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ABSTRAKT 

 

Disertační práce se zabývá řadou otázek v oblasti hornoslezské pánve, se zvláštním 

zřetelem na českou část pánve a jaklovecké vrstvy. Úvodní část seznamuje s obecným 

přehledem informací o hornoslezské pánvi jak po stránce geologické, tak i ekonomické. 

Je zde rovněž uveden přehled významných publikací z oblasti geologie hornoslezské 

pánve. Další kapitola podává informace o územním členění pánve, které má velký význam 

pro orientaci v textu i mapových podkladech práce. Součástí je přehled názorů na územní 

členění pánve. Tato část dále definuje význam několika základních geologických termínů 

používaných v práci a popisuje současné posterozivní vymezení hranic hornoslezské 

pánve. Dále se text věnuje litostratigrafii hornoslezské pánve, která je rozdělena do dvou 

rovin. Text nejprve uvádí historii vývoje litostratigrafie hornoslezské pánve jako celku 

a na tuto část  dále navazuje kapitola popisující historii vyčlenění jakloveckých vrstev 

s metodikou jejich vymezení použitou v předložené práci. V uvedených 

kapitolách, které se zabývají historií litostratigrafie, jsou uvedeny pouze nejdůležitější 

práce, ve kterých lze ve většině případech najít další prameny.  

Sledování prostorových změn mocnosti vrstevních jednotek patří k základním 

metodám litofaciální analýzy a paleogeografické rekonstrukce jejich vývoje. Stěžejní 

kapitoly se tedy zabývají celkovým hodnocením vývoje mocnosti a jeho geologickou 

interpretací v konfrontaci s dalšími metodami faciální analýzy, především se sledováním 

vývojem písčitosti a uhlonosnosti vrstevní jednotky. Grafický podklad tvoří mapové 

soubory jednotlivých vývojů zmiňovaných parametrů s litologicko-korelačními řezy 

jakloveckými vrstvami. Vytvořil se tak soubor dokumentace, která se stala základem 

pro definování faciálního vývoje a charakteru depozičního prostředí jakloveckých vrstev 

i vývoje hornoslezské pánve, uvedeného v závěru práce. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: hornoslezská pánev, ostravské souvrství, karbon, jaklovecké 

vrstvy, litostratigrafie, faciální analýza, depoziční prostředí, Česká republika. 



  

 

ABSTRACT 

 

The doctoral thesis deals with questions of the coal-bearing Carboniferous of the 

Upper Silesian Basin, particularly of its Czech part, and Jaklovec Member. General 

geologic and economic information of the coal-bearing Carboniferous of the Upper 

Silesian Basin is presented in the first part. The first part also contains an overview of the 

essential literature related to geology of the Upper Silesian Basin. The next part of the 

doctoral thesis deals with information about zonation of the Basin. This information is 

significant for reference in the text and maps of the thesis. The part gives also an overview 

of chronological progress in Basin structure division, defines connotation of some 

geological terms used in the thesis and describes present determination of post-erosional 

boundaries of the Basin. The lithostratigraphical sequence of the Upper Silesian Basin is 

described in the next part, which is divided into two sections. The first gives a historical 

conception about lithostratigraphy of entire area of the Upper Silesian Basin and the 

second is focused on the Jaklovec Member. The most important historical works and their 

contributions to the lithostratigraphy are mentioned. 

Spatial analysis of thickness variation of strata units is one of the elementary 

methods in the facies interpretation and paleogeographic reconstruction of its development. 

Fundamental parts of the doctoral thesis are focused on evaluation of thickness 

development of Jaklovec Member and its geological interpretation with respect to other 

methods of facial analysis, in particular to the development of the sand content and coal-    

-bearing capacity. Graphic outputs are maps of spatial development of refered parametres 

appended by lithological-correlation cross sections. Created data collection was essential 

for final definition about facies development and character of depositional area of Jaklovec 

Member and for development of coal-bearing Carboniferous of the Upper Silesian Basin 

too. Definition is mentioned in the final part of the doctor thesis. 

 

KEY WORDS: Upper Silesian Basin, Ostrava Formation, Carboniferous, Jaklovec 

Member, lithostratigraphy, facies interpretation, depositional area, Czech Republic. 
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MOTIVACE 

 

Pracovníci oddělení nerostných surovin a geoinformatiky Institutu geologického 

inženýrství HGF VŠB-Technické univerzity Ostrava se již řadu let zabývají studií 

vybraných problémů uhlonosného karbonu v české části hornoslezské pánve. V současné 

době je tato studie rozšířena o spolupráci s pracovníky Państwowego Instytutu 

Geologicznego, Oddział Górnośląski Sosnowiec, díky které bylo studium doplněno 

o významné informace z polské části hornoslezské pánve. Součástí výzkumů na oddělení 

nerostných surovin a geoinformatiky Institutu geologického inženýrství HGF VŠB-            

-Technické univerzity Ostrava je také předložená práce, která je výsledkem mého 

šestiletého výzkumu. Cílem práce je především analyzovat vývoj názorů 

na litostratigrafické členění hornoslezské pánve se zvláštním zřetelem na její českou část 

a jaklovecké vrstvy, dále analyzovat vymezení hranic jakloveckých vrstev a posoudit jeho 

současný stav, a po doplnění datových souborů o údaje z polské části pánve, analyzovat 

vývoj mocnosti, uhlonosnost a písčitost jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi. 

