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Anotace 

Diplomová práce se zabývá výskytem uhelného tonsteinu sloje 560 v sedlových 

vrstvách karvinského souvrství v české části hornoslezské pánve. V minulosti byl tonstein 

popsán ze 21 výskytů, nově bylo v diplomové práci popsáno 25 dalších. Mineralogicky je 

tvořen převážně kaolinitem, méně chloritem, křemenem, sanidinem a anatasem. 

Pozoruhodná je zjištěná mikroskopická mineralizace – kromě již dříve zjištěných minerálů 

byl nově zjištěn baryt, galenit, chalkopyrit, baryt, anglesit, jarosit, celestin a fosfát 

REE±Al. Protože jde o jediný tonstein sedlových vrstev, má poměrně velký význam pro 

lokální identifikaci a korelaci. 

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

 

 

Summary 

 This master’s thesis deals with the occurrence of coal tontein (tuff) of the Seam No. 

560 in the Saddle Member of the Karviná Formation. In the past this horizon was described 

from 21 localities, 25 new occurrences are mentioned in this work. Tonstein is formed 

mostly by kaolinite, with chlorite, quartz, sanidine, and anatase. Interesting is its 

mineralization on a microscopic scale – aside from the phases mentioned in earlier 

descriptions, it is described by a presence of baryte, galena, chalcopyrite, anglesite, 

jarosite, celestine, and REE±Al phosphate. As it is the single tonstein in the whole Saddle 

Member, it is important for local identification and correlation.  

 

Keywords: Czech part of the Upper Silesian Basin, Karviná Formation, Saddle 

Mamber. 
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Seznam zkratek 

BSE   back-scattered electrons 

ČHP   česká část hornoslezské pánve 

ČSA   Československé armády 

ČSM   Československé mládeže 

DP      dobývací prostor 

EDX   energiově-disperzní analýza 

HGF    Hornicko-geologická fakulta 

HP     hornoslezská pánev 

J      jih 

j.                       jižní  

JJZ                jiho-jihozápad 

JV                  jihovýchod 

                      MS   munuskript, rukopis 

např.              například  

REE   rare earth elements (prvky vzácných zemin)  

S                     sever  

SSV         severo-severovýchod 

SV                 severovýchod 

tj.                  to je 

tzn.                to znamená 

V                   východ 

v.                   východní 

WDX   vlnově-disperzní analýza 

Z                    západ 

z.                    západní  
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1 Úvod 

 

Geologie uhelného ložiska jako celku, stejně jako řešení lokálních problémů 

souvisejících s vedením důlních děl, se neobejde bez spolehlivé identifikace slojí. Zejména 

na tektonických poruchách nebo v hraničních oblastech ker či dobývacích prostorů může 

neznalost v tomto směru způsobit nemalé komplikace končící někdy až zmařenou metráží.  

Významnou pomocí při řešení podobných situací může být znalost horizontů nebo hornin 

ve vrstevním sledu uhelné pánve, které se od ostatních hornin liší např. přítomností fosilií 

nebo texturou, strukturou a často i složením a současně se vyznačují velkou plošnou 

rozlohou při zachování svých charakteristických vlastností. Jedním z typů takových hornin 

v pánvi jsou různě intenzivně přeměněné produkty karbonského vulkanizmu, označované 

jako argilitizované tufogenní horniny. Uvedené horniny byly v pánvi studovány nebo 

zmínky o nich se objevují již od 20. let minulého století a jakýmsi vyvrcholením bylo 

sestavení souhrnného přehledu všech „tonsteinů a tufogenních horizontů “ ostravsko-

karvinského revíru kolektivem pracovníků tehdejšího DPB Paskov (Horák et al. 1992).  

Od této doby v souvislosti s uzavřením ostravských šachet jsou k dispozici již jen výskyty 

z karvinské části pánve většinou z průzkumných vrtů v této oblasti realizovaných. Jak bude 

uvedeno dále, z karvinského souvrství je známo celkem 12 vulkanogenních horizontů. 

Z toho ze stratigraficky nejnižší vrstevní jednotky – sedlových vrstev – pouze jediný. Jedná 

se o tonstein slojového horizontu 558–559-560. V přehledu tonsteinů z roku 1992 bylo 

popsáno celkem 21 jeho výskytů převážně ze západní části karvinské dílčí pánve  

– DP Lazy, Fučík a Doubrava a dále ojediněle z DP tehdejších Dolů ČSA, Darkov a ČSM. 

Tato četnost však neodráží skutečné rozšíření této zvláštní horniny ve sloji č. 560, spíše 

odráží informovanost geologické obce v době zpracování dokumentace vrtů nebo důlních 

děl o existenci uvedeného tonsteinu. Tématem plošného rozšíření a vlastností tonsteinu 

sloje č. 560 se zabývá i moje diplomová práce. 
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2 Geologická situace 

 

Hornoslezská pánev se rozprostírá na ploše přes 7000 km
2
, z čehož asi 1550 km

2
  

se nachází na území České republiky a je označováno jako česká část hornoslezské pánve 

(dále ČHP). 

 

2.1 Česká část hornoslezské pánve 

 

Omezení hornoslezské pánve není dokonale známo, neboť její sedimenty jsou většinou 

zakryty mladšími uloženinami a na povrch vystupují jen v malých ostrůvcích. Většina 

poznatků byla získána z hlubokých průzkumných vrtů a důlních děl. Západní okraj pánve 

je dán výchozy produktivního karbonu na paleozoický reliéf v linii SSV-JJZ. Na J  

se prudce noří pod příkrovy vnějších Karpat na svahu epivariské platformy provázeném 

zlomovým pásmem beskydského stupně (Dopita et al. 1997). Produktivní karbon byl 

zachycen hlubokými vrty nejen pod karpatskými příkrovy, ale i na Jižní Moravě 

(Purkyňová 1978, Řehoř a Řehořová 1978, Polický a Honěk 1984, Dvořák et al. 1997). 

Z toho vyplývá, že ČHP měla původně na J a JV větší rozšíření a lze předpokládat 

existenci denudačních zbytků daleko pod karpatskými příkrovy. Hornoslezská pánev 

vznikla v průběhu variské orogeneze na místě variské předhlubně a na platformě k ní 

přilehlé. Postupně se vyvinula v závěrečném pozdněvariském stadiu rozlehlé pánevní 

struktury označované jako moravskoslezská paleozoická pánev (Unrug 1966). Vlivem 

různé mobility bloků krystalinika je geotektonický vývoj jednotlivých částí pánve odlišný. 

Havlena (1982) hodnotí hornoslezskou pánev jako polytypní a část pánve východně  

od orlovské vrásy řadí k pánvím vrásových soustav. 

Západní okrajová část hornoslezské pánve je oblastí intenzivně zvrásněnou  

(v nejzápadnější části až s prvky alpinotypními), směrem k východu přechází v oblast  

s klidnějším uložením vrstev (velké brachysynklinály až monoklinální uložení vrstev). 

Podle Havleny (1964) lze vydělit v české části hornoslezské pánve 2 pásma: mediotypní,  

k němuž patří ostravská část a germanotypní, do něhož řadí oblast karvinskou (Výpočet 

zásob Dolu Lazy 2008, Dopita et al. 1997).     
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Obr. 1 Pozice Českého masivu a zájmové oblasti v evropských variscidách. Zjednodušená 

geologická mapa ukazující hlavní tektonické linie a geologické jednotky v okolí 

hornoslezské pánve (podle Hýlové et al. 2013). 

