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ANOTACE DOKTORSKÉ DISERTA�NÍ PRÁCE 

Doktorská diserta�ní práce se zabývá genezí, prostorovou distribuci a predikcí 

násunových struktur ve východní �ásti karvinské díl�í pánve. Práce svým zam��ením 

navazuje na grantový úkol GA�R 105/04/0884  „Analýza strukturn�-tektonických pom�r�

karvinské díl�í pánve (hornoslezská pánev) ve vztahu k vyt�žitelnosti slojí s postupem 

t�žby do v�tších hloubek.“ zpracovaného v roce 2006 autory R. Grygarem 

a P. Waclawikem. 

Práce je rozd�lena do t�í hlavních celk�. Pro uvedení do problematiky jsou v první 

kapitole popsány strukturn�-geologické pom�ry �eské �ásti hornoslezské pánve, v�etn� její 

tektonické pozice. Vzhledem k lokalizaci analyzované oblasti ve východní �ásti karvinské 

díl�í pánve, jsou zde podrobn�ji popsány geologické a strukturn�-tektonické pom�ry 

v karvinské díl�í pánvi.   

St�žejní kapitoly obsahuje druhá �ást práce. V�nuje se p�edevším strukturn�-tektonické 

analýze východní �ásti karvinské díl�í pánve. Je zde popsána metodika sb�ru dat 

a metodika strukturn�-tektonické analýzy. Zvláštní pozornost pak byla v�nována vzájemné 

vazb� násunové tektoniky k celkovým geologickým a strukturn�-tektonickým pom�r�m.

Je zde diskutována geneze násunových struktur a jejich prostorová distribuce. Tato diskuze 

je podložena nejen �adou zpracovaných ú�elových map, �ez�, shromážd�nou primární 

dokumentací v�etn� fotodokumentace, ale také konfrontací s výsledky analogových 

a numerických model� publikovaných r�znými autory.  

V záv�re�né kapitole jsou shrnuty vlivy tektonických struktur na hornickou �innost

v karvinské díl�í pánvi s d�razem na struktury násunové. Vzhledem k dlouhodobému 

výhledu t�žby, kdy se za sou�asných technicko-ekonomických pom�r� p�edpokládá 

dvacetiletá exploatace uhlí, je tato kapitola v�nována rovn�ž �asoprostorovým vazbám 

zejména násunových struktur k sou�asné a budoucí t�žb� v OKD. 

KLÍ�OVÁ SLOVA: hornoslezská pánev, násuny, karvinská díl�í pánev, strukturn�-

tektonická analýza, uhelná sloj 
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ANNOTATION OF THE THESIS 

Doctoral thesis deals with the genesis, spatial distribution and predictions of thrust 

structures in the eastern part of the Karvina subbasin (Upper Silesian Basin). This work 

is focused on the grant task GACR 105/04/0884 "Analysis of the structural-tectonic 

conditions Karvina basin (Upper Silesian Basin) in relation to the exploitation of coal 

seams in the extraction procedure to greater depths”.  

The work is divided into three main units. Introduction in the first chapter describes 

the structural-geological setting in the Czech part of the Upper Silesian Basin, including 

its structural-geological position. With regard to the localization of analyzed area 

in the eastern part of the Karvina partial basin, geological and structural-tectonic 

conditions in the Karvina basin are described in more detail in this part.  

The second part of the work contains crucial chapters. It includes structure-tectonic 

analysis of the eastern part of the Karvina partial basin and describes the methodology 

of data collection and structural-tectonic analysis. Particular attention was devoted 

to the genesis of thrust tectonics relation to the overall geological and structural-tectonic 

situation. The spatial distribution and genesis are discussed here on the basis 

of a structural-tectonics analysis. Synthesis is based not only on gathered primary 

documents, photographs, number of processed purpose maps, cross-sections, but also 

the confrontation with the results of analogue and numerical models published in literature. 

The conclusion of this thesis is devoted to the effects of thrust structures on mining 

activity - exploitation of coal seams in the Karvina subbasin. With regard to the long-term 

exploation, when the current techno-economic conditions expect twenty-year exploitation, 

among others, is a chapter devoted to space-time thrust structures links to present 

and future mining in the OKD (Ostrava- Karvina Mining District).  

KEY WORDS: Upper Silesian Basin, thrust tectonics, Karvina subbasin, structural-

tectonics analysis, coal seam 
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s.l. sensu lato (v širším slova smyslu) 

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

SSV severoseverovýchod 

SSZ severoseverozápad 

tab. tabulka 

TH  ozna�ení železného válcovaného profilu

v. východní

V východ 

VJV východojihovýchod 

z. západní

Z západ 

ZSZ západoseverozápad 
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1. ÚVOD 

Ješt� p�ed n�kolika lety byla karvinská díl�í pánev a p�edevším její nejvýchodn�jší 

�ást, zahrnující dobývací prostory Dol� �SM a Darkov, popisována jako oblast 

s jednoduchou, tzv. „tafrogenní“ strukturn�-tektonickou stavbou (Kumpera et al. 1990, 

Dopita et al. 1997), v níž zcela dominuje zlomová tektonika poklesového charakteru. 

V západní �ásti karvinské díl�í pánve (dobývací prostor Dolu Karviná - lokalita Doubrava) 

byly sice již po�átkem 70. let ve slojích spodních sušských vrstev ov��eny a popsány 

násunové struktury (Hude�ek a Sivek 1977), ale výška zdvihu (vertikální amplituda 

p�emíst�ní) na t�chto zlomech se pohybovala zpravidla v �ádu n�kolika decimetr�. Teprve 

pozd�ji, byly v zón� tzv. centrálního p�esmyku popisovány násunové struktury s výškami 

zdvihu až n�kolik metr� (Grygar et al. 1989, Kumpera et al. 1990). Ve v. oblasti pánve 

byly ov��eny první násuny po�átkem 90. let. Výška zdvihu na t�chto násunech 

nep�esahovala zpravidla mocnost postižené sloje. B�hem posledního desetiletí byly 

d�lními vrty a d�lními díly, v souvislosti s postupem do stále v�tších hloubek (nižších 

stratigrafických úrovní slojí sedlových vrstev a porubských vrstev ostravského souvrství), 

ov��eny násunové struktury, u nichž se výška zdvihu pohybovala v hodnotách 

p�esahujících mocnost dislokovaných slojí, ale i násunové struktury s výškou zdvihu 

v �ádech prvních desítek metr�.

Pro tyto násunové struktury jsou charakteristické malé úklony (5°- 45°) a zm�ny 

úklonu sm�rem do hloubky tzv. listrické násunové zlomy (nap�. Grygar a Waclawik 2006) 

s možností p�echod� do mezivrstevních prokluz�. Dosud ov��ené násuny sou�asn�

vykazují zna�nou variabilitu ve sm�rném pr�b�hu (stopy vzájemného pr�niku se slojemi). 

Komplexní poznání �asoprostorových zákonitostí velkých regionálních p�esmykových 

struktur v rozsahu celé karvinské pánve není možné provád�t, nebo jen velmi omezen�

a nep�esn�, v podmínkách jednotlivých d�lních podnik�. Mimo jiné i proto, 

že dokumentace m��icko-geologických služeb jednotlivých dol� je v sou�asné dob�

nejednotná. Vždy� i digitální mapová dokumentace v OKD je vedena ve dvou rozdílných 

CAD formátech (Autocad, Microstation). Cílem diserta�ní práce je tedy mj. vytvo�ení 

jednotného digitálního archívu strukturn�-tektonické dokumentace �inných dol� OKD, 

p�edevším z t�ch slojových úrovní, které již byly, nebo jsou t�ženy a kde byly násunové 

a související deformace zachyceny a dokumentovány. Na základ� t�chto materiál� byla 

rekonstruována zóna centrálního p�esmyku v prost�edí CAD (Microstation) z níž vyplývá 
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predikce jeho vývoje v t�ch úsecích pánve, kde je t�žba v p�íprav�. Je samoz�ejmostí, 

že p�es hlavní d�raz na strukturu centrálního p�esmyku, je jeho geneze a �asoprostorový 

vývoj �ešen v kontextu aktualizace celkového obrazu tektoniky karvinské díl�í pánve, tedy 

i rozhodujících regionálních zlom� p�evážn� poklesového, nebo transtenzního charakteru 

a zlom� slojového rozsahu. Jedním z díl�ích cíl� je také sledování genetické a prostorové 

vazby násunových struktur k celkovým geologickým pom�r�m exploatovaného 

horninového masívu. 

Výsledky diserta�ní práce mohou také p�isp�t k obecnému poznání zákonitostí vývoje 

vrásovo-násunových struktur synorogenních kolizních akre�ních klín� a rozší�it tak naše 

znalosti o regionáln� geologických pom�rech moravskoslezské zóny �eského masivu 

v kontextu evropských variscid. 

Tektonická stavba (p�esmyky, poklesy, flexury) a další jevy jako eroze a stlaky slojí, 

zásadn� ovliv�ují �asoprostorové vazby jednotlivých porubních blok�. Struktury 

tektonické zóny centrálního a východního p�esmyku podstatným zp�sobem ovlivnily 

a ovliv�ují velikost, geometrii a orientaci porub�, jakož i samotné hornicko-technické 

podmínky dobývání uhelných slojí. Z t�chto d�vod� byly a jsou dobývány nepravidelné 

tvary porub�, což je spojeno s odpovídajícími hornickými pracemi (zkracování, 

prodlužování porub�). Pokud jsou i p�esto p�esmyky a s nimi geneticky vázané kompresní 

deforma�ní zóny s p�ízniv�jšími parametry p�echázeny poruby, je to spojeno 

s jejich podstatn� intenzivn�jším zajiš�ováním (lepení pr�vodních hornin, zavrtáváním 

ocelové výztuže, vykládání výd�evou atd.). Tyto operace významn� ekonomicky zat�žují

exploataci uhlí. Výše uvedené jevy tedy významn� ovliv�ují množství vyt�žitelných 

uhelných zásob, velikost t�žebních a plošných ztrát.  Dalším z cíl� této práce je proto, na 

základ� nových poznatk�, p�isp�t k �ešení komplikací, které p�ináší existence násunových 

struktur ve vztahu k sou�asné a budoucí t�žb� v OKD.  



Diserta�ní práce doktorského studia   

14

2. STRUKTURN�-GEOLOGICKÉ POM�RY �ESKÉ �ÁSTI
HORNOSLEZSKÉ PÁNVE 

2.1. Strukturn�-geologická pozice a deforma�ní vývoj 
hornoslezské pánve 
Hornoslezská pánev je nedílnou sou�ástí moravskoslezské oblasti �eského masívu 

(viz obr. 1). Z celkové rozlohy se však na �eském území nachází mén� než jedna �tvrtina. 

Pokra�ování na polském území není významné jen z hlediska rozlohy, ale p�edevším 

ve vztahu k otázkám další návaznosti na západoevropskou zónu systému vn�variských 

uhlonosných molas. Sou�asné severní, resp. severovýchodní omezení hornoslezské pánve 

Obr. 1  Pozice �eské �ásti hornoslezské pánve jako nedílné sou�ásti alpínského p�edpolí
v tektonickém a stratigrafickém podloží Vn�jších flyšových Karpat a vn�karpatské
p�edhlubn�. 3-D pohled od jihu, sestavený na základ� geologické mapy 1:500 000, 
digitálního modelu georeliéfu a digitálního modelu poh�beného prealpínského reliéfu
v prost�edí ArcGIS ESRI. Na spodním 3-D pohledu je softwarov� odkryta hornoslezská 
pánev, „odstran�ním“ alpínského strukturní patra (Grygar a Waclawik 2006).
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zónou krakovid je z�ejm� pouze erozní (nap�. Havlena 1982, Kotas 1985, Grygar a Vavro 

1995 atd.). Nyn�jší strukturní rámec pánve p�edstavuje jen omezený erozní relikt p�vodn�

rozsáhlejšího systému díl�ích, více �i mén� propojených, sedimentárních pánví 

vyvíjejících se v zón� brunovistulického p�edpolí evropských variscid (obr. 2). 

Obr. 2 Schematická odkrytá strukturn�-geologická mapa p�edmesozoických formací
s pozicí hornoslezské pánve (podle Grygara 1997).
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Rovn�ž jižní omezení hornoslezské pánve není bezpe�n� ov��eno. Na jižní Morav�,

v okolí N�m�i�ek, byly vrty zjišt�ny výskyty produktivního karbonu s uhelnými slojemi 

(Purky�ová 1978). Tyto výskyty lze velmi pravd�podobn� považovat za jižní pokra�ování

p�vodní hornoslezské pánve (Dopita et al. 1997). 

Strukturn�-tektonický vývoj a dnešní tektonické pom�ry pánve jsou podmín�ny 

celkovým deforma�ním vývojem variského akre�ního klínu moravskoslezské oblasti, 

v jehož apikální zón� je hornoslezská pánev situována (Grygar a Vavro 1995). Významná 

úloha ve vývoji strukturního plánu pánve, charakteru deforma�ních režim�, tektonických 

styl�, kinematiky a intenzity deformací však p�íslušela indukované tektonice fundamentu 

brunovistulika v podloží pánve a jejím p�edpolí.

Další specifika komplexního tektonického vývoje hornoslezské pánve vyplývají z její 

pozice v p�edpolí alpínského tektogenu Západních Karpat (viz obr. 1). Rejuvenace 

variských struktur b�hem alpínských deforma�ních fází jsou u �ady konkrétních 

tektonických struktur nesporné (nap�. Patteisky a Folprecht 1928, Petránek 1956, Kumpera 

1989). Také v analyzované východní �ásti pánve, v DP Dolu �SM, lze na základ� porušení 

miocénních obzor� prokázat aktivaci variských založených zlom� (viz p�ílohy �. 2, 2a, 2b, 

2c). Detailním studiem a komplexním zhodnocením vzájemné interakce obou tektogen�

(variského a alpínského) se však komplexn� dosud prakticky nikdo nezabýval. Tím mén�

byly vzájemné interakce variského a alpínského tektogénu podrobn�ji kvantifikovány.  

V p�í�ném profilu moravskoslezskou zónou lze od západu k východu, s ohledem 

na postavení v rámci variského akre�ního prizmatu, charakteru regionální deformace 

a tektonické styly, vymezit následující základní strukturní zóny (viz obr. 2): 

� orlicko-sn�žnická jednotka lugika 

� silezikum, v�etn� jeho tzv. devonských „obalových formací“

� flyšová spodn� karbonská p�edhlube�

� uhlonosná paralická a kontinentální molasa hornoslezské pánve 

� autochtonní fundament brunovistulika. 
Systémy variských deformací fází D1 a D2 jsou dominantním deforma�ním systémem 

vnit�ních krystalických zón (obr. 3).  Deforma�ní fáze D1 odpovídá násun�m variských 

synmetamorfních intrakrustálních p�íkrov� sv. sm�rem b�hem dextrální kolize variských 

internid �eského masívu s brunovistulickým p�edpolím (Grygar a Vavro 1995, Schulman 

a Gayer 2000).  Deforma�ní systém D2 má, p�ibližn� od linie p�í�né eleva�ní zóny silezika, 

p�evážn� jv. vergenci p�íkrovových násun� a jim odpovídajících vrásovo-násunových 

systém�. Vrásovo-násunové systémy fáze D2 sm�rov� oscilují od SSV-JJZ do SV-JZ 
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sm�r� a jejich sm�ry jsou mj. predisponovány laterálními a kosými rampami 

brunovistulika (Grygar a Vavro 1995, Grygar a Waclawik 2006).

Flyšová p�edhlube� a uhlonosná molasa (pánev p�edpolí) moravskoslezské zóny 

odpovídá typickému tektonicko-sedimentárnímu akre�nímu klínu (viz obr. 4). S ohledem 

na známý charakter sedimentárního vývoje (Havlena 1982, Kumpera 1971, 1983, Kumpera 

a Martinec 1995) má typické rysy synorogenního sedimentárního akre�ního prizmatu 

(ve smyslu nap�. Einseleho 1992). Reologicky kompetentn�jší „tektonická radlice“ 

silezických krystalinických p�íkrov� (viz nap�. Cháb et al. 2008) podmi�uje tzv. „buldozer 

efekt“ (Grygar a Waclawik 2006) v zápolí variského tektogenu spojený s pasivním 

zp�tným zablokováním týlu sedimentárního flyšového akre�ního prizmatu b�hem

podsouvání fundamentu brunovistulického p�edpolí (viz Grygar a Vavro 1995). Kadomský 

fundament brunovistulika svým charakterem a tektonickou aktivitou výrazn� ovlivnil 

strukturní geometrii násun�, ale i mocnost a charakter sedimentární výpln� flyšové 

p�edhlubn� a uhlonosné molasy hornoslezské pánve (viz nap�. Kumpera a Martinec 1995). 

Strukturní morfologie jeho dnešního poh�beného reliéfu ukazuje, že se nejedná 

o jednoduchou, k západu subdukovanou „desku“, s migrujícím flexurním ohybem 

pod postupujícími násuny, p�ípadn� s eleva�ní zónou v p�edpolí (tzv. „forbulge“, 

nap�. DeCelles a Gilles 1996). P�edevším její strukturní trend není subparalelní s pr�b�hem 

Obr. 3 Schéma postupného vývoje dnešní anomální submeridionální pozice moravsko-
slezské zóny (deforma�ní fáze D1 - D2) v rámci genereln� subequatoriálního pr�b�hu
evropských variscid (vývoj slezské oroklíny - podle Grygara a Vavro 1995). Pozice 
hornoslezské pánve je vyzna�ena žlut� v diagramu F.
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�ela variské násunové fronty moravskoslezské zóny (Grygar a Waclawik 2006). Podle 

dosavadních strukturních a sedimentárn� paleogeografických analýz je výrazným 

strukturním sm�rem brunovistulika strukturní sm�r VSV-ZJZ až V-Z, který je starší než 

typický SSV-JJZ moravskoslezský sm�r (Grygar et al. 1989, Grygar 1992). 

Subequatoriální strukturní trendy brunovistulika se výrazn� projevují jak v geofyzikálním 

obraze, tak v litofaciální polarit� p�edevším spodního karbonu (viz obr. 5), ale i devonu. 

Primární vrstevní anizotropie flyšových sérií, spolu s mechanicko-reologickou 

charakteristikou cyklických sediment� paralické a kontinentální molasy ostravského 

a karvínského souvrství významn� ovlivnily genezi a geometrii deformace. Jedním 

z hlavních mechanism� regionální deformace je proto ohybový skluz, který je významn�

Obr. 4 Schematický strukturn�-tektonický profil moravskoslezskou zónou (upraveno 
podle Grygara 1997 in Grygar a Waclawik 2006). Dominantním rysem akre�ního klínu 
jsou východovergentní násuny (vyzna�eny plnými �ervenými liniemi). Západn� od 
šternbersko-hornobenešovského pásma dominují zp�tné násuny (modré linie) a spole�n�
s �elními násuny vytvá�í odraz typické v�jí�ovité stavby flyšové p�edhlubn�. Konturové 
diagramy pro jednotlivé vyzna�ené úseky reprezentují póly hlavních planárních 
strukturních systém� (vrstvy, resp. na západ� kliváž  a hlavní metamorfní foliace). 
               

Obr. 5 Izopachy mocností 
flyšových sled� (modré izo-
hypsy - svrchní visé) v podloží 
hornoslezské pánve a paralické 
molasy (�ervené izopachy) 
v rozsahu mo�ských horizont�
Enny a Barbory (namur A). 
Podle Havleny 1982.
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modifikován mezivrstevními násuny a intrafolia�ními (intraslojovými) zlomy 

(nap�. Grygar a Waclawik 2006). Násuny využívají mezivrstevní odlepení na plochách 

reologicky odlišných litotyp�.  S násuny jsou geneticky spojeny vrásy, které mají charakter 

zalomených, výrazn� asymetrických flexur. Tento tektonický styl, který je podmín�ný 

vysokou vrstevní anizotropií, je také ozna�ován jako „progressive easy-slip thrusting“ 

(Gayer et al. 1991). Je typickým rysem tzv. „thin-skin“ tektoniky (viz obr. 6) vn�jších 

apikálních oblastí akre�ních klín� (viz nap�. Davis et al. 1983, Butler et al. 2004, Nem�ok

et al. 2005). Dominantním mechanismem zkracování a nasouvání akre�ního klínu 

na p�edpolí není tedy vrásn�ní, ale p�edevším ploché násuny spojené s nakupením díl�ích 

p�íkrovových t�les, p�evážn� charakteru mezivrstevních násunových zlom� odlepení – 

vrstevních dislokací. Skute�nost, že mezivrstevní prokluzy velmi �asto p�edchází vývoj 

ohybových struktur je z�etelná na �ad� výchoz� flyšové p�edhlubn� a v d�lních dílech 

dobývacích polí OKR (viz kap. 5). K tomuto deforma�nímu mechanismu nepochybn�

p�isp�la i skute�nost, že deformace prokazateln� probíhala ve stadiu po�ínající litifikace 

a v jejím pr�b�hu, tedy ve stádiu ran� synlitifika�ní plasticity.  