Závěrem by měly zpracováné modely vývoje hlavních paramaterů (mocnost, písčitost 

a uhlonosnost) jakloveckých vrstev podat současný pohled na vývoj jakloveckých vrstev 

v hornoslezské pánvi, umožnit formulovat názor na depoziční prostředí jejich vzniku 

a celkově posoudit význam výsledků výzkumu pro poznání vývoje spodnonamurské 

paralické molasy hornoslezské pánve.  

Mé poděkování patří školiteli Prof. Ing. Martinu Sivkovi, CSc. Rovněž děkuji 

za cenné diskuze a za poskytnutá data pracovníkům Państwowego Instytutu 

Geologicznego, Oddział Górnośląski Sosnowiec, zejména Mgr. Jureczkovi. Rovněž děkuji 

za poskytnuté geologické podklady České geologické službě – Geofondu. 

Práce mohla vzniknout také díky grantu Vývoj vybraných horizontů petřkovických 

vrstev a jejich vliv na geologickou stavbu báze paralického komplexu české části 

hornoslezské pánve (Interní grant HGF), doba řešení 2008. Dále byl vznik disertační práce 

podpořen grantem Geologie vybraných horizontů hornoslezské pánve (Studentská grantová 

soutěž SP/20103), doba řešení 2010. 
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1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE  

 

Přírodní zdroje jsou základním předpokladem existence lidské společnosti. 

Významnou roli mezi nimi zaujímají nerostné suroviny. Z nich zvláště palivoenergetické 

suroviny (uhlí, ropa, zemní plyn a uran), které zabezpečují rozhodující podíl výroby 

energie, mají pro lidskou společnost klíčový význam. Od počátků využívání 

palivoenergetických surovin, si mezi nimi udržuje přední pozici uhlí, přičemž predikce 

budoucího vývoje shodně naznačují, že tomu tak bude i nadále.  

 Hornoslezská pánev (dále též HP) je v současnosti ekonomicky nejvýznamnější 

evropskou černouhelnou pánví. Ročně se v ní vytěží asi 91 mil. t černého koksovatelného 

a energetického uhlí. Větší  část těžby (87 %) připadá na Polsko (v roce 2008 79 mil. 

t, zdroj: Coal Facts 2009) na jehož  území se nachází přibližně dvě třetiny plošné rozlohy 

pánve. Zbylých 13 % (v roce 2008 12 mil. t; Starý et al. 2009) je vytěženo v České 

republice, které patří zbývající, přibližně jedna třetina pánve. Těžby v pánvi poklesly 

zejména na počátku devadesátých let minulého století v souvislosti s transformací 

ekonomik obou států. Později se těžby stabilizovaly, takže dnes klesají jen mírně.  

 Ekonomické důvody nejsou to jediné, proč hornoslezská pánev je geologickým 

objektem mimořádného významu. Hornoslezská pánev je totiž zajímavá i z hlediska 

historie svého geologického vývoje. Její deposita se vyvíjejí z podložních vrstevních sledů 

počínaje devonem a pokračují sedimenty karbonského stáří. V polské části pánve 

se v jejím nadloží nacházejí i deposita permského a dokonce i druhohorního stáří. 

To umožňuje studovat v pánvi transformaci vápencové ve flyšovou sedimentaci, zvrat 

neuhlonosné, relativně hlubokomořské sedimentace v uhlonosnou sedimentaci paralické 

molasy, ale i následný přechod paralické molasy v molasu limnickou. Pánevní deposita 

však současně dokumentují i postupný zánik uhlonosné sedimentace v pánvi i závěrečné 

fáze jejího vývoje, charakteristické postupným zaplňováním pánve a ukončením 

sedimentární etapy jejího vývoje.  

 Pro vědecké studium zákonitostí sedimentologického i paleogeografického vývoje 

uhlonosných pánví evropských variscid, jejich vztahu k vývoji variské soustavy, existují 

v hornoslezské pánvi optimální podmínky. Přispívá tomu také v neposlední řadě i relativně 
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dobrá, i když nerovnoměrná, geologická prozkoumanost pánve. To jsou hlavní 

příčiny, proč problémům historie geologického vývoje hornoslezské pánve, byla věnována 

řada vědeckých, teoretických i praktických prací. Ty byly zaměřeny v podstatě do všech 

oblastí geologie. Práce sledující vývoj geologických fenoménů ve větších oblastech pánve 

jsou však poměrně vzácné, stejně jako práce obsahující obecně založené syntézy. Jen 

vzácně v literatuře hornoslezské pánve pak nacházíme práce zabývající se společně českou 

i polskou částí pánve. Státní hranice mezi Polskem a Českou republikou vystupuje 

ve většině prací jako umělá hranice pánve. To má vliv na charakter výsledků prací 

i na možnosti jejich interpretace.  

