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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá studiem spodní části porubských vrstev v české 

části hornoslezské pánve a dá se rozdělit na tři části. První část zahrnuje charakteristiku 

české části hornoslezské pánve a porubských vrstev, zejména jejich vymezení, geologii 

a územní a celkové členění. Druhá část práce je zaměřena přímo na spodní část 

porubských vrstev, její spodní a svrchní hranice a faunistické horizonty. Poslední třetí 

část zahrnuje samotnou metodiku práce, postupy řešení, vývoj sledovaných parametrů, 

zpracování a přípravu dat pro tvorbu mapových podkladů. Výsledkem práce jsou 

grafické podklady, zachycující vývoj litologické jednotky F1. 

Klíčová slova: česká část hornoslezské pánve, ostravské souvrství, porubské vrstvy, 

spodní část porubských vrstev, litologická jednotka F1, mocnost, písčitost, uhlonosnost 

 

Summary 

This bachelor thesis deals with the study of the lower part of the Poruba 

member in the Czech Part of the Upper Silesian basin. It can be divided into three parts. 

The first part includes the characteristic of the Czech part of the Upper Silesian basin 

and of the Poruba member, mainly its specification, geology and its territorial and 

general structure. The second part of this thesis is focused on the lower part of the 

Poruba member itself, its lower and upper borders and its faunistic horizons. The last 

part includes the methodology of the thesis, the solving techniques, the progress of the 

monitored parameters, the preparation and data processing important for the map 

materials formation. The results of this thesis are the graphic materials describing the 

evolution of the lithological unit F1. 

Key words: Czech Part of the Upper Silesian Basin, Ostrava Formation, Poruba 

Member, Lower part of the Poruba Member, Lithological Unit F1, Thickness, 

Sandiness, Coal-bearing Capacity  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 
aj.   a jiné 

CZE   Česká republika 

cm   centimetry 

č.    číslo 

ČHP   česká část hornoslezské pánve 

ČM   český masiv 

F1 – F5   dílčí litostratigrafické jednotky 

et al.   a kolektiv 

HP   hornoslezská pánev 

J   jih 

JV   jihovýchod 

jv.   jihovýchodní 

JZ   jihozápad 

jz.   jihozápadní 

JJZ   jihojihozápad 

km
2
   kilometry čtvereční 

m   celková mocnost v metrech 

mil. t   milion tun 

např.   například 

obr. č.   obrázek číslo 

OKD   ostravsko-karvinské doly 

OKR   ostravsko-karvinský revír 

resp.   respektive 

S   sever 

S-J   sever – jih 

sk. f. h.  skupina faunistických horizontů 

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



SSV-JJZ  severoseverovýchod – jihojihozápad 

SSZ   severoseverozápad 

SSZ-JJV  severoseverozápad – jihojihovýchod   

SSV   severoseverovýchod 

SV   severovýchod 

SV-JZ   severovýchod - jihozápad 

sv.   severovýchodní 

SZ   severozápad 

SZ-JV   severozápad – jihovýchod 

tab. č.    tabulka číslo 

tj.   to je 

tzv.   tak zvaná 

tzn.   to znamená 

V   východ 

VJV   východ jiho-východ 

VSV-ZJZ  východ severovýchod – západ jihozápad 

V-Z   východ – západ 

XXI   skupina faunistických horizontů Barbory 

XXII   skupina faunistických horizontů Filipa 

XXIII   skupina faunistických horizontů Koksové 

XXIV   skupina faunistických horizontů Konráda 

XXV   skupina faunistických horizontů Lotara 

XXVI   skupina faunistických horizontů Otakara 

XXVII  skupina faunistických horizontů Gaeblera 

Z   západ 

Z-V   západ – východ 

ZSZ-VJV  západoseverozápad – východojihovýchod 
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1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

Přírodní zdroje jsou nezbytnou součástí pro život a rozvoj lidské společnosti. 

Podstatnou úlohu mezi nimi zaujímají nerostné suroviny. Pozornost se většinou upírá na 

ropu a zemní plyn, důležitou roli, co se týče zásobování energiemi, však pokrývá také 

uran a uhlí. Z hlediska životnosti zásob právě uhlí a uran představují úplně jinou 

dimenzi, jelikož jejich zásoby několikanásobně překračují životnost zásob zemního 

plynu a ropy. Především uhlí si od počátků využívání energetických nerostů drží přední 

postavení a vyhlídky do budoucnosti naznačují, že by tomu tak mělo být i nadále. 

Hornoslezská pánev (dále také HP) rozprostírající se na území České republiky 

a Polska zaujímá plochu přes 7000 km
2
 (Dopita 2007). V dnešní době jde bezesporu o 

nejvýznamnější černouhelnou pánev v Evropě. Jedna třetina plochy pánve, což 

představuje asi 1550 km
2
, se nachází v České Republice, zbylé dvě třetiny pak v Polsku. 

Ročně je v pánvi vytěženo více jak 90 mil. t černého energetického a koksovatelného 

uhlí. V roce 2008 bylo na polském území vytěženo 79 mil. t, což představovalo téměř 

90% z celkové těžby (zdroj: Coal Facts 2009). Zbylá část těžby, představující 12 mil. t 

(Starý et al. 2009), připadlo na Českou Republiku. Okolo devadesátých let minulého 

století těžby v pánvi důsledkem politických změn dramaticky poklesly. V následujících 

letech se pokles stabilizoval a dnes těžby klesají jen mírně. 

 Nejen z ekonomického, ale i z hlediska geologického vývoje je hornoslezská 

pánev velmi zajímavá. Sedimenty, vznikající z devonských a spodnokarbonských 

vrstevních sledů, jsou výjimečné svou uhlonostostí, která je zachována v celém rozsahu 

svrchního karbonu. Nynější jižní a jihovýchodní lem pánve překrývají karpatské 

příkrovy a sedimenty karpatské předhlubně, zatímco v nadloží pánve se nacházejí 

sedimenty permu i druhohor. Z toho důvodu můžeme v pánvi pozorovat jak přechod 

z vápencové sedimentace na flyšovou, začátek sedimentace paralitické molasy a její 

přeměnu na molasu lomnickou, tak i zakončení uhlonosné sedimentace a konečné etapy 

jejího sedimentárního vývoje.  
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Problematikou vývoje hornoslezské pánve se zabývají již několikátým rokem 

členové oddělení nerostných surovin a geoinformatiky Institutu geologického 

inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava. Jejich snaha spočívá v získání co 

největšího počtu informací o geologickém vývoji pánve a vývoji litostratigrafických 

jednotek a horizontů. S cílem rozšířit výzkum na celou oblast hornoslezské pánve, začal 

kolektiv v poslední době spolupracovat také se svými polskými kolegy. 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat litologický vývoj spodní části 

porubských vrstev v české části hornoslezské pánve. V této spodní části pak byly 

sledovány tyto parametry: 

 vývoj mocnosti a písčitosti litologické jednotky F1 

 vývoj uhlonosnosti litologické jednotky F1 

 sedimentární vývoj litologické jednotky F1 

 faunistické horizonty v litologické jednotce F1 
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2 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ OBLASTI 

2.1 Lokalizace, vymezení a vyčlenění ČHP 

Česká část hornoslezské pánve (ČHP) představuje jihozápadní výběžek 

rozsáhlé hornoslezské pánve (HP) zasahující na území České republiky z Polska (obr. č. 

1). Rozlohou zaujímá dnešní část ČHP okolo 1550km
2
. Jak ale ukazují Zemanovi 

(1977) prognózní studie nebo analýzy, na nichž se podíleli Dopita s Kumperou (1993b) 

či Turnau (1970), je plošný rozsah ČPH bez pochyby výrazně větší.  

 
Obr. č. 1  Přehledná geologická mapa jednotek moravskoslezské paleozoické pánve na povrchu 

epivariské platformy (Dopita et al. 1997, upraveno). 

 
1 – permokarbon, 2 – střední namur až westphal – kontinentální uhlonosná molasa (karvinské souvrství), 

3 – spodní namur – uhlonosná paralická molasa (ostravské souvrství), 4 – spodní karbon, 5 – devon, 6 – 

komplex krystalických břidlic brunovistulika, 7 – plutonický komplex, 8 – okraj vněkarpatských příkrovů, 

9 – státní hranice. 

Omezení ČHP totiž není dosud dokonale známé, je závislé na míře poznání 

geologické stavby zájmové oblasti především z hlubokých průzkumných a strukturních 

vrtů nebo z důlních děl v jednotlivých dobývacích prostorách (obr. č. 2). Severní, 
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severo-východní i východní omezení je dáno státní hranicí mezi Českou republikou a 

Polskem. Západní hranice ČHP vede od česko-polské hranice u Bohumína, směrem na 

Hošťálkovice až po okolí Nového Jičína. Omezení jižní hranice pánve není přesně 

určené. Je velmi pravděpodobné, že má hranice značně erozivní charakter, jelikož právě 

v této oblasti vystupují na reliéf Českého masivu stratigraficky starší jednotky 

moravskoslezské paleozoické pánve, počítaje v to i její krystalinické podloží 

brunovistulika  (Aust et al. 1997). Za pomoci hlubokých vrtů byly jižně od této hranice 

ověřeny i tektonicky omezené kry produktivního karbonu (např. jablunkovský příkop). 

JZ roh pánve, poblíž Rožnova pod Radhoštěm, ohraničuje českou část hornoslezské 

pánev tzv. zlomové pásmo beskydského stupně, přičemž v jeho jižním křídle vnikají 

svrchnokarbonské sedimenty do 2 a více kilometrových hloubek. Jižní oblast od 

zlomového pásma beskydského stupně se do prací o hornoslezské pánvi z většiny 

nezahrnuje. Díky malému stupni prozkoumanosti není plošný rozsah jižní části znám a 

pokračování této části pánve zůstává i do budoucna nezodpovězenou otázkou. Výskyty 

produktivního karbonu jsou v této oblasti vyvozené obyčejně od profilu vrtu Jablůnka I, 

který byl situován SZ od Vsetína (Polický, Honěk 1984). I mimo plochu hornoslezské 

pánve se však pomocí vrtů potvrdily sedimenty produktivního karbonu. Příkladem je 

tzv. němčická pánev, která se rozprostírá JZ směrem od Rožnova pod Radhoštěm, což 

je možný směr pokračování hornoslezské pánve. Zda ale tato pánev skutečně přísluší 

pánvi hornoslezské, není jasné. Tyto skutečnosti, které interpretoval ve své knize Dopita 

et al. (1997) však ukazují, že právě na J a JV měla ČHP před denudací významné 

rozšíření, které přesahovalo české státní území. Zároveň poukazují na předpoklad, že 

jižně od zlomového pásma beskydského stupně pod příkrovy vnějších Karpat existují 

denudační zbytky uhlonosného karbonu. 

Základem územního členění české části hornoslezské pánve (obr. č. 3) je 

především kombinace strukturních prvků, mezi něž patří např. významné zlomy nebo 

osy plikativních deformací, a hospodářského členění pánve, které představují dobývací 

prostory, průzkumná pole aj. Územní členění hornoslezské pánve se v čase mění. Obě 

výše uvedené skupiny, mající vliv na jeho podobu, totiž v průběhu průzkumu a těžby 

uhelných pánví doznaly zásadních změn. 
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Obr. č. 2  Dobývací prostory, ložiska a prognózní území v ČHP. (Kwarciński et al. 1999, s 

přihlédnutím k Jureczka et al. 2005, upraveno podle Sedláčková 2012). 

 
1 – dobývací prostory; 2 – ložiska a průzkumná území; 3 – státní hranice; 4 – hranice pánve; ČR – Česká 

republika; PL – Polská republika. 
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Obr. č. 3 Územní členění české části hornoslezské pánve (Sivek et al. 2003a, upraveno podle 

Sedláčková 2012). 

1 – město; 2 – státní hranice; 3 – hranice hornoslezské pánve; 4 – hranice částí; 5 – pokles; 6 – přesmyk; 

7 – antiklinála; 8 – synklinála; ČR- Česká republika; PL – Polská republika. 