 

 

Hluboké podloží uhlonosného karbonu tvoří předvariský krystalický fundament 

označovaný jako „brunovistulikum“ (Dudek 1980). Jeho hloubka pod současným 

povrchem se v jižní části ČHP pohybuje mezi 1 – 2 km, v severní se předpokládá hloubka 

3 – 4 km (Dopita et al. 1997). Horninová náplň představuje dle studovaných vrtů flyšoidní 

sedimenty metamorfované v plagioklasové pararuly. V hlubších partiích jsou ruly 

migmatitizované a přecházejí až migmatity. Vzácně byly zjištěny amfibolity a magmatity 
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pouze okrajově na jihu pánve. Vznik tohoto metamorfního komplexu je kladen  

do prekambria do kadomské orogeneze (radiometrická data 550 až 660 Ma - Dopita et al. 

1997, Buła et al. 2015). Paleozoikum v pánvi začíná sedimentací bazálních klastik devonu 

kladených do spodního givetu. Klastika byla uložena na erozní povrch krystalinika, jedná 

se o špatně vytříděné sedimentární horniny typu drobnozrnných slepenců, pískovců, 

prachovců a jílovců, horniny jsou jen slabě až středně zpevněny. Jejich vnitřní stavba  

je v některých případech rytmická nebo cyklická. Následující sedimentace vápencová sahá 

až do spodního karbonu – spodní visé a dělí se na 3 jednotky: macošské souvrství, 

dražovické vápence a hádsko-řičké vápence (Bábek et al. 2007). Jejich detailní dělení  

na vrstvy v ČHP nelze pro nedostatek údajů vždy spolehlivě provést (Dopita et al. 1997). 

Při následném ukládání nadložního komplexu spodnokarbonských sedimentů kulmského 

vývoje se projevila podobně jako již při vápencové sedimentaci větší mobilita západní části 

pánve včetně různé subsidence jednotlivých ker - během visé došlo k rozčlenění pánve  

na 2 rozdílné sedimentační prostory – západní (předhlubeň) s mocností kulmu 1200-1300 

m a na východní (platformní) s mocností redukovanou na desítky metrů (Dopita et al. 

1997). Bližší litologické rozčlenění kulmských sedimentů v ČHP na rozdíl od oblasti 

Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů není možné a proto byl Kumperou (1983) shrnut pod 

označení beskydský vývoj. Litologickou povahou se tento sled nejvíce blíží kyjovickým 

vrstvám.  

 

Tab. 1 horninová náplň, litostratigrafické členění a časové zařazení podloží 

produktivního karbonu v HP (podle Dopity et al. 1997). 

hornina  Jednotka Stáří 

klastika 

moravické a 

hradecko-kyjovické 

souvrství 

svrchní visé 

vápence 
souvrství líšeňské famen až sp. Visé 

souvrství macošské spodní givet až frasn 

nevytříděná klastika bazální klastika spodní givet 

pararuly, migmatity 
podložní 

krystalinikum 
Prekambrium 
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Hlavními uhlonosnými strukturami produktivního karbonu v pánvi jsou ostravské  

a karvinské souvrství. Ostravské souvrství představuje paralickou uhlonosnou molasu  

spodnonamurského stáří, která se dělí na 4 litostrafigrafické jednotky: petřkovické vrstvy, 

hrušovské vrstvy (spodní a svrchní), jaklovecké a porubské vrstvy. Karvinské souvrství  

představuje kontinentální uhlonosnou molasu stáří střední a svrchní namur až westphal. 

Dělí se na vrstvy sedlové, sušské (spodní a svrchní), doubravské a vyšší doubravské.  

Ostravské souvrství je řazeno je na základě flóry a fauny do spodního namuru. Jeho 

spodní hranici představuje svrchní hrana mořského horizontu Štúra, horní je umísťována 

do svrchní hrany Gaeblerova mořského horizontu. Souvrství je známo v předhlubňovém  

a platformním vývoji; jejich hranice je přibližně vyznačena průběhem orlovské vrásy. 

Západně od ní v předhlubni dosahuje ostravské souvrství mocnosti až 3200 m s absolutní 

uhlonosností všech jednotek přes 90 m. Zatím co východně v oblasti platformy je celková 

mocnost redukována až 30× (místy na méně než 100 m) a počet slojí se snižuje většinou na 

40 až 20 (Dopita et. al. 1997). Litologie vrstevního sledu ostravského souvrství 

hornoslezské pánve je velmi pestrá. Zahrnuje sedimenty mořského, sladkovodního i různé 

typy přechodného prostředí, k nimž přistupuje velké množství horizontů vulkanického 

materiálu. V severní části předhlubně je známo přes 80 mořských a brakických horizontů, 

na 1 mořskou transgresi připadá 17 m sedimentů. Rozpoznáno bylo postupně 6 tonsteinů  

a 30 poloh brousků (Řehoř a Řehořová 1972, Dopita et al. 1997). Cykličnost stavby 

ostravského souvrství je dávána do souvislosti buď s tektonickým vývojem pánve, nebo 

s klimatickými změnami. Základní cykly začínají bazálními hrubozrnnými biotitickými 

pískovci, často se zuhelnatělými kmeny a větvemi a útržky prachovců na erozní hranici. 

Jedná se o sedimenty delt v přímořských jezerech či lagunách, pokračující přes jemnozrnné 

pískovce až prachovce usazené v přímořských jezerech nebo v říčních ramenech  

do kořenových prachovců.  Po nich následuje uhelná sloj překrytá jinými aleuropelity, 

často s faunou. Základní cykly se vyznačují mocností od 5 – 15 m a spojují se do cyklů 

vyšších řádů. (Havlena 1964). Cykly bývají často neúplné.   
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Obr. 2 Schéma litostratigrafického členění české a polské části hornoslezské pánve 

s vyznačením polohy tonsteinu sloje 560. Polská část podle Dembowski (1972), Jureczka 

(1988), Kotas et al. (1988), česká část podle Dopity et al. (1997) a Hýlové et al. (2013), 

upraveno.    
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Karvinské souvrství je zachováno v podobě několika denudačních zbytků z původně 

daleko větší rozlohy. Nejrozsáhlejší a stratigraficky nejúplnější je denudační zbytek  

v karvinské části pánve (obr. 3), menší ve frenštátské oblasti a ojedinělé informace jsou  

i z oblasti jablůnkovské. Proti původnímu předpokladu západního omezení karvinského 

souvrství v pásmu orlovské struktury svědčí vysoký stupeň prouhelnění slojí porubských 

vrstev, které musely být během prouhelňování překryty mocným nadložím. Dalším 

důkazem původní velké rozlohy jsou nálezy útržků uhlí v sedimentech křídy a paleogénu 

vněkarpatských jednotek a vnitřního bradlového pásma. Litologicky jeví karvinské 

souvrství znaky kontinentální uhlonosné molasy většinou se zřetelnou cyklickou stavbou. 

Proti ostravskému souvrství je patrná texturní jednotvárnost a zřetelný úbytek 

vulkanogenního materiálu (podle Dopity et al. 1997). 

 

 

 

Obr. 3 Územní členění české části hornoslezské pánve. Podle Sivek et al. (2003), upraveno. 

1 - sídla, 2 - státní hranice, 3 - posterozní hranice pánve, 4 - významné struktury. 
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Spodní hranicí karvinského souvrství je svrchní hrana Gaeblerova mořského patra, 

svrchní hranice je erozní. Vlivem generelního úklonu vrstevních jednotek a vlivem 

tektonické stavby, jsou nejmladší litostratigrafické jednotky zachovány v severní části 

současné karvinské pánve. Na jižním svahu ostravsko-karvinského hřbetu v DP Fučík, 

Dukla či František končí vrstevní sled vrstvami sušskými, ve střední části hřbetu v DP 

Lazy a Doubrava se již objevují erozní trosky vrstev doubravských. V oblasti severně a SV 

od doubravského zlomu v DP Doubrava, ČSA, Darkov a ČSM zůstaly doubravské vrstvy 

zachovány včetně partií nejvyšších – vyšších vrstev doubravských. 