Tektonický styl plochých násun� je také podmín�n tím, že akre�ní klín byl sunut 

na fundament brunovistulika s relativn� plochou morfologií. Ze studií mocností výpln�

uhlonosné molasy (Havlena 1982, Adamusová et al. 1992 atd.), ale také z relativn�

krátkých seizmických profil� (nap�. �ížek a Tomek 1991) lze odvodit, že subduk�ní 

monoklina fundamentu brunovistulika má v generelu velmi plochý úklon, �ádu prvních 

stup�� (2°-5°), rozhodn� však nep�esahující, s výjimkou relativn� omezených úsek�

tektonických ramp, hodnoty 10°.   

Obr. 6 P�íklad interpretace „thin-skin“ tektoniky akre�ního klínu a jeho rozvinutí
do p�vodního stavu na p�íkladu Apeninského násunového pásma (podle Butlera et al.
2004).
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2.2. Strukturn�-tektonické pom�ry �eské �ásti hornoslezské 
pánve

Hornoslezská pánev (viz obr. 1, 7) pat�í k tektonicky nejkomplikovan�jším 

paleozoickým molasovým pánvím evropských variscid. Tektonická stavba pánve 

je polytypní a výrazn� zonální (viz obr. 8). Na její tektonické stavb� se podílí jak složité 

násunovo-vrásové deformace, tak relativn� jednodušší zlomová stavba poklesové 

a transtenzní tektoniky (viz Dopita et al. 1997). Prostorová distribuce obou tektonických 

styl� je do zna�né míry predisponována charakterem brunovistulického fundamentu 

a regionální pozicí v apikální domén� variského akre�ního klínu. Pánev je výrazn�

asymetrická s polaritou ve sm�rech ZSZ-VJV a SSZ-JJV (viz obr. 8). Tato podélná 

a p�í�ná polarita je velmi významná i z hlediska vývoje jejího celkového strukturního 

plánu (Grygar et al. 1989).  

Obr. 7 Schematická strukturn�-geologická mapa hornoslezské pánve (Grygar 1997).
Plnou silnou �arou jsou vyzna�eny hlavní násunovo vrásové struktury. 
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Z hlediska p�í�né polarity ji lze rozd�lit do dvou základních strukturních domén. 

Rozhodující roli v tomto �len�ní p�ísluší orlovské násunovo-vrásové struktu�e (viz obr. 8). 

Na západ� je to oblast tzv. variské p�edhlubn�, v níž dominuje vrásovo-násunový 

tektonický styl a východn� od orlovské struktury je to oblast kde p�evažuje extenzní 

zlomová tektonika (karvinská díl�í pánev). Rozdílná kinematika a v�tší intenzita deformací 

variského akre�ního klínu v severních oblastech (v polské �ásti pánve) se projevuje 

složit�jšími tektonickými styly na hranici p�íkrovové stavby. Lze tak pozorovat výraznou 

strukturní polaritu ve sm�ru SSZ-JJV (viz obr. 8, 9, obr. 12). Oba uvedené strukturní 

trendy mají pak dominantní postavení v celkovém obrazu variských regionálních 

nap��ových polí (Grygar et al. 1989, Grygar 1997). Dochází k jejich faktickému 

Obr. 8 Geologická mapa �eské �ásti hornoslezské pánve (podle Austa et al. 1996
in Dopita et al 1997) se schematickým znázorn�ním regionálních trend� intenzity
deformace a pozicí hlavní vrásovo-násunové orlovské struktury (Grygar a Waclawik
2006). 
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vektorovému sou�tu, který se projevuje celkovou komplexní strukturn� deforma�ní

a paleonap��ovou polaritou – gradientem – ve sm�ru SZ-JV (viz obr. 8). 

Dle charakteru strukturn�-tektonické stavby je v klasickém pojetí (Dopita et al. 1997) 

v pánvi vymezováno n�kolik zón s rozdílnými tektonickými styly. Od západu je to zóna 

s tzv. „holomorfním vrásovým stylem“, resp. zóna s prvky „alpinotypního vrásn	ní“

(také Zeman 1959). Západní hranice zóny sleduje okraj �eské �ásti hornoslezské pánve, 

na severu se obloukovit� stá�í k východu a vyznívá (viz obr. 10). Východní hranice 

je umís�ována do osy sedla Dolu Odra (Grmela 1970). Pro tuto zónu je charakteristický 

�etný výskyt kompresní tektoniky. P�ítomny jsou zejména šikmé, p�ekocené a místy ležaté 

asymetrické lineární vrásové struktury a násunové zlomy generelního sm�ru SSV-JJZ. 

Významným znakem zóny je �astý výskyt disharmonického vrásn�ní. V oblasti se také 

významn� uplat�uje poklesová tektonika. Je prezentována p�edevším podélnými poklesy 

sm�ru S-J a kosými a p�í�nými poklesy SZ-JV sm�ru. N�které z nich, nap�. „západní 

porucha“, jsou považovány sou�asn� za dextrální horizontální posuny (Krej�í et al. 1963). 

Podle Grygara et al. (1989, 2005) hrály roli transkurentních zlom� odtržení, 

které kompenzovaly rozdílnou intenzitu deformace a rychlost postupu variské násunové 

fronty genereln� k JV na brunovistulický fundament a jeho �etné tektonické rampy. 

Obr. 9 Schéma významných p�í�ných struktur ostravsko-karvinské �ásti hornoslezské 
pánve (Grygar a Waclawik 2006). 
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Následuje zóna s tzv. „idiomorfním vrásovým stylem“, korespondující 

se Zemanovým (1959) „pásmem p�echodného typu“. V ostravské �ásti pánve je na západ�

omezena osou Františkova sedla, východn� pr�b�hem pásma orlovské struktury (Kumpera 

a Foldyna in Dopita et al. 1997). V p�íborské �ásti je možné za západní hranici považovat 

osu fry�ovické brachysynklinály (Zeman opus cit.). Hlavním znakem zóny je vývoj 

velkých brachysynklinálních struktur a relativn� úzkých antiklinál. Zóna bývá �len�na 

do �ty� pásem: pásmo západních brachystruktur, pásmo michalkovické struktury, pásmo 

východních brachystruktur a pásmo orlovské struktury (Kumpera a Foldyna opus cit.). 

Pásmo michalkovické a orlovské struktury jsou do této zóny �azeny pouze pozi�n�.

Pásmo západních brachystruktur je tvo�eno p�edevším ostravskou 

brachysynklinálou. Pásmo je omezeno na západ� sedlem Dolu Odra, východní hranicí 

Obr. 10 Synoptické strukturní schéma ostravsko-karvinské �ásti hornoslezské pánve. 
Legenda: 1 – hlavní p�esmyky a násuny, 2 – poklesy, 3 – báze pet�kovických vrstev, 4 –
báze hrušovských vrstev, 5 – báze jakloveckých vrstev, 6 – báze porubských vrstev, 7 –
báze sedlových vrstev, 8 – báze doubravských vrstev. �erven� je vyzna�ena d�tmarovická
st�ižná zóna, podél níž dochází k výraznému dextrálnímu sunutí vrbické kry do prostoru
východní osní zóny karvinské díl�í pánve. �ervené složené šipky zna�í jednak dextrální
komponentu sm�rného p�emíst�ní podél této zóny, a dále její torzní charakter, tj. relativní
výzdvih vrbické kry v��i ostravské brachysynklinále a opa�n� pokles centra karvinské
deprese v��i oblasti jižn� od d�tmarovické zóny (Grygar a Waclawik 2006).
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je michálkovická struktura. Poklesy mají vesm�s sm�ry SZ-JV až ZSZ-VJV a p�evažují 

nad kompresními zlomy. 	ada pokles�, p�edevším v pásmu západního pokra�ování 

d�tmarovické st�ižné zóny, má charakter kombinovaných transtenzních zlom� s dextrální 

sm�rnou složkou (Danys a Sivek 1976, Grygar et al. 1989). K pásmu pat�í také vrbické 

antiklinorium (viz obr. 9, 10) se  stavbou komplikovanou velmi plochými 

brachystrukturami zpravidla sm�ru S-J (Kumpera a Foldyna in Dopita et al. 1997). 

V p�íborské oblasti pat�í k pásmu rozlehlé p�íborsko-sta�í�ské brachysynklinorium 

(viz obr. 8). Zde p�evládají p�í�né poklesy ZJZ-VSV a ZSZ-VJV sm�r�.

Mezi michálkovickou a orlovskou strukturou je situováno pásmo východních 

brachystruktur. Pásmo je tvo�eno na severu pet�valdskou brachysynklinálou a na jihu 

sta�í�skou brachysynklinálou. V pet�valdské brachysynklinále je poklesová tektonika 

zastoupena p�í�nými poklesy ZSZ-VJV sm�ru. Sta�í�ská brachysynklinála je strukturním 

ekvivalentem pet�valdské brachysynklinály. Zlomové porušení sta�í�ské brachysynklinály 

je charakterizováno p�edevším podélnými poklesy. 

Strukturní rozhraní mezi pásmy západních a východních brachystruktur tvo�í pásmo 

michalkovické struktury. Jedná se o tektonicky zna�n� komplikovanou tektonickou zónu 

sm�ru SSV-JJZ s ší�kou až 500-800 metr�. Michálkovická struktura má regionální 

význam. Její pr�b�h lze sledovat v rámci celé hornoslezské pánve, od severu v polské �ásti 

hornoslezské pánve v gliwiczké oblasti, p�es oblast rybnickou, v �eské �ásti hornoslezské 

pánve pak v oblasti ostravské, dále v DP Dolu Paskov a nejižn�ji v p�íborské �ásti pánve. 

Její pr�b�h byl detailn�ji ov��en zejména v ostravské oblasti a v DP Dolu Paskov, kde 

je ozna�ována jako hlavní paskovský p�esmyk (nap�. Skácel et al. 1977 in Welser 1999). 

Ze  strukturn�-tektonických analýz (viz nap�. Foldyna a Grmela 1981) vyplývá, že se jedná 

o plochou strukturu s typickou listrickou geometrií. Ve statigraficky nižších pet�kovických 

vrstvách byly ov��eny velmi ploché úklony násun� (15-25°), sm�rem do nadloží úklony 

vzr�stají až na hodnotu 35° (Foldyna opus cit.). Ve výškové úrovni dnes již denudovaných 

vrstev ostravského souvrství se p�edpokládá další nár�st úklon�, r�st mocnosti 

poruchového pásma, p�echody do zón plasticky deformovaných vrstev a št�pení poruchy 

na více p�esmykových dislokací (Foldyna opus cit.). V porovnání se sou�asnými pracemi 

(viz nap�. Allmendinger 1998, Mitra S. a Mount V. S. 1998, Hardy S. a McClay K. 1999, 

Guohai J. a Groshong R. H. Jr. 2006 atd.), které se zabývají násunovo-vrásovou stavbou 

akre�ních klín�, m�žeme michálkovickou strukturu ozna�it jako typickou násunovo-

vrásovou strukturu (viz obr. 11) vytvo�enou nad strukturní rampou v podloží (tzv. fault-

propagation fold, resp. trishear fold, viz nap�. Allmendinger 1998, Cardozo et al. 2003).  
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Orlovská struktura omezuje na východ� zónu s tzv. „idiomorfním vrásovým stylem“. 

Svým rozsahem pat�í k nejvýznamn�jším tektonickým strukturám hornoslezské pánve. 

	ada autor� (nap�. Dvo�ák 1994, �ížek a Tomek 1991, Rajlich 1993) považuje orlovskou, 

resp. orlovsko-boguszowickou strukturu, za nejvýchodn�jší vrásovo-p�esmykovou 

strukturu moravskoslezské zóny, limitující východní dosah variské p�íkrovové stavby. 

Jak však vyplývá z paleofaciální analýzy (Havlena 1982), ale p�edevším ze strukturn�-

tektonického výzkumu (nap�. Grygar et al. 1989, Kumpera et al. 1990, Grygar 1996, 1997) 

je násunová tektonika významn� rozší�ena i východn� od orlovské struktury (viz také 

Grygar et al. 1998, 2000, 2004, 2005, Grygar a Waclawik 2006, Ptá�ek 1999). Násunová 

tektonika je dokumentována v podob� drobných decimetrových p�esmyk� až v dobývacím 

prostoru uzav�eného Dolu Morcinek na nejvýchodn�jším okraji karvinské díl�í pánve.  

Obdobn� jako michálkovická struktura, p�edstavuje orlovská struktura komplexní 

vrásovo-p�esmykovou strukturu s prom�nlivým vývojem ve svém sm�rném pr�b�hu

(viz obr. 12). Amplituda p�emíst�ní prokazateln� nar�stá severním sm�rem, když v Z-V 

profilu v rybnické oblasti dosahuje horizontální p�emíst�ní spole�n� s michálkovickou 

strukturou tém�� 15 km (Kotas 1985, Jura 2001). S interpretace p�í�ných profil� v r�zných 

pozicích sm�rného pr�b�hu (viz obr. 12) je z�ejmé, že orlovská struktura reprezentuje, 

obdobn� jako michálkovická struktura, typickou násunovo-vrásovou strukturu vyvíjecí 

se nad strukturní rampou v p�edpolí (fault-propagation folds, p�ípadn� fault-bend fold, 

nap�. ve smyslu Mitry 1992, Allmendingera 1998 atd.). Genezi strukturní rampy, 

která je nezbytná pro iniciaci struktur typu „fault-propagation folds“, lze spojovat 

s vývojem monoklinální flexury brunovistulika (modifikované poklesovou tektonikou), 

iniciované sedimentárním a následn� tektonickým zat�žováním díky postupnému 

nasouvání variského akre�ního klínu na p�edpolí (Grygar 1992, Grygar a Vavro 1995). 

Obr. 11 Numerický 
model násunovo-
vrásové struktury 
typu „fault - bend 
fold“ nad plochým 
násunem a strukturní 
rampou generovaný 
softwarem Trishear 
4.5 (podle Allmendin-
gera 1998).
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Genezi orlovské struktury budou v�novány také další kapitoly v souvislosti s diskuzí 

geneze násunových deformací v rámci karvinské díl�í pánvi (viz kap. 5). 

Obr. 12 T�i p�í�né velmi schematické profily mobilní západní zónou hornoslezské pánve,
jsou dokladem postupn� nar�stající amplitudy horizontálního p�emíst�ní variského
akre�ního klínu k severu, sm�rem do centra p�í�né hlavní deprese v polské �ásti pánve, kde 
mají násuny charakter p�íkrovové stavby (podle Grygara 1992). Diagram A vysv�tluje 
princip nár�stu p�emíst�ní v dextrální rotaci násun�.  Legenda: 1 - devon, 2 –
sp. karbonské kulmské formace, 3 až 6 - jednotlivé vrstevní �leny uhlonosné paralické 
molasy (ostravské souvrství), 7 až 8 - kontinentální uhlonosná molasa (karvinské 
souvrství).
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2.3. Geologie a strukturn�-tektonická charakteristika karvinské 
díl�í pánve 

2.3.1. Geologické pom�ry karvinské díl�í pánve  
Karvinská díl�í pánev p�edstavuje díl�í strukturu �eské �ásti hornoslezské pánve, 

omezenou na západ� orlovskou násunovo-vrásovou strukturou. Odpovídá tektonicky 

nejníže zakleslé oblasti �eské �ásti hornoslezské pánve, a proto v ní vystupují nejmladší 

uhlonosné sedimenty karvinského souvrství (obr. 13). Karvinská díl�í pánev má objektivn�

nejjednodušší tektonickou stavbu v rámci známé �eské �ásti hornoslezské pánve. 

V porovnání s oblasti západn� od orlovské struktury lze pozorovat rozdíly jak 

Obr. 13 Odkrytá geologická mapa a �ez paleozoikem �eské �ásti hornoslezské pánve 
(podle Austa et al. 1996). Detail karvinské díl�í pánve s vyzna�ením analyzované oblasti. 
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v mocnostech uhlonosných molasových souvrství (Havlena 1982), tak uhlonosnosti, 

litologii, stupni prouheln�ní a v �ad� dalších znak� (viz nap�. Dopita a Kumpera 1993, 

Dopita et al. 1997, Sivek et al. 2003). Tyto rozdíly poukazují na celkov� nižší mobilitu 

brunovistulického platformního podloží ve srovnání s vývojem západn� od orlovské 

struktury (Havlena 1982, Dopita a Kumpera 1993, Dopita et al. 1997).  

Uhlonosné sedimenty v KDP se vyvíjely z podložních neproduktivních sled� hradecko-

kyjovických vrstev bez p�erušení sedimentace. D�líme je do dvou základních jednotek – 

souvrství ostravského a karvinského (viz tab. 1). Ob� souvrství se od sebe výrazn� liší 

charakterem sediment�, mocností, plošným rozsahem, vývojem uhelných slojí. Svrchní 

hranice uhlonosných sediment� je erozní, v jejich nadloží se vyskytují sedimenty 

pokryvných útvar�, které náleží k alpsko-karpatskému tektogénu, p�ípadn� k alpínskému 

autochtonnímu pokryvu.  

Ostravské souvrství, reprezentující sedimenty paralické uhlonosné molasy, 

je spodnonamurského stá�í. Stá�í je doloženo �etnými faunistickými nálezy. Zna�ný 

statigrafický význam mají také nálezy flóry. Vývoj souvrství p�echází plynule 

z kyjovických vrstev a sedimentace je ukon�ena hiátem nad Gaeblerovým mo�ským 

patrem. Ostravské souvrství se �lení na �ty�i litostratigrafické jednotky – vrstvy 

pet�kovické, hrušovské, jaklovecké a porubské. Hranice mezi jednotlivé jednotky 

je kladena do významných mo�ských horizont� (Dopita et al. 1997). 

Ostravské souvrství bylo v KDP prozkoumáno vrty, ale také hornickými pracemi 

v rámci �inných, p�ípadn� již uzav�ených, dol� OKD. Byly zde ov��eny všechny vrstvy 

ostravského souvrství, i když zejména vrstvy pet�kovické pouze lokáln� velmi hlubokými 

vrty. Podrobn�ji vrtnými pracemi byly prozkoumány vrstvy porubské, jaklovecké a svrchní 

hrušovské, hornickými pracemi pak pouze vrstvy porubské. Spodní hranice pet�kovických 

vrstev je dána stropem skupiny faunistických horizont� Št�ra, svrchní hranice stropem 

hlavního ostravského brousku. Jejich mocnost, jakož i mocnost celého ostravského 

souvrství, klesá východním sm�rem a zatímco v ostravské �ásti jsou mocné až 760 m, 

na východ� karvinské oblasti byla ov��ena mocnost 387 m strukturním vrtem SV-2 (Dopita 

et al. 1997). Hrušovské vrstvy jsou �len�ny do dvou díl�ích jednotek, spodních a svrchních 

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

svrchní hranici tvo�í komplex mo�ských horizont� sloje Enna. I zde je mocnost vrstev 

redukována východním sm�rem, když v karvinské oblasti dosahují mocnost kolem 400 m. 

Spodní hranici jakloveckých vrstev p�edstavuje strop skupiny mo�ských horizont�
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Tab. 1 Litostratigrafické �len�ní karbonu hornoslezské pánve v �eské a polské �ásti (podle 
Martince et al. 2005). 
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sloje Enna, svrchní hranici strop skupiny mo�ských horizont� Barbory. Také zde je patrná 

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

Minimální ov��ené mocnosti jednotky v KDP se pohybují kolem 300 m. Svrchní hranice 

porubských vrstev, tedy hranice ostravského souvrství, je kladena do po�vy sloje Prokop 

(504). V orlovské struktu�e, kde byla zachována celá mocnost vrstev, dosahují až 720 m. 

V karvinské oblasti lze pozorovat plynulou redukci ve sm�ru ZSZ-VJV až na 380 m v DP 

Dolu �SM. 

 Litologická stavba ostravského souvrství je pestrá a cykli�nost sedimentace tuto 

pestrost ješt� zd�raz�uje. Základní cykly se sdružují do cykl� vyšších �ád�-megacykl�

(Zeman 1961 in Dopita et al. 1997). Ideální cyklus ostravské souvrství podle Havleny 

(1964) má od báze do nadloží následující sled:  

kompaktní hn�došedý pískovec na bázi s rostlinnými zbytky, 
tmavošedý jílovitý prachovec na bázi lavicovitý, p�echázející do nadloží 
až tabulkovitého,
jílovcová nebo prachovcová poloha stigmarií, 
uhelná sloj, 
nevrstevnatý jílovec s rostlinnými zbytky a faunou. 