Česká část hornoslezské pánve se podle členění, které bylo zpracováno 

Dopitou et al. (1997) a v podobě jak je publikoval Sivek et al. (2003a), dělí na dvě 

oblasti a to na oblast severní ostravsko-karvinskou, provozně se nazývající ostravsko-

karvinský revír (OKR) a oblast jižní podbeskydskou. Obě tyto oblasti jsou odděleny 

příčným bludovickým zlomem. Ostravsko-karvinská i podbeskydská oblast se poté dělí 
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na dílčí jednotky, které označujeme jako části. Ostravsko-karvinská oblast se dělí na 

část ostravskou, ležící západně od orlovské tektonické struktury, a část karvinskou, 

která dosahuje až po těšínský zlom a zahrnuje území východně od orlovské struktury. 

Oblast podbeskydská se dělí na části příborskou a mořkovskou, ležící na západní straně, 

a na části těšínskou, frenštátskou a jablunkovskou, které jsou na straně východní. 

Hranice oddělující tyto části tvoří význačné strukturně-tektonické linie. 

2.2 Klimatologie, hydrogeologie a geomorfologie 

 Klimatické poměry v české části hornoslezské pánve jsou vcelku různorodé. 

Podle klimatické klasifikace Quitta (1971) se v ČHP nachází oblasti MT2, MT9, MT10, 

CH 6 a CH7. Číselné hodnoty všech vymezených klimatických oblastí jsou uvedeny 

v tab. č. 1. Mírně teplá oblast, do které spadají oblasti MT2, MT9 a MT10 se nachází 

zejména při severním a západním okraji ČHP a charakterizuje se dlouhým teplým mírně 

suchým létem, krátkou mírně teplou suchou zimou s krátkým trváním sněhové 

pokrývky a krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým 

podzimem. Chladná oblast zahrnující oblasti CH6 a CH7 se rozprostírá při jižní části 

ČHP ve frenštátské a jablůnkovské části podbeskydské oblasti. Slovně lze chladnou 

oblast charakterizovat velmi krátkým až krátkým mírně chladným vlhkým létem, mírně 

dlouhou vlhnou zimu s dlouhým trváním sněhové pokrývky a dlouhým přechodným 

obdobím s mírně chladným jarem a mírným podzimem. 

Hydrogeologické rajony se podle vzájemné pozice rozdělují na území ČHP na 

rajony svrchní a rajony základní. Do svrchních rajonů se řádí rajon 1510 – Kvartér Odry 

a rajon 1550 – Kvartér Opavské pahorkatiny. Oba tyto rajony zasahují na území ČHP 

pouze malou částí na severozápadním respektive severním okraji. Rajony zahrnují 

kvartérní fluviální, případně glacifluviální uloženiny řeky Odry a jejich přítoků 

v Oderské bráně a řeky Opavy. Základní rajony můžeme rozdělit do třech skupin na 

rajony v terciérních a křídových pánevních sedimentech (rajony 2212, 2261, 2262) 

nacházejících se na západním okraji ČHP, rajony v karpatském paleogénu a křídě 

(rajony 3211, 3212, 3213, 3221) v jižní a východní části a na rajony v horninách 

krystalinika, proterozoika a paleozoika (rajon 6611), který zaujímá nejmenší část a 

nalezneme ho na severozápadním okraji ČHP. 
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Tab. č.  1 Klimatologické charakteristiky v ČHP (Quitt 1971, upraveno) 

KLIMATICKÁ 

CHARAKTERISTIKA 

KLIMATICKÁ OBLAST 

MÍRNĚ TEPLÁ CHLADNÁ 

MT2 MT9 MT10 CH6 CH7 

Počet letních dní 20-30 40-50 40-50 10-30 10-30 

Počet dní s teplotou alespoň 10 °C 140-160 140-160 140-160 120-140 120-140 

Počet mrazových dní 110-130 110-130 110-130 140-160 140-160 

Počet ledových dní 40-50 30-40 30-40 60-70 50-60 

Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - -4 -3 - -4 -2 - -3 -4 - -5 -3 - -4 

Průměrná teplota v dubnu [°C] 6-7 6-7 7-8 2-4 4-6 

Průměrná teplota červenci [°C] 16-17 17-18 17-18 14-15 15-16 

Průměrná teplota v říjnu [°C] 6-7 7-8 7-8 5-6 6-7 

Počet dnů se srážkami alespoň 1mm 120-130 100-120 100-120 140-160 120-130 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 450-500 400-450 400-450 600-700 500-600 

Srážkový úhrn v zimním období 250-300 250-300 200-250 400-500 350-400 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80-100 60-80 50-60 120-140 100-120 

Počet dní jasných 150-160 120-150 120-150 150-160 150-160 

Počet dní zatažených 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 

Z hlediska geomorfologického členění je území české části hornoslezské pánve 

tvořeno provincií Západní Karpaty. Toto území je dále děleno převážně do dvou 

subprovincií. Podél západního okraje ČHP je to subprovincie Vněkarpatské sníženiny, 

východní a jižní část území náleží subprovincii Vnější Západní Karpaty. Obě 

subprovincie se dále dělí na několik dílčích oblastí a celků. Podrobné geomorfologické 

členění je uvedeno v tab. č. 2.  

Tab. č.  2  Geomorfologické jednotky v české části hornoslezské pánve (Demek 1987, upraveno) 

SYSTÉM SUBSYSTÉM PROVINCIE SUBPROVINCIE OBLAST CELEK 

Alpsko-

himálajský 
Karpaty 

Západní 

Karpaty 

Vněkarpatské 

sníženiny 

Západní 

Vněkarpatské 

sníženiny 

Moravská brána 

Severní 

Vněkarpatské 

sníženiny 

Ostravská pánev 

Vnější Západní 

Karpaty 

Západobeskydské 

podhůří 

Podbeskydská 

pahorkatina 

Západní Beskydy 

Rožnovská brána 

Moravskoslezské 

Beskydy 

Jablůnkovská 

brázda 
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2.3 Geologie  

2.3.1 Geologie ČHP 

Hornoslezská pánev a tedy i její česká část (ČHP) je jednou 

z nejvýznamnějších černouhelných pánví v Evropě. Vznikla při variské orogenezi 

v rheno-hercynské zóně evropských variscid (obr. č. 4). Vyvinula se 

v rozsáhlejší  moravskoslezské paleozoické pánvi (obr. č. 1), která spolu s ní 

reprezentuje variské strukturní patro. To je nasunuté na starší kadomské strukturní patro 

zastoupené brunovistulikem, tvořící jejich podloží. Hornoslezská pánev je sedimentární 

prostor, vyplněný sedimenty svrchního uhlonosného (produktivního) karbonu a má 

přibližně trojúhelníkový tvar. Vzhledem k významnému plošnému rozsahu pánve se 

vývoj vrstevních jednotek v její ploše mění, stejně tak se mění i jejich uhlonosnost. 

Přestože nástup uhlonosné sedimentace patrně nebyl v pánvi úplně synchronní, bylo 

prokázáno, že spodní a svrchní hranice karbonu se nekryje s hranicí produktivního a 

neproduktivního karbonu, ale probíhá v jejím stratigrafickém podloží. Svrchní hranice 

sedimentů HP je erozivní. Nejmladší sedimenty pánve nalézáme v polské části. 

V žádné části  hornoslezské pánve nevystupuje kadomské strukturní patro na 

povrch. Jelikož je toto patro ponořené v několikakilometrových hloubkách, je známé 

výhradně z hlubokých vrtů. Stille (1951) došel z regionálních studií k závěru, že 

v podloží HP se nachází konsolidovaná kra krystalinika - vistulikum. Jak se 

v pozdějších letech zjistilo, kra výrazně přesahovala hranice pánve a společně s již dříve 

definovanou jižnější krou, kterou Zapletal (1932) označil jako brunie, tvoří jediný 

ucelený podklad celé moravskoslezské oblasti Českého masivu (ČM). Tento celek 

pojmenoval Havlena (1976) jako brunovistulikum. Kromě uloženin brunovistulika se 

v podloží ČHP nachází ještě uloženiny moravskoslezské paleozoické pánve, které jsou 

nad nimi. 

Brunovistulikum – je nejstarší a nedílná součást moravskoslezské oblasti. Ve 

větších plochách vystupuje na povrch pouze v okolí Brna a v jádře dyjské klenby jako 

brněnský a dyjský masiv. V menších plochách se vyskytuje v oblasti hornomoravského 

úvalu v okolí Olomouce. Z větší části je brunovistulikum skryto pod mladšími 
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sedimenty. Z hlubinných vrtů byly jeho horniny zjištěny i pod karpatskými příkrovy 

v hornoslezské pánvi jak na našem, tak na polském území. Z geofyzikálních dat 

můžeme odhadovat, že zasahuje až k bradlovému pásmu, tedy k hranici mezi 

Centrálními a Vnějšími Karpatami.  

 
Obr. č. 4 Postavení hornoslezské pánve v rámci evropských variscid (Kachlík 2003, upraveno). 

 
1 – moldanubická zóna (MO – moldanubický masív, ČM – Český masív, CFM – Centrální francouzský 

masív, GK – galicijsko-kastilská oblast, AM – Armorický masív); 2 – sasko-duryňská oblast (O – 

Odenwald, S – Spesart, OM – Ossa Morena); 3 – rhenohercynská zóna (H – Harz, RBP – Rýnské 

břidličné pohoří, BRM – Brabantský masív, C – Cornwall, JPZ – jihoportugalská zóna); 4 – asturská 

zóna; 5 – kantanbrijská zóna; 6 – tepelskobarrandienská oblast a severoarmorická oblast; 7 – 

moravosilesikum,  8 –variská předhlubeň; 9 – alpinská předhlubeň; 10 – východoevropská platforma; 11 

– africká platforma; 12 – tektonické hranice jednotlivýczh zón evropských variscid (nerozlišené) a 

tektonický okraj východoevropské platformy (TL – Tornquistova linie); 13 – tektonické hranice prvního 

řádu – čela alpinské a variské deformační fronty a významné kaledonské sutury (TS – sutura po 

kaledonském uzavření Tornquistova moře, IS – sutura po kaledonském uzavření oceánu Iapetus); 

samostatné jednoty připojené k východoevropské platformě během staršího paleozoika (MPM – 

Malopolský masív, BV – Brunovistuáolikum, MS - Moravosilezikum). 
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Na stavbě brunovistulika se podílejí zejména magmatické horniny, které jsou 

zastoupené od granitů až po bazické a ultrabazické členy, méně typickými jsou 

přeměněné vulkanity. V granitoidech se metamorfóza projevila především 

metasomatickými přeměnami a tlakovými postiženími. Její intenzita stoupá místy až do 

amfibolové facie, nalezneme zde ale i horniny s menším stupněm metamorfózy, např. 

fylity. V severovýchodní části brunovistulika převažují biotitické pararuly s podřadnými 

tělesy gaber a gabrodioritů (Chlupáč et al. 2002). 

Moravskoslezská pánev – je pánev nacházející se na vnější straně variského 

horstva. Její strukturní pozice je srovnatelná s jinými variskými paleozoickými 

pánvemi, které se nacházejí v předpolí variského orogénu a lze je sledovat v celém 

průběhu evropských variscid. Podloží je tvořeno horninami brunovistulika. Výplň 

moravskoslezské paleozoické pánve tvoří především různorodé sedimenty devonského 

a spodnokarbonského stáří, v jejichž nadloží se nalézají svrchnokarbonské sedimenty 

hornoslezské pánve.  

Stratigraficky tvoří svrchní karbon české části hornoslezské pánve dvě 

souvrství: ostravské a karvinské. Každé ze souvrství obsahuje několik nižších jednotek 

– vrstev (celkově 7), které jsou z praktických důvodů děleny na další nižší jednotky. 

Celková mocnost karbonu obou souvrství přesahuje 4000 m. Mocnost jednotlivých 

souvrství se však značně odlišuje. Zatímco v tom ostravském dosahuje mocnosti 

bezmála 3000 m, v karvinském nepřesáhne ani v jednom případě 1300 m (Dopita et al. 

1997). Směrem k V a J klesá v obou souvrstvích jak mocnost, tak i počet slojí.  

Ostravské souvrství – vznikalo sedimentací v přímořském prostředí. 