Publikace druhé poloviny dvacátého století byly z velké části založeny 

na výsledcích rozsáhlého povrchového i důlního průzkumu, ale také na poznatcích 

z otvírky nových dolů. Tento trend započal v české i polské části pánve začátkem 

padesátých let minulého století a končil na přelomu osmdesátých a devadesátých 

let, s přechodem ekonomik obou států  na tržní hospodářství. Z rozsáhlé palety 

prací, které bezprostředně navazovaly na tento vývoj, je třeba jmenovat zejména dvě studie 

vzniklé z popudu Českého geologického úřadu, které jsou odborné veřejnosti známé 

pod jménem „surovinové studie“. Jde v obou případech o manuskript, zpracovaný 

autorským kolektivem, který vedl Weiss. Studie s názvem „Surovinová studie čs. části 

hornoslezské pánve“ byly zpracovány ve dvou etapách. Etapa I je z roku 1969 (Weiss 

1969), etapa II pak z roku 1975 (Weiss 1975). Kromě textové části obsahují studie 

rozsáhlý datový materiál, který následně posloužil jako východisko pro řadu dalších prací. 

Mezi vybranými publikacemi je nutno uvést také Havlenovu práci z roku 1977 (Havlena 

1977). Jedná se o jeho doktorskou práci „Namurská molasová etapa a středoevropské 

Variscikum z hlediska poměrů v hornoslezské pánvi“, který autor později rovněž 

publikoval v upravené podobě (Havlena 1982). Jde o ojedinělou práci v literatuře 

hornoslezské pánve, ve které se autor zabývá jednak hornoslezskou pánví jako celkem 

(to je společně s její polskou a českou částí), jednak obsahově je práce orientována 

zejména do teoretických otázek vývoje pánve a její paleogeografie v namurské etapě jejího 

vývoje. Z českých prací nelze pominout publikaci sestavenou autorským kolektivem 

pod vedením Dopity „Geologie české části hornoslezské pánve“ (Dopita et al. 1997). 

Kniha je odbornou veřejností zkráceně označována jako „geologická 

monografie“, což v zásadě odpovídá jejímu obsahu a pravděpodobně i snaze autorů 
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navázat na tradici vydávání monografii, která v české části pánve nepochybně existuje: 

(Jičínský 1865), (Jičínský 1885), zejména pak nejznámější z monografií „Kamenouhelné 

doly ostravsko-karvinského revíru“ z roku 1928 (Folprecht, Patteisky 1928) a (Šusta 

1928a). Z polských prací je to především obsáhlá monografie, kterou vydal Instytut 

Geologizcny Warszawa v roce 1972, pod názvem „Karbon Górnośląskiego Zagłębia 

Węglowego“ (např. Dembowski 1972a, Kotas Malczyk1972a aj.). Autoři jednotlivých 

kapitol monografie se podrobně věnují nejdůležitějším otázkám geologie polské části 

pánve. Zmínit je rovněž nutno atlasy, které v publikacích o geologii polské části 

hornoslezské pánve mají dlouhou tradici. U jejího vzniku stál Doktorowicz-Hrebnicki 

(1959a, 1959b, 1960 a další – pozn.: první mapy byly vydávány jednotlivě). Jako reakce 

na intenzivní geologický průzkum vznikl atlas uhlonosnosti hornoslezské pánve (Czekaj 

et al. 1964, nově Kwarciński et al. 1999) a řada dalších. Zmínit je třeba atlas geologických 

podmínek hornoslezské pánve (Jureczka et al. 2005), který zahrnuje i českou část 

pánve, kdy členy autorského kolektivu, který pracoval pod vedení Jureczky, byli i čeští 

geologové Dopita a Martinec. 

Obsahové a metodické zaměření existujících publikací o geologii hornoslezské 

pánve, posouzení jejich aktuálnosti ve vztahu k novým informacím získaných průzkumem 

od doby jejich vzniku, bylo rozhodující pro stanovení věcného zaměření a tedy i pro určení 

cílů mé disertační práce. Ta vznikala v autorském kolektivu oddělení nerostných surovin 

a geoinformatiky Institutu geologického inženýrství VŠB-Technická univerzita Ostrava. 