V ostravském souvrství se krom� výše uvedených hornin �asto vyskytují horizonty hornin 

vulkanického (tonsteiny), p�ípadn� smíšeného vulkanicko-terigenního p�vodu (brousky, 

tufity). Vzhledem k velkému plošnému vývoji tonstein�, brousk� a tufit� jsou 

významnými korela�ními horizonty.  

Karvinské souvrství, zastupující kontinentální uhlonosnou molasu, nasedá 

diskordantn� na porubské vrstvy ostravského souvrství. Dle stá�í ho p�i�azujeme 

do st�edního až svrchního namuru a westphalu. Statigrafické za�azení potvrzují zejména 

�etné nálezy flóry. Karvinské souvrství se �lení na t�i stratigrafické jednotky – vrstvy 

sedlové, sušské (spodní a svrchní) a doubravské s. l. (doubravské s. s. a vyšší doubravské).  

Kontinentální uhlonosná molasa byla zachována pouze v n�kolika plošn� omezených 

denuda�ních zbytcích. Nejrozsáhlejší a statigraficky nejúpln�jší je denuda�ní zbytek 

eleva�ní morfostruktury ostravsko - karvinského h�betu (viz obr. 14). Zde bylo karvinské 

souvrství pom�rn� podrobn� prozkoumáno hornickými pracemi v dobývacích polích 

�inných, p�ípadn� zlikvidovaných, dol� OKR. Další pom�rn� menší denuda�ní relikty byly 

ov��eny vrty a také jámami ve frenštátské oblasti a v jablunkovské oblasti pouze vrty.    

Spodní hranici sedlových vrstev lze klást do t�sného podloží sloje Prokop, kde je �asto 

zachován fosilní zv�tralinový pláš� prezentovaný tzv. ganistrem. Z praktického d�vodu ji 
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však Dopita (1997) klade do po�vy sloje Prokop (504). Strop jednotky je vymezen po�vou 

sloje 605/606 (33). V �HP jsou sedlové vrstvy známé z oblasti karvinské 

a z podbeskydské oblasti. V závislosti na litologickém vývoji se jejich mocnost v karvinské 

oblasti pohybuje od 150 m do 320 m, p�i�emž trend poklesu mocnosti je z�etelný od centra 

karvinské oblasti k SZ a JV, tedy k okraj�m p�vodního sedimenta�ního prostoru (Dopita 

et al. opus cit.). Význa�ným litologickým rysem je naprostá p�evaha pískovc� a slepenc�.

Jílovce a prachovce se vyskytují pouze v bezprost�edním okolí uhelných slojí. Pískovcové 

a slepencové polohy jsou jak ve vertikálním tak horizontálním profilu zna�n� nestálé, 

což má za následek �asté vykli�ování a erodování slojí.  

Spodní hranice sušských vrstev je kladena do báze sloje 605/606, svrchní do po�vy 

sloje 804 (16). Celopánevn� významná sk.f.h. Huberta je hranicí mezi spodními 

a svrchními sušskými vrstvami. Zhruba odpovídá i hranici mezi namurem a westphalem. 

V úplném vývoji se sušské vrstvy vyskytují pouze v karvinské oblasti. Mocnost jednotky 

se pozvolna snižuje j. sm�rem, až je vlivem klesání paleoreliéfu zcela redukována na svahu 

bludovického výmolu. Podobn� se mocnost snižuje i s. sm�rem k d�tmarovickému

výmolu. Spodní sušské vrstvy dosahují mocnosti 178–265 m, pr�m�rná mocnost je 230 m. 

Mocnost svrchních sušských vrstev se pohybuje v rozmezí 107-160 m, v pr�m�ru dosahuje 

135 m (Dopita et al. opus cit.). Charakterem sedimentace plynule navazují na vývoj 

sedlových vrstev. Polohy slepenc� se však vyskytují již pouze lokáln� v karvinské oblasti, 

kde mají podobu tenkých vložek v pískovcích. Ve svrchních sušských vrstvách je patrné 

zjemn�ní sediment�. Spodní hranice doubravských vrstev s.l. je kladena do po�vy sloje 

804, svrchní hranice je v rámci �HP vždy erozní. Jednotka byla pozd�ji rozd�lena na dv�

�ásti, doubravské vrstvy s.s. a vyšší doubravské vrstvy. Svrchní hranice doubravských 

vrstev s.s. je kladena do po�vy sloje 876. Vzhledem k rozsáhlé denudaci je rozší�ení této 

jednotky omezené. Zejména pak erozní relikty vyšších doubravských vrstev jsou 

zachovány pouze lokáln� v tektonicky zakleslých strukturách (nap�. v karvinském p�íkopu 

- DP Dolu �SM, v strukturní depresi s. od doubravského zlomu - DP Dolu Karviná, 

lokality Doubrava a �SA). Mocnost doubravských vrstev s.s. se pohybuje v rozmezí 220-

260 m. Nejvyšší známá mocnost vyšších doubravských vrstev �iní 340 m v DP lokality 

�SA. Litologie stratigrafické jednotky doubravských vrstev je prom�nlivá. Zatímco 

v doubravských vrstvách s.s. se podíl pískovc� pohybuje v rozmezí 39-82%, ve vyšších 

doubravských vrstvách pak již zcela p�evažují jemnozrnn�jší sedimenty, když podíl 

pískovc� klesá na cca 30%.       
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Terigenní sedimentace karvinského souvrství znamenala také zm�nu klimatu 

a charakteru usazování. Na rozdíl od cykl� ostravského souvrství jsou základní 

sedimenta�ní cykly v rámci karvinského souvrství ryze kontinentálního p�vodu. Podle 

Havleny (1982) zachovávají od báze do nadloží ideáln� následující litologický sled:    

t�íd�ný pískovec, �asto na bázi s prouheln�nými rostlinnými zbytky dosahující 
nejv�tších mocností v sedlových vrstvách, slepenec, 
mocná poloha jemnozrnného pískovce, nebo prachovce �asto s rostlinnou drtí,
šedý až �erný prachovec s ko�eny, 
uhelná sloj, 
šedý jílovec až prachovec s rostlinnými zbytky. 
V nadloží uhlonosných karbonských sediment� jsou, na erozí modelovaném reliéfu, 

uloženy pokryvné útvary. Povrch karbonu byl modelován jednak velkoplošnou erozí 

p�ed sv. helvetem, jednak �í�ní a mo�skou erozí v dob� mezi karbonem a helvetem (ost�e

modelovaný reliéf ostravsko-karvinského h�betu – viz obr. 14). Hlavní morfologické prvky 

reliéfu karbonu mají sm�r Z - V (d�tmarovický výmol, ostravsko-karvinský h�bet, 

bludovický výmol, p�íborsko-t�šínský h�bet, kop�ivnicko-t�inecká elevace). Karbon je 

na p�evážné �ásti území zakryt miocenními sedimenty (karpat, sp. báden) a sedimenty 

karpatského flyše.  

Nejstaršími sedimenty karpatské p�edhlubn� jsou denuda�ní zbytky eggenburgských 

klastik zjišt�ných na ostravsko-karvinském h�betu a v d�tmarovickém výmolu. 

Významn�jší plošné rozší�ení mají sedimenty karpatu, vyvinuté ve �ty�ech základních 

fázích (pestré bazální prachovce, hn�dé vrstvy, šedé vrstvy, pestré vrstvy se sádrovci). 

Lokáln� jsou na bázi karpatu vyvinuty psamitické a psefitické vrstvy. Mocnost karpatu, 

kolísající od 0 do 300 m, je ovlivn�na jednak morfologií karbonského reliéfu, jednak 

tektonickou abrazí p�i nasouvání karpatských p�íkrov�. Sedimenty sp. bádenu jsou uloženy 

na karpatu transgresivn�. Jsou tvo�eny bazálními klastiky (hrubozrnné brekcie, balvanité 

št�rky a písky, �asto nasycené vodou) o mocnosti až 200 m. V jejich nadloží jsou uloženy 

vápnité jíly o mocnosti až 1000 m s vložkami pískovc� nebo písk�, které jsou zpravidla 

proplyn�ny.  

P�íkrovy karpatského flyše byly ve štýrské fázi nasunuty na jižní �ást pánve až po linii 

Albrechti�ky - Hrabová, Horní Suchá - Louky. Jsou budovány sedimenty podslezské 

a slezské jednotky. Nejmladšími sedimenty pokryvného útvaru jsou kvartérní sedimenty, 

jejichž mocnost dosahuje až n�kolik desítek metr�. Jedná se zejména o uloženiny 

halštrovského a sálského zaledn�ní a sedimenty fluviální.  
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2.3.2. Strukturn�-tektonická charakteristika karvinské díl�í pánve  
Karvinská díl�í pánev má objektivn� nejjednodušší tektonickou stavbu v rámci známé 

�eské �ásti hornoslezské pánve. I z tohoto d�vodu ji �ada autor� považovala, a stále 

považuje, za postdeforma�ní tzv. vn�jší uhlonosnou terigenní molasu vyvíjecí 

se až po „variském vrásn�ní“ (Dvo�ák 1994 atd., viz výše). Ve svých pracích jí 

nap�. Brieda et al. (1975), Kumpera (1980, et al. 1990) a Kumpera a Martinec (1995) 

p�isuzují tektonický styl „kratonní tafrogenní pánve“ atp.  

Obr. 14 Perspektivní pohled od jihu, resp. od JJV ve sm�ru hlavních podélných struktur
na 3-D geologickou mapu (geologická mapa podle Austa et al. 1996) �s. �ást hornoslezské 
pánve umíst�nou na poh�bený prealpínský paleoreliéf (Grygar a Waclawik 2006).
V severní �ásti je z�etelná výrazná eleva�ní morfostruktura ostravsko-karvinského h�betu.
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Nejen  na základ� strukturn�-tektonického výzkumu (Grygar et al. 1998 atd., viz výše) 

vyplývá, že strukturní charakteristika této pánve p�edpolí je podstatn� komplexn�jší 

a strukturn� složit�jší, než by vyplývalo z výše uvedených interpretací. Jak uvádím dále, 

jsou v oblasti KDP významn� rozší�eny také násunové struktury s relativním horizontálním 

p�emíst�ním dosahující až �ádu prvních stovek metr�. Tyto násunové struktury tvo�í složitý 

kompresní systém, tradi�n� ozna�ovaný jako centrální karvinský p�esmyk. Vzhledem 

k jeho charakteru a rozsahu jej �adíme k významným anomálním strukturním fenomén�m

karvinské díl�í pánve (Grygar a Waclawik 2006).   

Z tektonického hlediska lze karvinskou díl�í pánev charakterizovat jako apikální zónu 

variského akre�ního klínu - pánev p�edpolí (nap�. DeCelles a Giles 1996), kde zvlášt�

v záv�re�ných fázích variské tektogeneze, dominoval transtenzní paleonap��ový režim. 

Výsledkem je tektonický styl, v n�mž nad kompresními vrásovými a násunovými 

strukturami výrazn� dominují dislokace poklesového charakteru, p�ípadn� se sm�rnou

komponentou p�emíst�ní (kombinované sm�rné posuny - transtenzní zlomy atp., Grygar 

et al. 1989). 

Obr. 15 Synoptické schéma klasické ostravsko-karvinské �ásti hornoslezské pánve. 
Karvinská pánevní struktura, otev�ená k SV s osou maximální depozice ve sm�ru VSV-ZJZ
(patrna p�edevším na základ� rozsahu svrchní �ásti karvinského souvrství). Šipky zna�í
sm�r transportu na hlavních násunových strukturách. Stopa zóny centrálního karvinského
p�esmyku (mod�e) odpovídá d�ív�jším p�edstavám (Grygar et al. 1998, Ptá�ek 1999 atd.) o
rozsahu a pozici p�esmykových struktur v karvinské pánvi. 
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Uložení vrstev KDP je subhorizontální, úklon se zpravidla pohybuje v rozmezí 6°- 15°.  

Pouze v blízkosti regionálních zlom� poklesového charakteru dochází ke zv�tšení úklonu 

vrstev až na hodnoty kolem 20°-30° a ke zm�n� sm�ru vrstev.  Úklony kolem 20° byly 

také zaznamenané ve významných strukturních p�íkopech (nap�. karvinský p�íkop v DP 

Dolu �SM). Lokální zm�ny v úklonu vrstev lze také pozorovat v blízkosti výrazných 

násun� (viz obr. 16). Celkov� vrstvy upadají v j. �ásti KDP k S, v s. �ásti v blízkosti 

polských hranic k J a tvo�í tak velkou zlomov�-synklinální strukturu – karvinskou p�í�nou 

depresi – s generelní osou sm�ru VSV-ZJZ (obr. 9, 15). Tato p�í�ná struktura interferuje 

s otev�enými podélnými vrásami (obr. 17). Osy podélných vrás mají sm�r SSV-JJZ, jsou 

tedy paralelní s orlovskou strukturou. V z. �ásti KDP bylo definováno ploché sušské sedlo 

s p�ilehlou plochou sušskou synklinálou (viz p�íloha �. 1) a východn�ji pak ploché sedlo 

Dolu František. Z pozice synklinální struktury mezi sušským sedlem a sedlem Dolu 

František v t�sné blízkosti poruchy Barbora a hlubinské poruchy vyplývá deforma�ní 

genetická souvislost základních zlom� a doprovodných p�íkop� s vrásovými strukturami 

(Grygar in Kumpera et al. 1990). Ve v. �ásti karvinské oblasti nelze již vrásové struktury 

spolehliv� vymezit. Deformace se realizovala prost�ednictvím vývoje regionálních 

podélných zlom�, které podmínily v�tšinou antitetickou rotaci díl�í ker. Sm�r vrstev se zde 

proto p�ibližuje sm�ru hlavních zlom�. Výjimkou je však oblast severn� od d�tmarovické 

st�ižné zóny, kde jsou vrásové struktury velmi výrazné (obr. 17). Existence t�chto 

vrásových struktur indikují v�tší kompresi severní mobiln�jší �ásti karvinské pánve.   

Obr. 16 P�íklad zm�ny úklonu vrstev v blízkosti násunové struktury centrálního 
karvinského p�esmyku, d�lní dílo 40407/1, porubské vrstvy, DP Doubrava.   
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Strukturní plán zlomové stavby oblasti (obr. 18) charakterizují a podmi�ují p�edevším 

hlavní regionální dislokace. Základní roz�len�ní na díl�í tektonické kry je podmín�no

podélnými regionálními zlomy p�ibližn� poledníkového sm�ru (až SSV-JJZ, výjime�n�

SSZ-JJV) a p�í�nými regionálními zlomy sm�ru Z-V (až ZSZ-VJV). Tento základní 

systém zlom� lze sledovat v rámci celé pánve. Jedná se p�evážn� o strm� uklon�né poklesy 

s úklonem 50° až 70°. U �ady z nich byla prokázána i horizontální složka p�emíst�ní 

(Patteisky a Folprecht 1928, Danys – Sivek 1976). Mají charakter transkurentních, �asto 

kulisovit� �azených zlom� (Grygar et al. 1989, Grygar a Welser 1994). Hlavní genetická 

funkce p�ísluší submeridionálnímu karvinskému p�íkopu a p�í�nému subequatoriálnímu 

d�tmarovickému p�íkopu (obr. 17,18). Ten je sou�ásti regionální struktury vyššího �ádu – 

d�tmarovické st�ižné zóny definované Grygarem et al. (opus cit.). V jižním k�ídle této zóny 

vystupuje geneticky pod�ízená doubravská hrás� (Brieda et al. 1975). 

Obr. 17 Schematizovaná strukturní mapa sloje 40. sloje Prokop (báze sedlových vrstev)
s vyzna�ením hlavních poklesových a násunových zlom�. �ervené složené šipky zna�í jak
poklesovou, tak dextrální sm�rnou komponentu p�emíst�ní na d�tmarovické st�ižné zón�
(podle Grygara 1997).
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Kinematicko-dynamický vývoj tektoniky karvinské díl�í pánve je geneticky pod�ízen 

hlavním strukturám regionálního významu, k nimž p�edevším pat�í tzv. d�tmarovická 

st�ižná zóna ZSZ-VJV sm�ru (viz. Grygar et al. 1989), p�ekra�ující svým sm�rným 

západním dosahem orlovskou strukturu až do ostravské díl�í pánve (viz obr. 9, 10). Tato 

významná tektonická doména �lení pánev na její jižní – stabiln�jší a severní – mobiln�jší 

�ást. Sou�ástí mobiln�jší severní oblasti je i vlastní d�tmarovická st�ižná zóna s ší�kou

cca 2 km a p�edevším d�tmarovická p�í�ná deprese (Grygar et al. 1989). Další významnou 

strukturou regionálního významu je asymetrický karvinský p�íkop submeridionálního 

sm�ru. Hlavním, �ídícím zlomem karvinského p�íkopu je albrechtická porucha. Západní 

Obr. 18 Synoptická strukturní mapa hlavních zlom� karvinské pánve se schematickým
znázorn�ním vertikální amplitudy p�emíst�ní na zlomech poklesového charakteru 
a vymezením pozice zóny centrálního p�esmyku a zóny východního p�esmyku (podle
Grygara 1997 in Grygar a Waclawik 2006). 
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k�ídlo p�íkopu, je reprezentováno zejména stonavskou poruchou a v severním úseku také 

poruchou Olše. Nejvýchodn�ji situovaný t�šínský zlom, který je sm�rov� shodný, avšak 

antitecký, s poruchou Olše, tvo�í se jmenovanými zlomy regionální extenzní zónu SSZ-JJV 

sm�ru s ší�kou cca 2-3 km.  

Jmenované regionální tektonické zóny (d�tmarovická st�ižná zóna, karvinský p�íkop)

�lení karvinskou díl�í pánev z hlediska strukturního na �ty�i díl�í kry s rozdílnou vertikální 

strukturní pozicí a s rozdílným vnit�ním strukturním plánem (viz obr. 17). Samotné 

tektonické zóny p�edstavují oblasti s nejmobiln�jším strukturním vývojem. Jak doložila 

paleodeforma�ní analýza a paleokinematická analýza (Grygar a Welser 1994) má zejména 

d�tmarovická st�ižná zóna transtenzní charakter. V p�ípad� d�tmarovické st�ižné zóny 

má sm�rná složka dextrální smysl p�emíst�ní což koresponduje s d�íve publikovanými 

poznatky o žofinské poruše (viz Danys – Sivek 1976), jedné z díl�ích poruch této zóny. 

Kinematický vývoj regionální deformace v d�tmarovické st�ižné zón� souvisí p�edevším 

s nár�stem komprese podél orlovské násunovo-vrásové struktury k severu (Grygar 

in Kumpera et al. 1990, Grygar 1992). Nár�st komprese k severu je podmín�n dextrálním 

vysunutím tzv. vrbické kry k východu (viz obr. 9, 10) do prostoru d�tmarovické 

p�íkopovo-prohybové deprese subequatoriálního sm�ru (Grygar 1997). Ze srovnání 

strukturní výšky ker jižn� od d�tmarovické st�ižné zóny se strukturní úrovní v ose deprese 

je z�ejmá vertikální amplituda až 1000 m (viz obr. 17). 

Jak již jsem uvedl d�íve, je jedním z anomálních strukturních fenomén� karvinské díl�í

pánve systém kompresních deformací ozna�ovaných tradi�n� jako centrální karvinský 

p�esmyk (Grygar et al. 1989, Dopita et al. 1997, Ptá�ek 1999 atd.). Genezi, prostorovou 

distribuci a predikci násunových struktur bude v�nována samostatná kapitola.   
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2.3.3. Vymezení analyzované oblasti  
Jak jsem již uvedl v úvodu, je hlavním cílem práce vytvo�ení jednotného digitálního 

archívu strukturn�-tektonické dokumentace �inných dol� OKD v rámci karvinské díl�í

pánve, a to p�edevším z t�ch slojových úrovní, které již byly, nebo jsou t�ženy a kde byly 

násunové a související deformace zachyceny a dokumentovány. Z tohoto d�vodu byla 

pozornost v�nována prakticky všem dobývacím prostor�m �inných dol� v KDP (Karviná, 

Darkov a �SM), v kterých byly ov��eny násunové struktury, nebo jsou na základ�

provedených analýz predikovány. Pro detailn�jší analýzy však byla vybrána oblast 

ve východní �ásti karvinské díl�í pánve (viz obr. 13), zahrnující dobývací prostory Dol�

Darkov a �SM. Lokalizace studovaného území je z�ejmá z p�ehledné strukturn�-tektonické 

mapy karvinské díl�í pánve v úrovni sloje Prokop (viz p�íloha �. 1). Jižní omezení oblasti 

tvo�í severní okraj bludovického výmolu, východní hranicí je t�šínský zlom, na severu 

hranice b�ží po doubravském zlomu, posléze po západní hranici karvinského p�íkopu 

až po jind�išskou poruchu. Západní omezení je pak dáno pr�b�hem poruchy Gabriela. Toto 

vymezení platí jen orienta�n� a p�i analýze byly zohledn�ny také struktury vn� studované 

oblasti, t�sn� sousedící a �asto navazující. 