Dosvědčují to mořské usazeniny, které jsou odezvou na periodicky se opakující 

krátkodobé proniknutí moře na pevninu od S a SSZ. Podle stáří, které bylo doloženo 

hojnými faunistickými a floristickými objevy, řadíme ostravské souvrství do spodního 

namuru. V souvrství převládají jemnozrnné až střednozrnné pískovce, prachovce a 

jílovce s mořskou nebo lingulovou faunou. Intenzivní vulkanická činnost měla za 

následek i usazování početného množství uhelných tonsteinů (horizont vulkanického 

původu). Ostravské souvrství, vyznačující se kvalitnějším uhlím, obsahuje na 500 

uhelných slojí, avšak vinou menších mocností je jen malá část z nich těžitelná. Dopita a 
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Kumpera (1993) udávají, že průměrná mocnost slojí v ostravském souvrství je 73cm. 

Nejvyšší průměrná mocnost, vykazující sloj Mohutný (386), dosahuje 2-4 m. Ostravské 

souvrství se dále člení na čtyři litostratigrafické jednotky: Petřkovické vrstvy, Hrušovské 

vrstvy, Jaklovecké vrstvy, Porubské vrstvy. 

Karvinské souvrství – vznikalo po definitivním ústupu moře směrem k severu 

a po hiátu koncem spodního namuru. Podle stáří řadíme karvinské souvrství do 

středního a svrchního namuru, jeho nejsvrchnější doubravské vrstvy do westphalu A. 

Výrazně ubývá početné množství uhelných tonsteinů a brousky, zastoupené 

v ostravském souvrství se již nevyskytují vůbec. Od středního namuru až po westphal A 

se také výrazně mění zastoupení typů hornin. Pískovce a slepence jsou ve středním 

namuru zastoupeny zhruba ze 75%, v tom svrchním a wesphalu A jejich mocnost klesá 

na 55-22%. Na rozdíl od ostravského souvrství klesá i počet uhelných slojí, avšak 

dosahují daleko větších mocností. Dopita s Kumperou (1993) uvádějí, že v karvinském 

souvrství dosahuje jejich průměrná mocností až 180 cm. Nejmocnější sloj Prokop (505) 

dosahuje v dole ČSM přibližně 15 m. Karvinské souvrství v nadloží souvrství 

ostravského se dále dělí na tři litostratigrafické jednotky: Sedlové vrstvy, Sušské vrstvy, 

Doubravské vrstvy s. l., které jsou dále rozděleny na Doubravské vrstvy s. s.a Vyšší 

doubravské vrstvy.   

V ČHP je uhlonosný karbon překryt komplexy mladších sedimentů. Tyto 

pokryvné komplexy, které se v české části HP zachovali, náleží alpsko-karpatskému 

pásemnému pohoří s příkrovovou stavbou, přesněji soustavě Západních Karpat. Do 

jmenované soustavy se rovněž řadí neogenní sedimenty, jež jsou součástí alpsko-

karpatské předhlubně a jsou uloženy v podloží příkrovů. Sedimenty vystupující na 

povrch jsou malého plošného rozsahu a jsou spíše vzácností. Několik plošných odkryvů 

můžeme pozorovat v Ostravě na vrchu Landek, dále byly výchozy popsány mezi 

Ostravou a Karvinou nebo v okolí polských měst Zabrze, Katowice, Chorzow a Rybnik. 

Na neogenních sedimentech představujících pro příkrovy spolu s variským patrem 

autochton, leží příkrovy vnějších Karpat, především pak vnější skupina příkrovů 

(Dopita et al. 1997). Útvary obou strukturních pater mnohokrát ještě překrývají 

uloženiny kvartéru o různé mocnosti. 
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Západní Karpaty – soustava Karpat je celkově mladším celkem než Český 

masiv. Vznikala při procesech alpinského vrásnění horninových komplexů, zejména 

sedimentů, jenž byly nahromaděny v rozsáhlém oceánu Tethys, rozprostírající se mezi 

Gondwanou a Laurasií. Postup alpínského orogénu je možné sledovat přes Pyreneje, 

Alpy a Karpaty až na V do Himálají. Karpatská soustava se dělí na Jižní, Východní a 

Západní. Na české území zasahují pouze Západní Karpaty a to jen svou vnější částí. Jde 

o tzv. flyšové Karpaty, které jsou tvořené příkrovy terciérních a mezozoických hornin. 

Od V a JV byly tyto flyšové Karpaty nasouvány na východní okraj Českého masivu. 

K vnějším Karpatům na našem území řadíme 3 hlavní částí: flyšové pásmo, karpatskou 

předhlubeň a vídeňskou pánev, která ovšem nezasahuje na území ČHP. 

 Flyšové pásmo – vytváří mocný akreční klín s charakteristickou příkrovovou 

stavbou. Mocnost pásma se odhaduje až na 7 km. Je tvořeno výhradně flyšovou 

sedimentací (pravidelné střídání písčitých a jílovitých sedimentů) 

mezozoického a terciérního stáří. Ve flyšovém pásmu rozeznáváme dvě dílčí 

skupiny příkrovů: magurskou a vnější, neboli krosněnskou . Magurská skupina 

příkrovů (vnitřní) je nasunuta na krosněnskou skupinu příkrovů. 

o Magurská skupina příkrovů – je významnou částí flyšového pásma. Tvoří ji 

dílčí příkrovové jednotky: račanská, bystrická a bělokarpatská. V magurské 

skupině převažují zvláště flyšové sedimenty (dominance písčitých členů 

nad jílovci a prachovci) paleogenního stáří, které dosahují několika-

kilometrových mocností. V menší míře se objevují i sedimenty křídové. 

o Vnější skupina příkrovů- kromě převažující flyšové sedimentace jurského 

až spodnomiocénního stáří (pískovce, jílovce a slepence), se zde objevují i 

horniny neflyšového rázu např. vápence a silicity. Patří sem dílčí 

příkrovová jednotka předmagurská, slezská, zdounecká, podslezská, 

ždánická a pouzdřanská. V průběhu miocénu byla tato skupina příkrovů 

nasunuta na karpatskou předhlubeň. 

 Karpatská předhlubeň – soustava dílčích podélných pánví, u které převládá 

mořská sedimentace miocenního stáří a sladkovodní sedimentace stáří 
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pliocenního. V některých případech dosahuje mocnost písčitých a jílovitých 

sedimentů až 2 km. Předhlubeň leží na horninách ČM, směrem na V se 

ponořuje pod přesunuté příkrovy flyšového akrečního klínu.  Z hlediska stavby 

a rozsahu výplně se předhlubeň dělí na jižní, střední a severní část. 

Kvartérní pokryv – území Slezska a severovýchodní Moravy patří svými 

mocně vyvinutými čtvrtohorními pokryvy ke klasickým kvartérním oblastem České 

republiky. Čtvrtohorní sedimenty, nacházející se v rámci ČHP při okraji Nízkého i 

Hrubého Jeseníku, oderské části Moravské brány, území Ostravska a severozápadním 

okraji Podbeskydské pahorkatiny, dosahují mocnosti okolo 100m (Macoun 1965) a 

zahrnují genetické typy různé litologie od spodního pleistocénu až po holocén. 

Ze sedimentů pleistocénu jsou nejpodstatnější z hlediska plošného rozšíření, 

mocností, ale i stratigrafického významu uloženiny elsterského i sálského 

kontinentálního zalednění, tedy sedimenty glacifluviální (šedé až žlutošedé písky jemné 

až střední zrnitosti s polohami hnědožlutých a šedožlutých štěrkopísků, písčitých štěrků 

a jílů), glacilakustrinní (křemité střednězrnité písky, varvové písky, páskované jíly a 

glacilakustrinní jíly žlutých, hnědých a šedých odstínů) a glacigenní (písčité a jílovito-

písčité tilly šedých a žlutohnědých odstínů s nerovnoměrně rozmístěnými valouny, 

v náporových morénách s mocností až 20 m). Dále jsou z období pleistocénu na území 

Ostravska a oderské části Moravské brány zastoupeny sedimenty fluviální, eolické a 

organické, v menší míře pak sedimenty deluviální, proluviální a organogenní. 

Specifickou skupinu vytváří sedimenty horského zalednění v podhůří 

Moravskoslezských Beskyd, jejichž původ podle Macouna (1965) nebyl prozatím 

doložen.  

V období holocénu převládají sedimenty ronové (šedé až žlutošedé hlíny 

smíchané s pískem, drobnými valounky a úlomky hornin o mocnosti max. 1 m, 

pokrývající svahy a především úpatí údolí) a deluviofluviální (našedivělé až šedohnědé, 

obyčejně humózní hlíny až hlinité písky, vyplňující dna bezvodých vanovitých údolí 

s mocností zpravidla do 2 m). Běžně jsou také rozšířeny uloženiny fluviální. Méně často 

se objevují uloženiny organické a organogenní (Macoun 1965).  
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2.3.2 Geologie porubských vrstev 

V české části hornoslezské pánve jsou porubské vrstvy nejsvrchnější jednotkou 

ostravského souvrství, které se vyznačuje svou typickou paralickou sedimentací na 

plochých rovinách s postupně se opakujícími transgresemi a regresemi moře. Bez 

jakéhokoliv přerušení či změně povahy sedimentace se porubské vrstvy vyvíjely 

z vrstev jakloveckých, tvořící jejich podloží.  

Tato změna je výrazná až se svrchní hranicí porubských vrstev (obr. č. 5), kde 

po hiátu dochází k ukončení paralické uhlonosné sedimentace a následuje přechod na 

sedimentaci limnickou. V karvinském souvrství se tento přechod projevuje především 

většími mocnostmi uhelných slojí a vyšší uhlonosností.  

V současnosti je podle Dopity et al. (1997) spodní hranicí porubských vrstev 

nejsvrchnější plocha mořského horizontu sloje Barbora (XXI), svrchní hranice je 

položena do počvy sloje Prokop (504 OKD), která rovněž vytváří i hranici mezi 

spodním a středním namurem.  

Dříve byla spodní hranice kladena do stropu sloje Mohutný (např. Šusta 1928, 

Folprecht, Patteisky 1928). I položení svrchní hranice se s různými názory autorů 

měnilo. Šusta (1928) položil hranici do počvy sloje Prokop (504 OKD), Řehoř a Zeman 

(1958) do stropu nejvyššího horizontu s mořskou faunou (svrchní mořský horizont 

Gaeblera). Jelikož byl ale tento horizont na faunu velmi chudý, v praxi se kladla svrchní 

hranice porubských vrstev do stropu nižšího mořského horizontu (spodní mořský 

horizont Gaeblera). V  současné době je hranice mezi ostravským a karvinským 

souvrstvím, tím pádem i mezi paralickou a limnickou sedimentací položena do počvy 

sloje Prokop (504 OKD). 

Periodicky se opakující podmínky při sedimentaci porubských vrstev vedlo 

Tomšíka (in Weiss 1969) k vymezení dílčích litostratigrafických jednotek, které 

označoval F0 až F5. Na starší rozdělení navazoval Dopita et al. (1997) a vymezil 

porubské vrstvy do dílčích litologických jednotek (obr. č. 6), označené F1 až F5.  
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Obr. č. 5  Litostratigrafická tabulka české a polské části hornoslezské pánve (Sivek et al. 2003a, 

upraveno) 
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Obr. č. 6  Dělení porubských vrstev na dílčí litologické jednotky (Sedláčková 2012, upraveno) 

 
1 – pískovec; 2 – prachovec; 3 – jílovec; 4 – uhlí; 5 – slepenec; 6 – tonstein; 7 – mořský horizont; 8 – 

brakický horizont; 9 – sladkovodní horizont. 
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V této práci je použito rozdělení, které je Dopitou et al. (1997) definováno 

následovně: 

 Dílčí litologická jednotka F1: je zpravidla vymezena stropem skupiny 

faunistických horizontů Barbory (XXI), což je i totožná hranice se spodní 

hranicí porubských vrstev, až po strop skupiny faunistických horizontů 

Koksové (XXIII). Svrchní část je zastoupena jemnozrnnými sedimenty. 

Převládají zejména jílovce s prachovci. Spodní část je typická pro výskyt 

pískovců, dosahující mocnosti až několika metrů (poloha zámeckého slepence). 

Mocnost celé jednotky F1 je pak značně proměnlivá. Dopita et al. (1997) se 

domnívá, že na Karvinsku může mocnost dosahovat až 177m, ve frenštátské 

oblasti pouze 79m. Ve spodní části této jednotky je od stropu skupiny 

faunistických horizontů Barbory po strop skupiny faunistických horizontů 

Filipa lokálně vyčleněna dílčí litologická jednotka F0 (obr. č. 6).  