Pracovníci oddělení se dlouhodobě zabývají otázkami geologie české části hornoslezské 

pánve (dále též ČHP). Hlavním cílem jejich výzkumu je objasnění historie geologického 

vývoje pánve, vývoje litostratigrafických jednotek a hlavních litostratigrafických horizontů 

v pánvi. Snahou kolektivu je rozšířit své výzkumy na celou oblast hornoslezské pánve 

na základě spolupráce s polskými geologickými pracovišti. Do výzkumu oddělení jsem 

se zapojila již v průběhu svého vysokoškolského studia v roce 2005. V rámci činnosti 

oddělení jsem se soustředila na geologické problémy jakloveckých vrstev v české části 

hornoslezské pánve. Na toto téma jsem také zpracovala diplomovou práci „Některé otázky 

geologicko-báňského vývoje jakloveckých vrstev v české části hornoslezské 

pánve“, kterou jsem obhájila v roce 2007 (Kandarachevová 2007). Ve výzkumu vývoje 

jakloveckých vrstev jsem pokračovala v rámci prezenčního doktorského studia. Podrobně 

jsem prostudovala veškeré geologické profily vrtů z povrchu a vybraných důlních 
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vrtů, které zastihly jaklovecké vrstvy. Studovala jsem rovněž další geologickou 

dokumentaci i vrtná jádra z důlních vrtů probíhajícího průzkumu v karvinské části pánve. 

Díky spolupráci autorského kolektivu oddělení nerostných surovin a geoinformatiky 

s pracovníky Państwowego Instytutu Geologicznego, Oddział Górnośląski Sosnowiec 

(dále PIG Sosnowiec), jsem měla příležitost studovat i dokumentaci o vývoji jakloveckých 

vrstev v polské části pánve a konzultovat problémy geologické stavby polské části pánve. 

To mi umožnilo publikovat své poznatky a využít je ke zpracování prací, které jsou již 

publikovány, případně jsou akceptovány k vydání či připravovány do tisku. 

Tyto práce, spolu s dalšími výsledky mého výzkumu, se staly základem pro sestavení 

tohoto textu. V některých případech jsem musela jejich původní text drobně upravit 

a to buď věcně, v případech když od doby jejich otištění jsem získala nové 

informace, nebo pouze jazykově, aby jejich text navazoval na vlastní text práce.  

 Má doktorská práce sleduje cíle, které byly stanoveny v začátku doktorského 

studia, a které byly dále doplňovány a zpřesňovány v průběhu výzkumu. Hlavní cíle mé 

práce je dnes možno definovat následujícím způsobem: 

1. Analyzovat vývoj názorů na litostratigrafické členění hornoslezské pánve se zvláštním 

zřetelem na její českou část a jaklovecké vrstvy. 

2. Analyzovat vymezení hranic jakloveckých vrstev a posoudit jeho současný stav. 

3. Po doplnění datových souborů o údaje z polské části pánve analyzovat vývoj 

mocnosti, uhlonosnost a písčitost jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi. 

4. Na základě analýzy zpracovaných mapových podkladů podat současný pohled na vývoj 

jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi, formulovat svůj názor na depoziční 

prostředí jejich vzniku a posoudit význam výsledků  výzkumu pro poznání vývoje 

spodnonamurské paralické molasy hornoslezské pánve. 
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2 VYMEZENÍ HRANIC A ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ HORNOSLEZSKÉ PÁNVE  

 

Územní členění pánve má pro orientaci v textu i mapových podkladech práce velký 

význam. Je používáno při popisu jednotlivých geologických fenoménů a slouží 

i pro orientaci v grafických přílohách práce. Vysvětlit v práci použité územní členění 

je nutné také proto, že územní členění pánve se v čase měnilo. Nejdříve je však nutno 

definovat význam několika základních geologických termínů používaných v práci a popsat 

současné posterozivní vymezení hranic hornoslezské pánve.  

Hornoslezská pánev (HP), v Polsku označována jako Górnośląskie Zagłębie 

Węglowe (GZW), někdy také Zagłębie Śląsko-Krakowskie (Dembowski 1972a), případně 

i Polskie Zagłębie Węglowe (např. Czarnocki 1935), je sedimentární prostor přibližně 

trojúhelníkového tvaru, vyplněný deposity svrchního uhlonosného (produktivního) 

karbonu. Vývoj jednotlivých vrstevních jednotek je však v ploše pánve značně 

složitý, takže uhlonosné vrstvy v jedné části pánve mohou být v jiné neproduktivní. 

Rovněž hranice spodního a svrchního karbonu se nekryje s hranicí neproduktivního 

a produktivního karbonu, ale probíhá v jejím stratigrafickém podloží. 

Hornoslezská pánev je součástí plošně rozlehlé moravskoslezské paleozoické 

pánve, která se nachází na vnější straně variského horstva, ve stejné pozici, jako jiné 

evropské černouhelné pánve (např. ruhrská pánev). Podloží moravskoslezské paleozoické 

pánve tvoří horniny brunovistulika. Její výplň je tvořena převážně deposity devonského 

a spodnokarbonského stáří, v jejichž nadloží se nachází sedimenty hornoslezské pánve. 

Sedimenty hornoslezské pánve vystupují na povrch pouze v několika plošně 

omezených odkryvech (např. v Ostravě, mezi Ostravou a Karvinou, v okolí měst 

Zabrze, Chorzow, Katowice a Rybnik). Některé z těchto výchozů dnes v důsledku 

antropogenní činnosti již neexistují. Většina plochy hornoslezské pánve je překryta 

mladšími sedimenty permu, triasu a jury, které jsou známy pouze z polské části 

pánve, zatímco neogenní uloženiny karpatské předhlubně a příkrovy Vnějších Karpat 

se vyskytují v polské i české části hornoslezské pánve. 