Ve větším měřítku představuje sekvence sedlových a spodních sušských vrstev bazální 

část megacyklu karvinského souvrství, hrubozná klastika zde tvoří až 75%, základní cykly 

i sloje dosahují značných mocností. Sekvence jednotek vyšších – svrchních sušských  

a doubravských je charakteristická výrazným zjemněním s písčitostí max. 20 až 25 %  

a méně mocnými cykly i slojemi. Bázi cyklů tvoří středně až hrubozrnný pískovec,  

ve vrstvách sedlových často přecházející ve slepenec, arkózový, mnohdy karbonatický  

a špatně vytříděný, s hojným prouhelněnými kmeny a větvemi. Z pískovců se postupně 

vyvíjejí proměnlivě písčité prachovce převážně šedé, s kořeny a laminami uhlí. Do nadloží 

kořenů přibývá. Následuje uhelná sloj, která v sušských i doubravských vrstvách často 

obsahuje jílovito-prachovité proplástky. Nadloží tvoří tmavošedý prachovec až černošedý 

jílovec mnohdy s konkrecemi pelokarbonátů, zachovanými otisky rostlin a občas 

sladkovodní faunou (Dopita et al. 1997). 

Uhlonosný svrchní karbon je dnes překryt třetihorními a čtvrtohorními sedimenty.  

Na povrch vychází v nemnoha tzv. karbonských oknech mezi Ostravou a Karvinou.  

Karbonský reliéf byl vytvarován intenzivní erozí a denudací v mezozoiku a částečně  

i v kenozoiku. Jeho formování definitivně ukončila až spodnotortonská mořská trangrese. 

Hlavní deprese na povrchu karbonu s východozápadní orientací – označované jako 

„výmoly“ – jsou vyplněny zvodněnými a proplyněnými bazálními klastiky, tzv. detritem. 

Tyto sedimenty se rozprostírají ploše asi 150 km
2
 a představují nejvýznamnější 

hydrogeologický obzor v ostravsko-karvinském revíru (Dvorský et al. 2007). 
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2.2  Sedlové vrstvy 

 

Nestarším litostratigrafickým členem karvinského souvrství jsou sedlové vrstvy. Tuto 

litostratigrafickou jednotku vyčlenil Potonié (1896). Pojmenována byla podle toho,  

že vycházela na den svými charakteristickými hrubozrnnými klastickými sedimenty 

v polské části hlavního sedla hornoslezské pánve (Havlena 1964). Původcem rozpoznání 

sedlových slojí v české části pánve je Gaebler (1904). Dobývání sedlových slojí zde bylo 

zahájeno v roce 1905 na Dole Žofie ve strmě uložené sloji Prokop na orlovské vráse. První 

vymezení sedlových slojí pochází od Folprechta, Patteiskiho a Šusty (1928). Jednotka 

začínala slojí Prokop nad skupinou Gaeblerových mořských horizontů a končila v počvě 

karvinské sloje č. 33 (606–605). Autoři ji přisoudili westphalské stáří. Patteiski (1933) 

jednotku přeřadil do svrchního namuru. Dnes jsou sedlové vrstvy kladeny do středního 

namuru a spodní části svrchního namuru. Jejich spodní hranice je Dopitou et al. (1997)  

ve shodě s Folprechtem a Patteiskim (1928) umístěna do blízkého podloží sloje Prokop, 

svrchní hranici představuje bazální člen sloje 606–605 (33). Dopita (1988, 1993) prokázal 

na rozhraní ostravského a karvinského souvrství (v blízkém podloží sloje Prokop) 

stratigrafický hiát a vyvrátil možnost existence samostatné jednotky „vrstvy sloje Prokop“, 

jak ji prosazoval Havlena (1964). Jednotka měla zahrnovat sekvence od svrchní plochy 

Gaeblerova mořského patra po bázi prvního slepence či pískovce nad slojí Prokop. Tato 

skutečnost je podpořena i tzv. floristickým zlomem na rozhraní obou souvrství (Gothan 

1913). 

V ČHP jsou sedlové vrstvy rozšířeny v karvinské, frenštátské a jablůnkovské oblasti. 

Na karvinsku vystupují od orlovské struktury (včetně) po česko-polskou státní hranici.  

Na Frenštátsku jsou zachovány na značné ploše v celé mocnosti. Na východě v průzkumné 

oblasti Čeladná – Krásná vykliňují, jižní omezení je dáno zlomovým pásmem beskydského 

stupně. Na Jablůnkovsku vystupují sedlové vrstvy jako denudační relikt zachovaný 

v příkopové propadlině. Mnohem větší rozšíření má tato jednotka v polské části HP,  

kde nese označení warstwy siodłowe (Dopita et al. 1997). 

Podle Havleny (1964) představoval sedimentační prostor sedlových vrstev mělké 

vanovité údolí sevřené na Z, J a snad i V mezi vyklenující se prahy. V jejich blízkosti měly 

protékat občasné toky až přívalového charakteru, zatím co ve středu pánve byla průtočná 
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mělká jezera zarůstající v obdobích klidu slojotvornou vegetací. Ta se šířila i do 

zabahněných lužních močálů obou okrajových pruhů. V obdobích vodních přívalů v nich 

docházelo na značných plochách ke smytí již prouhelněné rostlinné hmoty a k akumulaci 

štěrkopísků pronikajících až do klidné středové oblasti. Havlena dále předpokládá v pánvi 

existenci severojižně orientovaných podružných prahů a depresí, které byly subsidenčně 

nejaktivnější právě v době sedimentace sedlových vrstev a do nadloží jejich aktivita 

postupně slábla. Podle nich rozlišuje Havlena (1964) v sedlových vrstvách 4 vývoje –  

od západu k východu to jsou redukovaný vývoj, dukelský vývoj, normální vývoj  

a stonavský vývoj. Jednotlivé vývoje charakterizuje Havlena (1964) podle celkové 

mocnosti jednotky, vývoje slojí, případně jejich spojování či štěpení. Nejúplnější je vývoj 

normální – přibližně mezi Dolem Dukla na Z a Dolem František na V (myšlen prostor 

vymezený jámami obou dolů) vyznačující se pravidelným vývojem cyklů, značnou 

mocností slojí vyvinutých průběžně a bez štěpení.  

Dopita et al. (1997) uvádí, že mocnost sedlových vrstev prokazatelně klesá k okrajům 

sedimentačního prostoru k SZ a JV, naopak roste k S a téměř se nemění k JZ. Na západě 

v překocené kře závodu Žofie je mocnost ztenčena až na 180 m i méně, na JZ v oblasti 

Dolu Dukla se mocnost pohybuje mezi 230 až 280 m v centru, což souvisí s velkou 

akumulací hrubozrnných klastik v této oblasti (viz chudý dukelský vývoj). V centru 

karvinské oblasti mají sedlové vrstvy na velké ploše 200 až 230 m. Tato mocnost k SV 

stoupá až na 270 m na východě DP Dolu ČSA a dále na 320 m v průzkumném poli 

Dětmarovice-Petrovice. V JV části karvinské pánve dochází k trvalému snižování 

mocnosti až pod 150 m – Důl ČSM. Tímto směrem dále dochází k poklesu mocnosti až na 

50 m u Cieszyna – i odpovídající polské jednotky. Ve frenštátské oblasti se setkáváme 

s maximální mocností nedenudované jednotky v hodnotě 175 m, směrem k V dochází 

k poklesu na 120 m a při okrajích PÚ Čeladná-Krásná jednotka vykliňuje.  

V litologii sedlových vrstev zcela dominují hrubozrnná klastika – slepence a pískovce. 