 Dílčí litologická jednotka F2: spodní hranice je kladena do stropu skupiny 

faunistických horizontů Koksové (XXIII), svrchní hranice je položena do 

stropu sk. f. h. Konráda (XXIV). Mocnost jednotky F2 dosahuje na Karvinsku 

přibližně 125m, na Frenštátsku mezi 50-100m (Dopita et al. 1997). Vyznačuje 

se polohami pískovců ve spodní části. Ve střední a svrchní části převažují 

prachovce a jílovce. 

 Dílčí litologická jednotka F3: má srovnatelný litologický vývoj jako dílčí 

jednotka F2. Na bázi je charakteristická polohami pískovců, ve vyšších patrech 

jemnozrnnější sedimentací a hojnějšími výskyty uhelných slojí. Spodní hranice 

je vymezena stropem sk. f. h. Konráda (XXIV), svrchní omezení je kladeno do 

litologického rozhraní, které se dá předpokládat ve svrchní části faunistické 

skupiny Lotara (XXV). Mocnost v karvinské oblasti dosahuje 108m, v oblasti 

frenštátska necelých 50m.  

 Dílčí litologická jednotka F4: spodní hranice se předpokládá ve svrchní ploše 

faunistické skupiny Lotara (XXV), tak jak bylo vysvětleno u předchozí dílčí 

jednotky F3. Strop tvoří svrchní plocha skupiny f. h. Otakara (XXVI). Problém 



JAN WALTER: LITOLOGICKÝ VÝVOJ SPODNÍ ČÁSTI PORUBSKÝCH VRSTEV 

V ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE 

2014 19 

ve vedení svrchní hranice nastává v oblasti Frenštátu pod Radhoštěm, kde 

skupiny f. h. Otakara zanikají, čímž od sebe nelze bezpečně dílčí jednotky F4 a 

F5 rozlišit. Proto se v této části berou jednotky jako jeden celek (Fialová et al. 

1978b). Ve spodní části dominují pískovce, ve střední části převažuje jemnější 

sedimentace s mocnými slojemi. Svrchní část je zastoupena mořskou 

sedimentací prachovců a jílovců. Mocnost na Karvinsku dosahuje přibližně 

110m (Dopita et al. 1997). 

 Dílčí litologická jednotka F5: spodní hranici tvoří svrchní plocha skupiny 

faunistických horizontů Otakara (XXIV). Svrchní hranici klade Dopita et al. 

(1997) do svrchní plochy skupiny faunistických horizontů Gaeblera (XXVII). 

Jednotka F5 má podobný litologický vývoj jako jednotka F4. Ve spodní části 

se jednotka vyznačuje polohami pískovců, směrem do nadloží se ve frenštátské 

oblasti objevují jílovce s prachovci. Vzhledem k nízké mocnosti, dosahující na 

východě Frenštátska jen 14m, se uhelné sloje vyskytují jen ojediněle. 

V karvinské oblasti je mocnost jednotky asi 160m (Dopita et al. 1997). 

 

Celková mocnost porubských vrstev v ČHP je známá z několika oblastí. Na 

Karvinsku v závodě Žofie přesahuje mocnost 700m (Dopita et al. 1997). V této oblasti 

je průběh izopach směru SSV-JJZ, přičemž postupným klesáním od ZSZ k VJV se 

mocnost redukuje cca o 45% na 320m (důl ČSM). Ve frenštátské oblasti dosahuje 

mocnost ve vrtu NP 551 365m a směrem ZJZ-VSV klesá téměř o 80% pouze na pár 

desítek metrů. Jak v české, tak i polské části pánve dosahuje mocnost nejvyšších hodnot 

při západním okraji porubských vrstev.  

Intenzita klesání mocností je však v polské části pánve výrazně nižší. Od 

západní hranice, kde mocnosti vrstev dosahují přes 900m, dochází ve směru JV až VJV 

k postupné redukci, což má za následek jejich úplné vyklínění (Sedláčková 2012). 

Jelikož je však tento jev ovlivněn erozí, nelze zcela přesně hranice porubských vrstev 

určit. 
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Uhlonosnost porubských vrstev v české části hornoslezské pánve klesá 

podobným směrem, jako klesají mocnosti vrstevních jednotek, tedy od Z k V a J. Zcela 

zřejmé je klesání uhlonosností od Z k V kolem jižního lemu karvinské oblasti 

porubských vrstev. Od S k J je klesání uhlonosností nepatrné. Oproti jakloveckým 

vrstvám je uhlonosnost v porubských vrstvách nepatrně menší. Ševčík (1985) ve své 

publikaci uvádí absolutní uhlonosnost 2,36% (mocnost slojí ≥ 0,1m), relativní pak 2% 

(mocnost slojí ≥ 0,5m).  

Písčitost porubských vrstev v české části pánve dosahuje nejvyšších hodnot ve 

frenštátské oblasti. Jedná se o plochy vybíhající od krajů plochy do jejího středu z jihu a 

ze severu, dosahující písčitosti nad 60%. Plochy s nižší písčitostí se objevují uprostřed. 

V ostravsko-karvinské části pánve písčitost klesá a pohybuje se mezi 40-60%. 

 V polské části pánve dosahuje písčitost podobných hodnot. Maximum pak 

můžeme sledovat ve východní části ve směru SV-JZ, kde písčitost dosahuje 70% 

(Sedláčková 2012). Klesání pozorujeme u východního okraje posterozivní hranice 

porubských vrstev a směrem k SSZ. Mocnost písčitých poloh se směrem na západ 

zvětšuje. Koresponduje tedy s nárůstem celkové mocnosti porubských vrstev, což má za 

následek podstatné snížení koeficientu písčitosti. 
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3 CHARAKTERISTIKA SPODNÍ ČÁSTI 

PORUBSKÝCH VRSTEV 

Porubské vrstvy se z hlediska petrografického vývoje dělí na několik částí 

označovaných jako dílčí litologické (litostratigrafické) jednotky. Tomšíka (in Weiss 

1969) vedly k vymezení na dílčí litolostratigrafické jednotky především periodicky se 

opakující podmínky při sedimentaci. Tyto jednotky označil směrem k nadloží F0 až F5. 

Čepek s Havlenou (1975) tyto dílčí jednotky popisují jako mezocykly. Stejné označení 

jako Tomšík použila ve své práci i Fialová et al. (1978b), která rozdělila vrstvy do pěti 

litostratigrafických jednotek. Dopita et al. (1997) navazoval na tyto autory a porubské 

vrstvy vyčlenil na pět dílčích litologických jednotek, které označil F1 až F5. Spodní část 

porubských vrstev, která je hlavní náplní práce se tedy nazývá F1. Ve spodní části této 

litologické jednotky F1 je od stropu skupiny faunistických horizontů Barbory (XXI) po 

strop skupiny faunistických horizontů Filipa (XXII) lokálně vyčleněna dílčí litologická 

jednotka F0. Podle Dopitu et al. (1997) i podle této práce jsou obě litologické jednotky 

brány jako jeden celek F1. 

3.1 Vymezení litologické jednotky F1 

Vymezit litologickou jednotky F1 ve svrchní části ostravského souvrství není 

vždy zcela jednoduchou záležitostí. Existují různé způsoby vedení hranic podle různých 

autorů a pravidel. Vymezení taktéž stěžují různé komplikace, jakými mohou být vrty, 

které sice zastihli porubské vrstvy, ale neprovrtaly celý jejich sled, překreslování 

geologických či vrtných profilů, sestavených staršími geology a podobně. V této práci 

je použito vymezení, které bylo popsáno Dopitou et al. (1997) s přihlédnutím k řešení, 

které použili Kandarachevová (2011) nebo Sedláčková (2012) ve svých disertačních 

pracích. Vymezení litologické jednotky F1 lze tedy definovat následujícím způsobem: 

 spodní hranice je kladena do stropu skupiny faunistických horizontů Barbory 

(dle návrhu řešení Kandarachevové (2011)) 

 svrchní hranice je kladena do stropu skupiny faunistických horizontů Koksové 

(XXIII) 



JAN WALTER: LITOLOGICKÝ VÝVOJ SPODNÍ ČÁSTI PORUBSKÝCH VRSTEV 

V ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE 

2014 22 

3.1.1 Spodní hranice 

V určitých částech české části hornoslezské pánve se může vývoj faunistických 

horizontů Barbory lišit od jejich typického vývoje. Z tohoto důvodu je potřeba 

detailnější definice a popis stanovených hranic. Takovéto definice poprvé uvedla ve své 

disertační práci Kandarachevová (2011), která pro každou alternativu navrhla i způsob 

vedení hranic mezi jakloveckými a porubskými vrstvami a tím pádem i pro spodní 

hranici litologické jednotky F1 (obr. č. 7 - 9). 

 Alternativa 1 – nejsvrchnější faunistický horizont sk. f. h. Barbory je vyvinut a 

zároveň je doložen faunou. V takovém případě je potřeba rozhodnout, jestli má 

být hranice kladena do roviny s nejsvrchnějším nálezem fauny nebo do stropu 

komplexu deposit náležících faunistickému horizontu. Havlena (1964) uvedl, 

že svrchní plocha mořského patra je horní plocha první vrstvy obsahující 

mořskou faunu nebo doklad o mořském původu (bráno při sestupu shora dolů). 

Řešení: Hranice je kladena do roviny s nejsvrchnějším nálezem fauny 

svrchního faunistického horizontu Barbory. 

 Alternativa 2 – nejsvrchnější faunistický horizont není doložen nálezem fauny, 

jsou ovšem vyvinuty jiné horizonty skupiny faunistických horizontů Barbory. 

Podle Kandarachevové (2011) můžou nastat dva případy: 

o Litologický zástupce byl ověřen, ale nebyla v něm doložena fauna. Řešení: 

Hranice je kladena do stropu litologického zástupce nejsvrchnějšího 

faunistického horizontu, případně v místech jeho litologické změny. 

o Litologický zástupce nejsvrchnějšího faunistického horizontu nebyl ověřen. 

V podstatě je však zachována vrstevní sekvence, ale sedimenty odpovídající 

mořské sedimentaci zastoupeny nejsou. Řešení: Hranice je kladena na 

základě analogie s nejbližšími dokumentačními body. 

 Alternativa 3 – nejsvrchnější horizont sk. f. h. Barbory není vyvinut, není 

zachována ani vrstevní sekvence, popřípadě je v rozdílném faciálním vývoji. 
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V mezním případě existuje varianta, že není vyvinut ani žádný ze skupiny 

faunistických horizontů Barbory. V pánvi existují případy, kdy je sk. f. h. 

Barbory erodována pískovci komplexu zámeckého slepence. Řešení: Hranice 

je kladena do roviny báze pískovců komplexu zámeckého slepence. 

3.1.2 Svrchní hranice 

Stejně jako vedení spodní hranice litologické jednotky F1 je i vedení svrchní 

hranice předmětem dlouhotrvajících debat (obr. č. 7 – 9). Vývoj faunistických skupin 

v pánvi je velmi složitý, stejně tak je i složitý faciální vývoj porubských vrstev (např. 

vývoj ve frenštátské oblasti) a společně s nepřítomností vedoucích zkamenělin nelze ve 

spoustě případů určit jednotlivé faunistické horizonty a tím pádem i určit, zda je, či není 

zkoumaný faunistický horizont opravdu nejsvrchnější. V některých částech pánve navíc 

nejsou s největší pravděpodobností faunistické horizonty vyvinuty. 

Z tohoto důvodu nastává otázka, zda je vhodné vést hranici vrstevních či 

litologických jednotek ve stropech faunistických horizontů. Řehoř se Zemanem (1958) 

nabídli alternativní řešení v podobě vedení hranic v počvě či stropu uhelných slojí. Tato 

problematika byla v minulosti častokrát nastolena a řešena. Nakonec však bylo od 

vedení hranic vrstevních a litologických jednotek ve stropě, eventuálně v počvě uhelné 

sloje vždy upuštěno z důvodů jejích nízké plošné stálosti. 

Pro úplnost je v neposlední řadě potřeba ujasnit definici strop faunistických 

horizontů (popřípadě svrchní plocha skupiny faunistických horizontů, který uvádí 

Dopita et al. 1997). Tato definice v nemalém počtu prací chybí, tudíž není zcela jasné, 

kam autoři hranici přesně položili. Zároveň je potřeba brát na vědomí případy, kdy se 

vývoj skupin hraničních faunistických horizontů liší od svého ideálního schématu. 