Vymezení hranic hornoslezské pánve doznávalo v průběhu let značných změn. 

Hlavní příčinou těchto změn, je skutečnost, že až na malé výjimky, jsou sedimenty 

hornoslezské pánve překryty mladšími uloženinami. Znalosti o vývoji hornoslezské pánve 
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se proto zprvu koncentrovaly pouze do míst, kde sedimenty s uhelnými slojemi vycházely 

na povrch. Z těchto míst pak pokračovalo osvojování uhelných ložisek, zvětšovaly 

se prozkoumané plochy pánve i naše znalosti o její stavbě a plošném rozšíření 

jejich sedimentů. Zejména rozsáhlý průzkum v druhé polovině dvacátého století znamenal 

průlom v poznání stavby i plošného vývoje pánve. Z jeho výsledků vychází i současné 

vymezení hranic hornoslezské pánve.  

Hovoříme-li o vymezení hornoslezské pánve, máme na mysli vymezení pánve 

v jejich posterozních hranicích. Většina geologů, kteří se zabývali geologii hornoslezské 

pánve, se domnívá, že původní, preerozivní plošný rozsah pánve byl podstatně větší 

(např. Havlena 1964, Havlena 1977, Dopita a Kumpera 1993, Gabzdyl 1994). V odhadu 

velikosti preerozivního plošného rozsahu pánve však existují značné názorové rozdíly. 

Nelze se tomu divit, vždyť rozdíly v názorech existují i na velikost posterozivního 

plošného rozsahu pánve. Je to způsobeno především tím, že hornoslezská pánev je pánví 

zakrytou, přičemž převážná část její posterozní hranice je výsledkem interpolace, často 

i extrapolace mocnosti pánevních sedimentů, ale i geologické a strukturně-tektonické 

stavby pánve. Velikost plošného rozsahu pánve se proto u různých autorů liší. Na příklad 

Dopita et al. (1997) udává pro plochu celé hornoslezské pánve hodnotu 

7000 km2, pro českou část pak 1550 km2 (22 %). Dembowski (1972a) hovoří o celkové 

ploše mezi 5500–6479 km2 (menší hodnota by měla odpovídat ploše pánve s výskytem 

uhelných slojí). Dembowski při svém stanovení plochy hornoslezské pánve vycházel 

z hodnoty 1000 km2, kterou pro českou část pánve udával Havlena (1964). 

V případě, že bychom použili hodnotu, kterou pro českou část pánve uvádí Dopita et al. 

(1997), získali bychom v podstatě velmi podobnou hodnotu, jakou pro celkovou plochu 

pánve udával Havlena (1964). 

Západní hranice pánve (obr. 1) probíhá přibližně ve směru SSV–JJZ (od města 

Toszek, západně od měst Gliwice, Rybnik a Ostrava, do blízkosti Nového Jičína). V SSZ 

rohu pánve u města Toszek se stáčí přibližně do směru Z–V, aby jižně minula město 

Tarnowskie Góry a protla SV roh hornoslezské pánve. Východní hranice pánve probíhá 

ze SV rohu pánve ve směru SZ–JV, přibližně v polovině vzdálenosti mezi městy Chrzanów 

a Olkusz, JZ od města Kraków, aby v okolí města Myślenice se dostala do JV rohu pánve. 

Jižní hranice pánve má komplikovaný průběh. Je v celém rozsahu překryta karpatskými 

příkrovy. Hranice je vyklenuta k severu, přičemž její nejseverněji položený úsek probíhá 
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po severním okraji města Bielsko-Biała. Její průběh je komplikován tektonickými 

poruchami, které mohou mít souvislost s karpatskou příkrovovou stavbou. Značná část 

hranice pánve má erozivní charakter. Jižním směrem od hranice pánve vystupují na reliéf 

Českého masivu statigraficky starší jednotky moravskoslezské paleozoické pánve, včetně 

jejího krystalického podloží brunovistulika. Existují však i úseky, kde omezení pánve 

je tektonické. Známy jsou i samostatné, tektonicky omezené kry produktivního karbonu 

(např. jablunkovský příkop). V JZ rohu pánve, v blízkosti města Rožnov pod Radhostěm, 

je pánev omezená tzv. zlomovým pásmem beskydského stupně. V jižním křídle této 

struktury se uhlonosné sedimenty hornoslezské pánve noří do hloubek 2–3 kilometrů. Jde 

o plochu, která se již do běžných studií o hornoslezské pánvi nezahrnuje. Její plošný rozsah 

není blíže znám. O možném vývoji produktivního karbonu v této ploše se usuzuje 

na základě profilu vrtu Jablůnka I, lokalizovaného SZ od Vsetína (Polický a Honěk 1984). 

