  

a částečné absence slojí. Mohutné polohy pískovců a slepenců, kde nejsou téměř ņádné 

sloje, postihuje Z část dobývacího prostoru. V areálu částečné absence slojí se vyskytují 

obě sloje v lávkovém vývoji a spodní lávka místy chybí. První sloj dosahuje průměrné 

mocnosti 1,3 m. Druhá sloj je stálejńí, v karvinské části východním směrem nabývá  

na mocnosti a dosahuje místy i 2 m.  

 Horizont sloje 558 - 561 byl ovlivněn plońnou erozí, která probíhala 

v severozápadním aņ severním směru a způsobila v některých částech úplnou absenci slojí. 

Části s absencí slojí jsou na vnějńím okraji obklopeny lávkovým nebo dvoucyklovým 

vývojem (severní část Karvinska). V západní části území se jedná o dvě samostatné sloje,  

kde vzdálenost mezi nimi činí aņ 9 m. Východním směrem se sloje přibliņují, ale zároveň 
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klesá jejich mocnost. U sloje 558 - 560 se pohybuje mocnost v rozmezí od 1,2 m do 2,5 m,  

ale maximum se pohybuje okolo 4 m. Sloj 561 dosahuje mocnosti pouze 1 m, maximálně 

vńak 1,9 m.     

 U horizontu sloje 562 - 564 převaņuje území, kde je sloj vyvinuta. Sloj je od 

dalńího slojového horizontu 605 - 606, který patří jiņ do suńských vrstev, oddělena pouze 

nevýrazným pískovcem mladńího cyklu. V západní části karvinské oblasti se tyto sloje 

sbliņují a jsou odděleny pouze aleuropelity. V této části je mocnost sloje velmi malá, 

dokonce v severní části není vyvinuta vůbec. Největńí mocnost dosahuje aņ 4 m a ta byla 

zjińtěna v dole ČSA. Ve vývoji tohoto horizontu se opět objevují úseky absence slojí, 

hlavní úsek probíhá ve směru od jihozápadu k severovýchodu.  

 Ve frenńtátské oblasti je prozkoumanost sedlových vrstev mnohem niņńí neņ v části 

karvinské. I v této oblasti je nejstálejńí a jednoznačně určená sloj Prokop, jejíņ maximální 

mocnost je v západní části frenńtátska, okolo 13 m, a směrem na východ klesá. Dalńí 

mocnou slojí je v této oblasti sloj 550 - 554. V podbeskydské části ČHP se nevyskytují 

slojové horizonty 39, 38 a 37.    

3.3 Uhlí sedlových vrstev 

 Průměrné hodnoty chemicko-technologických parametrů uhlí se pro různé oblasti 

lińí. V sedlových vrstvách je např. obsah síry v bezvodém vzorku 0,58 % (karvinská 

oblast) a 0,70 % (frenńtátská oblast), spalné teplo a výhřevnost v bezvodém vzorku je 

okolo 35 MJ.kg
-1

,
 
obsah uhlíku v hořlavině se pohybuje okolo 86 % a obsah prchavé 

hořlaviny v hořlavině je 27 % (karvinská část) a 29 % (frenńtátská část). Z technologického 

hlediska tvoří uhelné sloje sedlových vrstev uhlí koksovatelné 1 a uhlí ņírné (Honěk et al., 

1997). 

 Uhelné litotypy mají v sedlových slojích proměnlivé sloņení. Makropetrografická  

i mikropetrografická stavba vrstev je velmi různorodá. V sedlových slojích, na rozdíl od 

ostravského souvrství, kde je typický vyńńí obsah lesklé sloņky, se častěji objevují polohy 

s vyńńím obsahem matné sloņky. Matné uhlí páskované (obr. 5) bývá větńinou ve střední 

části sloje a v nadloņí je více matného uhlí. Z mikropetrografického hlediska jsou uhelné 

sloje tvořeny mnoha mikrolitotypy. Nejčastějńími jsou klarit, duroklarit, klarodurit či durit.  
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Obr.  5 Černé uhlí (matné uhlí páskované) s jílovitým proplástkem při vrchu, důl J. Fučík, závod Ludvík, sloj 

č. 14., sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto: Jakub Jirásek, 2010. 