Prostá definice vedení spodní a svrchní hranice litologické jednotky F1 tedy 

nelze použít na celou plochu české části hornoslezské pánve, ale je potřeba vzít v potaz 

alternativní řešení vymezení hranic, v závislosti na vývoji spodní a svrchní hraniční 

sekvence jak litologické jednotky F1, tak i svrchní části jakloveckých vrstev. 
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Obr. č. 7  Svrchní a spodní hranice litologické jednotky F1 s vyznačením faunistických horizontů a 

korelačních vodítek ve frenštátské části ve směru JZ - SV (Walter 2014) 
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Obr. č. 8   Svrchní a spodní hranice litologické jednotky F1 s vyznačením faunistických horizontů a 

korelačních vodítek ve frenštátské části ve směru Z – V (Walter 2014) 
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Obr. č. 9   Svrchní a spodní hranice litologické jednotky F1 s vyznačením faunistických horizontů a 

korelačních vodítek v ostravsko-karvinské oblasti ve směru Z – V (Walter 2014) 
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3.2 Faunistické horizonty a korelační vodítka 

Problematikou faunistických horizontů se zabývala řada autorů. Z porubských 

vrstev faunu zkoumal a popisoval Stur (1875-1877), poté Klebelsberger (1912) a dále 

mnoho dalších autorů. Poslední údaje z české části hornoslezské pánve, které uvedli 

Řehoř a Řehořová (1985), hovoří o tom, že je v porubských vrstvách rozvinuto 45 

faunistických horizontů. Až 25 z nich může obsahovat mořskou nebo lingulovou faunu. 

Řehoř a Řehořová (1985) rozdělil tyto horizonty do šesti skupin. Do dílčí litologické 

jednotky F1 však náleží pouze dvě skupiny faunistických horizontů a to skupina 

faunistických horizontů Filipa (XXII) s horizonty z nadloží slojí Filip (403 OKD) a 

Gustav (409 OKD) a skupina faunistických horizontů Koksové (XXIII) s 

mořskými horizonty slojí Gabriela (418 OKD) a Koks (Sek, 420 OKD). Jako korelační 

vodítko je v práci brán komplex Zámeckého slepence (obr. č. 7 – 9). 

3.2.1 Faunistický horizont Filip + Gustav 

Faunistické horizonty Filip a Gustav jsou vyvinuty pouze v některých částech 

porubských vrstev. Často nejsou faunisticky zastoupené, proto jsou v práci popsané jako 

celá skupina faunistických horizontů Filipa (XXII). Skupina je pojmenovaná podle sloje 

Filip (403 OKD). Řadí se do ní až 4 faunistické horizonty vyskytující se mezi stropem 

faunistických horizontů Barbory a bází zámeckého slepence (tzv. hrubý člen sloje 

Gabriela).  

Mořské horizonty jsou na faunu poměrně chudé. Jsou známé z nadloží sloje 

Filip (403 OKD) a sloje Gustav (409 OKD) v severozápadní části karvinské dílčí pánve. 

Zastoupeny jsou především druhem Anthraconeilo rotundatum (obr. č. 10). Dva 

vyvinuté sladkovodní horizonty se nacházejí ve východní i západní depresi. Dále 

směrem k V však vykliňují. Obsahují běžné druhy sladkovodní fauny porubských vrstev 

– Naiadites truemani (obr. č. 11) a Porubites lotari (obr. č. 12).  
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3.2.3 Faunistický horizont Gabriela 

Patří do skupiny faunistických horizontů Koksové (XXIII). Tento poměrně 

stálý mořský horizont může být vyvinut ve dvou polohách. První se označuje jako 

spodní mořský horizont Gabriely a nachází se na bázi skupiny f. h. Koksové v nadloží 

komplexu zámeckého slepence. Jde o nejníže položený horizont skupiny, je velmi stálý 

a jeho mocnost často přesahuje 3m. Faunisticky je prezentován především mlži, kteří 

převládají nad hlavonožci a břichonožci. Nejvýznamnějším představitelem je především 

druh Sedgwickia gabrielae (obr. č. 13) V polské části pánve je spodní mořský horizont 

Gabriela označován jako horizont č. IVb (Gabriela).  

Druhá poloha lze označit jako svrchní horizont Gabriely. Je vyvinut asi 20m 

nad stropem spodního mořského horizontu Gabriela v podloží sloje Koks (420 OKD). 

Ve většině případů je bezprostředně pod horizontem vyvinuta uhelná slojka. Svrchní 

horizont je místy sladkovodní nebo lingulový, na faunu však velmi chudý. Nejčastěji je 

zastoupen lingulami a mlži r. Anthraconeilo 

3.2.4 Faunistický horizont Koks 

Společně s faunistickým horizontem Gabriela patří mořský (lingulový) 

horizont Koks ze skupiny f. h. Koksové k nejstálejším a stejně jako Gabriela je vyvinut  

také ve dvou polohách. Spodní horizont Koksové je vyvinut přímo v nadloží sloje 

Koksová (420 OKD), nalézající se přibližně 25m do nadloží spodního mořského 

horizontu Gabriela. V polské části pánve je spodní horizont Koksové znám jako 

horizont č. IVa (Koks).  

Druhý horizont, který je označován jako svrchní horizont Koksové, se objevuje 

v podloží sloje Heřman (424 OKD), přibližně 15m v nadloží spodní polohy. Horizonty 

Koksové jsou faunisticky obvykle velmi chudé, převažují zejména druhy rodu 

Anthraconeilo. Mnohdy mají charakter smíšených horizontů, u kterých se střídají 

nepříliš mocné polohy s mořskou, lingulovou, popřípadě i sladkovodní faunou. 

Charakteristickým představitelem mořského horizontu Koksové je druh Sanguinolites 

koksi (obr. č. 14). Lingulové horizonty jsou zastoupeny především druhem Lingula 
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mytiloides, ve sladkovodních se často objevují druhy Naiadites treumani (obr. č. 11) a 

Porubites lotari (obr. č. 12). 

3.2.5 Komplex Zámeckého slepence 

Komplex Zámeckého slepence tvoří v dílčí litologické jednotce F1 významný 

střednězrnný arkózový až drobový pískovcový horizont (obr. č. 7 – 9), ve kterém jsou 

vyvinuty až 4 základní cykly se slojemi. Na bázi je komplex zastoupen drobnozrnnými 

až střednozrnnými vložkami slepenců s dobře opracovanými valouny. Slepence tvoří 3-

6 poloh o mocnostech 0,1 -10m. Nejhojnější průměr valounů, které jsou tvořeny z 85% 

žilným křemenem, je 0,5-4cm. Mocnost zámeckého slepence se směrem na V zmenšuje, 

až zcela zaniká. S celou mocností zámeckého slepence klesá východním směrem i počet 

a mocnost slepencových poloh. Ve východní a jihovýchodní části karvinské oblasti je 

zastoupen převážně hrubozrnnými pískovci s polohami drobnozrnných slepenců.  

Mocnosti v karvinské oblasti nepřesahují 8-10 metrů (např. Dopita et al. 1997) 

 
Obr. č. 10  Ukázka fauny (Řehoř, Řehořová 1972)  

Anthraconeilo  rotundatum, X 3  

 

 
Obr. č. 11  Ukázka fauny (Řehoř, Řehořová 1972) 

Naiadites truemani, X 3 
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Obr. č. 12  Ukázka fauny (Řehoř, Řehořová 1972) 

a) Porubites lotari (paratyp), X 3; b) Porubites lotari (holotyp), X 3  

 

 
Obr. č. 13  Ukázka fauny (Řehoř, Řehořová 1972) 

a) Sedgwickia gabrielae (paratyp), X 3; b) Sedgwickia gabrielae (holotyp), X 3 

 

 
Obr. č. 14  Ukázka fauny (Řehoř, Řehořová 1972) 

Sanguinolites koksi (paratyp), X 3  
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4 METODIKA PRÁCE 

Mezi hlavní metody pánevní analýzy patří bezpochyby výzkum mocnosti 

vrstevní jednotky. K hlavním metodám výzkumu paleografického vývoje uhelných 

pánví patří společně s výzkumem mocnosti také analýza vývoje písčitosti a 

uhlonosnosti.  

K tvorbě databází hodnot jednotlivých parametrů je obyčejně využíván některý 

z databázových prostředků. Databázové soubory jsou používány pro numerické operace, 

jakými jsou porovnávání hodnot z jednotlivých vrtů, výpočty mocností, písčitosti, 

uhlonosnosti popřípadě pro následné uchování zpracovaných souborů dat a jejich 

ukládání do databázových souborů. K tomuto účelu bylo v práci použito programu 

Microsoft Office Excel. Lze však využít i jiných vhodných databázových programů 

jakým je např. Microsoft Office Access a jemu podobné. 

Zdrojem vstupních dat k tvorbě datových souborů potřebné k analýze 

sledovaných parametrů byla především dokumentace vrtů z povrchu, vybraných důlních 

vrtů a důlních jam. Profily těchto vrtů byly přebrány z databáze geologických profilů 

průzkumných vrtů z hornoslezské pánve, kterou dlouhodobě vytváří a shromažďuje 

oddělení nerostných surovin a geoinformatiky Institutu geologického inženýrství HGF 

VŠB-Technické univerzity Ostrava. 

Vrty byly z pohledu zastižení porubskými vrstvami rozděleny do dvou 

základních skupin. První skupinu tvoří vrty, které ověřili celou mocnost porubských 

vrstev (tzv. vrty úplné - v modelech značeny tmavě modrou barvou). Druhou skupinu 

tvoří vrty, které z určitých důvodů celou mocnost porubských vrstev nezastihly (tzv. 

vrty neúplné). Zde můžou vzniknout tři případy: (a) v profilu vrtu schází svrchní část 

porubských vrstev, (b) v profilu vrtu schází spodní část porubských vrstev, (c) v profilu 

vrtu schází svrchní i spodní část porubských vrstev. Tyto případy můžou být způsobeny 

zejména erozí, nedovrtáním vrtu do hloubky, tektonikou nebo kombinací některých z 

uvedených příčin.  
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Vzhledem k tomu, že práce pojednává zejména o litostratigrafickém vývoji 

spodní části porubských vrstev, mohly být pro účely těchto modelů použity pouze vrty 

úplné a vrty, kterým schází svrchní část porubských vrstev (v modelech značeny 

zelenou barvou). Pro modely faunistických horizontů byly navíc použity vrty, které 

prochází porubskými vrstvami, zastihují sledovaný horizont, ale neprocházejí až na bázi 

porubských vrstev (v modelech značeny hnědou a světle modrou barvou). Z tohoto 

důvodu, jak již bylo zmíněno, nemohou být použity pro modely, které pojednávají o 

litostratigrafickém vývoji spodní části porubských vrstev.  

Z celkového počtu 242 vrtů zastihující porubské vrstvy v celé hornoslezské 

pánvi, jich byla pro českou část použita více než třetina – přesněji 97 vrtů, z toho necelá 

polovina - 44 vrtů zastihlo celou mocnost porubských vrstev. Ostatní vrty nebyly, ani 

nemohly být v práci využity. 

Vybrané profily vrtů, které zastihly spodní část porubských vrstev v české části 

hornoslezské pánve, byly použity k sestavení řezů profilů vrtů. K tomuto účelu byl 

využíván program CorelDRAW X6, který nabízí firma Corel Corporation v rámci svých 

programových balíčků. K různým pomocným úpravám obrázků byl také využíván 

program CorelPHOTO-PAINT X6 od stejné firmy. 