Výše popsaná plocha, představuje plošný výskyt svrchnokarbonských 

deposit, jejichž příslušnost k hornoslezské pánvi je nezpochybnitelná. Mimo 

tuto plochu, existují vrty, které ověřily svrchnokarbonská deposita (zpravidla ve velkých 

hloubkách). Na příslušnost takto ověřených ploch k hornoslezské pánvi však nemusí být 

jednotné názory. Jako příklad takové plochy lze uvést tzv. němčičskou pánev, ležící JZ 

směrem od Valašského Meziříčí, ve směru teoreticky možného pokračování hornoslezské 

pánve. 
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Obrázek 1 – Zjednodušená geologická mapa hornoslezské pánve (Aust et al. In Dopita et al. 1997, 

Jureczka et al. 1995) 

 

Územní členění hornoslezské pánve vychází z geologické a strukturně tektonické 

stavby pánve, přičemž se zpravidla přihlíží i k jejímu hospodářskému členění. Jelikož 

názory na všechny tři výše uvedené aspekty doznávaly v čase změn, měnilo se i územní 

členění pánve.   

 Přehled vývoje územního členění české části pánve uvádí Dopita et al. (1997). 

Práce obsahuje i návrh členění české části pánve, který od doby vydání této publikace 

je v zásadě respektován i jinými autory. Toto členění drobně upravil Sivek et al. (2003). 

Tato upravená podoba je použita i v předložené práci. Plocha české části hornoslezské 

pánve se dělí na dvě oblasti. Severní oblast je oddělena od jižní příčným bludovickým 

zlomem. Oblasti se dále dělí na menší jednotky označované jako části. Vymezení oblastí 

a částí hornoslezské pánve je znázorněno na (obr. 2) V textech geologických publikací 

se při popisu plošného vývoje geologických fenoménů setkáváme také s použitím místních 
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názvů (např. na Karvinsku, Ostravsku), případně je lokalizace vztažena 

k významným, většinou i známým geologickým strukturám (např. „v petřvaldské 

brachysynklinále“, „v ostravské dílčí pánvi“). 

 

Obrázek 2 – Územní členění hornoslezské pánve (Dopita et al. 1997, Sivek et al. 2003, Czarnocki 1935) 

 

Popis a mapu územního členění polské části pánve, nacházíme už v monografické 

práci, kterou publikoval Czarnocki (1935). Jeho územní členění pánve je založeno 

v podstatě na technicko-ekonomických kritériích možností využití uhelných zásob 

(resp. rozvoje uhelného hornictví) v jednotlivých částech pánve. V pozdější polské 

literatuře o hornoslezské pánvi již taková členění nenacházíme, zejména ne jejich mapovou 

podobu. S písemnou formou územního členění pánve se však v některých pracích 

(např. Kotas, Malczyk 1972a) setkáváme. Na základě prostudování nejdůležitějších 

základních publikací o geologii polské části hornoslezské pánve, v nichž se územní členění 

pánve vyskytuje, jsme se o mapovou podobu návrhu takového členění pokusili, přičemž 

jsme v zásadě využili členění, jak ho navrhl Czarnocki (1935). Důvodem, proč jsme zvolili 

tento přístup, je především skutečnost, že i členění české části pánve (byť vytvořené 

až v devadesátých letech minulého století) je rovněž v podstatě založeno na technicko-       
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-ekonomickém významu jednotlivých částí pánve a jejich geologických podmínkách. 

Hranice jednotlivých částí pánve jsou podobně jako v české části pánve položeny zejména 

do významných geologických struktur. Takto sestavený „Návrh členění polské části 

hornoslezské pánve“, který lze označit jako předběžný, byl použit pro sestavení (obr. 2). 

Předpokládáme, že jeho konečná podoba bude výsledkem další spolupráce s pracovníky 

PIG (Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski Sosnowiec). Obdobně 

jako v české části pánve, používá se i v polské části při popisu výskytů geologických 

fenoménů rovněž místních názvů měst a obcí (např. Kotas, Malczyk 1972a, kteří používají 

označení „rejon“, rejon Tenczynka, rejon Jaworzno apod), případně názvů významných 

geologických struktur, v jejichž plošném rozsahu se popisovaný geologický fenomén 

nachází (např. „synklinála jejkowická“ apod.).  

V české části pánve se v některých případech (zejména ve studiích a firemních 

publikacích) používá k vyjádření územní polohy geologického fenoménu v pánvi název 

dobývacího prostoru (případně dolu, event. závodu), název průzkumného pole (dnes 

v české části označovaných jako ložiska) nebo prognózního území. V polské části jsou 

používány více názvy dolů a dále názvy tzv. záložních ložisek (stand by deposits), což jsou 

v podstatě obdoby českých průzkumných polí a prognózních území. Tento na první pohled 

jednoduchý a přehledný způsob však není zcela bez problémů, jelikož v čase mohou být 

dobývací prostory rušeny, mohou se měnit jejich hranice a podobně. Obdobné 

je to i s hranicemi ložisek či prognózních území. Na (obr. 3) je znázorněno územní členění 

hornoslezské pánve podle dobývacích prostorů, ložisek a prognózních území. V české části 

pánve jde o situaci k 1. 1. 2003, přičemž názvy dolů odpovídají stavu z počátku 90. let 

20. století. V polské části pánve je použito členění, které publikoval Kwarciński et al. 