Jejich podíl se dle Dopity et al. (1997) pohybuje od 70 – 85 % s průměrnou hodnotou 75 

%. Slepence jsou většinou drobnozrnné, s valouny 5 – 15 mm, extrémně až 100 mm 

velkými. Zvláště ve spodní třetině sekvence sedlových vrstev nasedají slepence často 

přímo na uhelnou sloj a obsahují nahromaděné relikty zuhelnatělých větví a úlomky uhlí. 

Do nadloží zjemňují. Pískovce – jemno až hrubozrnné s vysokým podílem křemene a zrn 

kvarcitu odpovídají křemenným drobám. Aleuropelity jsou zastoupeny různými 
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kombinacemi prachovců a jílovců. Jejich podíl je proti ostatním litostratigrafickým 

jednotkám nižší – v průměru 14%. Havlena (1964) uvádí v sedlových vrstvách až 16 cyklů. 

Plošně rozsáhlá tělesa bazálních klastik obsahují více poloh různé zrnitosti. Druhý člen – 

jemnozrnné pískovce a pelity představují podle Dopity et al. (1997) všechny říční facie. 

Následují kořenové prachovce vytvořené v prostředí v prostředí změlčujícího se jezera, 

uhelná sloj a stropové aleuropelity. Ty bývají často smyty klastiky následujícího cyklu. 

Sedlové vrstvy obsahují až 27 uhelných plástů, z nichž však dobyvatelných je jen  

asi 11. S výjimkou sloje 504 – Prokop, která patří k nejstálejším v karvinské pánvi a jen 

výjimečně obsahuje 1–2 proplástky, nemá žádná další sedlová sloj celopánevní rozšíření. 

Z důvodu nedostatku průběžných vůdčích identifikačních horizontů – s výjimkou tonsteinu 

sloje 560 – je korelace jednotlivých slojí v sedlových i sušských vrstvách často obtížná  

a nelze zde na rozdíl od ostravského souvrství vyčlenit dílčí vrstevní litologické jednotky. 

Dopita (1988) proto v těchto jednotkách vyčleňuje tzv. slojové horizonty. V sedlových 

vrstvách jich nalézá celkem 8. Sedlové vrstvy dle obsahu uhelné substance dělí  

na 2 kontrastní úseky. Ve spodních cca 90 metrech ve slojovém intervalu 504 až 530  

se nachází 3–6 slojí, v nichž je koncentrováno cca 60% (odhad autora podle vývoje na 

Dole Lazy) uhelné substance celé jednotky. Jsou zde také oblasti s vůbec nejvyššími 

mocnostmi v celé ČHP. (Např. sloj Prokop v oblasti Dětmovice-Petrovice až 12 m). Jako 

průměrnou mocnost uvádí Dopita (1988) 3,5 m. Úsek svrchní o mocnosti cca 135 m – sloj 

532 až 564 obsahuje až 10 slojí nižších mocností a často s ostrůvkovitým vývojem. Na 

Dole Dukla v tomto úseku není ani jediná dobyvatelná sloj, na Dole Lazy pouhé 3. 

Průměrná mocnost podle Dopity et al. (1997) činí 1,1 m. 

 

2.3  Vulkanoklastické horizonty 

 

Ve vývoji hornoslezské pánve se vliv vulkanizmu projevil dvojím způsobem. Jednak 

v podobě pyroklastického materiálu usazeného ve vrstevním sledu pánevní výplně a jednak 

v podobě pravých i nepravých žil prorážejících v některých oblastech pánevní sedimenty. 

V případě prvním se jedná o produkty karbonského mimopánevního vulkanizmu, který 

provázel s různou intenzitou uhelnou sedimentaci v po celou dobu jejího trvání. V případě 

druhém o svrchněpaleozoické, mezozoické a neogenní intruze kyselých až bazických 
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magmatitů, které však vlastní karbonské sedimenty ovlivnily pouze lokálně a pro naši práci 

prakticky nemají význam. 

Soudě podle mohutnosti a četnosti deponovaných pyroklastik byla ve spodním namuru 

intenzita vulkanismu nejvyšší a v dobách mladších postupně slábla. Tato skutečnost je 

dobře patrná ze zmíněného katalogu tufogenních horizontů v OKD, kde autoři pro 

jednotlivé vrstevní jednotky uvádějí následující počty horizontů (Tab. 2). 

   

Tab. 2 Počty vulkanoklastických horizontů v ČHP – stav k roku 1992 (Horák et al. 1992). 

tufitické horizonty z toho  

souvrství vrstvy celkem  tonsteinů tufitů a brousků 

karvinské 

doubravské 2 2 0 

svr. sušské 2 2 0 

sp. sušské 7 7 0 

sedlové 1 1 0 

celkem 12 12 0 

ostravské 

porubské 7 3 4 

jaklovecké 5 4 1 

svr. hrušovské 4 3 1 

sp. hrušovské 5 1 4 

petřkovické 11 2 9 

celkem 32 13 19 

 

 

Charakteristiku produktů uvedeného vulkanizmu podává Dopita et al. (1997). Jedná se 

o zjílovatělá kyselá pyroklastika se zdrojem mimo pánev, eolicky sedimentovaná do živého 

rašeliniště nebo mimo něj. V prvém případě podlehl sediment záhy po usazení kaolinizaci 

a zůstal zachován jako kaolinitové reziduum označované jako uhelný tonstein. Ve druhém 

pak podlehla sklovitá část vulkanického materiálu smektitizaci za účasti pórových roztoků 

v klastických sedimentech. Výslednou horninu s podílem nepravidelně smíšených struktur 

s příměsí terigenního materiálu nazývá argilitizovaný tufit. Argilitizací se rozumí přeměna 

nestabilních minerálů za vzniku autigenní jílové hmoty (např. Králík 1960 a, b, Králík 

1970, Dopita a Králík 1977). Konečně došlo-li k rozptýlení vulkanogenního materiálu 

v terigenních sedimentech, je hornina označována jako příslušný sediment s vulkanogenní 



Štefan Beliš: Tonstein sloje 560 sedlových vrstev 

 

2015 Stránka 13 
 

příměsí Dopita et al. (1997). Specifickou skupinou jsou tzv. brousky či pseudobrousky 

(např. Jirásek et al. 2013). Petrologické složení pyroklastického materiálu se významně 

nezměnilo od počátku spodního namuru do westphalu. Na složení se podle nepřeměněných 

zbytků podílí sanidin, vyšší křemen, biotit a vulkanické sklo. Z akcesorií pak zirkon, apatit 

a titanit.  

          Produkty synsedimentárního vulkanizmu tedy Dopita et al. (1997) dělí na : 

     1. uhelné tonsteiny 

     2. brousky s.s. 

     3. argilitizované tufity až brousky a klastika s tufitickou příměsí 

     4. klasty vulkanogenních minerálů v klastických sedimentech 

      

Nejstarší zmínky o tonsteinech pocházejí z polské části pánve v souvislosti s jejich 

těžbou jako žáruvzdorného materiálu. První zmínky o tonsteinech (ve smyslu dnešní 

klasifikace) pocházejí od Petraschecka z roku 1922 (in Dopita, Králík 1977). V roce 1942 

v důkladné studii uhelných tonsteinů hornoslezské pánve týž autor označuje tyto horniny 

za vulkanické tufy a jejich původ spatřuje v tonsteinovém vulkanizmu, jehož začátek kladl 

do rozhraní wesphalu B a C. Předpokládal rovněž celoevropsky synchronní průběh 

sedimentace tonsteinů. V Monografii OKR se o tonsteinech ze 2 jakloveckých slojí 

zmiňuje Patteisky (1928), i když je popisuje jako silně biotitické pískovce. Zastáncem jiné 

koncepce - chemogenní - byl Bolewski (1937), který pokládal tonsteiny za produkty 

zvětrávání normálních hornin za specifických klimatických podmínek. Některé tonsteiny 

z westphalu z laziských vrstev označoval jako jílové laterity. Dalším zastáncem 

chemogenní koncepce byl Budkiewicz (1948). Týž autor zkoumal technologické vlastnosti 

tonsteinů z lazišských vrstev a konstatoval, že jde o výbornou keramickou surovinu.  