Pro tvorbu modelů prostorového vývoje sledovaných geologických parametrů 

je v dnešní době používáno mnoho programů. Je však nutné se přesvědčit, zda vybraný 

program vyhovuje způsobu práce s geologickými daty a do jaké míry lze výsledky 

modelování začlenit do konečného řešení výzkumu. Je tedy podstatné, aby vybraný 

program umožňoval jak modelovat vývoj parametru, tak případnou úpravu modelu na 

základě zvolených kritérií. K tomuto účelu byl v práci využíván SW produkt 

MicroStation od firmy Bentley Systems v kombinaci s produktem InRoadsSite stejné 

firmy. 
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5 VÝVOJ SLEDOVANÝCH PARAMETRŮ 

Výsledky této bakalářské práce jsou založeny na sledování prostorového 

vývoje několika parametrů. Jedná se zejména o vývoj mocnosti, písčitosti, uhlonosnosti 

a sedimentární vývoj litologické jednotky F1 a vývoj faunistických horizontů. Tyto 

úlohy jsou obvykle prováděny v dvojrozměrném prostoru. Výsledkem jsou mapové 

podklady, ve kterých je vývoj sledovaného parametru obyčejně znázorněn formou 

izolinií. Ve své podstatě jde tedy o dokumentaci, která charakterizuje vývoj a depoziční 

prostředí litologické jednotky F1 v souvislosti s vývojem celých porubských vrstev 

v české části hornoslezské pánve. 

Na charakter sledovaných parametrů v litologické jednotce F1 má velký vliv 

zejména vývoj mocnosti porubských vrstev, který v principu odpovídá intenzitě 

mobility pánve v časovém úseku jejich tvorby a úzce souvisí právě i s vývojem 

mocnosti, a celkově všech parametrů litologické jednotky F1.  

Mobilitu pánve (obr. č. 15) lze tedy z hlediska vývoje mocnosti v období 

vzniku porubských vrstev rozdělit na tři rozdílné zóny (podle řešení Sedláčkové 2012): 

 zóna maximální mobility pánve – je přítomna pří západním okraji porubských 

vrstev. V severní části porubských vrstev byl její výskyt ověřen vrty jen 

z východních výběžků v petřvaldské dílčí pánvi. Na Frenštátsku je průběh zóny 

nejistý. S největší pravděpodobností se nachází západně od posterozivní 

hranice porubských vrstev. Zóna maximální mobility má tedy průběh ve směru 

SSV-JJZ. Mocnost porubských vrstev v této zóně často dosahuje přes 600 m. 

 zóna střední mobility pánve – navazuje na východní okraj zóny maximální 

mobility. Vrty byla zastižena v karvinské dílčí pánvi a především na západě 

Frenštátska. Jedná se o střední, neboli tzv. přechodovou zónu mezi zónou 

s největšími mocnostmi na západě a nejmenšími mocnostmi, která se nachází 

východním směrem. V této střední zóně se mocnosti porubských vrstev 

pohybují v rozmezí 200 – 600 m. 
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 zóna minimální mobility pánve – navazuje na východní okraj zóny střední 

mobility pánve. Je zastižena především na jihu Frenštátska, kde zaujímá její 

východní část. S největší pravděpodobností byla také zjištěna v drobných 

reliktech porubských vrstev v okolí Českého Těšína. V zóně minimální 

mobility pánve se hodnoty mocností pohybují do 200 m a dále k východu se 

zmenšují, popřípadě se blíží nule. 

 
Obr. č. 15   Zóny mobility české části hornoslezské pánve v období sedimentace porubských vrstev 

(Sedláčková 2012, upraveno) 
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5.1 Mocnost litologické jednotky F1 

Největším problémem pro tvorbu datových podkladů hodnot mocnosti 

litologické jednotky F1 byly popsány již v předchozích kapitolách. Šlo zejména o určení 

svrchní a spodní hranice této jednotky (ve smyslu návrhu popsaném v kapitole 3.1).  

Model vývoje mocností litologické jednotky F1 je znázorněn na obr. č. 16. 

Vývoj mocnosti je zachycen pomocí izolinií, které jsou sestaveny v rozmezí padesát 

metrů a vykazují následující zákonitosti: 

 hlavní směr průběhu izolinií mocnosti v litologické jednotce F1 v ostravsko-

karvinské oblasti české části hornoslezské pánve je SSV-JJZ. Postupně k JV se 

mocnost jednotky snižuje. V karvinské části mají izolinie mocnosti snahu 

vyklenovat JV směrem a na severu se dokonce stáčí do směru ZJZ-VSV. 

 v podbeskydské oblasti není průběh izolinií mocností zcela jednoznačný. 

Izolinie mají směr ZSZ-VJV s občasnými výklenky k S. Postupně k V se stáčí 

do směru SSZ-JJV. 

Z popsaného průběhu izolinií mocnosti můžeme odvodit z hlediska vývoje 

hodnot mocnosti litologické jednotky F1 v české části hornoslezské pánvi tyto 

zákonitosti: 

 nejvyšších hodnot dosahují mocnosti podél západní hranice porubských vrstev 

v petřvaldské brachysynklinále. V této oblasti dosahuje litologická jednotka F1 

mocnosti přes 200 metrů. Nejvyšší zjištěná hodnota je z jámy Hedvika – 260 

m. Od západní hranice se mocnost jednotky postupně zmenšuje ve směru JJV 

až JV. Nejvíce je jednotka z pohledu mocnosti redukována v drobných 

reliktech v okolí Českého Těšína. V této části těšínska se hodnoty pohybují jen 

v řádech několika metrů. Nejnižší hodnota byla zjištěna z vrtu NP 341 a to 7,8 

metrů. 

 zcela jiný průběh mocností lze vysledovat v podbeskydské oblasti. Pokles 

mocnosti není ve směru JV až JJV tak rapidní jako v ostravsko-karvinské 

oblasti, naopak mocnosti jsou zde poměrně stálé. Pohybují se v rozmezí 50-100 
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metrů. Nejvyšší mocnost byla 97,85 m ve vrtu NP 525 Změnu lze pozorovat ve 

středu a na východě frenštátské části, kde dochází k redukci litologické 

jednotky F1 na 50 a méně metrů mocnosti. Ve vrtu NP 829 pouze 5m 

mocnosti. 

Model vývoje mocnosti litologické jednotky F1 (obr. č. 16) byl porovnáván 

s modelem mocnosti porubských vrstev (obr. č. 17) hornoslezské pánve, který byl pro 

tyto účely převzat z disertační práce Sedláčkové (2012). Z modelu porubských vrstev je 

patrné, že izolinie mají přibližně stejný směr jako izolinie v litologické jednotce F1, 

tedy SSV-JJZ. Na rozdíl od jednotky F1 je však jejich průběh stálý i v podbeskydské 

oblasti. Tento jev může být dán volením větších intervalů Sedláčkové (2012) v modelu 

porubských vrstev. Směrem k JV mocnost vrstevní jednotky klesá. Nejvyšší mocnosti 

dosahují porubské vrstvy při jejich západní posterozivní hranici (v ČHP až 800 m), 

z čehož lze tedy usoudit, že s rostoucí mocností porubských vrstev roste i mocnost 

litologické jednotky F1. 

Dále vznikl model, u kterého je znázorněn procentuální podíl mocnosti 

litologické jednotky F1 k mocnosti porubských vrstev české části hornoslezské pánve. 

Poměr mocnosti litologické jednotky F1 k mocnosti porubských vrstev (obr. č. 18) je 

v práci znázorněn pomocí intervalů, které byly voleny po 20%. Model vykazuje tyto 

zákonitosti: 

 je patrné, že nejvyšší zastoupení litologické jednotky F1 k celým porubským 

vrstvám je okolo jejich posterozivních hranic. Tuto skutečnost lze vypozorovat 

jak na S, Z i J ostravsko-karvinské oblasti, tak na Z a V oblasti podbeskydské, 

kde se hodnoty zastoupení pohybují mezi 80-100%. Směrem do středu 

zastoupení litologické jednotky pozvolna klesá až na hodnoty okolo 20%.  

 lze tedy usoudit, že vrty okolo hranic porubských vrstev, jsou daleko více 

erodovány, než vrty které leží uprostřed. Tomu ostatně nasvědčuje i zelená 

barva vrtu v modelech, jelikož jak již bylo zmíněno v předchozím textu 

(kapitola 4), zeleně jsou označovány vrty, kterým chybí svrchní část 

porubských vrstev. 
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Obr. č. 16  Vývoj mocnosti litologické jednotky F1 v české části hornoslezské pánve (Walter 2014) 
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Obr. č. 17  Vývoj mocnosti porubských vrstev v hornoslezské pánvi (Sedláčková 2012) 
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Obr. č. 18  Poměr mocnosti litologické jednotky F1 k mocnosti porubských vrstev v české části 

hornoslezské pánve (Walter 2014) 
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5.2 Písčitost litologické jednotky F1 

Spolu s mocností je jedním ze základních parametrů analýz vrstevních jednotek 

v uhelné pánvi písčitost. Ke sledování tohoto parametru může docházet dvěma způsoby. 

První způsob vyjádření písčitosti je pomocí sledování mocnosti pískovcových a 

slepencových poloh. V litologické jednotce F1 je však jejich mocnost mnohdy nestálá, 

tím pádem i těžko interpretovatelná. V modelech se znázorňuje formou izolinií nebo 

intervalů mocnosti. V práci je mocnost pískovcových a slepencových poloh znázorněna 

formou intervalů, které byly voleny po 20 metrech.  

Model izolinií mocnosti písčitých a slepencových poloh v litologické jednotce 

F1 je znázorněn na obr. č. 19 a vykazuje tyto zákonitosti: 

 v severní i jižní části porubských vrstev v české části hornoslezské pánve je 

průběh izolinií mocnosti písčitých a slepencových poloh litologické jednotky 

F1 zcela odlišný. V severní, ostravsko-karvinské oblasti, je průběh izolinií 

téměř kolmý ve směru J-S.  Na severu karvinské části se však izolinie stáčí do 

směru SZ-JV. Postupně k JV se mocnost písčitých a slepencových poloh 

jednotky zmenšuje. 

 v podbeskydské oblasti je průběh izolinií komplikovaný. V západní části 

frenštátské oblasti izolinie drží směr SSV-JJZ s mírným vyklenutím k JV. Ve 

východní části pak směr izolinií není jednotný a tím pádem i těžko popsatelný. 

Dalo by se však říct, že izolinie mají tvar písmene U. Plocha s nižší mocností 

písčitých a slepencových poloh se nachází uprostřed, západním 

směrem  plochy mocností pozvolna rostou. Směrem na V nejprve plochy také 

nabírají na mocnosti, u východního okraje porubských vrstev však mocnost 

opět ztrácí. 

Z pohledu vývoje hodnot mocnosti písčitých a slepencových poloh 

v litologické jednotce F1 v české části hornoslezské pánve vyplynuly tyto vztahy: 
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 při pohledu na model mocnosti písčitých a slepencových poloh zjistíme, že 

průběh v ostravsko-karvinské oblasti je velice podobný jako u mocnosti 

litologické jednotky F1. Z toho můžeme vyvodit, že s rostoucí mocností se 

úměrně zvětšuje právě i mocnost písčitých poloh. Největší mocnosti jsou tedy 

opět zastiženy v petřvaldské brachysynklinále podél západní hranice 

porubských vrstev. V této části běžně přesahuje mocnost 100 metrů – jáma 

Hedvika 135 m. Postupně k JV až JJV se mocnost písčitých poloh zmenšuje. 

V okolí Českého Těšína je nejnižší mocnost 5,48 m ve vrtu NP 321. 

 z průběhu izolinií je patrné, že nejnižší mocnosti v podbeskydské oblasti jsou 

ve středu a na východě frenštátské části. Nejnižší zjištěná mocnost písčitých 

poloh byla 5 metrů. Směrem na Z mocnost postupně roste. Jižním směrem od 

města Frenštát pod Radhoštěm byla zjištěna maximální hodnota 69 metrů ve 

vrtu NP 551. Jak již bylo zmíněno v průběhu izolinií mocnosti písčitých poloh, 

od středu k V mocnost nejprve pomalu narůstá na hodnoty 20-60 metrů, pak je 

ale mocnost opět redukována. Nejnižší je zjištěna ve vrtu NP 829 a to 5m. 

Druhý způsob, jak jde obyčejně vyjádřit písčitost litologické jednotky je 

procentuálním podílem celkové mocnosti pískovcových poloh k mocnosti celé 

litologické jednotky F1. Lze jej znázornit formou izolinií nebo intervalů písčitosti, 

průběh je ovšem u obou variant stejný. V práci byla písčitost znázorněna formou 

intervalů, které byly voleny po 20%. 

Model písčitosti litologické jednotky F1 je znázorněn na obr. č. 20. 