(1999).   
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Obrázek 3 – Územní členění hornoslezské pánve podle dobývacích prostorů, ložisek a prognózních území 

(v ČHP situace k 1. 1. 2003, pro polskou část pánve Kwarciński et al. 1999) 
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3 VÝVOJ NÁZORŮ NA LITOSTRATIGRAFICKÉ ČLENĚNÍ UHLONOSNÉHO 

KARBONU HORNOSLEZSKÉ PÁNVE SE ZAMĚŘENÍM NA JEJÍ ČESKOU ČÁST 

 

Zabývat se v nadpise uvedenou problematikou je nezbytné, jelikož v průběhu 

průzkumu, otvírky a těžby, ale také v procesu vědeckého zkoumání deposit hornoslezské 

pánve, vznikla situace, kdy některé litostratigrafické jednotky si v obou částech pánve 

(polské a české) ne zcela odpovídají a to i v případech, kdy nesou stejné označení. Důvody 

vzniku tohoto stavu jsou složité. Mají jednak svůj historický původ, jednak významnou roli 

při jejich vzniku sehrála skutečnost, že litostratigrafická členění často vycházela z členění 

provozních, která jsou založena na poněkud jiných základech a sledují převážně jiné cíle 

než geologické. Proto také často v situacích, kdy bylo zřejmé, že členění pánevních deposit 

neodpovídá realitě, byly to právě provozní důvody, které přispěly k zachování existujícího 

stavu, před snahou o zohlednění nových geologických objevů. 

Karbon náleží k útvarům, které jsou z hlediska dělení na dílčí jednotky nejlépe 

poznány. Přesto jeho dělení nelze stále považovat za definitivní. Schváleny jsou jen 

spodní, střední a svrchní hranice karbonu. V západní a střední Evropě se jako nejvíce 

problematická jeví hranice mezi spodním (mississipp) a svrchní karbonem 

(pennsylvan), která odpovídá přibližně hranici mezi spodním a středním namurem. Stupně 

namur, westpahl a stefan, které jsou v západní a střední Evropě dlouhodobě 

používány, se však nemohou stát mezinárodně uznávanými standardy (mohou být totiž 

vymezovány pouze v mořských sedimentech s goniatitovou, konodontovou, případně 

foraminiferovou faunou), lze je však užívat jako regionální chronostratigrafické 

jednotky, zvláště když spodní hranice karbonu (mississipp) byla zpochybněna a jednotky 

odpovídající stupňům nebyly schváleny, ani nebyly určeny jejich stratotypy (např. Chlupáč 

et al. 2002).  

Podmínky v hornoslezské pánvi ilustrují část příčin výše popsané situace. Vývoj 

členění deposit hornoslezské pánve zásadním způsobem ovlivňuje nedostatek vůdčích 

fosilií v pánevních sedimentech. Ten byl také hlavní příčinou, proč byla sedimentární 

výplň pánve členěna litostratigrafickými a nikoliv biostratigrafickými metodami. Pokusy 

o uplatnění fytopaleontologie, či využití výsledků korelace mezi zoo a fytopaleontologii 

z jiných pánví v prostředí hornoslezské pánve (např. Havlena 1977) nepřinesly očekávané 
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výsledky, podobně jako využití spor pro stratigrafii pánevních sedimentů. Proto je v pánvi 

problematické vedení hranice mezi mississippem a pennsylvanem, stejně jako podrobnější 

členění obou oddělení. 

Další text podává přehled vývoje litostratigrafického členění pánevních sedimentů 

hornoslezské pánve, přičemž vývoj v české části pánve je popsán podrobněji. Text 

je rozdělen do dvou částí, přičemž za dělící linií je zvoleno vydání monografie 

„Kamenouhelné doly ostravsko-karvinského revíru“ v roce 1928, která představuje mezník 

ve vývoji geologického poznání pánve i v členění její sedimentární výplně.  

V textu uvádím pouze práce, které měly pro vývoj litostratigrafického členění 

české, případně i polské části hornoslezské pánve zásadní a přelomový význam. Ve většině 

z nich lze pak nalézt odkazy na další prameny. Kromě popisu vývoje litostratigrafického 

členění sedimentů hornoslezské pánve, obsahuje text i odkazy na významné práce 

o geologii hornoslezské pánve a podává tak současně i základní obraz vývoje poznání její 

geologické stavby.  

3.1 Počátky litostratigrafického členění hornoslezské pánve a jeho vývoj do vydání 

monografie v roce 1928 

Kandarachevová, Hýlová, Dopita, Jirásek, Sivek (2009a)  

 

První zmínky o výskytu uhlí v oblasti hornoslezské pánve na dnešním polském 

území jsou datovány okolo roku 1540 (oblast Rudy Śląskie), spolehlivější prameny uvádějí 

rok 1627 (rajon Tenczynka). Nejstarší nezpochybnitelná zpráva o nálezu černého uhlí 

na území české části hornoslezské pánve pochází z roku 1763. 