 

 V polohách páskovaného uhlí (obr. 6) se můņe jeńtě objevit vitrinit, který přibývá 

směrem k počvě slojí. Oproti ostravskému souvrství je obsah vitrinitu velice nízký a to se 

projevuje obrovským nárůstem inertitových macerálů. U sporinitu, macerálu lipnitové 

skupiny, se můņou objevit tzv. korodované spory a jsou zde dominantní mikrospory nad 

makrosporami. Obsah mikrinitu, jeņ je nejčastějńím macerálem inertitové skupiny, roste 

směrem k počvě sedlových vrstev (Honěk et al., 1997; Martinec et al., 2005). 
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Obr.  6 Páskované uhlí, sloj 504 Prokop, důl Fučík, závod č. 5, sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU 

Ostrava, foto: Pavla Gabrhelová, 2012. 

 

3.4 Paleontologie      

 Faunistické horizonty se v sedlových vrstvách objevují velmi zřídka. První se 

vyskytuje ve spodní části vrstev a z fosilní fauny zde byly nalezeny pouze rybí ńupiny 

v nadloņní části sloje 524-530. Ve svrchní části sedlových vrstev je druhá a poslední  

sk. f. h. Touto otázkou se zabývali předevńím Řehoř, Řehořová (1972) 

 Flóra sedlových vrstev hraje velmi důleņitou roli při biostratigrafickém členění.  

V těchto vrstvách nalezneme typické zástupce karvinské flóry ve sloji 504 Prokop a jejím 

okolí (obr. 7). Moderním zpracováním floristických otázek se zabýval Gastaldo et al. 

(2009).  

 Otázkami mikrospor se podrobněji zabývali Dybová, Jachowicz, (1957). Celé 

karvinské souvrství, včetně sedlových vrstev, obsahuje velmi mnoho druhů mikrospor. A 

nejstarńí z nich jsou vázány právě na sedlové vrstvy. 
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Obr.  7 Prachovitý jílovec s ukázkou  flóry (Calamites), stop sloje 504 Prokop, důl A. Zápotocký, důlní vrt 

sbírky Geologického pavilonu VŠB-TU Ostrava, foto: Pavla Gabrhelová, 2012. 
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4 METODICKÉ POSTUPY ŘEŠENÍ 

4.1 Výchozí údaje a použité podklady 

 Bakalářská práce se zaobírá studiem vybraných otázek sedlových vrstev na území 

ČHP. Na základě nashromáņděných a zpracovaných dat z písemné dokumentace 

geologicko-průzkumných vrtů vznikly mapové podklady, které byly pouņity k dalńímu 

zpracování. Údaje získané z vrtných profilů byly rozčleněny podle toto, zda zastihly 

sedlové vrstvy a v jakém profilu, úplném či neúplném.   

 K úspěńnému splnění cílů bakalářské práce bylo zapotřebí několika kroků. Prvním 

z nich bylo nastudování geologické charakteristiky vybrané vrstevní jednotky. Na jejich 

základě byla vypracována reńerńní část práce, tj. kapitoly 2 a 3. Dále bylo zapotřebí získání 

a zpracování vrtných profilů, pasportů a závěrečných zpráv. Nakonec byla vhodná data 

převedena do tabulkového souboru, rozčleněna a dále zpracována v softwarovém 

programu MicroStation V8i (SELECT series 2) – Verze 08.11.07.446. 

 Data potřebná pro tuto práci jsem čerpala z naskenovaných vrtných profilů  

a závěrečných zpráv, které jsou dostupné v archívu Geofondu České geologické sluņby.  

4.2 Zpracování vstupních dat  

 Vstupními daty pro tuto bakalářskou práci byla data získána nashromáņděním 

profilů vrtů a závěrečných zpráv vrtů, které se musely následně zpracovat. Získané profily 

pocházejí z povrchových průzkumných vrtů, které vznikaly v dlouhém časovém období od 

roku 1946 do roku 1993. V tomto období docházelo k intenzivnímu vývoji vrtných prací, 

docházelo ke změnám v technologii vrtání i výnosu jádra, takņe změny se projevovaly 

taktéņ ve zpracování a vyhodnocení dat v písemné dokumentaci. Rovněņ docházelo  

ke změnám ve vyčlenění sedlových vrstev, v určování báze a stropu sedlových vrstev  

a litostratigrafickém zařazení. V některých vrtných profilech, větńinou starńího data, bylo 

obtíņné určení sedlových vrstev. Proto nebylo vņdy úplně jednoduché rozlińit, zda jsou 