Procentuální vyjádření vývoje obsahu pískovců je znázorněno pomocí intervalů, které 

byly voleny v rozmezí 20% a vykazují tyto zákonitosti: 

 v severní části výskytu porubských vrstev jsou izolinie ve tvaru písmene U. Pás 

s minimální písčitostí má směr SZ-JV, okolo něj jsou pak poskládány pásy 

s vyšší písčitostí. Hodnoty tohoto parametru jsou v ostravsko-karvinské oblasti 

v zásadě stálé. Nejčastěji se pohybují v rozmezí 40-60%. Hodnoty maximální 

písčitosti pak nalezneme u Z a J okraje porubských vrstev. U jižního okraje 

v okolí Českého Těšína jde celkem o paradox, jelikož právě ve směru na JV 
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hodnoty písčitosti podle modelu upadají. Přesto zde nalezneme i hodnotu 

písčitosti 100% a to z důvodu, že vrt byl zřejmě silně erodován a celou jeho 

mocnost tvoří písčitá poloha. Takovýchto vrtů je v modelu několik i v jižní 

části. 

 při východním i západním okraji frenštátské části mají izolinie směr J-S. Ve 

východní části jsou vyklenuté do středu a postupně se stáčejí do směru V-Z. 

Plochy s nižší písčitostí se nachází ve středu, ze kterého vybíhají směrem ke 

krajům plochy s vyšší písčitostí a to jak na V, tak na Z, kde jsou tedy 

maximální hodnoty (jak již bylo zmíněno i 100%). Průměrná písčitost je stejně 

jako v karvinské části mezi hodnotami 40-60%. 

Tak jako u mocnosti litologické jednotky F1 byla i mocnost písčitých a 

slepencových poloh porovnávána s mocností písčitých poloh porubských vrstev 

hornoslezské pánve (obr. č. 21), který byl opět převzat z disertační práce Sedláčkové 

(2012). Průběh je velmi podobný jako u srovnávání mocnosti, jelikož modely mocnosti 

a mocnosti písčitých a slepencových poloh jsou si velmi podobné. Lze tedy opět říci, že 

mocnost písků v litologické jednotce F1 je přímo úměrná růstu mocnosti písků 

v porubských vrstvách, zejména při západní hranici ostravsko-karvinské oblasti. 

Model poměru mocnosti písků litologické jednotky F1 k mocnosti 

písků porubských vrstev je znázorněn na obr. č. 22. Intervaly modelu byly voleny po 

20% a vykazují následující fakta: 

 model písčitosti litologické jednotky F1 k písčitosti porubských vrstev je si 

nanejvýš podobný s modelem mocnosti F1 k mocnosti porubských vrstev. 

Nejvyšší zastoupení písčitosti jednotky F1 k porubským vrstvám je opět u 

okrajů posterozivních hranic jak v ostravsko-karvinské, tak v podbeskydské 

oblasti. Maximální hodnoty jsou dosaženy na JV karvinské oblasti, v oblasti 

petřvaldské brachysynklinály a v SV výběžku frenštátské oblasti. Zde je 

zastoupení písčitosti F1 k PV 100%. Důvod je zřejmý. Vrty jsou erodovány až 

ke, (pod) svrchní hranici jednotky F1, což tím pádem tvoří erodovanou svrchní 

hranici pro PV a celá písčitost je tedy obsažena právě v této jednotce. Směrem 

do středu zastoupení písčitosti F1 k PV klesá pouze na hodnoty okolo 20%. 
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Obr. č. 19  Vývoj mocnosti písčitých a slepencových poloh litologické jednotky F1 v české části 

hornoslezské pánve (Walter 2014) 
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Obr. č. 20  Koeficient písčitosti litologické jednotky F1 v české části hornoslezské pánve (Walter 

2014) 
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Obr. č. 21  Mocnost psefitické a psamitické frakce v porubských vrstvách v HP (Sedláčková 2012) 
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Obr. č. 22  Poměr mocnosti písčitosti litologické jednotky F1 k písčitosti porubských vrstev v české 

části hornoslezské pánve (Walter 2014) 
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5.3 Uhlonosnost litologické jednotky F1 

V ložiskové geologii je parametr uhlonosnosti využíván k výpočtu odhadu 

zásob málo prozkoumaných uhelných ložisek. Uhlonosnost je také mnohdy využíván 

jako parametr, který se stává, v případech kdy je sledován jeho vývoj v prostoru, 

významným nositelem informací o vývoji uhelných deposit. Z tohoto důvodu je 

sledování změn uhlonosnosti v prostoru bráno jako základní metoda litofaciální analýzy 

a paleografické rekonstrukce vývoje uhelných pánví. Vývoj uhlonosnosti byl tedy 

vhodným doplňkem pro výsledky prostorového vývoje mocnosti a písčitosti 

v litologické jednotce F1 české části hornoslezské pánve. 

Uhlonosnost je parametr, který se dá vyjádřit několika možnými způsoby. 

První způsob je vyjádření procentuálním vztahem mezi celkovou mocností uhelných 

poloh ve vrstevní jednotce a celkovou mocností vrstevní jednotky neboli tzv. 

koeficientem uhlonosnosti (označovaným písmenem U). Druhý způsob jak lze 

uhlonosnost vyjádřit je součtem mocnosti uhelných poloh vrstevní jednotky 

(označováno písmenem M). Třetí způsob vyjádření je pomocí počtu uhelných poloh, 

které se vyskytují ve vrstevní jednotce (označováno písmenem P) 

U každého způsobu je pak nutné uvést, jaká minimální mocnost uhelné polohy 

je do výpočtu zahrnuta. Hodnota je pak uváděna v centimetrech u symbolu uhlonosnosti 

jako její horní index (např. U
10

, M
10

, P
10

). Mnohdy je také uhlonosnost rozdělována na 

absolutní (označována též jako celková) a relativní. Jako absolutní se označuje 

uhlonosnost, která by měla být stanovena ze všech uhelný poloh. Většinou je ale stejně 

tato uhlonosnost počítána od ačkoliv malé, přesto určité hodnoty (v této práci jsou 

počítány uhelné polohy s mocností vyšší jak 10 cm). Zbylé uhlonosnosti jsou pak 

považovány za uhlonosnosti relativní.  

S ohledem k zaměření práce byl pro analýzu vývoje uhlonosnosti v litologické 

jednotce F1 použit především druhý výše popsaný způsob, tedy sledování vývoje 

uhlonosnosti součtem mocností uhelných poloh. K tomuto účelu bylo sestaveno tří 

modelů vývoje mocnosti uhelných poloh litologické jednotky F1 v porubských vrstvách 

české části hornoslezské pánve: 
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 model mocnosti uhelných poloh litologické jednotky F1 nad 80 cm (obr. č. 23) 

 model mocnosti uhelných poloh litologické jednotky F1 nad 40 cm (obr. č. 24) 

 model mocnosti uhelných poloh litologické jednotky F1 nad 10 cm (obr. č. 25) 

Z modelu mocnosti uhelných poloh litologické jednotky F1 nad 10 cm, který 

vyjadřuje nejenom celkovou mocnost všech slojí s mocností nad 10 cm, ale vyjadřuje 

zároveň i celkovou mocnost všech uhelných poloh v litologické jednotce F1, byly 

sestaveny další dva modely: 

 model celkové uhlonosnosti F1 (polohy nad 10 cm) k celkové mocnosti 

litologické jednotky F1 (obr. č. 26) 

 model celkové uhlonosnosti F1 (polohy nad 10 cm) k celkové uhlonosnosti 

porubských vrstev v české části hornoslezské pánve (obr. č. 28) 

Uhlonosnost byla v této práci analyzována zejména z modelu mocnosti 

uhelných poloh litologické jednotky F1 nad 10 cm (obr. č. 25). Model izolinií mocnosti 

poloh je znázorněn formou intervalů, které byly voleny po 2 metrech. Model pak 

vykazuje následující zákonitosti: 

 hlavní průběh izolinií mocnosti uhelných poloh litologické jednotky F1 

v severní části výskytu porubských vrstev je ve směru SSV-JJZ. Postupně k JV 

mocnost uhelných poloh klesá. Výsledkem snižování mocnosti je pás 

s nejnižšími hodnotami, který má směr SSZ-JJV, tedy je kolmý k hlavnímu 

směru izolinií. Nejvyšší celková mocnost poloh je na západě posterozivního 

výskytu porubských vrstev. To ovšem nesouvisí s dlouhodobě přetrvávajícími 

podmínkami pro uhlonosnou sedimentaci, které by vedly ke vzniku mohutných 

slojí, ale naopak s kratšími opakujícími se podmínkami a vzniku většího počtu 

méně mocných slojí. Celková mocnost uhelných poloh se v této oblasti 

pohybuje i přes 10 metrů, přesněji 10,9 m v jámě Ludvík. Minima jsou zjištěna 

v okolí Českého Těšína a SZ směrem od něj. Zde jsou mocnosti uhelných 

poloh pouze několik desítek centimetrů – vrt ČSM 112/85  pouze 29 

centimetrů. 
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 z map izolinií součtu mocnosti uhelných poloh o vyšší minimální mocnosti 

(M
40

, M
80

) je patrné, že uhelné sloje s vyššími mocnostmi jsou též vyvinuty 

v západní části hranic porubských vrstev. Postupně k V až JV se sloje o 

vyšších mocnostech pomalu vytrácí. Na JV a v okolí Českého Těšína pak 

nejsou zastoupené vůbec.   

  v jižní oblasti výskytu porubských vrstev je hlavní směr izolinií stejný 

zejména při západním okraji. Ze směru SSV-JJZ se ale postupně k východu 

stáčejí k opačnému směru SSZ-JJV. Stejným směrem klesá i mocnost uhelných 

poloh, které na východě frenštátské části zcela vykliňují. Nejnižší hodnota 

mocnosti zde byla zjištěna 1,15m ve vrtu NP 808. Nejvyšší hodnoty se 

pohybují okolo 6 m u západního okraje této části – vrt NP 525 má nejvyšší 

mocnost 5,74 m. 

 z modelu izolinií součtu mocnosti uhelných poloh o vyšší mocnosti (M
40

, M
80

) 

byly zjištěné stejné zákonitosti jako v ostravsko-karvinské oblasti. Mocnější 

sloje se vyskytují pouze při západním okraji výskytu porubských vrstev a 

směrem k JV až SV postupně upadají, až se zcela vytrácí. Tento jev lze 

pozorovat hlavně u slojí nad 80 cm. 

Uhlonosnost litologické jednotky je dále vyjádřena pomocí tzv. koeficientu 

uhlonosnosti U
10

, tedy procentuálním vztahem mezi celkovou mocností uhelných poloh 

nad 10 cm ve vrstevní jednotce a celkovou mocností vrstevní jednotky. Model je 

znázorněn na obr. č. 26. Intervaly, kterými byl model znázorněn, byly v modelu voleny 

po 2%. Model je těžko interpretovatelný, jelikož jeho hodnota závisí jak na mocnosti 

uhelných poloh, tak na mocnosti vrstevní jednotky. Z tohoto důvodu je tento parametr 

použitý jako doplňkový. Přesto model vykazuje následující zákonitosti: 

 základní směr izolinií v modelu je nejvíce patrný v oblasti podbeskydské, kde 

jsou izolinie rozděleny do pásu ve směru JZ-SV až JJZ-SSV. Směrem k V pak 

koeficient upadá. Maximální hodnota je při západním okraji (téměř 7%). 

V ostravsko-karvinské oblasti není průběh izolinií zcela zřejmý. Oblast není 

rozdělená na pásy, jak tomu bylo na Frenštátsku, přesto lze sledovat jistý 
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pokles ve směru SSZ-JJV. Z pohledu hodnot zde převažuje koeficient 

uhlonosnosti mezi 2-4%, vyšší koeficient najdeme pouze v severní části 

karvinské oblasti (necelých 7%), nejnižší hodnoty jsou pak opět v okolí 

Českého Těšína (pod 2%).  

Pro srovnání s celými porubskými vrstvami byla práce doplněna o model 

celkové uhlonosnosti porubských vrstev hornoslezské pánve (obr. č. 27), který byl pro 

tyto účely převzat z disertační práce Sedláčkové (2012). Izolinie jsou v obou modelech 

přibližně ve stejné směru SSV-JJZ. V celých porubských vrstvách navíc mají izolinie 

tendenci vyklenovat k JV. Hodnoty jsou stejně jako u litologické jednotky F1 největší 

při západním okraji porubských vrstev a to především v ostravsko-karvinské oblasti. 