Dobývací prostory ve studované oblasti jsou rozd�leny na díl�í kry, které jsou 

zpravidla omezeny významnými tektonickými poruchami. Hranice jednotlivých ker v DP 

Dol� Darkov a �SM jsou z�ejmé z obr. 19.  

 Analyzovaná oblast byla vybrána zejména z d�vodu komplexnosti a dostupnosti dat 

týkajících se násunových struktur. Práv� v DP Dol� �SM a Darkov byly v posledním 

období ov��eny násunové struktury, které svým charakterem a rozsahem zásadn� ovliv�ují

strukturn�-tektonickou stavbu a tím i exploataci slojí. Vyskytují se zde významné 

násunové struktury s výškou zdvihu v �ádech prvních desítek metr�. Jak uvádím dále, jsou 

v nedávné dob� ov��ené, násunové struktury v oblasti 5. kry DP Dolu Darkov klí�ové

pro poznání charakteru a geneze systému kompresních struktur nejen ve východní �ásti 

karvinské díl�í pánve, ale i v rámci celé KDP. Vzhledem ke komplexnosti dat popisujících 

charakter strukturních prvk� a litologickou povahu masívu byla oblast vybrána 

pro posouzení vzájemné genetické a prostorové vazby násunových struktur k celkovým 

strukturn�-tektonickým a litologickým pom�r�m horninového masívu.
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3. METODIKA ANALÝZY 

3.1. Metodika sb�ru dat 
V rámci práce byla shromaž
ována veškerá dostupná d�lní dokumentace z t�ch dol�,

kde byly zaznamenány jakékoliv projevy násunových struktur a doprovodných deformací. 

Základní d�lní mapy, p�ípadn� mapy odvozené, byly p�evedeny do jednotného CAD 

formátu programu Microstation. Tímto zp�sobem byly zpracovány slojové mapy z Dol�

Karviná (lokality Doubrava a �SA), Darkov a �SM. Na základ� takto p�ipravených 

podklad� jsem se pokusil o komplexní analýzu vývoje násunových struktur v karvinské 

díl�í pánvi, s d�razem na její východní �ást.

K analýze byly použity následující zdroje dat: 

mapová dokumentace,   

primární dokumentace,

fotodokumentace, 

geologicko pr�zkumné-vrty, 

m��ení tektonických prvk� in-situ. 

Obr. 20 P�íklad digitální dokumentace - vý�ez z digitáln� vedené základní d�lní mapy, 
sloj 29b.sp.l. (648+649 ), spodní sušské vrstvy. Podle dokumentace OMG Dolu �SM.
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 Z dostupné mapové dokumentace byly selektovány údaje o jednotlivých tektonických 

prvcích. Jednotlivé d�lní podniky OKD p�itom poskytly k zpracování mapové podklady 

r�zného charakteru. Jednalo se zejména o základní d�lní mapy vedené v digitální i klasické 

„papírové“ podob�, mapy zásob a z odvozených map pak geologicko-tektonické mapy 

používané k r�zným ú�el�m (nap�. plánování dobývání). V p�ípad� digitálních podklad�

(viz obr. 20) byly data p�evád�ny do jednotného CAD formátu, výkresu programu 

Microstation (soubory *.dgn). V p�ípad� klasických papírových podklad� byly údaje 

individuáln� digitalizovány. Údaje o tektonických prvcích byly pe�liv� rozt�íd�ny a dle 

charakteru za�azeny do samostatných vrstev výkresu. Odd�len� tak jsou v jednotlivých 

vrstvách CAD systému údaje o násunech, poklesech, rozlišeny jsou také jednotlivé slojové 

úrovn�. Pro lepší názornost pr�b�hu násunových struktur jsou v samostatných vrstvách 

také digitalizovány p�edpokládané pr�b�hy násun�.

Pro d�kladné poznání deforma�ních proces� spojených s násunovými strukturami byla 

prostudována a shromážd�ná primární dokumentace (viz nap�. obr. 21) zachycující tyto 

struktury in situ. Selekce rozsáhlé primární dokumentace byla provedena tak, aby postihla 

charakter násunových struktur r�zné intenzity porušení, z rozdílných stratigrafických 

úrovní v karvinské díl�í pánvi.    

Obr. 21 P�íklad primární dokumentace, konjugované systémy p�esmyk� v porubu 292 206
ve sloji 29b.v.l. (650), spodní sušské vrstvy. Podle dokumentace OMG Dolu �SM.
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Vzhledem k p�ísným bezpe�nostním opat�ením na plynujících dolech OKD byla 

omezen� provád�na také fotodokumentace násunových struktur (viz nap�. obr. 22).   

D�ležité údaje také poskytly geologicko-pr�zkumné vrty. Na základ� údaj�

z geologicko-pr�zkumných vrt� a d�lních d�l byla provedená analýza litologických 

pom�r� ve vztahu ke genezi a prostorové distribuci násunových struktur. Data 

z pr�zkumných vrt� byly jediným zdrojem informací v místech s p�edpokladem výskytu 

násunových struktur, kde nebyly doposud provedeny hornické práce.  

Obr. 22 P�íklad fotodokumentace. Silná mylonitizace proplástku a následné k�ehké 
porušení v nadloží sloje související s intraslojovými násuny, 30. sloj (634), spodní sušské
vrstvy, D�l �SM. Foto R. Grygar 
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3.2. Použité metody a principy strukturn� tektonické analýzy 
Strukturn�-tektonická analýza p�edstavuje komplexní studium deforma�ních struktur 

horninového masivu, mj. p�edevším jejich prostorové geometrie, distribuce a �etnosti.

Na základ� t�chto studií se lze vyjád�it k jejich genezi. K dosažení tohoto cíle lze využít 

komplex postup� a metod kinematické a geometrické analýzy, analýzy p�etvo�ení 

a paleonap��ové analýzy (viz nap�. Davis 1984, Ramsay - Huber 1983, McClay 1987, 

Price - Cosgrow 1990, Pollard – Fletcher 2005 atd.). Strukturn�-tektonickou analýzu lze 

sou�asn� realizovat v regionálním, lokálním a detailním (mezoskopickém) 

a mikroskopickém m��ítku (viz nap�. Nicolas 1984, Passchier – Throw 1996). V rámci této 

práce byla provedena regionální, lokální a v relativn� omezeném rozsahu i detailní analýza. 

Jejich vzájemná konfrontace a syntéza umožnily, na základ� lokálního studia uvnit�

tektonických ker, odvodit kinematiku a zákonitosti geometrie v regionálním m��ítku.

V rámci provedené strukturn�-tektonické analýzy jsem použil známé metody, postupy 

a zvlášt� konfrontace s publikovanými modely deforma�ních proces� (viz nap�. obr 23). 

Vycházel jsem mj. z dynamické klasifikace zlom� (Anderson 1951 in Price - Cosgrow 

1990) podle které lze ur�it nap��ový stav pro základní zlomové deformace jako je pokles, 

p�esmyk a horizontální posun. Andersonova dynamická klasifikace však popisuje pouze 

základní modely vzniku zlomových deformací. Ve skute�nosti však vznikají zlomové 

deformace, které jsou kombinací výše vyjmenovaných základních model�, tj. poklesy nebo 

Obr. 23 Modely vývoje vrásovo-násunových struktur nad zlomovou rampou (curved-ramp 
fault-bend folding, podle Suppe et al. 2004). 
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p�esmyky kombinované s horizontálními posuny (transpresní, transtenzní atd.). Zpravidla 

také dochází k opakovaným pohyb�m po již existujících zlomových plochách nez�ídka

s prom�nlivou sm�rnou složkou pohybu.  

Vzhledem k úloze horizontálních posun� v celkovém vývoji a genezi strukturn�-

tektonické stavby  hornoslezské pánve a zejména pak  karvinské díl�í pánve, byly výsledky 

vlastní analýzy konfrontovány s modely, které se týkají geneze horizontálních posun�

a asociovaných zlom� a deformací. P�íkladem teorie vzniku asociovaných druhotných 

tektonických deformací je mj. klasifikace horizontálních posun� definovaná Moody – 

Hillem (1956 in Price - Cosgrow 1990). I p�es svou zna�nou schemati�nost ji lze �áste�n�

použít p�i hodnocení vzniku asociovaných zlomových struktur.  

Jednou z nejstarších studií vývoje druhotných struktur porušení související s vývojem 

 k�ehkých a duktiln�-k�ehkých st�ižných zón je model prezentovaný Riedlem (Riedl 1974 

in Price – Cosgrow 1990). Princip geneze a geometrie R-st�ih� je z�ejmý z obr. 25.   

Obr. 24  Výsledek numerického modelování vrásovo-násunových struktur a jejích 
propagace na p�edpolí vrásovo-násunové struktury na základ� modelování s využitím 
programu Trishear. Podle  Allmendingera 1998. 
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P�i hodnocení strukturn�-tektonické stavby bylo také vycházeno ze známých 

vzájemných prostorových vazeb jednotlivých strukturních fenomen� (zlom�, vrás, st�ih�)

k orientaci hlavních nap�tí v rámci st�ižných zón (obr. 26).    

Obr. 25 Analogový model vývoje Riedlových st�ih� (Riedle 1974 in Grygar 1997). 
Syntetické R-st�ihy mají shodný smysl jako celkový smysl deformace, antitetické R´-st�ihy
s opa�ným smyslem než celkový smysl deformace.   
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Strukturn�-tektonická analýza násunových struktur byla provedena na základ� již d�íve 

publikovaných prací (nap�. Grygar et al. 1989). Vycházel jsem z p�edpokladu, že vznik 

východních p�esmyk� (násun�) je geneticky spojován s celkovým vývojem hlavních 

násunových struktur hornoslezské pánve (Grygar a Waclawik 2006), p�edevším 

s kinematikou a mechanismem vzniku orlovské struktury (viz obr. 58). Konfrontace 

s výsledky analogových a numerických modelování (Suppe a Medwedeff 1990, Calassou 

et al. 1993, Allmendinger 1998, Mitra S. a Mount V. S. 1998, Hardy S. a McClay K. 1999, 

Johnson a Johnson 2002, Savage a Cooke 2003, Shaw et al. 2004, Guohai J. a Groshong 

R.H.Jr. 2006, Lallemand et al. 1992, Tavani et al. 2006 atd.), stejn� jako srovnání 

se strukturn�-tektonickými pom�ry podobných sedimentárních pánví p�edpolí 

Obr. 26 Orientace zlom�, vrás a st�ih� v zón� dextrálního horizontálního posunu 
(upraveno podle Pluijm a Marshak 1997). 
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a násunových akre�ních klín�, umožnila p�vodní model geneze a vývoje centrálního 

p�esmyku up�esnit a rozvinout.  

Obr. 27 Interpretace analogového modelu demonstrující postupná stádia vývoje
násunových deformací v rámci akre�ního klínu (podle Lallemanda et al. 1992). V p�edpolí
akre�ního klínu z�etelném v závislosti na morfostruktu�e basementu p�edpolí se vyvíjí
ploché násuny s podobnou listrickou geometrií a genezí jako násuny v rámci studované
zóny východního p�esmyku 



Diserta�ní práce doktorského studia   

49

P�i sestavování jednotného digitálního archívu strukturn� tektonických prvk� byla 

samoz�ejm� v�nována také pozornost tektonikám slojového charakteru. Poklesy a násuny 

byly v programu Microstation vzájemn� od sebe rozlišeny p�i�azením k r�zným 

výkresovým (datovým) vrstvám. V programovém prost�edí ESRI ArcGIS 9.3 (modul 

Rose), byla provedena analýza sm�r� násunových a poklesových struktur v rámci 

jednotlivých tektonických ker p�ípadn� vybraných oblastí. Zhotovené r�žicové diagramy 

a sestavené tektonogramy (viz obr. 42, 43, 49) jsou statistickým vyhodnocením sm�rové 

variability slojových zlom� a umož�ují analýzu jejich vztahu k hlavním regionálním 

strukturám.

3.3. Hodnocení geologických a strukturn� tektonických pom�r�
ve vztahu k násunovým strukturám 

Ve studované karvinské díl�í pánvi reprezentují deformované horniny sedimenty 

o r�zných mocnostech a p�etvárných vlastnostech. Nejvýznamn�jším strukturním znakem 

sedimentárních hornin je vrstevnatost. Tato primární vrstevní anizotropie a mechanicko-

reologická povaha cyklických sediment� paralické a kontinentální molasy významn�

ovlivnily charakter jejich deformace. Jedním z hlavních mechanism� regionální deformace 

je ohybový skluz, který je významn� modifikovaný mezivrstevními násuny 

a intrafolia�ními zlomy. Mezivrstevní prokluzy vznikají p�edevším v mén� kompetentních 

Obr. 28 Schematizované �ezy znázor�ující geometrii násun� - systém plochých násun�
a ramp (podle Pluijm a Marshak 1997). 
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horninách (uhlí, jílovce, p�ípadn� prachovce s menší pevností), v kompetentních horninách 

(pískovce, slepence) p�echází násuny do tektonických ramp. Vzniká tak násunový systém 

s plochými úseky („flat“) a tektonickými rampami („ramp“-viz obr. 28).  

 Deforma�ní procesy závisí ve zna�né mí�e na litologických pom�rech. Proto bylo 

nezbytné výsledky strukturn�-tektonickou analýzu doplnit o výsledky analýzy 

litologických pom�r�. Zvláštní pozornost pak byla v�nována vzájemné vazb� litologických 

pom�r� a násunové tektoniky ve východní �ásti karvinské díl�í pánve. Z d�íve 

publikovaných prací (nap�. Grygar et al. 1998, Ptá�ek 1999), ze studované dokumentace 

a také z vlastních m��ení a pozorování in situ na Dole �SM, vyplývají prostorové 

a genetické vazby zejména na linie št�pení slojí (viz obr. 29), litologická rozhraní 

kompetentních a nekompetentních hornin, po�et vrstevních rozhraní atd. V rámci studia 

t�chto vazeb jsem zkonstruoval podrobné litologické profily v místech s nejnov�jšími 

a nejkomplexn�jšími údaji násunových struktur, tedy v dobývacím prostoru Dolu �SM. 

Ve vybraných slojových úrovních jsem na základ� znalostí o vývoji slojí zkonstruoval 

mapu znázor�ující prostorové závislosti násunových struktur k liniím št�pení slojí. 

Obr. 29 P�íklad závislosti pr�b�hu násunové struktury na št�pení slojí, D�l �SM,
sloj 29.b.sp.l.(648), oblast 1. kry. 
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4. STRUKTURN�-TEKTONICKÁ ANALÝZA VÝCHODNÍ 
�ÁSTI KARVINSKÉ DÍL�Í PÁNVE 

4.1. Struktura paleoreliéfu a reliéfu povrchu 
Studovaná oblast se nachází na v. a jv. okraji ostravsko-karvinského h�betu. 

Morfologie poh�beného paleoreliéfu karbonu je zde relativn� velmi �lenitá (viz obr. 14, 30, 

31).  Oblast je na severu omezena d�tmarovickým výmolem sm�ru ZSZ-VJV a na jihu 

bludovickým výmolem, který má z.-v. sm�r. Východní hranici tvo�í výmol pozi�n� shodný 

s �esko-polskou hranici (sm�r SSZ-JJV) a predisponovaný t�šínským zlomem. Dominantní 

eleva�ní strukturou je darkovský h�bet se sm�rem Z-V a z n�j k jihu vybíhající stonavsko-

loucký  h�bet. Menší eleva�ní strukturu tvo�í fryštátský  h�bet, který vybíhá z  darkovského 

Obr. 30 Interpretace poruchových pásem paleoreliéfu karbonu na základ�
morfotektonické analýzy digitálního modelu (upraveno podle Jelínka 2008). 
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h�betu SV sm�rem do d�tmarovického výmolu. Podobn� k SV upadá fryštátský výmol. 

K dalším depresním strukturám pat�í výmol predisponovaný pr�b�hem výrazné kerné 

tektoniky poruchy „X“ a stonavský výmol upadající k jihu do bludovického výmolu, 

vázaný na zlomovou tektoniku karvinského p�íkopu. Topografie (kóty) poh�beného reliéfu 

karbonu v analyzované oblasti je velmi dynamická. Nejvyšších nadmo�ských výšek 

dosahuje reliéf karbonu v rámci darkovského h�betu v západní �ásti DP Dolu Darkov - 

lokalita Gabriela, kde dosahuje +150 m. Nejhloub�ji je karbonský reliéf v bludovickém 

výmolu, kde se pono�uje pod úhlem 25° - 40° až do hloubek p�es 1000 m.  

Ze synoptické mapy reliéfu karbonu a hlavních zlom� (obr. 31) vyplývá, že reliéf 

karbonu byl predisponován významnými tektonickými strukturami. Údolnice v�tšiny 

depresních struktur jsou prostorov� v souladu s pr�b�hy hlavních zlom� a tektonických 

zón. Depresní struktura d�tmarovického výmolu koinciduje s d�tmarovickou tektonickou 

Obr. 32 Tektonické zóny k�ehkého porušení, p�edevším zlomy prokopírované
do sou�asného georeliéfu (upraveno podle Jelínka 2008). 
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zónou (Grygar et al. 1989), depresní morfostruktura bludovického výmolu je obdobn�

predisponována systémem tektonické zóny bludovického zlomu atp. 

Také morfotektonické analýzy provedené v rámci hodnocení moravskoslezské zóny 

(viz nap�. Jelínek 2008) potvrzují význam variských zlomových systému p�i formování 

morfologie poh�beného paleoreliéfu (viz obr. 30). Dominantní zlomový systém 

subequatoriálního a submeridionálního sm�ru se výrazn� projevuje v morfostrukturním 

plánu hornoslezské pánve jako systém subparalelních erozn�-tektonických paleoúdolí 

ozna�ovaných Dopitou et al. (1997) jako výmoly. Tyto zlomové systémy p�vodn�

variského založení (nap�. karvinský p�íkop, t�šínský zlom, bludovický zlom, d�tmarovická 

tektonická zóna, porucha Dora atd.) vykazují rovn�ž rysy alpínské rejuvenace, projevující 

se mj. koincidencí morfostrukturního obrazu poh�beného reliéfu a sou�asného reliéfu 

(viz obr. 30, 32). Potvrzují tak d�ív�jší p�edstavy o alpínském neoidním oživení starých 

variských struktur (nap�. Patteisky a Folprecht 1928, Petránek 1956, Kumpera 1989, 

Grygar a Jelínek 2001 atd.). Také další strukturní charakteristiky jsou potvrzením 

pozd�jších rejuvenací t�chto zlom�. Neoidní aktivitu d�tmarovické zóny dokládá nap�.

pravostranný posun a jemu odpovídající ohyb údolní nivy �eky Odry (Jelínek 2008, viz 

obr. 33). V analyzované oblasti lze rejuvenaci varisky založených zlom� prokázat 

posunutím miocénních obzor� nad albrechtickou poruchou (viz p�ílohy �. 2a,b,c).

Obr. 33 Detail pravostranného posunu a ohyb toku Odry. Je dokladem neoidní aktivity
d�tmarovické zóny, která se prokopírovala z paleoreliéfu hornoslezské pánve
do sou�asného reliéfu (podle Jelínka 2008). 
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Z komplexní morfotektonické analýzy provedené Jelínkem (2008) také vyplývá, 

že dislokace porušující variské strukturní patro jsou komplikované zlomy s relativn�

nep�ímým pr�b�hem. �asto jsou tyto tektonické zóny složeny z více zlom� podobného 

sklonu a pr�b�hu. P�ibližn� paralelní zlomy se �asto vzájemn� propojují, nebo virgují 

do dvou a více zlom� (nap�. obr. 34). Zlomy s menší výškou zdvihu jsou propojeny 

transformními zónami (Burbank a Anderson 2001), p�ípadn� p�echodovými rampami. 

Pozice t�chto variských prokopírovaných struktur z paleoreliéfu karbonu tak neodpovídá 

p�esn� pozici poruch v sou�asném georeliéfu. Reaktivované zlomy s úklonem vyšším 

Obr. 34 Série 3D morfostrukturních �ez� sou�asným reliéfem, paleoreliéfem karbonu
a pr�b�hem uhelných slojí (�. 25, 30, 39a a 40) v DP Dolu �SM. �ezy ukazují charakter
a pr�b�h jednotlivých zlom� tvo�ících karvinský p�íkop, který lze ozna�it jako asymetrický
p�íkop (Jelínek 2007). 
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než 50° se sm�rem k povrchu prokopírovávají p�es sedimenty vn�karpatské prohlubn�

v podob� r�stových zlom�, které jsou složeny z mnoha drobných paralelních zlom�

stejného smyslu a úklonu a systému zlom� k nim antitetických. Výsledný obraz tektonické 

zóny v aktuálním georeliéfu pak není linií, ale širší zónou, která m�že být odsazená oproti 

pr�b�hu v paleoreliéfu až o stovky metr�. Ší�ka poruchové zóny na povrchu pak závisí 

na p�vodní ší�ce poruchové zóny v paleoreliéfu, na velikosti úklonu poruchy, 

na kinematice pohybu na zlomu p�i oživení, na mocnosti pokryvných útvar� a jejich 

litologii. 