Významným autorem prací z polské části pánve byl Hartung (1943). Srovnáním 

tonsteinů HP s ostatními pánvemi dochází k rozdělení těchto hornin do 2 základních 

skupin:  

     1. uhelné tonsteiny odvozené od deště vulkanického popela napadaného přímo do 

rašeliniště, kde v kyselém prostředí nastala kaolinizace. Horniny se vyznačují přítomností 

zachovalých pyrogenních minerálů. Zdůrazňuje stratigrafický význam těchto poloh. 
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     2. uhelné tonsteiny vzniklé splavením vulkanogenního materiálu. U těchto produktů 

chybí ostrohranné úlomky tufogenního materiálu a rovněž jejich stratigrafická hodnota je 

nevalná – mohlo dojít k několikanásobnému splavení z téhož zdroje do více slojí nad 

sebou. 

Do výzkumu tonsteinů zasáhla ještě řada dalších tuzemských i zahraničních autorů.  

Nejvýznamnější z nich jsou přehledně uvedeni v Geologii ČHP Dopita el al. (1997)  

a v monografii Uhelné tonsteiny Ostravsko-karvinského revíru od Dopity a Králíka (1977). 

Pro ČHP začíná nová kapitola systematického průzkumu tonsteinů roku 1958, a sice 

nálezem uhelného tronsteinu ve sloji Flora. K nejdůležitějším aktérům podílejícím se na 

výzkumu patřil řadou prací Králík, dále Dopita, Tomšík, Weiss a další. Určitým 

vyvrcholením Králíkových studií se stala monografie Uhelné tonsteiny \ostravsko-

karvinského revíru, kterou zpracoval spolu s Dopitou u příležitosti 1. Mezinárodního 

kolokvia o uhelných tonsteinech v roce 1977. V této práci navrhuje užívání termínu uhelný 

tonstein pro reziduální kaolinitové horniny, které vystupují jako proplástky v uhelných 

slojích a vyznačují se stálostí mocnosti, granulometrického složení neautigenních složek  

a značným horizontálním rozšířením při malé mocnosti. Tonsteiny dělí ve smyslu 

klasifikace zavedené Schullerem (1951) do 4 kategorií:  

    1. krystalované uhelné tonsteiny 

    2. pseudomorfní uhelné tonsteiny 

    3. krupkovité uhelné tonsteiny 

    4. celistvé neboli mikrokrystalické uhelné tonsteiny. 

Jednotlivé kategorie charakterizuje takto: 

Ad1 – hornina tvořená agregáty jílových minerálů psamitické velikosti tabulkovitých, 

sloupečkovitých či červíkovitých tvarů, s víceméně přítomnou základní hmotou tvořenou 

kaolinitem nebo smíšenými strukturami illitu a montmorillonitu. Ve složení agregátů 

v závislosti na stupni diageneze, chemizmu prostředí a hydrogeologických poměrů přibývá 

illit a může se objevit i chlorit. 

Ad 2 – hornina obsahuje hojné jílové pseudomorfózy po živcích a biotitu, uložené 

v mikrokristalické až celistvé základní jílové hmotě. U této horniny bývá nejzřetelnější 

vulkanoklastický původ. Hornina v některých případech obsahuje extrémně čiré čerstvé 
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živce a výrazně zbarvený biotit mívá zachovány pleochroické dvůrky. Představuje tedy 

spojovací článek mezi krystalickými typy uhelných tonsteinů a částečně zjílovatělými  

krystalickými tufy se zachovalými pyroklastickými složkami. 

Ad 3 – hornina obsahuje jako podstatnou složku tzv. kaolinitové krupky velikosti 0,X-X 

mm, uložené v uhelné a vzácněji v mikrokrystalické jílovité hmotě. Křemen a těžké 

minerály v akcesorickém množství. Předpokládá se vznik tohoto typu z lapillových nebo 

aglomerátových tufů. Patří sem i geneticky odlišné tzv. závalkové tonsteiny, které jsou 

však složeny z redeponovaného materiálu. 

 Ad 4 – hornina složena z jemně až submikroskopicky šupinkového kaolinitu, který jeví 

agregátní zhášení. Vedle kaolinitu bývá přítomen i illit. Křemen, živce a těžké minerály 

pouze jako příměs. 

Mezi popsanými typy tonsteinů se vyskytují přechody i v rámci jednoho horizontu, a to 

laterálně i vertikálně. V hornoslezské pánvi se vyskytují všechny uvedené typy, v její 

nejstarší části, jíž je ostravsko-karvinský revír, byly dosud zjištěny krystalové 

a pseudomorfní typy.  

Autor dále podrobně popisuje výskyty jednotlivých tehdy známých tonsteinů v celém 

profilu ČHP, které dělí do výše vypsaných kategorií, uvádí jejich rozšíření, mineralogické 

vlastnosti, včetně difrakčních záznamů. 

V roce 1989 vydává Vědeckovýzkumný uhelný ústav Ostrava sborník prací s názvem 

„Tonsteiny a tufogenní horniny uhelných pánví“, který shrnoval práce většinou pánevních 

badatelů té doby. Významný byl hned úvodní příspěvek Martince et al. (1989), v němž 

autoři znovu otevřeli problematiku definice a klasifikace tonsteinů. Pro základní genetické  

zařazení hodnocené horniny navrhli následující kritéria : 

1. přítomnost autigenní jílové hmoty, vzniklé z nestabilních složek vulkanogenního 

materiálu a její množství. 

2.   přítomnost reliktů vulkanogenního materiálu 

3.   existence takových znaků, které dovolí rozhodnout zda argilitizace proběhla in situ 

4.   přítomnost terigenního materiálu 

Podle uvedených kritérií sestavili autoři přehled, který uvádím v Tab. 3.  
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Tab. 3 Kritéria pro základní dělení vulkanoklastických hornin podle Martince et al. (1989). 

 

  Kritérium 

hornina 
autigenní jílová 

hmota 

relikty 
vulkanogenního 

materiálu 

kontaminace 
terig. 

materiálem 
argilitizace in situ 

tuf méně než 10% ano ne Ano 

tonstein více než 10% ano ne Ano 

argilitizovaný tuf více než 10% ano ano Ne 

tufit méně než 10% ano ano Ne 

jílovec ano/ne ne ano Ne 

 

 

Z předchozího pak plyne, že tonstein je argilitizovaný tuf. Mezi tufem a tonsteinem 

existuje podle stupně argilitizace plynulá přechodná řada. Hranicí je obsah autigenní jílové 

hmoty. (tuf do 10 %, tonstein 11 až 100%).  

Pro praktický popis tonsteinů zavádějí autoři 2 nové pojmy – ortotonsteiny  

a paratonsteiny. V podstatě se kryjí s Králíkovými prvními dvěma typy tonsteinů 

(krystalický a pseudomorfní) 

Ortotonsteiny mají vysoký podíl autigenní jílové složky - kaolinitu, illitu či smíšených 

struktur 

Paratonsteiny mají nižší podíl autigenní jílové hmoty ale vyšší podíl reliktů 

vulkanogenního materiálu.  

Podle převažujícího typu jílové komponenty autoři doporučují opatřit název příslušným 

přívlastkem např. kaolinitický ortotonstein apod.  