Z porovnání lze tedy říci, že hodnoty mocností uhlonosných poloh litologické jednotky 

F1 rostou v závislosti na růstu mocností poloh v porubských vrstvách. Tato skutečnost 

byla ověřena jak u mocnosti, tak u mocnosti písčitých a prachovitých poloh. 

Model celkové uhlonosnosti F1 (polohy nad 10 cm) k celkové uhlonosnosti 

porubských vrstev hornoslezské pánve (obr. č. 28) byl vykreslen formou intervalů, 

volených po 20%. Z modelu je pak patrné následující: 

 model izolinií je svým průběhem podobný jako ostatní modely, kde byla 

srovnávána litologická jednotka F1 s celými porubskými vrstvami. Nejvyšší 

procentuální zastoupení má jednotka F1 k porubským vrstvám opět podél 

posterozivních hranic zejména na Z, V a J ostravsko-karvinské oblasti a na JV 

a SZ oblasti podbeskydské. 

 důvody proč tomu tak je, zazněli i v předchozích dvou podkapitolách. Eroze 

vrtů je na tolik markantní že veškerá uhlonosnost obsažená v porubských 

vrstvách je obsažena právě i v litologické jednotce F1. Hodnoty okolo 

posterozivních hranic tedy dosahují až 100%. Směrem ke středu procentuální 

zastoupení jednotky k porubským vrstvám klesá a pohybuje se mezi 20-40%. 
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Obr. č. 23  Celková mocnost uhelných slojí s mocností jednotlivých slojí nad 80 cm (Walter 2014) 
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Obr. č. 24  Celková mocnost uhelných slojí s mocností jednotlivých slojí nad 40 cm (Walter 2014) 
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Obr. č. 25  Celková mocnost uhelných slojí s mocností jednotlivých slojí nad 10 cm, zároveň i 

celková mocnost uhelných poloh litologické jednotky F1 (Walter 2014) 



JAN WALTER: LITOLOGICKÝ VÝVOJ SPODNÍ ČÁSTI PORUBSKÝCH VRSTEV 

V ČESKÉ ČÁSTI HORNOSLEZSKÉ PÁNVE 

2014 54 

 
Obr. č. 26  Poměr mocnosti uhelných poloh litologické jednotky F1 k její celkové mocnosti (Walter 

2014) 
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Obr. č. 27  Celková mocnost uhelných poloh s mocností jednotlivých slojí nad 10 cm (Sedláčková 2012) 
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Obr. č. 28  Poměr mocnosti uhelných poloh litologické jednotky F1 k celkové mocnosti porubských 

vrstev (Walter 2014) 
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5.4 Sedimentární vývoj litologické jednotky F1 

V porubských vrstvách a tedy i v její spodní části docházelo při sedimentaci 

k periodicky se opakujícím podmínkám. Nejen v dílčí litologické jednotce F1 to má za 

následek pravidelné střídání charakteristických typů sedimentů. Opakující se podmínky 

při střídání prostředí byly zapříčiněny globální změnou klimatu v karbonu. Především 

se začaly v tropickém pásu, jímž byla hornoslezská pánev součástí, projevovat vlivy 

karbonského zalednění. Střídalo se chladnější období s hojným výskytem srážek a nižší 

hladinou moře, což byly pro přímořskou krajinu podmínky k říční sedimentaci, 

sedimentaci v rašeliništích s tvorbou uhlí a sedimentaci v močálech a teplejší období, 

kdy po vyzvednutí mořské hladiny docházelo k zaplavování mořských plošin, 

vedoucích ke vzniku mořských až lingulových (brakických) sedimentů. 

Sedimentární prostředí, které bylo popsáno, je zastoupeno nejen v porubských 

vrstvách, ale také ve všech ostatních vrstevních jednotkách. Změna se avšak projevuje 

v plošné distribuci a procentuálním zastoupením. Oproti ostatním vrstevním jednotkám 

se však vývoj a prostředí porubských vrstev značně liší. Zejména na západě pánve 

v okolí osy petřvaldské předhlubně lze vypozorovat výraznou cykličnost porubských 

vrstev. V těchto místech je též vyšší uhlonosnost, což dokazuje, že je zde vhodné 

prostředí pro rozvoj rašelinišť. Směrem na východ postupně cykličnost klesá, stejně tak 

klesá i uhlonosnost a sedimenty nabývají kontinentálního rázu.  

Z porovnávání modelů mocnosti a mocnosti písčitých a uhlonosných poloh 

litologické jednotky F1 s celými porubskými vrstvami zjistíme, že jsou tyto modely ve 

své podstatě dosti podobné. Z modelů poloh základních sedimentologických parametrů 

(obr. č. 29 – 32) pak vyplývá, že počty poloh rostou zejména při západní posterozivní 

hranici porubských vrstev, což je výsledkem pravidelného a častého opakování 

sedimentárních podmínek právě v této oblasti. Časté střídání prostředí má za následek 

vyšší počty poloh menší mocnosti, tak jak je tomu na modelech písčitých, prachovitých 

a především uhelných poloh.  Směrem k V cykličnost klesá, čímž klesají i počty poloh. 

Obdobný růst cykličnosti lze vypozorovat i u jižního okraje frenštátské části. Ze všech 

těchto poznatků plyne fakt, že při ukládání sedimentů panovali po celou dobu stejné 

podmínky jak v litologické jednotce F1, tak i v celých porubských vrstvách 
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Obr. č. 29  Počet písčitých poloh v litologické jednotce F1 (Walter 2014) 
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Obr. č. 30  Počet prachovitých poloh v litologické jednotce F1 (Walter 2014) 
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Obr. č. 31  Počet jílovitých poloh v litologické jednotce F1 (Walter 2014) 
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Obr. č. 32  Počet uhelných poloh s mocností uhelných slojí nad 10cm v litologické jednotce F1 

(Walter 2014) 
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5.5 Faunistické horizonty litologické jednotky F1 

V litologické jednotce F1, stejně tak jako v ostatních vrstevních jednotkách je 

obtížné správně určit typ faunistického horizontu. Sloje, nad kterými se faunistické 

horizonty nacházejí, totiž nejsou v ploše pánve stálé. Často se štěpí, vykliňují nebo 

můžou být tektonicky porušeny. Pokaždé také nemusí být faunistický horizont vrtem 

zastižen nebo naopak může být zastižen ve dvou, či dokonce i ve více polohách, což je 

pro jeho správné určení také určitá komplikace. Modely mají tedy jen velmi orientační 

charakter a je nutné je brát s určitou rezervou.  

V práci byly sestaveny modely faunistických horizontů Filip (obr. č. 33), 

Gustav (obr. č. 34), Gabriela (obr. č. 35) a Koks (obr. č. 36), na kterých je zachycena, 

pouze orientačně (na základě získaných vstupních dat) jejich přítomnost v litologické 

jednotce F1. 

 Faunistický horizont Filip – přítomnost faunistického horizontu Filip byla 

zjištěna pouze z několika menších oblastí. Sladkovodní fauna zastihla vrty 

v okolí Frenštátu pod Radhoštěm ve frenštátské části, v příborské části byla 

zjištěna v drobném reliktu porubských vrstev západně od Příboru. V oblasti 

ostravsko-karvinské byla fauna zjištěna pouze v karvinské části a to vrty při 

severozápadním okraji porubských vrstev, v důlních vrtech jihovýchodně od 

města Orlová a ve vrtu na rozhraní mezi karvinskou a těšínskou částí. Mořská 

fauna nebyla z faunistického horizontu Filip zjištěna. 

 Faunistický horizont Gustav – z modelu faunistického horizontu Gustav je 

patrné, že fauna se nad stejnojmennou slojí téměř vůbec nevyskytuje. 

Sladkovodní fauna byla zjištěna pouze u severozápadní hranice porubských 

vrstev v ostravsko-karvinské oblasti a ve frenštátské části východně od 

Frenštátu pod Radhoštěm. Mořská fauna byla nalezena pouze v jednom vrtu 

v karvinské části u jižního okraje porubských vrstev.  

 Faunistický horizont Gabriela – je nejrozšířenějším horizontem v celé 

litologické jednotce. Je zastoupen ve všech oblastech české části hornoslezské 
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pánve kromě mořkovské. Nejčastěji se vyskytuje fauna mořská, již méně se 

objevuje i fauna sladkovodní a brakická. Mořský faunistický horizont Gabriela 

je nejlépe vyvinutý v petřvaldské brachysynklinále a v západní části karvinské 

oblasti, kde v podstatě lemuje hranici porubských vrstev. Tento lem pokračuje 

podél celé jižní hranice porubských vrstev v karvinské oblasti až k 

drobným reliktům v okolí Českého Těšína. Faunistický horizont Gabriela je 

známý i z frenštátské části. Kromě severovýchodního výběžku, jižní části a 

několika menších oblastech uprostřed, byl zastižen téměř v celé 

oblasti.  Sladkovodní a brakická fauna se objevuje pouze v několika případech 

v těšínské, frenštátské a karvinské oblasti. 

 Faunistický horizont Koks – jelikož je sloj Koks jednou z nejstálejších v 

celé litologické jednotce F1, je i zastoupení jejího faunistického horizontu o 

poznání větší než tomu bylo u horizontů Filip a Gustav. V severní části 

výskytu porubských vrstev můžeme sledovat podobný model jako u Gabriely, 

jen s tím rozdílem, že v horizontech Kokse, nalezneme více brakické a 

sladkovodní fauny. Nejlépe vyvinutý je opět v petřvaldské brachysynklinále, 

kde je přítomna mořská fauna, dále k východu se však v důlních vrtech v okolí 

Orlové objevuje fauna brakická a v jihovýchodní části karvinské oblasti je 

přítomna i fauna sladkovodní. Na rozdíl od faunistického horizontu Gabriela 

není fauna zastižena v těšínské oblasti. Ve frenštátské oblasti je zastoupena 

především sladkovodní a brakická fauna a to při severním, severozápadním a 

západním okraji.  
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Obr. č. 33  Výskyt faunistického horizontu Filip v litologické jednotce F1 (Walter 2014) 
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Obr. č. 34  Výskyt faunistického horizontu Gustav v litologické jednotce F1 (Walter 2014) 
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Obr. č. 35  Výskyt faunistického horizontu Gabriela v litologické jednotce F1 (Walter 2014) 
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Obr. č. 36  Výskyt faunistického horizontu Koks v litologické jednotce F1 (Walter 2014) 
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6 ZÁVĚR 

V české části hornoslezské pánve jsou porubské vrstvy a tím pádem i 

litologická jednotka F1zachovány pouze ve východní a jižní části pánve. Ve střední a 

západní části jsou zachovány pouze v denudačních zbytcích. Porubské vrstvy byly 

usazovány na plochých pobřežních rovinách s dočasnými, ale za to pravidelnými 

transgresemi moře. 

Za hlavní opěrný bod této práce považuji především zpracování modelů vývoje 

nejvýznamnějších sedimentologických parametrů litologické jednotky F1 v české části 

hornoslezské pánve, tedy mocnost, písčitost a uhlonosnost. Pro zpracování vývoje 

modelů byly použity veškeré informace, které jsem měl dostupné. Před samotným 

sestavením modelů byly provedeny veškeré kontroly všech dokumentů, zejména všech 

profilů vrtů, vrtných jam a ostatní dostupné geologické dokumentace. 

Kromě hlavních sedimentologických parametrů (mocnost, písčitost a 

uhlonosnost) byly v litologické jednotce F1 zkoumány další vedlejší atributy. Těmi byly 

pro potřeby této práce zejména faunistické horizonty. Pro vykreslení modelů 

faunistických horizontů Filip, Gustav, Gabriela a Koks bylo nutné projít veškeré vrtné 

profily, profily jam a ostatní dokumentace v české části hornoslezské pánve, ze kterých 

byla sledována přítomnost fauny v těchto profilech a tím pádem i zastoupení horizontů 

v celé litologické jednotce F1. 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat litologický vývoj spodní části 

porubských vrstev v české části hornoslezské pánve. Dalo by se říci, že všechny 

stanovené cíle práce se mi podařilo úspěšně zjistit, stanovit a interpretovat do 

srozumitelné podoby v textu. Práce zahrnuje všechny poznatky, které jsem během 

zkoumání vývoje litologické jednotky F1 v porubských vrstvách české části 

hornoslezské pánve získal. 
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