v profilu zachycené sedlové vrstvy a jestli jsou úplné či neúplné. Některé profily musely 

být pro přesnost porovnány jeńtě se zprávami surovinové studie čs. části hornoslezské 

pánve, II. etapa (Weiss et al., 1975). 
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 Veńkerou nashromáņděnou dokumentaci, která čítala okolo 900 vrtných profilů, 

jsem prostudovala a vybrala jsem pouze ty, kde se vyskytovaly sedlové vrstvy. Při 

posuzování dat jsem narazila na jisté problémy. Jako první, jak jsem se jiņ zmínila dříve, 

byly změny v dokumentacích vrtných profilů. Objevovaly se vrtné profily bez popisu slojí 

nebo bez jasného určení ohraničení sedlových slojí. Jako dalńí problém se jevila ńpatná 

čitelnost některých vrtných profilů či chybějící údaje. Řeńením bylo vyřazení vrtu 

z následného podrobnějńího zpracování. Některé vrtné profily musely být pro přesnějńí 

určení porovnány jeńtě s pasporty daného vrtu a následnou konzultací s vedoucím 

bakalářské práce.  

 Po zpracování vńech vrtných profilů, jsem vytřídila pouze ty, ve kterých  

se vyskytovaly sedlové vrstvy, coņ bylo 144 vrtů. S těmito vrty jsem dále pracovala.  

4.3 Zpracování datových podkladů 

 K vytvoření vńech mapových výstupů, které jsou součástí příloh, bylo pouņito 

softwarového prostředí produktu MicroStation V8i (SELECT series 2) – Verze 

08.11.07.446. Tento program jsem po konzultaci s vedoucím bakalářské práce zvolila 

z důvodu, ņe je oddělení nerostných surovin a geoinformatiky VŃB – TU Ostrava pouņíván 

jiņ několik let a jeho vyuņití je velmi ńiroké od vytváření grafických výstupů odkrytého 

karbonu aņ po znázorňování geologie jednotlivých vrstev hornoslezské pánve.  

 Veńkerá získaná data z vrtných profilů jsem musela přizpůsobit danému programu. 

Z vrtných profilů bylo zapotřebí vypsat do tabulkového souboru čísla a souřadnice vrtů,  

a zda se v profilu vyskytují sedlové vrstvy a v jakém rozsahu (od báze po strop, pouze 

strop, pouze báze nebo bez báze i stropu). Následně byla vypsaná data importována  

do programu a souřadnice byly nastaveny shodně se systémem S-JTSK. Dále  

se v programu získaná data upravovala do podoby mapového výstupu, který byl následně 

pouņit při zpracování této bakalářské práce.  
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5 DISKUZE 

 Mě dostupné vrty zastihující sedlové vrstvy jsem rozčlenila do čtyř kategorií: 

1. Vrty zastihující sedlové vrstvy v celém profilu, to je od stropní aņ po bazální část  

2. Vrty zastihující pouze stropní část sedlových vrstev 

3. Vrty zastihující pouze bazální část sedlových vrstev 

4. Vrty zastihující sedlové vrstvy, ale bez zjińtění stropní či bazální části 

 Stropní ohraničení sedlových vrstev je dáno podle Dopity et al. (1997) do počvy 

sloje 605/606 a spodní hranice se nachází v počvě sloje 504 Prokop.   

 V celé ČHP bylo zjińtěno 144 vrtů, ve kterých se objevovaly sedlové vrstvy jak 

v úplném, tak i neúplném profilu (příloha č. 1). Sedlové vrstvy, zachycené v celém profilu, 

tvoří pouze 33 % a vyskytují se v karvinské i frenńtátské oblasti.  

 U vrtných profilů bez spodního ohraničení slojí 504 Prokop dońlo buď k poklesu,  

a proto se zde neobjevuje hraniční sloj Prokop, nebo vrt končí uprostřed sedlových vrstev, 

takņe tato sloj nebyla dovrtána. Tyto vrty tvoří 17 % a vyskytují se pouze v karvinské části.  

 U vrtných profilů, kde chybí svrchní ohraničení, mohlo dojít taktéņ k poklesu a sloj 

605/606 chybí nebo je svrchní část sedlových vrstev erodována. Tyto profily se vyskytují 

v karvinské a frenńtátské části, ale i v izolované části SV od Frýdlantu nad Ostravicí. 