4.2. Vrásové a vrásovo-zlomové struktury 
Uložení vrstev v analyzované karvinské díl�í pánvi je dominantn� subhorizontální. 

Generelní úklon vrstev je 10° až 12° k VSV až SV (obr. 17, 29). Ve východní �ásti KDP 

již nelze vrásové struktury spolehliv� vymezit. Deformace se zde realizovala 

prost�ednictvím vývoje regionálních sm�rných (SSV-JJZ až S-J) zlom� (nap�. tektonické 

poruchy karvinského p�íkopu, t�šínský zlom). Tyto zlomové systémy podmínily v�tšinou

antitetickou rotaci jimi vymezených díl�í ker. Sm�r vrstev se zde proto p�ibližuje sm�ru 

hlavních zlom� (viz obr. 17). Výjimkou je však oblast sz. od doubravského zlomu 

na jižním okraji d�tmarovického výmolu, kde jsou na základ� vrtného pr�zkumu 

interpretovány dv� antiklinální a jedna synklinální struktura (viz p�íloha �. 1). Sm�r os 

t�chto struktur je 70°, resp. 5°. Existence t�chto vrásových struktur indikují v�tší kompresi 

severní mobiln�jší �ásti karvinské pánve (viz Grygar et al. 1989).   

Ve studované oblasti lze pozorovat pouze lokální stá�ení sm�ru vrstev. Je z�etelné 

v n�kterých p�íkopových strukturách regionálních zlom�. Lokální zvln�ní vrstev lze 

pozorovat v oblasti 1. kry Dolu �SM, vymezené na severu poruchou „X“ a na jihu 

poruchou „A“, a také v oblasti 2. kry mezi poruchami „A“ a „C“ (viz obr. 59). Lokální 

zvln�ní vrstev je rovn�ž mezi poruchami stonavskou a albrechtická v oblasti karvinského 

p�íkopu. Lze konstatovat, že tyto díl�í zm�ny pr�b�hu vrstev mají souvislost se vznikem

extenzní kerné tektoniky (Grygar a Waclawik 2006). 

4.3. Zlomová tektonika 

4.3.1. Podélné regionální zlomy  
Základní roz�len�ní do díl�ích tektonických ker je zprost�edkováno podélnými 

regionálními zlomy (submeridionálními, tj. p�ibližn� poledníkového sm�ru, až sm�ru SSV-

JJZ, výjime�n� SSZ-JJV) a p�í�nými (subequatoriální) zlomy sm�ru Z-V (až ZJZ-VSV). 
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Tyto regionální zlomy tvo�í základní kostru strukturn�-tektonické – kerné stavby 

analyzované oblasti (viz p�íloha �. 1, obr. �. 17,18). Je pro n� charakteristická zna�ná

mocnost poruchového pásma, které m�že dosahovat �ádov� až desítek metr�. Jak již bylo 

uvedeno výše, �asto jsou doprovázeny postvariskou reaktivaci pohyb�. K hlavním 

podélným regionálním zlom�m pat�í od východu k západu t�šínský zlom, albrechtická 

porucha, stonavská porucha, 1. severojižní porucha a porucha Gabriela.  

T	šínský zlom tvo�í východní ohrani�ení analyzované oblasti. Spolu s ostatními 

strukturami karvinského p�íkopu (albrechtická, stonavská porucha a porucha Olše) tvo�í

regionální extenzní zónu SSZ-JJV až meridionálního sm�ru s ší�kou cca 2-3 km. Východní 

omezení této tahové zóny zd�raz�uje fakt, že v prostoru dnes již zlikvidovaného Dolu 

Morcinek nebyly ov��eny žádné významné zlomy meridionálního sm�ru. Výjimkou 

je pouze zlomový systém vybíhající na severu od t�šínského zlomu s vertikální amplitudou 

p�emíst�ní do 20 m. Sm�rný pr�b�h zlomu je prom�nlivý, genereln� však drží sm�r SSZ-

JJV. Pr�b�h zlomu je z�etelný i v sou�asném reliéfu, což dokládá jeho reaktivaci 

(viz obr. 32). Zlomová plocha se uklání 55° - 65° k ZSZ a vertikální amplituda p�emíst�ní

vzr�stá jižním sm�rem od 50 m až do 130 m. Ší�ka poruchové zóny byla ov��ena 

jak hornickými pracemi (v jižní �ásti DP Dolu �SM), tak n�kolika pr�zkumnými vrty 

a �iní až 5 m. Severní ukon�ení zlomu nebylo bezpe�n� ov��eno. Vzhledem k jeho 

Obr. 35 P�echod t�šínského zlomu p�ekopním d�lním dílem 5302. Z podélného profilu 
je z�ejmé 5 m široké poruchové pásmo prezentované mylonitizovanými horninami (podle
dokumentace OMG Dolu �SM). 
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charakteru se p�edpokládá ukon�ení na p�í�ném regionálním zlomu - poruše „X“ (Janá�ek 

et al. 1987, 1991, Pavlík a Waclawik 1999).

Albrechtická porucha je hlavním �ídícím zlomem karvinského p�íkopu a tvo�í jeho 

východní omezení. Tato struktura regionálního významu za�íná na jihu v oblasti zlom�

beskydského stupn� (Aust et al. 1996) a na severu zasahuje hluboko do polské �ásti 

hornoslezské pánve. V DP Dolu �SM a Dolu Darkov byla ov��ena n�kolika p�ekopními

ražbami a také d�lními díly vyražených ve slojích. Albrechtická porucha je složena 

z n�kolika paralelních zlomových ploch s dv�ma výraznými poruchovými pásmy 

s nápadn�  listrickou geometrií, spojující se jižním sm�rem a sou�asn� i do hloubky 

(viz obr. 34). Úklon je 60° až 65° k Z. Celková amplituda vertikálního p�emíst�ní dosahuje 

až 420 m. V dobývacím prostoru Dolu �SM byla d�lním dílem 3404 ov��ena až 50 m 

ší�ka poruchové zóny albrechtické poruchy.  

Západní omezení karvinského p�íkopu tvo�í stonavská porucha. V S-J sm�ru probíhá 

celou karvinskou díl�í pánvi od d�tmarovické tektonické zóny až po systém tektonik 

bludovického zlomu. V severní �ásti oblasti m�ní sm�rný pr�b�h a na stratigrafické úrovni 

sloje �. 504 se spojuje jižn� od doubravského zlomu s albrechtickou poruchou. Sm�rem 

do hloubky se p�edpokládá postupné spojení s albrechtickou poruchou (viz obr. 34). 

Charakter stonavské poruchy byl ov��en n�kolika d�lními díly, jak z východní nadložní 

kry v DP Dolu �SM, tak ze západní podložní kry v DP Dolu Darkov. Amplituda 

vertikálního p�emíst�ní je zna�n� prom�nlivá. V severní �ásti dosahuje 110 m, posléze 

jižním sm�rem vzr�stá až na 300 m a na jihu osciluje kolem hodnoty 250 m.      

Obr. 36 P�echod albrechtické poruchy p�ekopním d�lním dílem 3404 na úrovni -500 m 
(B.p.v.) a výrazný ohyb vrstev (vlek) v nadložní k�e poruchové zóny. Z podélného profilu 
je z�ejmé až 50 m široké poruchové pásmo tvo�ené mylonitizovanými horninami (podle
dokumentace OMG Dolu �SM). 
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1. severojižní porucha probíhá ve sm�ru SSV-JJZ od poruchy Dora 

až k bludovickému výmolu.  V severní �ásti, mezi suško-stonavským poruchovým pásmem 

a poruchou Dora, se št�pí na dv� díl�í tektoniky. Amplituda vertikálního p�emíst�ní

dosahuje na severu až 65 m a sm�rem jižním se zmenšuje až na 20 m (viz p�íloha �. 1). 

V podložní k�e poruchy Dora bylo ov��eno pravd�podobné pokra�ování této poruchy 

s výškou zdvihu v �ádu prvních metr�. Porucha se uklání k východu a úklon se pohybuje 

v rozmezí 50° - 70° (Janá�ek et al. 1989).  

Porucha Gabriela vybíhá od doubravského zlomu ve sm�ru S-J. Jižním sm�rem

se porucha stá�í až do sm�ru SSV-JJZ. Jižn� od úrovn� poruchy Dora se št�pí na n�kolik 

díl�ích vikarujících pokles�.  V severní �ásti sm�rného pr�b�hu se amplituda vertikálního 

p�emíst�ní zv�tšuje j. sm�rem z 25 m až na 80 m, v j. �ásti dosahuje amplituda na díl�ích 

tektonikách maximáln� 20 m (viz p�íloha �. 1). Úklon se pohybuje od 55° do 70°.   

4.3.2. P�í�né regionální zlomy  
Severní ohrani�ení studované oblasti tvo�í doubravský zlom. Zlom je sou�ástí 

d�tmarovické st�ižné zóny definované Grygarem et al. (1989) a pat�í k významným 

regionálním strukturám. Probíhá nap�í� celou karvinskou díl�í pánví, od orlovské struktury 

k východu až za státní hranici s Polskou republikou. V rámci studované oblasti je uklon�n

k SSV pod úklonem 70°, východním sm�rem se stá�í až do tém�� sm�ru Z-V. Amplituda 

vertikálního p�emíst�ní dosahuje až 500 m, ve studované oblasti se pohybuje kolem 220 m 

a náhle se zmenšuje východním sm�rem (viz p�íloha �. 1).   

Mezi zlomy lokálního významu (nižšího �ádu) lze v DP Darkov a v severní �ásti DP 

Louky za�adit poruchy 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Tvo�í zpravidla hranice geologických ker 

(viz obr. 19). Jejich vertikální amplituda p�emíst�ní se obvykle pohybuje v �ádu prvních 

desítek metr�, výjime�n� až 80 m (porucha �. 6). Sm�r poruchy �. 3 je ZSZ-VJV, sm�r

ostatních poruch osciluje kolem ZJZ-VSV a JZ-SV. Poruchy 1 a 4 jsou uklon�ny k J, 

ostatní k S.  

Jind�išská porucha je západním pokra�ováním poruchy 4 za hranicí karvinského 

p�íkopu. Nepravideln� m�ní sv�j sm�rný pr�b�h, v generelu však probíhá v Z-V sm�ru 

s úklonem k J. Amplituda vertikálního p�emíst�ní dosahuje na východ� až 40 m 

a zmenšuje se západním sm�rem.  

Porucha „X“ pat�í k významným regionálním p�í�ným strukturám. Probíhá ve sm�ru 

VSV-ZJZ s úklonem 60° až 70°. Ov��ená ší�ka poruchové pásma se pohybuje od 20 m 

až do 80 m (viz obr. 37). Západn� od karvinského p�íkopu má porucha „X“ pokra�ování 
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v poruše Dora. Ta sice v t�sné blízkosti p�íkopu snižuje amplitudu vertikálního p�emíst�ní

až na 30 m, avšak její v�tší amplitudu východn� lze vysv�tlit dalšími pohyby p�i formování 

karvinského p�íkopu (Ptá�ek 1999). Amplituda vertikálního p�emíst�ní na poruše „X“ 

dosahuje až 350 m, východním sm�rem od albrechtické poruchy se postupn� zmenšuje, 

když na území Polska dosahuje cca 120 m (porucha dolnokaczynská). Od poruchy Dora 

se odšt�pují poruchy mírovská, resp. oborská, s amplitudou vertikálního p�emíst�ní až 

20 m, resp. 80 m (viz p�íloha �. 1).   

Suško-stonavské poruchové pásmo je antitetickou tektonickou strukturou k poruše 

Dora. Probíhá ve sm�ru ZJZ-VSV v severní �ásti DP Stonava. Úklon dosahuje 50° -  70° 

k SSZ. Amplituda vertikálního p�emíst�ní se pohybuje kolem 30 m. 

Obr. 37 Charakter deformací v poruchovém pásmu poruchy „X“. Z podélného profilu
otvírkového p�ekopu 5000 je dokumentováno 20 m široké poruchové pásmo, tvo�ené
mylonitizovanými horninami, a také další doprovodné zlomy. V kompetentních horninách 
sedlových vrstev se uplat�uje p�edevším st�ižná deformace. Podle dokumentace OMG 
Dolu �SM.

Obr. 38 Charakter deformací v disloka�ní zón� poruchy „A“ v d�lním díle 5000 
na výškové úrovni – 800 m B.p.v. (podle dokumentace OMG Dolu �SM). 
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Porucha Anna, Alžb	ta a Kate�inské poruchové pásmo tvo�í skupinu p�í�ných 

zlom� nižšího �ádu se SSZ úklonem. Úklon zlom� je pom�rn� strmý a pohybuje se od 60° 

až do 80°. Amplituda vertikálního p�emíst�ní na jednotlivých zlomech nep�esahuje 40 m 

a z�eteln� se zmenšuje východním sm�rem. Sm�rem na západ od 1. severojižní poruchy 

se spojují v jednu zlomovou plochu – poruchu Kate�ina s výškou zdvihu až 100 m.  

Významným p�í�ným zlomem je také porucha „A“. Ší�ka poruchového pásma 

se pohybuje v rozmezí 10 – 40m (viz obr. 38). Amplituda vertikálního p�emíst�ní 

se zv�tšuje k Z a u albrechtické poruchy dosahuje až 100 m. Východním sm�rem porucha 

virguje. Východn� od t�šínského zlomu amplituda vertikálního p�emíst�ní op�t vzr�stá

až na 80 m (porucha otrebowská).  

Zlomem nižšího �ádu je porucha „B“. Pro tento zlom je charakteristický velmi 

nepravidelný pr�b�h. Doprovází jej n�kolik antitetických i souklonných zlom�. Amplituda 

vertikálního p�emíst�ní se z�eteln� zv�tšuje do hloubky. Zatímco ve slojových úrovních 

svrchních sušských vrstev se pohybovala kolem 1 m až 2 m, a byla tak p�echázena poruby, 

tak v rámci spodních sušských a sedlových vrstev již osciluje kolem 10 m. Hlavní zlomová 

plocha se uklání k J pod úklonem 55° až 70°.  

Porucha „C“ podobn� jako porucha „B“ m�ní sm�rný pr�b�h. Zlomová plocha 

se uklání k JJV pod úklonem cca 65°.  Amplituda vertikálního p�emíst�ní se výrazn�

zv�tšuje východním sm�rem, v DP Dolu �SM dosahuje až 70m a za t�šínským zlomem, 

na polském území, dosahuje dokonce 150 m.  Zajímavý je také vývoj deformace 

na zlomové ploše sm�rem do hloubky. Zatímco ve slojích sušských vrstev se porušení 

na zlomové ploše realizovalo prost�ednictvím nespojité st�ižné deformace, tak v úrovni 

slojového komplexu slojí 39a a 40 byl ov��en výrazný ohyb sloje v podložní k�e zlomu 

Obr. 39 P�echod poruchy „C“ d�lním dílem 401 325 na Dole �SM – sloj 39a+40 
(512+504), sedlové vrstvy. Krom� st�ihu se deformace realizovala také výrazným ohybem
(upraveno podle dokumentace OMG Dolu �SM). 
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(viz obr. 39). Charakter deformace je ovlivn�n reologickou povahou masívu, kde vystupuje 

slojový komplex s mocností až 8 m, a mén� kompetentní horniny ostravského souvrství 

v podloží. Antitetická k poruše „C“ je jižn� probíhající porucha „D“ s amplitudou 

vertikálního p�emíst�ní kolem 7 m, za t�šínským zlomem nar�stající až na 20 m. 

Jižní omezení analyzované oblasti tvo�í systém syntetických poruch ozna�ovaných 

jako poruchy „E1“, „E2“ a „E3“, spojující se západn� od karvinského p�íkopu v jedno 

poruchové pásmo, ozna�ované jako porucha „X“. Tyto poruchy jsou sou�ásti systému 

bludovického zlomu. Úklon mají  60° - 70° k S. Amplituda vertikálního p�emíst�ní 

poruchy „E1“ je 70 m až 100m, poruchy „E2“ je 10 m až 20 m a poruchy „E3“ je 70 m 

až 80 m. Západn� probíhající porucha „X“ v DP Stonava dosahuje amplitudy 120 m 

až 160 m (Janá�ek et al. 1989). P�i p�echázení poruchy „E1“ na d�lním díle 5301 

(viz obr. 40) jsem mj. dokumentoval dva systémy lineací na zlomové ploše, což sv�d�í

o opakovaných pohybech na zlomu. Dalším d�kazem neoidního oživení v zón�

bludovického zlomu je p�ímý pr�b�h a strmost sráz� v paleoreliéfu (Jelínek 2008).   

Dále je pot�eba zmínit zlomy v pokleslém segmentu karvinského p�íkopu. Krom� již 

vymezených poruch 1, 2 a 3 v severní �ásti DP Dolu Darkov jsou to v jižní �ásti v DP Dolu 

�SM poruchy „F“, „G“ a „H“. Úklon poruch „F“ a „G“ je k J a dosahuje 50°- 65° 

resp. 75° a amplituda je 65 m, resp. 40 m. Porucha „H“ je k ob�ma antitetická a spojuje 

se k Z a do hloubky s poruchou „G“ (Janá�ek et al. 1987). 

Na n�kolika významných p�í�ných zlomech, probíhajících nap�í� DP Dolu �SM

(porucha „X“, „A“ a „C“), lze pozorovat, jak se východn�, v polské �ásti hornoslezské 

pánve, rozd�lují do n�kolika souklonných p�ípadn� antitetických zlom�. To, spolu 

Obr. 40 Charakter deformací realizovaných na poruše „E1“ na d�lním díle 5301 v DP
Dolu �SM . (podle dokumentace OMG Dolu �SM). 
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s faktem, že východn� od t�šínského zlomu nebyly ov��eny žádné významné podélné 

zlomy, sv�d�í o nár�stu extenze ve sm�ru S-J p�i vzniku zlom� v této východní oblasti.  

4.3.3. Horizontální posuny  
M��ením drobn� tektonických prvk� in situ (tektonické ohlazy, striace atp.) se dosud 

v karvinské díl�i pánvi nepoda�ilo jednozna�n� prokázat, vyjma m��ení na Dole Doubrava 

(Danys, Sivek 1976), sm�rovou složku pohybu na zlomové ploše. Již Patteisky a Folprecht 

(1928), ale upozor�ovali, že n�které p�í�né zlomy je nutno považovat za dextrální posuny. 

Jižn� od doubravského zlomu, na poruše Eleonora v DP Dolu Doubrava interpretovali 

sm�rnou složku horizontálního posunutí až o 180 m. Z interpretací na základ� strukturn�-

tektonické analýzy (Grygar et al. 1989, Grygar 1997) vyplývá celková kinematika 

regionálních struktur v pr�b�hu variské tektonogeneze. 

Doubravský zlom, tvo�ící severní omezení studovaného území, je interpretován jako 

jižní omezení d�tmarovické transkurentní st�ižné zóny (Grygar et al. 1989, Grygar 1997). 

Pokud bychom považovali doubravský zlom za �ídící dextrální horizontální posun 

pro studovanou oblast, pak lze (nap�. Riedel 1929 in Price, Cosgrow 1990) p�edpokládat 

možnost horizontálních posun� i na zlomech systém� R, R´ (transtenzních st�ih�) a P 

(transpresních st�ih�) jako druhotnou reakci na horizontální posuny podél �ídícího zlomu 

(Ptá�ek 1999). Na základ� t�chto model�, které již aplikoval Grygar et al. (1989) a Grygar 

(1997) pro podmínky �eské �ásti hornoslezské pánve, lze považovat doubravský zlom 

za �ídící transtenzní zlom, odpovídající syntetickému riedlovu st�ihu.

Pohyby na varisky aktivních zlomech byly oživeny b�hem alpínské tektogeneze.

V d�sledku sedimentárního a tektonického zat�žování sedimentární výplní vn�karpatské

p�edhlubn� a p�edevším p�íkrovy Vn�jších Karpat pak docházelo k ohybu – vývoji korové 

flexury a následnému k „podrotování“ ker (tzv. tillting, viz obr. 41, Grygar a Jelínek 2001). 