Významným počinem na poli výzkumu vulkanoklastických hornin v ČHP je již 

několikrát zmiňovaný „Katalog tufogenních horizontů v OKR“ kolektivu autorů 

soustředěných v centru průzkumného vrtání a vyhodnocování té doby tj. v DPB Paskov 

(Horák et al. 1992). Po stránce teoretické nepřináší katalog prakticky nic nového, pouze 
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shrnuje názory Králíka, Dopity a Martince presentované výše v této práci. Významné je 

však soustředění informací o všech výskytech do té doby známých tonsteinů a výjimečně 

brousků s lokalizací, popisem, nákresy pozice ve sloji a podobně. Katalog  

se stal praktickým průvodcem danou problematikou hojně využívaným provozními 

geology na šachtách.  

Posledním významným pokrokem výzkumu vulkanoklastických horizontů v české části 

hornoslezské pánve je zpřesnění jejich radiogenního datování. Zatímco první pokusy 

datovaly zejména sanidiny (Lippolt et al. 1984, Banaś 1999), pro datování publikovaná 

v posledním desetiletí (Gastaldo et al. 2009, Jirásek et al. 2013) s výrazně nižší nepřesností 

byly použity magmatické zirkony. Bohužel se však ve všech případech jednalo o materiál 

pocházející z ostravského souvrství, který nemá k tématu mé diplomové práce bližší vztah.  

 

3   Materiál a metodika 

 

3.1  Výchozí data a jejich zpracování 

 

Předmětem zájmu mé diplomové práce je dosud jediný známý vulkanoklastický 

sediment sedlových vrstev – tonstein ze slojového horizontu 558–561. Možnost jeho 

zpracování se naskytla díky nálezu uvedené horniny na starých překopech 9. patra Dolu 

Doubrava těsně před jejich uzavíráním v roce 2014. Na překopu č. 9002, který přecházel 

34. sloj, byl tonstein vyvinut jako 2 – 3 cm mocný a díky dlouhodobému působení 

vzdušnin velmi výrazný proplástek přibližně 10 cm pod stropem sloje. Výchoz poskytl cca 

3 kg jistého materiálu, tedy množství dostatečné na všechny provedené analýzy. Dalším 

krokem po výběru tématu bylo shromáždění údajů o vulkanoklastických horninách v pánvi 

a tomto tonsteinu obzvlášť v literatuře a dokumentaci dlouhých důlních děl a vrtů. 

Příslušná literatura o karvinské pánvi i vulkanoklastických sedimentech mi byla zapůjčena 

vedoucím diplomové práce doc. Jakubem Jiráskem a geologem Dolu Karviná RNDr. 

Michalem Osovským. Výše uvedené údaje mě poskytly podklady pro zpracování rešeršní 

části práce, tj. kapitoly č. 2, a některých částí kapitol dalších. Následovalo vyhledání údajů 

o tonsteinu v textových částech dostupných výpočtů zásob – v tomto případě byly 
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k dispozici pouze výpočty závodů současného Dolu Karviná (Lazy, Doubrava a ČSA – 

Nevlud (2005),  Filip, Hromada (2005, 2008)  a jednalo se pouze o stručná konstatování. 

Nejnáročnější částí práce bylo tedy hledání v dokumentaci vrtů a důlních děl. Výchozím 

bodem pro studium dokumentace se stal Katalog tufogenních horizontů v OKR Horáka et 

al. (1992), který soustřeďoval informace o 21 výskytech, z toho bylo 5 povrchových vrtů 

NP, 9 důlních vrtů a 7 kusových odběrů. Největší podíl z toho připadá na Doly Lazy  

a ČSA a na průzkumné pole Dětmarovice – Petrovice – celkem 16 ks. Zbytek po 1 až 2 na 

Důl Darkov, Fučík a ČSM. Po té byly v archivu Dolu ČSA prohledány veškeré dostupné 

vrty NP – přibližně 288 ks. Bylo konstatováno, že zmínky o zájmovém horizontu se 

objevují až po roce 1964 a bohužel pouze ve výše uvedených 5 vrtech (NP 678, NP 711, 

NP 716, NP 892 a NP 686). Kromě nich byly nalezeny v celkem 8 novějších vrtech 

situovaných v průzkumném poli Dětmarovice-Petrovice zmínky o výskytu tufitického 

prachovce přibližně v úrovni sloje 530. Poněkud příznivější situace nastala u vrtů důlních. 

K 9 uvedeným v katalogu přibylo 16 vrtů v DP Lazy, 3 vrty v DP ČSA, 4 vrty v DP ČSM 

a konečně 2 vrty z DP Darkov, tedy celkem 25 nových výskytů. 

Záznamy z dokumentace dlouhých důlních děl pocházejí pouze z DP Dolu Lazy  

a Doubrava. Je zřejmé, a praktická zkušenost to zcela potvrdila, že zkoumaný tonstein byl 

v důlních dílech nacházen jedině proto, že byl hledán, a to se týká i odběrů uvedených  

v Katalogu z roku 1992. Výskyty jsou komentovány v kapitole 4.1. 

Jedním z dílčích výsledků diplomové práce je mapový výstup – obrázek č. 6, 

znázorňující pomocí jednoduchých značek místa ověřeného výskytu tonsteinu v ploše 

karvinské dílčí pánve. Součástí mapy je i znázornění rozsahu vydobytí uhlí ze sledovaného 

slojového horizontu. I když pozitivní vrty spolu s ověřenými výskyty v důlních dílech 

pokrývají pouze malou část plochy slojového horizontu, je možné vyslovit domněnku,  

že vulkanický spád, z něhož tonstein vznikl, zasáhl převážnou část uhlotvorného 

rašeliniště, v němž se sloj utvářela. Velkoplošná eroze podkovovitého tvaru zasahující 

centrální část pánve odstranila někde celý horizont, jinde jen vrchní lávku včetně tonsteinu. 

V oblastech se slojí zachovanou je pravděpodobně přítomen i tonstein. Pozitivní vrty 

představují pouze malou část vrtů veškerých. „Nehomogenity“ v podmínkách rašeliniště  

i v atmosféře v době sedimentace zřejmě ovlivňovaly množství akumulovaného popela  

a tím i mocnost budoucího tonsteinu. Někde proto rozpoznán byl, jinde ne. Značný rozsah 
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pokrytí pánve je v tomto případě potvrzen i blíže nelokalizovaným výskytem tonsteinu  

sl. horizontu 561–558 ve východní části Frenštátské oblasti uváděným Dopitou et al. 

(1997). 

 

3.2  Metodika 

 

Analyzovaný materiál pochází z překopu č. 9002 z 9. patra Dolu Doubrava. Byl 

odebrán těsně před jeho uzavřením v roce 2014. Vzorky byly dále zpracovány v závislosti 

na typu laboratorního měření. Vybrané vzorky jsem upravil do menších rozměrů  

a z vhodných kusů jsme připravili několik nábrusů a výbrusů. Výbrusy sloužily pro 

petrografický popis tonsteinu, nábrusy pro ověření mineralogického složení tonsteinu 

pomocí elektronového mikroskopu a mikroanalýzy.  

Pro laboratorní měření pomocí rentgenové difrakční analýzy jsme museli vybrané 

vzorky rozmělnit na prášek. RTG difrakční analýzy byly prováděny na přístroji Bruker-

AXS D8 Advance s 2Ө/Ө reflexní geometrií měření, vybaveném polovodičovým – silicon 

strip detektorem LynxEye. Měření probíhalo za podmínek: záření CoKa/Fe, napětí 40 kV, 

proud 40 mA, krokový režim s krokem 0,014
o
 2Ө, čas na kroku 0,25 s, sumace 3 až 5 

měření, úhlový rozsah měření 5–80o 2Ө. Pro měření a kvalitativní vyhodnocení byl použit 

firemní software Bruker – AXS Diffrac, resp. Diffrac.EVA a databáze difrakčních dat PDF 

2/JCPDS, verze 2011. Semikvantitativní vyhodnocení bylo prováděno Rietveldovou 

metodou a to pomocí programu Topas, verze 4.2. Vstupní strukturní data byla převzata 

z Bruker Structural database.   