Těchto vrtných profilů bylo zaznamenáno ze vńech nejvíce a tvoří 42 % ze vńech vrtů 

obsahující sedlové vrstvy. 

 Profilů, kde chybí ohraničení úplně je velmi málo a je to kombinace dvou 

předchozích moņností. Ze závěrečné zprávy vrtů Ty-1 a Ty-2 vyplývá, ņe se takové profily 

vyskytují v denudačním zbytku zachovaném v příkrovové propadlině v jablunkovské 

oblasti.   

 V karvinské části, která je omezena v ČHP na jihu příčným bludovickým zlomem a 

na západě orlovskou strukturou (Dopita et al., 1997), bylo zpracováno celkem 97 vrtných 

profilů (příloha č. 2). Z nich vyplývá, ņe největńí poddíl zaujímají sedlové vrstvy zastiņené 

v celém profilu (tab. 3). U vrtů s pouze svrchním ohraničením dońlo ve větńině případů 

k tomu, ņe bazální ohraničení slojí 504 Prokop nebylo vůbec dovrtáno. V několika 
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případech u vrtů prováděných ve Stonavě a Karviné byla zjińtěna tektonická porucha.  

U vrtů bez svrchního ohraničení dońlo k erodování svrchní části sedlových vrstev, nastaly  

i případy, kdy nebyl daný úsek jádrován, nebo v některých případech v Karviné - Darkově 

byla zjińtěna tektonická porucha. 

 

Tab. 3 Rozčlenění vrtných profilů podle oblastí a zastižení sedlových vrstev 

Vrty zastihující sedlové vrstvy 

Počet vrtů 

v karvinské části ve frenńtátské části 

v celém profilu 39 8 

pouze stropní ohraničení 25 0 

pouze bazální ohraničení 24 37 

bez stropního a bazálního ohraničení 9 2 

 

 Z frenńtátské části bylo zpracováno celkem 47 vrtů (příloha č. 3), z toho se dva vrty 

nachází v izolovaném pozůstatku na SV této oblasti. Nejvíce bylo zjińtěno vrtů, kde dońlo 

k erodování svrchní části sedlových vrstev, v několika případech nebyl daný úsek 

jádrován. Pouze pár vrtů zastihlo sedlové vrstvy v celém profilu.  

 V oblasti Jablunkovska byly sedlové vrstvy zjińtěny ve dvou vrtech Ty-1 a Ty-2. 

Informace k této oblasti jsem čerpala ze závěrečné zprávy Novotné (1993).  
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6 ZÁVĚR 

 Předem vytyčené cíle této bakalářské práce byly splněny. Nejprve jsem musela 

nastudovat informace k dané problematice, na základě které jsem zpracovala reńerńní část. 

Získané informace mi pomohly pochopit, jak je definovaná jednotka a jaké je její 

vymezení, které bylo potřebné pro vytřídění vhodných vrtů do grafického výstupu. Cílem 

této práce rovněņ byla příprava informací a dat pro následující zpracování diplomové 

práce.  

 Pro zpracování grafických výstupů bylo nutné seznámit se se softwarovým 

prostředím produktu MicroStation.  

 Grafické výstupy této bakalářské práce znázorňují, v jakých oblastech byly vrtným 

průzkumem zastiņeny sedlové vrstvy a v jakém profilu byly zastiņeny. Celkem bylo 

zpracováno 144 vrtných profilů, z toho se 97 nachází na území karvinské části a 47 v části 

frenńtátské. Z přílohy č. 2 je zřejmé, ņe v karvinské oblasti byly sedlové vrstvy zastiņeny 

ve více vrtných profilech a jsou tam vńechny ze čtyř typů výskytu sedlových vrstev.  

Ve frenńtátské oblasti, kterou vystihuje příloha č. 3, byly sedlové vrstvy zaznamenány 

v menńím počtu a jednoznačně tam převaņují profily s erodovaným stropem.      

 V diplomové práci, která bude navazovat na téma sedlových vrstev, bude zapotřebí 

doplnění podrobnějńích dat a celkově detailnějńího pohledu na toto téma. Z vrtných 

dokumentací a dalńích zdrojů bude zapotřebí zjistit pravé mocnosti sedlových vrstev  

i zastoupení a mocnosti uhelných slojí v sedlových vrstvách. 
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