Je tedy pravd�podobné, že alpínská rejuvenace �áste�n� zast�ela p�vodní variskou 

kinematiku na p�vodních variských zlomech. 
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Obr. 41 3D pohled na geologickou situaci hornoslezské pánve v�etn� polské �ásti na 
horních 2 modelech („narendrování“ geologické mapy na poh�bený paleozoický reliéf).
Antitetické naklán�ní (tillting) díl�ích tektonických ker podél subequatoriálních zlom� je
patrným p�edevším na spodním detailním pohledu (pouze �eská �ást pánve) od západu ve 
sm�ru ostravsko-karvinského h�betu (podle Grygara a Jelínka 2001). 
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4.4. Analýza intrakerních slojových dislokací 
Uvnit� tektonických ker vymezených regionáln� významnými zlomy je horninový 

masív porušen systémem drobných a tzv. slojových zlom�. Jejich rozlišení je pouze 

smluvní. Slojové zlomy nemají v�tšinou výšku skoku v�tší než n�kolik decimetr�, nejvýše 

1m. Kvantitativní parametry slojových i drobných zlom� jsou navzájem závislé. V zásad�

platí, že malé amplitud� vertikálního p�emíst�ní odpovídá obvykle malá sm�rná délka. 

P�esto slojové zlomy nez�ídka probíhají nap�í� celou tektonickou krou a jsou také 

interpretovatelné ve vertikálních �ezech z nadložních slojí do podložních. Proto i slojové 

zlomy považujeme za významné diskontinuity ovliv�ující vnit�ní stavbu uhelných slojí 

a pr�b�h st�ih� v uhelné sloji.  

P�i tvorb� jednotného digitálního archívu násunových struktur byly v t�ch slojích, 

kde byly násuny evidovány, digitalizovány také poklesové zlomy. V programovém 

prost�edí Microstation byly pak evidované násunové struktury odd�leny od poklesových 

a za�azeny do samostatných databázových vrstev. Toto roz�len�ní následn� umožnilo 

provést selektivn� statistickou analýzu sm�r� násunových a poklesových struktur pomocí 

r�žicových diagram� v rámci jednotlivých tektonických ker, p�ípadn� vybraných oblastí 

pomocí programu ESRI ArcGIS, modul Rose. 

V analyzované oblasti byly vytvo�eny r�žicové digramy sm�r� poklesové tektoniky 

(viz obr. 42) pro oblast 1., 2.a, 2.b, 3. a 4. kry v DP Dolu �SM, dále pro severní a jižní �ást 

DP Stonava a v neposlední �ad� pro západní a východní �ást lokality Gabriela Dolu 

Darkov. Pokud se ve vymezených oblastech vyskytovaly násuny, byly analyzovány zvláš�

(viz kapitola 5).   

Na základ� statistického vyhodnocení lze konstatovat, že všeobecn� p�evládají zlomy 

sm�r� Z-V až ZJZ – VSV a sm�ry SSZ-JJV, tedy takové, které jsou paralelní s výše 

popsanými regionálními p�í�nými a podélnými zlomovými strukturami. V oblasti 2.b 

a 3. kry Dolu �SM, kde p�í�né regionální zlomy prezentované poruchou „C“ a „E1“ 

výrazn� m�ní sm�r až na JZ-SV, lze pozorovat také výraznou zm�nu sm�r� intrakerných 

zlom�. V p�íkopové propadlin� 4. a 1. kry jsou krom� S-J resp. V-Z sm�r� �ídících 

podélných resp. p�í�ných regionálních zlom� z�etelné systémy zpe�ených zlom� se sm�ry, 

odklán�jících se od sm�r� regionálních zlom� maximáln� o 45°. V oblasti 5. kry lokality 

Darkov jsou deformace pravd�podobn� ovlivn�ny také d�tmarovickou st�ižnou zónou, 

když krom� ZJZ-VSV sm�r� jsou zde také patrné sm�ry tém�� paralelní s doubravským 

zlomem.   
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Shromážd�ná strukturní data týkající se poklesových zlom� umožnily provést 

statistické vyhodnocení vnit�ní stavby jednotlivých ker také mimo analyzovanou oblast 

v DP Doubrava a DP Karviná – Doly I (závod �SA). Kartodiagramy sumárních 

r�žicových diagram� sm�r� intrakerných dislokací jsou prezentovány na obr. 43. 

V jižní �ásti této širší oblasti, podobn� jako v analyzované oblasti, p�evládají sm�ry 

paralelní s regionálními p�í�nými zlomovými strukturami. V severní �ásti, v blízkosti 

d�tmarovické st�ižné zóny, zde prezentované doubravským zlomem, se významn�

uplat�ují systémy kosé k sm�r�m hlavních tektonik. Tyto systémy odpovídají zpe�eným 

tzv. Riedlovým R a R´ st�ih�m (viz obr. 25). Nejz�eteln�jší vyvinuty jsou systémy 

R´ st�ih�, orientované SSZ-JJV sm�rem, zastoupeny v DP Dolu Doubrava. Tyto systémy 

zde p�edstavují nejfrekventovan�jší systém drobné slojové porušenosti. 
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5. NÁSUNOVÉ DEFORMACE V KARVINSKÉ DÍL�Í PÁNVI 

5.1. Pozice a charakter násunových struktur 
Jak jsem již nazna�il v úvodu, je jedním z anomálních strukturních fenomén�

karvinské díl�í pánve systém násunových (kompresních) struktur, který je tradi�n�

ozna�ován jako centrální karvinský p�esmyk (nap�. Grygar et al. 1989, Grygar 1996, 

Dopita et al. 1997, Ptá�ek 1999 atd.). P�edevším v západní �ásti pánve (dobývací prostory 

Doubrava a Karviná Doly I) byly dokumentovány díl�í násunové struktury r�zné 

amplitudy (nap�. Hude�ek a Sivek 1977, Kumpera et al. 1990, Dopita et al. 1997). 

Násunové struktury zde byly registrovány již po�átkem 70. let ve slojích u stropu spodních 

sušských vrstev (DP Doubrava - sloj 26 - �.682). Zatímco ve vyšších stratigrafických 

úrovních výška zdvihu (vertikální amplituda p�emíst�ní) na násunech zpravidla 

nep�esahovala mocnost postižené sloje, u báze karvinského souvrství byly ov��eny výšky 

Obr. 44 P�vodní p�edstava o pr�b�hu zóny centrálního p�esmyku (šedá zóna) v rámci 
karvinské pánve se stopami ov��ených díl�ích p�esmyk� v jednotlivých slojích (upraveno 
podle Ptá�ka 1999).
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zdvihu v �ádech prvních desítek metr� (Grygar a Waclawik 2006). Ve východní �ásti 

pánve byly následn� koncem 90. let ov��eny násuny, u nichž výška zdvihu nep�esahovala 

mocnost dislokovaných slojí (viz obr. 46). V souvislosti s postupem t�žebních aktivit 

sm�rem do hloubky byla v posledním desetiletí i ve východní �ásti pánve ov��ena �ada 

násun� regionálního významu.  

Jak ukazují dosavadní zkušenosti z vyšších slojových úrovní (Grygar et al. 1989, 1997, 

Ptá�ek 1999 atd.), centrální p�esmyk není jednoduchá násunová plocha s konstantní 

prostorovou geometrií. Zejména úklonný pr�b�h této struktury je velice prom�nlivý. 

Typické jsou rozsáhlé mezivrstevní dislokace – ploché násuny a dále výrazné tektonické 

rampy (viz obr. 28). Na t�chto rampách dochází p�i akumulaci smykových nap�tí

k „ust�ižení“ v�tšinou ve strop� sloje podél strm�jší p�esmykové plochy (Grygar 

a Waclawik 2006). Následn� násuny pokra�ují v mezivrstevních prokluzech. Mezivrstevní 

prokluzy ve sloji samotné, nebo v bezprost�ední blízkosti sloje, zp�sobují anomální 

deformace sloje podobné budináži a dalším doprovodným jev�m (viz obr. 45). V n�kterých 

úsecích tak dochází k nasunutí uhelné sloje a lokálnímu zv�tšení celkové mocnosti, 

v jiných k jejímu „rozvle�ení“ s následné redukci mocnosti.  Tyto deformace mají typické 

rysy rané, synlitifika�ní deformace plastického stádia. 

Obr. 45 Deformace sloje a pr�vodních hornin v porubu �. 300 203 (D�l �SM), 30. sloj, 
spodní sušské vrstvy. V podélném profilu porubu (zleva) jsou z�etelné tektonické ohlazy
(zrcadla) ve strop� sloje, tektonické rampy a duktilní „budináž“ sloje. Tyto deformace
odpovídají p�echodu násunových dislokací do mezivrstevních prokluz�. Foto P. Waclawik   
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 Dle dosavadních poznatk� lze konstatovat, že násuny v karvinské díl�í pánvi mají 

velmi malé úklony (5° - 35°). Charakteristická je také zm�na úklonu sm�rem do hloubky 

s možností p�echodu do mezivrstevních prokluz�. Dosud ov��ené násunové struktury 

sou�asn� vykazují zna�nou sm�rovou variabilitu (stopy v úrovni jednotlivých slojí).  

 Násuny byly zaznamenány v intervalu 23. až 40. sloje tj. od báze svrchních sušských 

vrstev až po bázi sedlových vrstev. Ve vyšších slojových úrovních se násuny nevyskytují. 

Také v jihozápadní �ásti karvinské pánve tj. na lokalitách Dukla a Lazy nebyly násuny 

ve stratigrafické intervalu exploatovaného karvinského souvrství evidovány. 

Jak vyplývá z obr. 44, dosp�l výzkum v�novaný rozsahu a genezi zóny centrálního 

p�esmyku k p�edstav� o jediné rozsáhlé násunové struktu�e, která vícemén� kontinuitn�

propojuje v�tev nejlépe známou a interpretovanou, tj. výskyty v dobývacích prostorech 

Dolu Karviná-lokality Doubrava a �SA, s pozd�ji postupn� nafáránými ve východní 

exploatované �ásti pánve, tj. na Dolech Darkov a �SM.

Na základ� komplexní analýzy strukturních dat, mapových podklad� a primární 

dokumentace byla Grygarem a Waclawikem (2006) tato relativn� zjednodušená p�edstava 

jedíné regionální násunové struktury modifikována. P�vodn� definovaná zóna západních 

resp. severních násun� v karvinské pánvi (lokality Doubrava a �SA), tj. p�vodn�

vymezené pásmo centrálního p�esmyku (Grygar et al. 1989) netvo�í spojitou zónu 

s východními výskyty násun� v dobývacích prostorech Dol� �SM a Darkov. Nov� proto 

byly vymezeny dv�, prostorovou pozicí nezávislé, avšak geneticky i �asov� sblížené 

a vzájemn� podmín�né struktury. Jedná se o nov� definovanou zónu východního 

p�esmyku a vlastní centrální p�esmyk v p�vodním pojetí (Grygar a Waclawik 2006, 

viz obr. 18, 47, 48, 49, 50, p�íloha �. 1).  

Obr. 46 Násunové deformace ve sloji �. 25 (686), strop spodních sušských vrstev, D�l
�SM. P�íklad prvotní dokumentace ilustruje vývoj násunových deformací v zón�
východního p�esmyku, kdy ve vyšších slojových úrovních dochází k postupnému vyzn�ní 
násun� na hodnoty vertikálních amplitud �ádu decimetr� (podle dokumentace OMG Dolu 
�SM). Profil je orientován JZ-SV sm�rem, tedy paraleln� se zónou východního p�esmyku.
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Obr. 49 Kartodiagram sumárních 
rùžicových diagramù smì rù intraslojo-
vých zlomù ve stratigrafickém rozsahu 
40. až 23. sloje pro Doly Karviná 
(lokality ÈSA a Doubrava), Darkov a 
ÈSM (Grygar & Waclawik 2006). Mapa 
hlavních zlomových struktur pro 
slojovou úroveò 37. sloje karvinské 
pánve podle podkladù IMGE OKD a.s. a 
Ptáèka (1999).
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Obr. 50 Schématické znázornì ní rozsahu 
a intenzity deformace hlavních násuno-
vých (pøesmykových) zón v rámci 
karvinské dílèí pánve. Nárùst intenzity 
(vertikální amplitudy) násunù schématic-
ky vyjadøují  odstíny od žluté po 
èervenou v pøípadì  tektonické domény 
centrálního pøesmyku a obdobnì  od 
žluté po modrou vyjadøují totéž pro 
doménu východního pøesmyku .  
Souèasnì  intenzivní odstíny (èervená, 
resp. modrá) vyjadøují hloubku zóny 
pøesmykù od 40. sloje po stratigraficky 
nejvýše zaznamenané slojové pøesmyky 
na úrovni 23. sloje (Grygar & Waclawik 
2006). Mapa hlavních zlomových 
struktur pro slojovou úroveò 37. sloje 
karvinské pánve podle podkladù IMGE 
OKD a.s. a Ptáèka 1999.
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5.2. Zóna východního p�esmyku 
Na základ� strukturn�-tektonické analýzy násunových struktur byla nov� definována 

zóna východního p�esmyku (Grygar a Waclawik 2006). Klí�ovým pro vymezení této 

struktury je d�lní prostor Dolu Darkov – lokalita Darkov. V této oblasti, která je vymezená 

submeridionální albrechtickou poruchou a dále subequatoriálními poruchami „X“, 

východním pokra�ováním doubravského zlomu a eleonorské poruchy (viz obr. 19), byly 

dokumentovány dva systémy násunových struktur rozdílných sm�r� (viz obr. 47, p�íloha

�. 1). V sedlových vrstvách byl ov��en systém násun� sm�r� SV-JZ až SSV-JJZ s úklonem 

k SZ až ZSZ a stratigraficky výše, v sušských vrstvách, je z�etelný systém násun� se sm�ry 

SZ-JV s generelními úklony k JZ. Tato situace je jedním z klí�ových faktor� vedoucí 

k definování dvou pozi�n� nezávislých násunových struktur, tedy centrálního 

a východního p�esmyku.  

Zóna východního p�esmyku má v generelu SV-JZ pr�b�h (viz také statistická analýza 

sm�r� intraslojové tektoniky – obr. 48). V rámci násunové zóny východního p�esmyku 

se stopy díl�ích slojových násun� sm�rem k JZ stá�ejí do sm�ru ZJZ-VSV. Naopak 

sm�rem k SV se stopy slojových násun� stá�í až do sm�ru SSV-JJZ. Jsou tedy paralelní 

se sm�ry hlavních regionálních násunovo-vrásových struktur hornoslezské pánve 

(orlovsko-buguszovická struktura, michalkovická struktura atd.).      

Stratigraficky nejníže byly násunové struktury zóny východního p�esmyku ov��eny 

ve sloji �. 40 (Prokop). P�i bázi svrchních sušských vrstev, ve sloji �. 23, byly násuny 

zachyceny ve stratigraficky nejvyšší pozici (viz obr. 47, p�íloha �. 1). 

Obr. 51 P�íklady uplatn�ní mezivrstevních a intraslojových prokluz� a násun� s p�echody
do strukturních ramp ve sloji �. 30 (634), spodní sušské vrstvy, D�l �SM (podle 
dokumentace OMG Dolu �SM).
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 Nejjižn�ji byly násuny dokumentovány v dobývacím prostoru Dolu Darkov - závod 3.  

V této lokalit� byly násuny ov��eny v sedlových vrstvách, po�ínaje slojí �. 40 (504) a dále 

tém�� ve všech slojích spodní �ásti sedlových vrstev až po sloj �. 36a (Ptá�ek 1999). 

Celková sm�rná délka ov��ených násun� zde �iní více než 1,5 km. Analogicky, dle vývoje 

v sousedním dobývacím prostoru Dolu �SM, lze také p�edpokládat výskyt násun�

i v sušských vrstvách. Od jihu však do této oblasti zasahuje bludovický výmol a vyšší 

vrstevní jednotky zde proto nebyly zachovány.  

V nejv�tším stratigrafickém rozsahu v zón� východního p�esmyku byly násuny 

ov��eny v rámci dobývacího prostoru Dolu �SM. Stratigraficky nejníže byly zatím 

ov��eny na rozhraní spodních sušských a sedlových vrstev ve sloji �. 33 (608) a nejvýše 

u báze spodních sušských vrstev ve sloji �. 23 (723). Ov��ená celková sm�rná délka 

v rámci DP �iní tém�� 4 km.  

V dobývacím prostoru Dolu Darkov – lokalita Darkov byly ov��eny dva systémy 

násun�. Ve spodních sušských vrstvách, konkrétn� ve slojích 24, 25, 26, 28, 29, 31 a 33, 
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jsou lokalizovány násuny se sm�ry SZ-JV (viz obr. 64). Lze p�edpokládat, že západním 

sm�rem navazují na násuny ov��ené ve slojích 36a a 37e v dobývacím prostoru Dolu 

Darkov – lokalita Gabriela, p�ípadn� až na zónu centrálního p�esmyku. Ve stratigrafické 

úrovni sedlových až spodních sušských vrstev, v rozsahu slojí 39 až 30 (viz nap�. obr. 53), 

byl pak ov��en systém násun� se  sm�ry SV-JZ až SSV-JJZ. Pr�b�h a  charakter  násunové 

zóny východního p�esmyku má všechny atributy násunových struktur karvinské díl�í

pánve, tak, jak jsem zmínil v p�edešlých kapitolách. P�edevším je to uplatn�ní 

Obr. 53  P�íklad násun� v 5. k�e Dolu Darkov (lokalita Darkov) v zón� východního
p�esmyku. Vzhledem k tomu, že pr�vodní horniny jsou tvo�eny kompetentními horninami
(pískovce, slepence) uplatnila se zde zejména st�ižná deformace. Sloj 37e (530), sedlové
vrstvy (upraveno podle dokumentace ODMG Dolu Darkov). Foto: S. Martinek    

Obr. 54 P�echod pásma násun� na díle 239 562 ve sloji �. 39a (512) s detailními 
geologickými profily, D�l Darkov-lokalita Darkov, 5. kra, sedlové vrstvy. 
Ze schematického geologického �ezu je z�ejmá celková výška zdvihu cca 20m (podle 
dokumentace ODMG Dolu Darkov).    
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mezivrstevních a intraslojových prokluz� a násun� (viz obr. 51, 55). V rámci násunových 

deformací tak dochází v maximální mí�e k využití vyšší vrstevní anizotropie vrstevního 

sledu karvinského souvrství.  

 Z konstruovaných strukturních map (obr. 48, p�íloha �. 1) je z�ejmá ší�ka zóny 

východního p�esmyku dosahující v horizontálním pr�m�tu až 3 km. Generelní úklon 

nep�esahuje 10°-15°. Jednotlivé díl�í násuny však dosahují vyšších úklon� 20°-45°. 

Je to podmín�no vznikem intraforma�ních drobných strukturních ramp – st�ih�, na nichž 

p�esmyky „p�eskakují“ do nadloží a mezislojových úsek� vrstevního sledu (viz obr. 52).  

Minimálních úklon� kolem 5° dosahují drobné násuny v rámci intrafolia�ních zlom�

(viz obr. 51). 

Maximální hodnota vertikální amplitudy p�emíst�ní (výška zdvihu) byla ov��ena 

na násunu ve sloji �. 39a, v  dobývacím prostoru Dolu Darkov – lokalita Darkov, 

kde dosahuje až 20 m (viz obr. 54, p�íloha �. 1). V jz. pokra�ování zóny, v dobývacím 

prostoru Stonava (D�l Darkov – závod 3), dosahují výšky zdvihu ve stejné stratigrafické 

úrovni, tedy ve slojovém komplexu slojí �. 39+40, hodnoty pouze 8 m. Tyto konkrétní 

údaje dob�e ilustrují celkovou tendencí nár�stu intenzity deformací, p�edevším transportu 

na jednotlivých díl�ích násunech, sm�rem k SV (obr. 50). Podobný trend je prokazatelný 

Obr. 55 Násunové dislokace se z�etelnými p�echody do mezivrstevních prokluz�
doprovázené ohybovými deformacemi a budináži, dílo 300 142, D�l �SM, sloj �. 30 (634), 
spodní sušské vrstvy. Foto P. Waclawik



Diserta�ní práce doktorského studia   

80

také v ostatních slojových úrovních. Názorným p�íkladem jsou násuny ve sloji �. 33a 

v dobývacím prostoru Dolu �SM, kde v 2.a k�e dosahují výšky zdvihu na násunech 

cca 7 m, ale v severn�jší 0. k�e dosahují až 17 m (viz p�íloha �. 1). Tento trend 

je výsledkem podstatn� v�tší komprese karvinské díl�í pánve v pásmu d�tmarovické 

st�ižné zóny a severn� od ní (Grygar a Waclawik 2006, viz obr. 10, 17). Projevuje se mj. i 

celkovým v�tším zkrácením v Z-V  sm�ru, �emuž odpovídají podstatn� výrazn�jší vrásové 

struktury ve srovnání s oblastí jižn� od d�tmarovické st�ižné zóny (obr. 17).    