Během pozorování vzorků pod elektronovým mikroskopem jsme pozorovali různé druhy 

minerálů, jejichž chemické složení bylo ověřeno pomocí energiově-disperzní analýzy (EDX)  

a morfologie pomocí zpětně odražených elektronů (BSE). Několik dalších vybraných vzorků 

jsme rozmělnili v achátové misce na velmi jemnozrnnou frakci, které byly posléze použity pro 

RTG difrakční analýzu. Ta nám poskytla podrobné chemické složení jednotlivých vzorků 

potažmo jejich mineralogické složení. Další vybrané vzorky byly užity k izotopové analýze. 

Zjišťování orientačního chemického složení pomocí elektronové mikrosondy jsme 

prováděli na povrchu několika přírodních neleštěných vzorků i na naleštěných  
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vzorcích (nábrusech). Na prvním typu vzorků jsme se navíc ještě zaměřili na nalezení  

a určení akcesorických minerálů a fází, které se vyskytovaly na trhlinách tonsteinu. 

Vzorky jsme postupně prohlíželi (analytik D. Matýsek) a na vybraných místech jsme 

pořídili fotografickou dokumentaci a vybrali jsme body k analýze. Pro pořízení této 

dokumentace a identifikaci jednotlivých minerálů byl použit autoemisní elektronový 

mikroskop FEI Quanta-650 FEG od firmy FEI, vybavený analyzátory: energiově disperzní 

analyzátor (EDX) – EDAX Galaxy, vlnově disperzní analyzátor (WDA) – EDAX LEXS, 

katodoluminiscenční detektor (CL) – Gatan MonoCL4 a detektor difrakce zpětně 

odražených elektronů (EBSD). Mikrofotografie byly pořízeny pomocí detektoru zpětně 

odražených elektronů (BSED) v režimu chemického gradientu, a proto zobrazují 

především rozdíly v chemickém složení jednotlivých minerálů (rozdíly v atomových 

hmotnostech).  

Na těchto vzorcích byly prováděny pouze bezstandardové analýzy s použitím korekce 

obsahů lehkých prvků na základě sady standardních materiálů. Mikroskop pracoval za 

podmínek: napěti 15 kV, proud 8–10 nA, průměr svazku 5,5 mm, snížené vakuum s tlakem 

v komoře 50 Pa abs., vzorky bez pokovení. Identifikace spektrálních linií byla prováděna  

s využitím spektrálního rozkladu za použití funkce halographic peak dekonvolution. WDX 

mikroanalýzy nebyly prováděny. 

4   Tonstein sloje 560 

4.1  Slojový horizont 558–561 a plošné rozšíření tonsteinu 

 

Slojový horizont 558–561 leží v hloubce cca 50 m pod počvou sloje 605 a cca 100 m 

nad 1. mohutnou sedlovou slojí č. 530. Na většině plochy karvinské dílčí pánve (cca 60 %) 

byl zcela smyt nebo silně redukován a zachován zůstal pouze v pěti větších a několika 

drobnějších vzájemně nesouvisejících ostrůvcích. Podle Dopity et al. (1997) byl jeho vývoj 

ovlivněn především plošnou erozí směrovanou k S a SV. Jak patrno z obr. 4, probíhá tato 

rozsáhlá erozní plocha podkovovitě z centra DP Dolu Dukla k SV, v mateřském poli Dolu 

ČSA se stáčí k V, přičemž nevynechává většinu plochy DP Darkov a jeho závodů,  

a konečně se stáčí k JV, kde zabírá většinu DP Dolu ČSM. Horizont je tvořen několika 

lávkami, které se od okrajů erodovaných ploch navzájem sbližují a v centrech pak nabývají 
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maximálních mocností. Dopita et al. (1997) uvádí (bez lokalizace) maximální zjištěnou 

mocnost sloje 558–560 -35b 4 m a pohyb mocnosti této lávky v mezích 1,2 a 2,5 m.  

U nadložní lávky označované 35 a – udává mocnosti hluboko pod 1 m, s lokálními 

maximy 1,9 m na Dole Doubrava a 2,6 m na Dole Gabriela.  

 

Obr. 4 Plošný vývoj slojí horizontu 558–561 (Dopita et al. 1997). Vysvětlivky: bílá plocha 

uvnitř linie výchozu na reliéf = sloj vyvinuta, šikmá šrafa = sloj zcela erodována, šikmá 

šrafa přerušovaná = vyvinuta pouze spodní lávka, mříž = pestré vrstvy, tečkovaná plocha  

= méně rozsáhlý erozivní výmol.  
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V označování jednotlivých plástů horizontu 558 – 561, jak plyne z Tab. 4, nevládne 

mezi karvinskými doly jednotnost. Určitý řád do situace vnáší přítomnost tonsteinu v jedné 

z lávek horizontu. Ze zkušeností geologů z Dolu Lazy (ústní sdělení) plyne, že nositelem 

vulkanogenního materiálu je nejspíš lávka označovaná na Lazích číslem 559. Situace je 

zřejmá z vývoje ve 4. kře DP Lazy. Celá sloj zde dosahuje mocnosti až 4 m. Nejvyšší plást 

č. 561 není většinou vyvinut, následující č. 560 zpravidla v podlimitním vývoji je od hlavní 

polohy uhlí vzdálen 0,5 až 4,5 m. Vrchní lávka – hlavní poloha uhlí – mívá mocnosti 

v rozsahu 1,3 až 2,8 m, přibližně ve třetině mocnosti od počvy v ní občas vystupuje 

proplástek tvořený X až 0, X mm ooidy sideritu a pyritu. 10 až 15 cm pod stropem bývá 

celkem pravidelně přítomen tonstein v mocnosti mezi 1 až 3 cm (viz obr. 5 a 7). 

Tab. 4 Korelace slojí 561 – 558 mezi doly karvinské oblasti. Použita identifikace užívaná 

v současné době důlními geology v jednotlivých dobývacích prostorech (T-tonstein). 

 

    

 

Při mocnostech nižších než 1 cm bývá tonstein zřejmě přehlédnut, ale jeho přítomnost, 

alespoň v této oblasti, je vysoce pravděpodobná. Pod mocnou vrchní lávkou bývá přítomna 

lávka další označená č. 558, (jinak 37a až 35 b – viz tabulka) – ve vzdálenosti 0,1 až 0,8 m. 

Lávka č. 560 – 36, dosáhla v JZ části DP Lazy mocnosti kolem 1 m a byla zde v 70. letech 

minulého století dobývána. V 9. kře není sloj č 560 vyvinuta nebo spíše je smyta erozí, 

neboť nadloží horizontu je tvořeno hrubozrnnými klastiky, lávky 559 a 558 jsou spojeny 

v a jejich mocnost se pohybuje v rozmezí 1,5 až 3 m. Také v tomto případě je tonstein 10 – 

  Důl 

  Fučík Lazy Dukla František Doubrava ČSA Barbora Gabriela Darkov `9.květen ČSM 

kód místní značení 
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34 
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XIV 

34a 34a 35a 35a 35a 35a 
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15 cm pod stropem. V centrální části 9. kry je sloj zcela erodována a tato eroze přechází 

diagonálně přes jámový ohradník k JV, kde zabírá většinu 7. a 8. kry a celou plochu  

v předpolí lazecké poruchy. Ve 3. kře jsou obě lávky vzdáleny na cca 10 m, dobývána byla  

pouze vrchní – tedy 559 a také v ní byl ve stejné pozici tonstein nalézán.  