  Ze strukturních map a ze shromážd�né prvotní d�lní dokumentace je z�ejmé postupné 

zmenšování (vyznívání) velikosti transportu na násunech z nižších stratigrafických úrovní 

do nadloží. Všechny díl�í násuny východní násunové zóny vykazují výrazný pokles výšky 

zdvihu z hodnot prvních metr� až desítek metr� postupn� na amplitudy �ádu decimetr�

Obr. 57  Strukturn�-geologický SZ-JV �ez 16. krou Dolu Paskov (závod Paskov) v linii
t�ídy �. 604663 (sloje svrchních pet�kovických vrstev) dokumentuje typickou listrickou
geometrii, v daném p�ípad� jihozápadního p�esmyku, s vyzn�ním násun� do flexury, 
v blízkosti báze variského násunového akre�ního klínu. Podle Welsera 1998.

Obr. 56  Pásmo násun� v zón� východního p�esmyku v úrovni sloje �. 28 (674). Výšky
zdvihu v této stratigrafické úrovni dosahují �ádu prvních metr�. Násunové plochy jsou
doprovázeny výraznými ohyby slojí i pr�vodních hornin (upraveno podle dokumentace
OMG Dolu �SM).   
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a nad stratigrafickou úrovní 23. sloje (báze svrchních sušských vrstev) již nebyly zjišt�ny. 

Toto poznání je zcela v souladu s dosud známými projevy násunové tektoniky v celém 

rozsahu násun� v rámci karvinské pánve (Grygar et al. 1989). Tento strukturní vývoj, 

typický vyzníváním násun� do nadloží, doprovázeným charakteristickou listrickou  

geometrií násunové plochy byl v OKR popsán již d�íve v dobývacím prostoru Dolu Paskov 

(viz obr. 57, Welser 1998). Oba p�ípady, stejn� jako �adu podobných, lze vysv�tlit

mezivrstevním skluzem a v generelu pak celkovým odlepením v blízkosti báze variského 

akre�ního klínu p�i jeho násunech na p�edpolí brunovistulika (Grygar a Waclawik 2006).  

Geneticky lze vznik východních násun� spojovat s vývojem hlavních násunových 

struktur hornoslezské pánve, p�edevším s kinematikou a mechanismem vzniku orlovské 

struktury (viz obr. 58).  Dokladem je zejména sm�rová shoda s hlavními násunovými 

strukturami a shodný trend nár�stu intenzity deformací k SSV. Na základ� vývoje 

násunových struktur zejména v dobývacím prostoru Dolu �SM, kde byla zóna ov��ena 

v nejv�tším rozsahu, se nep�edpokládá možnost výskytu dalších násunových deformací 

podobné geneze a rozsahu ješt� východn�ji (Grygar a Waclawik 2006).    

Obr. 58 Numerický model vývoje základních charakteristik p�etvo�ení v oblasti násunovo-
vrásové deformace (fault-propagation fold) s uplatn�ním vrstevní anizotropie (upraveno 
podle Allmendingera 1998). Model vysv�tluje progradaci a postupné vyzn�ní násunových 
deformací v p�edpolí orlovské struktury (karvinské pánvi), p�edevším v zón� východního 
p�esmyku.



Obr. 59 Strukturní (slojová) mapa sloje è. 30 (spodní sušské vrstvy) a  
strukturní  øez (viz linie øezu v mapì) v dobývacím prostoru Dolu ÈSM.
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5.3. Zóna centrálního p�esmyku 
Analýzou dostupné d�lní dokumentace nebylo prokázáno spojení západní a jv. v�tve 

p�vodn� (viz Grygar et al., 1998 a Ptá�ek 1999) jednotné násunové zóny (viz kap. 5.1.). 

Grygar a Waclawik (2006) odd�lují strukturn� i geneticky zónu násun� sm�ru ZSZ-VJV 

v dobývacích prostorech Dolu Karviná a Darkov (lokalita Darkov) od zóny východního 

p�esmyku (viz obr. 18, 50). Nov� tak byl redefinován centrální p�esmyk v p�vodním 

pojetí (viz Grygar et al. 1989).  

Pozi�n� má zóna centrálního p�esmyku v generelu ZSZ-VJV sm�r. V dobývacím 

prostoru Doubrava se však prudce stá�í do sm�ru SSV-JJZ, tedy sm�ru orlovské struktury. 

Z obrazu strukturních map jsou také evidentní obloukovité zm�ny sm�ru jednotlivých 

násun� ve sm�rném pr�b�hu a to opakovan� (viz p�íloha �. 1, obr. 47).  

Stratigraficky nejníže byly násunové struktury ov��eny u stropu porubských vrstev 

v jižní �ásti dobývacím prostoru Doubrava (p�ekop 40407/1, viz obr. 60). Vertikální 

amplituda však zde, ve srovnání s východním p�esmykem, dosahuje podstatn� v�tších 

hodnot. Maximální známá výška zdvihu je 53 m u stropu porubských vrstev, tedy v t�sném 

Obr. 60 Primární dokumentace p�ekopu 40407/1 ve stratigrafické úrovni stropu
porubských vrstev na Dole Karviná - lokalita Doubrava názorn� dokumentuje násunovo-
vrásové deformace zóny centrálního p�esmyku. Celková výška zdvihu v linii tohoto p�ekopu 
p�esahuje 50 m (podle dokumentace ODMG VOKD).

Obr. 61 Konjugované systémy p�esmyk� a doprovodné deformace plastického stádia
v 30a. sloji z prvotní d�lní dokumentace Dolu Doubrava (podle dokumentace ODMG Dolu 
Doubrava in Grygar a Waclawik 2006).
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podloží nejnižší sloje Prokop (�. 40 - 504) karvinského souvrství. Vzhledem k p�edpokladu 

zako�en�ní násunového pásma centrálního p�esmyku hloub�ji v ostravském souvrství lze 

p�edpokládat výskyt násun� i jižn�ji. Tuto p�edstavu dokládají výsledky geologicko-

pr�zkumných vrt� v dobývacím prostoru Lazy provedených v posledním období 

(viz kap. 6). Východn�ji, v dobývacím prostoru Dolu Karviná, závod �SA, byly 

stratigraficky nejníže ov��eny násuny také v úrovni sloje �. 40 (504). Výšky zdvihu 

na násunech však zde dosahují mnohem nižších hodnot. Maximální hodnota dosahuje 

pouze 8 m. Tento fakt dokládá vyznívání zóny centrálního p�esmyku vjv. sm�rem 

(viz obr. 50).    

 Stratigraficky nejvýše byly díl�í p�esmykové deformace zóny centrálního p�esmyku 

evidovány ve sloji �. 26 (682), tedy sloje spodních sušských vrstev (viz obr. 47, p�íloha

�. 1). Jedná se o p�esmyky v dobývacím prostoru Doubrava, výška zdvihu zde dosahuje 

až 4,5 m, tedy relativn� vyšších hodnot. Drobné p�esmyky �ádu prvních decimetr�

(max. 1,5 m – viz obr. 64) byly zaznamenány v úrovni sloje �. 24 (703) v 5. k�e Dolu 

Obr. 62 Násunové a doprovodné duktilní deformace raného synlitifika�ního stádia 
v porubu 37. sloje (sedlové vrstvy) Dolu Karviná – lokalita Doubrava jsou typickou 
ukázkou komplexní deformace v zón� centrálního p�esmyku (podle dokumentace ODMG 
Dolu Doubrava in Grygar a Waclawik 2006). 

Obr. 63 Násuny s rozsáhlými intraslojovými prokluzy a doprovodnou mylonitizaci ve 32a
sloji spodních sušských vrstev Dolu Karviná - lokalita Doubrava (podle dokumentace 
ODMG Dolu Doubrava in Grygar a Waclawik 2006).
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Darkov – lokalita Darkov. Na nižších statigrafických úrovních byly zachyceny násunové 

struktury s výškami zdvihu �ádu jen prvních metr� (viz obr. 65). Násuny s nejv�tší výškou 

zdvihu 4,1 m byly dokumentovány ve sloji �. 31 (634) spodních sušských vrstev. 

Nejhloub�ji byly násuny ov��eny ve sloji �. 33 (605) s výškou zdvihu 3 m (viz obr. 48, 

p�íloha �. 1). Evidence t�chto stratigraficky nejnižších násun� s výškou zdvihu do 4 m také 

dokládá vyznívání zóny násun� centrálního p�esmyku východním sm�rem (viz obr. 50). 

Z hlediska poznání vzájemného vztahu zón centrálního a východního p�esmyku 

je oblast Dolu Darkov - lokalita Darkov klí�ová (Grygar a Waclawik 2006). Zóna 

centrálního p�esmyku zde vyznívá, naopak v zón� východního p�esmyk� zde vertikální 

p�emíst�ní na jednotlivých násunech dosahují nejvyšších hodnot (cca 20 m ve sloji �. 39a – 

viz obr. 47, 50, 54 a p�íloha �. 1).   

Obr. 65 P�íklad intenzivních násunových deformací v zón� centrálního p�esmyku. 
V nadložní k�e násunového pásma jsou z�etelné deformace vrstev prachovc� do p�ekocené
polohy, sloj �. 40, D�l Karviná – lokalita Doubrava (podle dokumentace ODMG VOKD). 

Obr. 64  P�íklad násun� v 5. k�e Dolu Darkov (lokalita Darkov) s SZ-JV sm�rem. Tyto 
násuny svým charakterem navazují na zónu centrálního p�esmyku. Sloj 24, svrchní sušské
vrstvy (upraveno podle dokumentace ODMG Dolu Darkov).   
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Obdobn�, jako v p�ípad� východního p�esmyku, i u centrálního p�esmyku se jedná 

o relativn� široké pásmo díl�ích násun� a násunových deformací (obr. 60, 61, 62, 64). 

V západní �ásti, v blízkosti orlovské struktury nabývají deformace centrálního p�esmyku 

maximálních hodnot (obr. 65). V horizontálním pr�m�tu pásmo centrálního p�esmyku 

dosahuje ší�e až 2,5 km. 

Celková sm�rná délka pásma 

v rámci karvinské díl�í pánve 

je tém�� 10 km. I v p�ípad�

centrálního p�esmyku p�ísluší 

z hlediska mechanismu kom-

presní deformace zásadní úloha 

mezivrstevním a intraslojovým 

prokluz�m (obr. 66, Grygar 

a Waclawik 2006).      

Na rozdíl od geneze 

východního p�esmyku, který 

je geneticky spojován s vývojem 

hlavních násunových struktur 

hornoslezské pánve, p�edevším 

s kinematikou a mechanismem 

vzniku orlovské struktury 

(viz kap. 5.2), je objasn�ní

Obr. 66 P�íklad intenzivních deformací v kompresní zón� centrálního p�esmyku. 32b. sloj, 
D�l Karviná – lokalita Doubrava (podle dokumentace ODMG Dolu Doubrava in Grygar
a Waclawik 2006). 

Obr. 67 Synoptický diagram vysv�tlující interferenci 
dvou deforma�ních faktor� d�tmarovické st�ižné zóny, 
tj. její dextrální sm�rnou komponentu a sou�asn�
poklesový charakter s ní geneticky svázané flexury 
(podle Grygar a Waclawik 2006). Blíže viz text.
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vzniku centrálního p�esmyku podstatn� komplexn�jší a komplikovan�jší. Atypická 

je zejména p�í�ná pozice centrálního p�esmyku vzhledem ke sm�ru orlovské struktury, 

a to nejen v rámci hornoslezské pánve, ale i celé moravsko-slezské zóny (Grygar 

a Waclawik 2006). 

Podle Grygara et al. (1989) jsou deformace v zón� centrálního p�esmyku geneticky 

vázány na mobilitu d�tmarovické st�ižné zóny a sou�asn� vykazují genetický vztah 

k hlavním násun�m orlovské struktury (viz obr. 58). Provedená strukturn� tektonická 

analýza, jakož i shromážd�ní dalších strukturních dat a primární dokumentace, potvrzuje 

výše uvedené spojitosti. Na základ� konfrontace s výsledky analogových a numerických 

Obr. 68 Analogový model (upraveno podle Calassou et al. 1993 in Grygar a Waclawik 
2006) rozvoje kompresních deformací v akomoda�ní zón� násunového akre�ního klínu 
nad p�í�ným vertikálním zlomem (kolmý v��i sm�ru násunové fronty). Pozice jednotlivých 
�ez� v levé �ásti obrázku jsou paralelní s násunovou „frontou“ a jsou vyzna�eny v malém 
schématu analogového modelu uprost�ed naho�e.
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model� (Suppe a Medwedeff 1990, Calassou et al. 1993, Allmendinger 1998, Mitra S. 

a Mount V. S. 1998, Hardy S. a McClay K. 1999, Johnson a Johnson 2002, Savage 

a Cooke 2003, Shaw et al. 2004, Nem�ok et al. 2005, Guohai J. a Groshong R.H.Jr. 2006, 

Tavani et al. 2006 atd.) a také na základ� srovnání se strukturn�-tektonickými pom�ry 

ekvivalentních sedimentárních pánví a násunových akre�ních klín� lze p�vodní model 

geneze a vývoje zóny centrálního p�esmyku up�esnit a doplnit.  

Anomální pozice centrálního p�esmyku má vazbu na dextrální d�tmarovickou st�ižnou 

zónu. Tato st�ižná zóna odd�luje oblast strukturn� vyšších ker karvinské díl�í pánve (oblast 

lokalit Dukla, Lazy, Darkov- závod 3 a Dolu �SM) od strukturn� zakleslé karvinské p�í�né 

deprese (viz obr. 7, 9, 17). Vedle sm�rné dextrální komponenty má tedy d�tmarovická 

zóna sou�asn� charakter poklesové flexury (viz složené šipky na obr. 10 a obr. 67), 

porušené systémem transkurentních poklesových zlom� (d�tmarovický zlom, eleonorská 

porucha, žofinská a jind�išská porucha - Grygar a Waclawik 2006). Tím dochází 

k vektorovému sou�tu transpresní složky nap�tí (viz nap�. Schreurs a Colleta 2002) 

odvozené od dextrálního sm�rného posunu (viz tvar elipsoid� p�etvo�ení v diagramu „C“ 

na obr. 67) a tím k anomálnímu nár�stu napjatosti ve vnit�ní (stratigraficky nižší) zón�

flexury (viz �ervené šipky – diagramy „A“ a „B“, obr. 67).    

D�tmarovická st�ižná zóna mohla b�hem raného stádia pozdn� variských násunových 

deformací fungovat jako tzv. akomoda�ní zóna (viz obr. 68) nad strukturní rampou podloží 

(viz nap�. Calassou et al. 1993, Wilkerson et al. 2002), která kompenzovala výrazné 

kinematické a deforma�ní rozdíly mezi severním mobiln�jším a jižním stabiln�jším 

segmentem karvinské díl�í pánve. Její akomoda�ní funkce souvisela s podstatn� v�tší 

kompresí a východovergentním násunem severního úseku �eské �ásti hornoslezské pánve 

západn� od orlovské struktury, tj. strukturní elevace vrbické kry (viz obr. 9, 10) 

do poklesávající karvinské p�í�né deprese (Grygar a Waclawik 2006). Projevuje se zde 

tedy v jistém smyslu deforma�ní fenomén tektonické extruze (viz nap�. Ratschbacher et al. 

1991) do prostoru s v�tší subsidencí (poklesávající úsek karvinské pánve) a tím i 

uvoln�ním celkové napjatosti.  
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5.4. Geologické a strukturn� - tektonické pom�ry ve vztahu 
k násunovým strukturám v zón� východního p�esmyku 

Primární vrstevní anizotropie a celková reologie cyklických sediment� paralické 

a kontinentální molasy hornoslezské pánve zásadním zp�sobem ovlivnily charakter jejich 

deformace. Jako jeden z hlavních mechanism� regionální deformace se tak uplatnil 

ohybový skluz, který je významn� modifikovaný mezivrstevními násuny a intrafolia�ními

zlomy. Tyto deforma�ní mechanismy se významn� uplatnily jak v zón� centrálního 

p�esmyku tak, v zón� východního p�esmyku.  

Lokalizaci východní p�esmykové zóny spojuje Grygar a Waclawik (2006) mj. jiné 

s pom�rn� výraznými litologickými zm�nami ve vývoji sedlových vrstev ve východní �ásti 

karvinské díl�í pánve tj. v dobývacím prostoru Dolu �SM (Horák 1993 in Dopita et al. 

1997, Dopita et al. 1997, Ptá�ek 1999 atd.), indikované mj. spojením vyšších slojí (512, 

510) se slojí Prokop (viz obr. 69, 70). Podle Ptá�ka (opus cit.) je mocnost sedlových vrstev 

v SZ-JV profilu mezi dobývacím prostorem Dolu Darkov-lokalita 9. kv�ten (závod 3) a jv. 

oblastí Dolu �SM (jižn� od poruchy „C“), redukována z hodnot kolem 240 m na 120 m. 

Jak vyplývá z dokumentace zlikvidovaného polského Dolu Morcinek, dochází východním 

sm�rem k další redukci této stratigrafické jednotky až na hodnotu 46 m (povrchový 

pr�zkumný vrt Kaczyce 23). Tyto litologicky významné zm�ny podmi�ují výrazn�

odlišnou reologii, p�edevším podstatn� menší po�et vrstevních rozhraní. Spojování slojí 

omezuje uplatn�ní mechanismu mezivrstevního prokluzu, který je rozhodující pro výše 

popisovanou genezi plochých mezivrstevních násun�, lokalizujících se p�edevším 

do uhelných slojí. Dochází k zablokování sunutí, vzniku strukturních ramp, p�eskoku

do vyšších stratigrafických �len� vrstevního sledu a nakonec vyzn�ní násunové deformace.

Obr. 69 P�íklad litologického vývoje sedlových vrstev s charakteristickým spojováním 
slojí a r�stem podílu klastik genereln� jihovýchodním sm�rem na p�edpolí brunovistulika
(upraveno podle Ptá�ka 1999 in Grygar a Waclawik 2006). Nep�evýšeno.
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Z d�ln�-geologické dokumentace je z�ejmá prostorová závislost pr�b�hu násunových 

ploch na pozici linie spojení slojí zejména sedlových vrstev (obr. 70). Tyto významné 

litologické anomálie vytvá�ejí predispozici pro vznik strukturních ramp a zablokování 

východního postupu násunové fronty akre�ního klínu (obr. 71, 29). V sušských vrstvách 

Obr. 70 Linie spojení slojí sedlových a spodních sušských vrstev v dobývacím prostoru 
Dolu �SM v kontextu s pr�b�hem zóny východního p�esmyku. Mapa hlavních zlomových 
struktur pro slojovou úrove� 40. sloje. Nár�st intenzity násun� (vertikální amplitudy) 
v zón� východního p�esmyku je znázorn�n barevným p�echodem od žluté po modrou 
(viz obr. 50). 
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byla zdokumentována v�tšina násun� v zón� východního p�esmyku. Tato statisticky 

podložená skute�nost nepochybn� souvisí s postupem intenzity dobývacích prací sm�rem 

do hloubky, kdy byly postupn� dobývány sloje sušských, p�ípadn� i doubravských vrstev 

s následným p�echodem t�žby do slojí vrstev sedlových, ale také p�edevším s anomálním 

litologickým vývojem sušských vrstev. Výrazn� v�tší po�et vrstevních rozhraní v sušských 

vrstvách v porovnání s podložními sedlovými vrstvami, je rozhodující pro vznik plochých 

násun� s rozsáhlým uplatn�ním mezivrstevního prokluzu.   

Litologické �ezy (viz obr 72, 73 a p�íloha �. 3) byly zkonstruovány na základ�

 komplexních údaj� ze základních d�lních map, geologicko-tektonických map a d�lních 

Obr. 71 P�íklad závislosti pr�b�hu násun� na št�pení slojí (viz také obr. 29), sloj
29b.sp.l.v.�. – sp.�.(649, 648), spodní sušské vrstvy, D�l �SM. a, dílo 293 162- z primární
dokumentace je z�ejmý p�echod z plochého pr�b�hu (flat) násun� do tektonických ramp
(ramp) v míst� št�pení sloje. b, dílo 293 241 – násuny p�echází do nadloží v míst� št�pení
slojí (upraveno podle dokumentace OMG Dolu �SM). 

Obr. 72 Litologický �ez A-A´ s pr�b�hy násunových ploch ve 2.a kra Dolu �SM
v stratigrafickém rozsahu spodních sušských vrstev (sloj 25-33). �ez demonstruje 
charakteristický pr�b�h násun� v zón� východního p�esmyku s uplatn�ním mezivrstevních 
prokluz� a pr�b�hy typu „ flat – ramp“. 
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geologicko-pr�zkumných jádrových vrt�. 	ezy jsou lokalizovány v dobývacím prostoru 

Dolu �SM a probíhají nap�í� 0., 1. a 2. krou (viz p�íloha �. 3), v centru zóny východního 

p�esmyku, v míst� s relativn� nejv�tším po�tem zdokumentovaných násunových ploch.  

Z litologických �ez� vyplývají následující skute�nosti týkající se geometrie 

a charakteru nejen díl�ích násun�, ale celé násunové zóny, její vazby k pr�b�h�m násun�,

k litologickému vývoji a také vzájemné vazby násunové tektoniky k tektonice poklesové: 

� charakter násun� odpovídá typu „plochý násun-rampa“ („ramp and flat“ - viz obr. 28, 

Pluijm & Marshak 1997),   

� typické jsou plošší pr�b�hy násun� - mezivrstevní prokluzy zejména v komplexech 

slojí, p�ípadn� nekompetentních horninách (prachovce, jílovce), 

� strm�jší jsou násuny v kompetentních horninách (pískovce, slepence), 

� dochází ke zp�tným násun�m ve vyšších partiích násunové zóny (viz obr. 73), 

� amplitudy vertikálního p�emíst�ní (výšky zdvihu) nar�stají sm�rem do podloží, 

� dochází k postupnému rozši�ování násunového pásma sm�rem do stratigraficky vyšší 

�ásti vrstevního sledu, 

� násuny jsou �asto paralelní s pr�b�hem výrazných, litologicky kontrastních rozhraní 

(prachovec vers. pískovec atp.),  

� nár�st podíl� pískovc� JV sm�rem v rámci sušských vrstev, a s ním spojený pokles 

po�tu vrstevních rozhraní, evokuje vznik strukturních ramp (viz výše), 

� pr�b�hy kompresní násunové tektoniky jsou dislokovány významnými poklesovými 

tektonikami – násunová tektonika je starší než tektonika poklesová. Je však nutno brát 

v úvahu, že pohyby na významných kerných zlomech byly rejuvenovány nap�.

zatížením p�íkrovy karpatské soustavy.      

Obr. 73 Litologický �ez B-B´ s pr�b�hy násunových ploch v 2.a kra Dolu �SM
v stratigrafickém rozsahu spodních sušských vrstev (sloj 25-33). Krom� charakteristických 
násunových deformací v zón� východního p�esmyku se zde uplatnily také zp�tné násuny
(McClay 1987). 
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6. STRUKTURN�-TEKTONICKÉ POM�RY VE VZTAHU 
K HORNICKÉ �INNOSTI V KARVINSKÉ DÍL�Í PÁNVI 

6.1. Vliv tektonických struktur na hornickou �innost 
Hornická �innost je ovliv�ována geologickými pom�ry na ložisku, které jsou obecn�

ozna�ovány jako bá�sko-technické podmínky dobývání. Tyto podmínky následn� ur�ují: 

� zp�sob otvírky, p�ípravy a dobývání, 

� volbu mechanizace ražení d�lních d�l a mechanizace dobývání, 

� �asoprostorové vztahy pr�b�hu hornických prací, 

� �innosti pro zajišt�ní bezpe�nosti pr�b�hu hornických prací. 

Zp�sob otvírky, p�ípravy a dobývání ovliv�ují tyto základní faktory: 

� geologická stavba, zahrnující úložní a tektonické pom�ry, mocnosti slojí, mezislojové 

vzdálenosti, kvalitativní vlastnosti slojí, 

� hydrogeologické pom�ry, 

� fyzikáln�-mechanické a technické vlastnosti uhlí a pr�vodních hornin, 

Obr. 74 Vý�ez geologicko-tektonické mapy, sloj �. 29b.sp.l. (648+649), spodní sušské
vrstvy, D�l �SM, 1. kra. Násunová (�erven�) a poklesová (oranžov�) tektonika byly
limitující pro vymezení porubního bloku 293 102 (podle dokumentace OMG Dolu �SM).   
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� geomechanické pom�ry, 

� náchylnost uhlí k samovznícení, 

� v�trání dol�, plynodajnost, geotermický stupe�.

Strukturn�-tektonické pom�ry, jako jeden z významných faktor� ovliv�ující hornické 

práce, ovliv�ují �asoprostorové vazby jednotlivých porubních blok�. Násuny (v technické 

praxi ozna�ované jako p�esmyky) a poklesy podstatným zp�sobem ovliv�ují velikost, tvar 

(viz obr. 74) a orientaci porub�, p�ípadn� i hornicko-technické podmínky dobývání. 

Z t�chto d�vod� byly a jsou dobývány nepravidelné tvary porub�, což je spojeno 

s pot�ebnými vícenákladovými hornickými pracemi. S cílem maximálního využití 

uhelných zásob jsou tak poruby v pr�b�hu dobývání zkracovány, prodlužovány, p�ípadn�

i reinstalovány (viz obr. 74, 75, 76). Technologické procesy zkracování a prodlužování 

porub� významn� ovliv�ují ekonomiku dobývání. V sou�asné dob�, kdy jsou doly OKD 

vybavovány novými technologiemi (v rámci programu optimalizace produkce-POP 2010) 

masívních konstrukcí velkých hmotností, zajiš�ující bezpe�n�jší dobývání ve velkých 

hloubkách a tudíž složitých hornicko-geologických podmínkách, tento faktor nabývá stále 

Obr. 75 Vý�ez geologicko-tektonické mapy, sloj �. 26a (684), spodní sušské vrstvy, D�l
�SM, 1.a kra. Pr�b�h a charakter pokles� byl limitující pro tvar porubu 260 106, porub 
byl p�i dokopávání pr�b�žn� zkracován (podle dokumentace OMG Dolu �SM).  
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v�tšího významu. P�emís�ování t�chto technologií je �asov� a organiza�n� náro�n�jší a tím 

ekonomiku uhelných dol� ješt� více zat�žuje.   

V porovnání s poklesovou tektonikou jsou násunové struktury v zón� centrálního 

a východního p�esmyku obtížn�ji predikovatelné jak ve svém sm�rném, tak i úklonném 

pr�b�hu. Obtížn�jší prognóza násunových struktur vyplývá z jejich charakteru. Pr�b�hy 

Obr. 76 Vý�ez geologicko-tektonické mapy, sloj �. 29b.sp.l. (648+649), spodní sušské
vrstvy, D�l �SM, 2.a kra. Z d�vodu nar�stající výšky zdvihu násunového pásma k severo-
východu byl porub 294 201 dodate�n� rozd�len na dv� díl�í �ásti (podle dokumentace 
OMG Dolu �SM).   

Obr. 77 Zajiš	ování tektonicky porušeného nadloží sloje zavrtáváním TH rovin, obložením 
d�evem v porubu 300 205, sloj �. 30 (634), spodní sušské vrstvy, D�l �SM.  Foto: R.
Grygar
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násun� typu „ramp and flat“, p�echody do mezivrstevních prokluz�, prudké zm�ny 

sm�rného pr�b�hu násun� jsou charakteristické rysy násunové tektoniky, znesnad�ující 

jejich prognózu. Z toho d�vodu zna�n� komplikují otvírku, dobývání a také projekci 

nových kapacit.  

Pokud jsou p�esmyky a poklesy s p�ízniv�jšími parametry p�echázeny, je to spojeno 

s podstatn� intenzivn�jším zajiš�ováním stropu v porubech a v ražených d�lních dílech. 

Z d�vodu nesoudržnosti tektonicky porušených hornin je nutno provád�t finan�n�

nákladné lepení hornin a slojí, zavrtávání ocelových profil� (TH roviny), vykládání 

výd�evou, pokládání um�lého stropu atd. (viz obr. 77, 78). Vzhledem k pom�rn� plochému 

pr�b�hu násunových struktur, je tyto operace v oblastech jejich výskyt� nutné provád�t ve 

velkém plošném rozsahu. Také ostatní jevy, související s deformacemi v zónách násun�,

komplikují a znesnad�ují exploataci. Mezivrstevní prokluzy jsou potencionálním místem 

odlepení blok� horniny ve strop� dobývaných slojí (viz obr. 77, 78). Díky duktilním 

deformacím (budináž, mylonitizace, flexury) dochází k nenadálým zm�nám mocnosti 

Obr. 78 Zajiš	ování porušeného stropu sloje v porubu 300 203, sloj �. 30 (634), spodní
sušské vrstvy, D�l �SM. Pr�vodní horniny jsou vlivem mezivrstevních prokluz�
nekompaktní a nesoudržné.  Foto: P. Waclawik     
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dobývané sloje mimo technologický rozsah dobývacích komplex�. Pevné pr�vodní 

horniny slojí sušských a zejména sedlových vrstev, je pak nutné rozrušovat trhacími 

pracemi (viz obr. 79).    

Pr�b�hy a charakter tektonických struktur tedy významn� ovliv�ují množství 

vyt�žitelných uhelných zásob, velikost t�žebních a plošných ztrát. Tento fakt, spole�n�

s technologickými operacemi souvisejícími s p�echázením tektonik, významn� ovliv�ují

ekonomiku exploatace uhlí. Z t�chto d�vod� je žádoucí, provád�t d�kladnou strukturn�-

tektonickou analýzu nejen v rámci jednotlivých dobývacích prostor� (d�lních podnik�),

ale i v rámci rozsáhlejších oblastí. Takto získané poznatky pak mohou v kone�ném

d�sledku pozitivn� ovlivnit ekonomiku a bezpe�nost p�i exploataci uhlí v karvinské díl�í

pánvi.

P�isp�t k �ešení t�chto problém� prost�ednictvím komplexního poznání strukturn- 

tektonické stavby horninového masívu bylo jedním z podstatných cíl� této práce. 

Obr. 79 Budináž sloje a mylonitizace související s intraslojovými násuny, sloj �. 30 (634), 
spodní sušské vrstvy, porub 300 203, D�l �SM. Z d�vodu snížení mocnosti sloje
z p�vodních 200 cm až na 70 cm bylo nutno tvrdé pr�vodní horniny rozrušovat trhací
prací. Foto: P.  Waclawik     
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6.2. �asoprostorové vazby násunových struktur k t�žb� v OKD 
V sou�asné dob� je v OKD exploatace soust�ed�na p�edevším do slojí karvinského, 

ale postupn� i ostravského souvrství. Stratigrafická úrove� dobývaných slojí 

je na jednotlivých lokalitách r�zná a závisí zejména na délce exploatace ložiska, plošné 

rozsáhlosti dobývacích prostor a kerné tektonické pozici t�žených slojí. Všechny doly 

v karvinské díl�í pánvi mají v sou�asné dob� zpracovány dlouhodobé výhledy do roku 

2028. Násunové struktury v zón� centrálního a východního p�esmyku komplikují 

v sou�asnosti rozfárávku a samotné dobývání. Vzhledem k pr�b�hu a charakteru násun�

lze i do budoucna o�ekávat komplikace p�i exploataci uhelných slojí v karvinské díl�í

pánvi, zvlášt� v souvislosti s postupem do v�tších hloubek. 

6.1.1. D�l Darkov 
T�žba na Dole Darkov je rozd�lena do t�í dobývacích prostor�. Jedná se o dobývací 

prostor Darkov – lokalita Darkov (závod 2), dobývací prostor Karviná - Doly II – lokalita 

Gabriela a dobývací prostor Stonava – lokalita 9. kv�ten (závod 3).  

Vzhledem k výrazné tektonické �lenitosti probíhá t�žba na lokalit� Darkov v n�kolika 

slojových úrovních. V západní �ásti pole, tj. západn� od albrechtické poruchy, probíhá 

t�žba ve vrstvách svrchních sušských (sloj �. 24). Východn� od albrechtické poruchy 

(5. kra) probíhá t�žba v sedlových vrstvách ve sloji �. 37e. Ve východní �ásti této kry, 

ve stratigrafické úrovni sedlových vrstev, bylo ov��eno n�kolik výrazných násunových 

struktur. Násuny s výškou zdvihu do n�kolika metr� (max. 8m) byly ov��eny ve slojích 

�. 35 (561), �. 36b (546) a �. 37e (530). Ve sloji �. 39a (512) byla v roce 2004 ov��ena 

násunová struktura s výškou zdvihu až 20 m (viz p�íloha �. 1, obr. 48, 54). Jedná 

se o stratigraficky nejhlubší zachycení násunové struktury v zón� východního p�esmyku. 

Vyjmenované násunové struktury zásadn� ovliv�ují otvírku, p�ípravu a dobývání v 5. k�e. 

  Do budoucna se v této lokalit� p�edpokládá s pokra�ováním t�žby až po sloj �. 40 

(504). V západní �ásti, v 1. a 2. k�e, kde se p�edpokládá dobývání slojí sušských 

a sedlových (sloje 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33 a 36 - viz obr. 80), lze vliv násunových 

struktur zóny východního p�esmyku vylou�it. Pouze v severní �ásti této plochy lze 

o�ekávat, zejména v nižších stratigrafických úrovních, díl�í násuny v zón� centrálního 

p�esmyku. Výrazné násuny v 5. k�e rozd�lují již nyní tuto oblast na dv� samostatné 

tektonické kry. Vzhledem k sm�rnému pr�b�hu násun� a výšce zdvihu v �ádech prvních 

desítek metr� budou mít tyto struktury zásadní vliv na rozfárávku a exploataci ve slojích 

sedlových vrstev (viz obr. 80).       
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Na lokalit� Gabriela je v sou�asné dob� provád�ná t�žba u báze sedlových vrstev 

(sloje �. 34, 37, 40). Nyní t�žbu a rozfárávku t�chto porub� nekomplikují výrazn�jší

násunové struktury. Do budoucna lze o�ekávat pouze nevýrazné násuny s výškami zdvihu 

kolem 1 m, na severu v 1. a 4. k�e p�i dobývaní slojí �. 37, 39, 40 (viz obr. 80). 

T�žba na lokalit� 9. kv�ten je soust�ed�na severn� od poruchy Anna do oblasti 2. a 4. 

t�žební kry. Poruby jsou dobývány ve sloji �. 40 (504) a nejsou výrazn� ovlivn�ny 

násunovou tektonikou. Po vydobytí sloje �. 40 se na jihu p�edm�tné oblasti, v 5. t�žební 

k�e, plánuje dobývání slojí porubských vrstev (sloje �. 436, 463, 467). Násunové struktury 

zóny východního p�esmyku tuto t�žbu neovlivní.    

6.1.2. D�l �SM 
Vzhledem k výraznému tektonickému roz�len�ní probíhá t�žba na Dole �SM

v n�kolika slojových úrovních (sloje �. 29, 30, 32, 33a, 36, 40). Násunové struktury 

v minulosti výrazn� ovlivnily rozfárávku a dobývání zejména ve 2.a, 2.b a 0. k�e.

V sou�asné dob� násunové struktury komplikují rozfárávku a dobývání v 1. k�e ve sloji 

�. 30 (634). Výšky zdvihu t�chto násun� dosahují maximáln� 2 až 3 metry, jsou však velmi 

ploché a �asto p�echázejí do mezivrstevních prokluz� s projevy duktilní budináže 

(viz obr. 55). Komplikují tak dobývání na pom�rn� rozsáhlém prostoru (v oblasti 30. sloje 

dosahuje ší�ka poruchového pásma až 700 m). V nejhlubší stratigrafické pozici byly 

násunové struktury zachyceny v nejsevern�jší �ásti dobývacího prostoru Dolu �SM, 

v 0. k�e, u báze sušských vrstev, ve sloji �. 33(608). Výška zdvihu na násunu zde osciluje 

kolem 17 m (viz p�íloha �. 1, obr. 48).  

Do budoucna je plánována t�žba až po úrove� sloje �. 40. Ve v�tší �ásti dobývacího 

prostoru se také plánuje dobývání v porubských vrstvách, ve slojovém komplexu slojí 

�. 463 a 461. Násunové struktury budou do budoucna ovliv�ovat exploataci ve v�tšin�

t�žebních ker, vyjma 2.b, 3. a 5. kry. V západní �ásti 0. kry lze násuny o�ekávat 

p�i rozfárávce a dobývání sloje �. 37, 39 a 40. Lze p�edpokládat výšku zdvihu na násunech 

až 20 m. Po vydobytí posledního porubu ve sloji �. 30 (634), je v oblasti 1. kry z d�vodu

velké tektonické �lenitosti v p�íkopové propadlin� mezi poruchami „X“ a „A“ plánováno 

dobývání již pouze ve sloji �. 32 (624) a �. 33 (608). Násuny zde budou komplikovat 

dobývání p�i dot�žování porub� ve st�ední �ásti kry. V oblasti 2.a kry t�žba pokro�ila do 

hloubky tak, že násunové struktury jsou evidovány pouze v severních okrajových partiích 

kry a tudíž výrazn� neovliv�ují dobývání. Vzhledem k p�edpokladu dobývání v ochranném 

pilí�i jam závodu sever ve slojích �. 33, 39 a 40, lze i v této k�e do budoucna o�ekávat 
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komplikace p�i exploataci. Z d�vodu nutnosti zachování jámových stvol� se p�edpokládá,

že dobývání zde bude provád�no dobývací metodou chodbicování, pomocí kontinuálního 

razícího komplexu (bolter miner), kdy jednotlivé chodby jsou raženy v  samostatné 

svorníkové  výztuži.  Jak  ukazují zkušenosti  z  ražeb  vedených  v  samostatné svorníkové 

Obr. 81 Kompresní složky horizontálních nap�tí odvozené z m��ení metodou 
hydraulického št�pení (hydrofrack) a upravenou metodou odleh�eného jádra v dobývacím 
prostoru Dolu �SM (upraveno podle Ptá�ka et al. 2009, in print). Nár�st intenzity
(vertikální amplitudy) násun� východního p�esmyku schematicky vyjad�ují odstíny od žluté
po modrou (srovnej s obr. 50). Tektonická situace na úrovni sloje �. 37. Zelená linie 
p�edstavuje výchoz sloje na paleoreliéf karbonu.    
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výztuži, je pro stabilitu takto ražených chodeb d�ležitá jejich orientace v��i hlavnímu 

horizontálnímu nap�tí. Vzhledem k této skute�nosti budou sm�ry jednotlivých ražeb 

ovlivn�ny orientací hlavního horizontálního nap�tí a sm�rným pr�b�hem násun�. V oblasti 

dolu �SM, ale i v rámci celého OKR, byla provedena �ada m��ení horizontálního nap�tí

(viz nap�. Staš a Sou�ek 2007, Staš et al. 2008, Ptá�ek et al. 2009 in print) ilustrující 

sou�asné napjatost horninového masívu (viz obr. 81). Po vydobytí zbytkových zásob 

ve slojích �. 29 a 30 se také v oblasti 4. kry již nepo�ítá s dobýváním klasickou dobývací 

metodou st�nování na �ízený zával. Obdobn� jako v ochranném pilí�i jam, je i zde 

projektovaná t�žba metodou chodbicování s minimální projevy na povrchu. V oblasti 

4. kry se p�edpokládá touto metodou vydobýt sloj �. 40.

6.1.1. D�l Karviná 
T�žba na Dole Karviná je rozd�lena do t�í dobývacích prostor�. Jedná se o dobývací 

prostor Karviná – Doly I. – závod �SA, Doubrava – lokalita Doubrava a dobývací prostor 

Lazy – závod Lazy.   

Vzhledem k výrazné tektonické �lenitosti probíhá t�žba na závod� �SA v n�kolika 

slojových úrovních. Severn� od doubravského zlomu, v tektonicky zakleslé 11. t�žební 

k�e, jsou dobývány sloje svrchní sušské – sloj �. 22, 23 a 24 (viz obr. 82). V této �ásti 

dobývacího prostoru se výrazn�jší násunové struktury nevyskytují. V jižní �ásti 

dobývacího prostoru, v oblasti 4. a 8. kry, jsou pak již dobývány sloje u báze sedlových 

vrstev – sloj �. 40. V této stratigrafické úrovni probíhají násunové struktury zóny 

centrálního p�esmyku jižn� od nepojmenované poruchy, kde již byla exploatace ukon�ena. 

V severní �ásti dobývacího prostoru se do roku 2028 p�edpokládá v pokra�ování 

dobývání sušských až sedlových slojí (sloje �. 22, 24, 28, 29, 31, 34, 37, 39 a 40). 

Tato oblast leží mimo dosah zóny centrálního p�esmyku a tudíž se zde násunové struktury 

nep�edpokládají.  

Od roku 2016 se po�ítá s t�žbou v rozsáhlé p�íkopové propadlin� (karvinský p�íkop),

která je vymezena na západ� poruchou Olše a na východ� albrechtickou poruchou. V této 

oblasti jsou poruby projektovány p�edevším ve slojích svrchních sušských (sloje �. 16, 17, 

19, 22, 23, 24 a 26). Násunové struktury zóny centrálního p�esmyku mohou komplikovat 

t�žbu v jižní oblasti 10.  kry ve slojích 23, 24 a 26.  

Jižn� od doubravského zlomu se po�ítá s t�žbou ve sloji �. 40 a také ve sloji �. 495 

porubských vrstev. Zde se již násuny nep�edpokládají.    
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