Obr. 5 Pozice tonsteinu sloje 558–561 v některých důlních dílech DP Lazy. 
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V DP Doubrava je situace zřejmě obdobná. Sloj označovaná jako 34 byla dobývána  

do roku 2010, její stavba je stejná jako ve 4. lazecké kře, včetně přítomnosti tonsteinu  

ve svrchním plástu. Dnes je sloj přístupná velmi omezeně na překopech 9. patra; pocházejí 

odtud vzorky zpracovávané v rámci této diplomové práce.  

Obr. 7 Pozice tonsteinu sloje 558–561 v některých vrtech v karvinské dílčí pánvi. 

 



Štefan Beliš: Tonstein sloje 560 sedlových vrstev 

 

2015 Stránka 26 
 

Ve východní oblasti – v DP Dolu ČSM podlehla sloj (označovaná jako 34b) 

velkoplošné erozi. V několika vrtech, které zachytily její podlimitní reprezentant,  

je tonstein přítomen v těsném nadloží. Údaje z darkovských dobývacích prostorů 

k dispozici nejsou. Vrtný průzkum i lokální dobývání slojí zájmového horizontu probíhaly 

v době, kdy sledovaný vulkanogenní horizont nebyl znám a v dokumentaci vrtů ani důlních 

děl o něm není zmínky. 

V DP Karviná-Doly I (Jan-Karel) byl tonstein sl. 560 identifikován ve 3 vrtech NP 

v Novém poli a ve 3 vrtech H  v 8. dobývací kře. V poslední době je sloj opakovaně 

ověřována při vrtném průzkumu 11. kry a její tonstein spolu s tonsteinem sloje 626–31 – 

slouží k identifikaci jednotlivých sušských slojí v meziloží. Představu o těžbě slojí 

horizontu 561–558 podává obr. 6 

 

4.2  Mineralogie a petrografie tonsteinu 

 

Mineralogické složení tonsteinu bylo zkoumáno pomocí optické mikroskopie 

v procházejícím světle, práškové rentgenové difrakce a elektronové mikroskopie spojené 

s energiově-disperzní analýzou. 

Na studovaných vzorcích tvoří tonstein šedohnědou páskovitou polohu o mocnosti 

mezi 0,6 a 1,7 cm (obr. 8), která není zcela ostře ohraničena od uhlí. Naopak laminy uhelné 

hmoty se vyskytují i při okraji tonsteinu, zvláště u jeho stropu (obr. 9).  

Základní představu o mineralogickém složení poskytly preparáty analyzované 

práškovou rentgenovou difrakcí. Převažujícím minerálem tonsteinu je kaolinit (70,1–71,0 

%), následovaný křemenem (8,3–8,6 %), chloritem (6,0–6,9 %), sanidinem (5,8–6,3 %), 

muskovitem (5,5–6,0 %) a anatasem (3,0–3,2 %). Pro uvedený kvantifikační výpočet byl 

použit polytyp chloritu IIb a polytyp muskovitu 2M1. 

Ze studia výbrusů bylo zjištěno, že agregáty převládajícího kaolinitu tvoří v tonsteinu 

převážně izometrická zrna (obr. 10a,b). Většinou jsou uspořádána delší stranou paralelně 

s průběhem horizontu, ale toto přednostní uspořádání není příliš výrazné. Přítomen  

je střípkovitý křemen, typický pro vulkanogenní horizonty (obr. 10a,b). 
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Obr. 8 Makrofotografie jednoho ze studovaných vzorků, velikost 6,5×4 cm. Foto J. Jirásek. 

 

 

Obr. 9 Svrchní část tonsteinové polohy s patrným přibýváním lamin uhelné hmoty. 
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Obr. 10a,b Výbrus tonsteinu v procházejícím světle. a - // nikoly, b – X nikoly. Patrná je 

převaha izometrických zrn kaolinitu a také střípkovitá zrna křemene. 
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Zajímavé mineralogické poznatky byly získány při studiu nábrusů tonsteinu i jeho 

přírodních štěpných povrchů pomocí elektronové mikroskopie. U řady agregátů kaolinitu 

byla zaznamenána postupující chloritizace (obr. 11) a illitizace. Na nábrusech byla 

pozorována řada akcesorických minerálů. Z primárních fází šlo o (abecedně): apatit (obr. 

12), baryt, galenit (obr. 13), chalkopyrit (obr. 14), pyrit, zirkon a minerály skupiny TiO2. 

Část z nich má jednoznačnou spojitost s vulkanogenním materiálem, část (zejména sulfidy 

a baryt) pravděpodobně pochází z  hydrotermálních roztoků a solanek procházejících 

materiálem již po stádiu diageneze. V případě zirkonu byly zjištěny dlouze sloupcovité 

typy krystalů (obr. 15), které indikují jejich primární magmatický původ bez přepracování 

v sedimentárním cyklu. Ze sekundárních minerálů byl zjištěn sulfát Pb a Sr – 

pravděpodobný Sr-bohatý anglesit, který vznikl zvětráváním zrn galenitu (obr. 13).   

Zajímavou skupinou zjištěných minerálů jsou fosfáty vzácných zemin, někdy 

obsahující také hliník (obr. 16). Jde pravděpodobně o minerály ze skupiny monazitu, 

rabdofánu a florencitu. 

Velmi zajímavá minerální asociace byla zjištěna také při studiu neleštěných lomných 

ploch vzorku. Kromě výše uvedených minerálů na nich byl identifikován chlorit (obr. 17), 

minerál jarositové skupiny (obr. 18) a celestin.    
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Obr. 11 Agregát kaolinitu zobrazený ve zpětně odražených elektronech (BSE). Světlejší 

barvou je zřetelná chloritizace agregátu, která postupuje podle ploch 001. 

 

 

Obr. 12 Zrno apatitu v kaolinitové základní hmotě zobrazené v BSE. 
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Obr. 13 Primární zrno galenitu (bílé) nahrazované angelsitem (světle šedý) zobrazené 

v BSE. 

 

 

Obr. 14 Primární zrna chalkopyritu zobrazené v BSE. 
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Obr. 15 Primární zrno galenitu (bílé) nahrazované anglesitem (světle šedý) zobrazené 

v BSE. 

 

 

Obr. 16 Zrna fosfátů REE a REE-Al zobrazená v BSE. 
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Obr. 17 Autigenní chlorit na puklině uhlí zobrazený v BSE. 

 

 

Obr. 18 Drúza krystalů minerálu jarositové skupiny na puklině uhlí zobrazená v BSE. 
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5   Diskuze a závěr 

 

Předmětem zájmu mé diplomové práce je dosud jediný známý vulkanoklastický 

sediment sedlových vrstev – tonstein ze slojového horizontu 558-561. Podařilo se rozšířit 

počet jeho známých výskytů z dosavadních 21 (5 povrchových vrtů NP, 9 důlních vrtů  

a 7 kusových odběrů) na 46. Je zřejmé, že tonstein je vzhledem ke své malé mocnosti často 

některými důlními geology přehlížen, zatímco v materiálu z vrtného průzkumu je snáze 

identifikovatelný. Informace o jeho výskytech jsou tudíž silně ovlivněné časem osobními  

i zkušenostmi geologů. 

Mineralogické složení tonsteinu odpovídá publikovaným datům. Zajímavé jsou 

zejména některé mikroskopické akcesorie, které nebyly z horizontu popsány dříve (např. 

baryt, galenit, anglesit, celestin).  

Popisovaný tonstein je unikátní tím, že jde o jediný takový horizont v celých sedlových 

vrstvách. V tom spočívá možnost jeho použití pro lokální identifikaci a korelaci slojí. 
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