Rozvoj těžby v pánvi, zejména pak otvírky dolů, vyžadovaly od prvopočátku 

poznání strukturně-tektonické stavby pánve a zákonitostí geologického vývoje 

uhlonosných sedimentů. To však není možné bez správného litostratigrafického členění 

sedimentů a následné identifikace a korelace jednotlivých dílčích jednotek uhlonosného 

karbonu. Proto práce týkající se litostratigrafického členění nacházíme mezi nejstaršími 

publikacemi zabývajícími se geologickou stavbou pánve. Zájem o otázky 

litostratigrafického členění sedimentů HP a ČHP však neustával ani později a trvá 

v podstatě dodnes, jelikož nové poznatky z geologického průzkumu a otvírky nových dolů 
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vyžadovaly i změny a úpravy litostratigrafického členění. Do dnešních dnů tak bylo 

k problematice litostratigrafie pánve napsáno několik set zveřejněných i nezveřejněných 

prací. 

Tato podkapitola pojednává o období od prvních studií geologie ČHP do vydání 

monografie ostravsko-karvinského revíru v roce 1928 (Folprecht, Patteisky 1928, Šusta 

1928a). Řada prací (zejména z nejstaršího období) je jen velmi obtížně dostupná širší 

odborné veřejnosti. Nelze se proto divit, že většina autorů cituje několik stále 

se opakujících prací. Za tu dobu se o obsahu některých publikací vytvořily navíc 

představy, které ne zcela odpovídají jejich reálnému obsahu. To bylo také hlavním 

důvodem, proč jsem se rozhodla zařadit tento text do své práce. Jsem si přitom vědoma 

řady nedořešených problémů. Mám na mysli na příklad staré názvy vrstevních 

jednotek, jejichž překlad je v řadě případů obtížně proveditelný. Proto v textu jsou většinou 

ponechány původní německé názvy. Podobný problém je i v případě použití názvů 

odpovídajících dnešním chronostratigrafickým jednotkám, které jsou rovněž ponechány 

v původním znění, protože nepochybně nemusí odpovídat případnému dnešnímu pojetí 

jejich obsahu. Pro přehlednost je text doplněn tabulkou (tab. 1). Ta však nemá charakter 

litostratigrafické tabulky. Nejde totiž o korelaci vrstevních jednotek vymezených 

jednotlivými autory, ale pouze o pokus o jejich přehlednější prezentaci. 
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Tabulka 1 – Vývoj litostratigrafického členění české části hornoslezské pánve od jeho počátku do roku 

1928 (Kandarachevová, J. et al. 2009a) 
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3.1.1 Nejstarší zmínky o stáří a stavbě české části hornoslezské pánve 

 

Nejstarší písemné zmínky o sedimentech uhlonosného karbonu na Ostravsku 

a Karvinsku pochází již z 18. století. Tehdejší představy o geologické stavbě a vývoji 

uhlonosných sedimentů ČHP byly ovlivněny existujícím stupněm prozkoumanosti 

uhlonosných deposit a stavem otvírky jednotlivých důlních polí. Výzkumy značně 

komplikovala skutečnost, že pánevní sedimenty ČHP vystupují na povrch pouze v několika 

omezených plochách. První autoři tak měli k dispozici pouze lokální informace z několika 

ploch, které většinou nedovolovaly jejich vzájemné propojení. V této etapě proto 

nemůžeme ještě hovořit o skutečném litostratigrafickém členění pánve. Jednalo 

se v podstatě o lokální charakteristiku uhlonosných sedimentů doplněnou o některé další 

dílčí výsledky jejich geologického studia. 

K nejstarším pracím patří text, který publikoval Gerhard (1776). Ten v obsáhlé 

monografii uvádí, že uhlí hornoslezské (z bývalé pruské části pánve) je mladší než uhlí 

z Hlučína a Petřkovic. První pokusy o geologickou charakteristiku uhlonosných vrstev 

v ČHP vycházely z výskytů uhlonosných deposit v okolí Ostravy, kde byly uhelné sloje 

těženy nejdříve. K nejznámějším z nich bezesporu patří práce Jičínského (1865), která je 

někdy označována jako „první monografie”. Tento text stručně popisuje základní tehdy 

známé poznatky o stavbě uhlonosných serií. Zajímavé v této souvislosti je samotný název 

práce, ve kterém Jičínský hovoří o moravsko-slezském kamenouhelném revíru (Das 

Mährisch-Schlesische Steinkohlen-Revier bei Mährisch-Ostrau). Do stejné skupiny patří 

i práce jejichž autory byli Foetterle (1868) a Helmhacker (1873). První z nich hovoří 

o ostravském revíru, i o částech petřvaldské a karvinské. Celou oblast pak společně 

označuje jako ostravsko-karvinský revír (Ostrau-Karwiner Revier). Popisy 

slojí, které doplňuje i výčet floristických a faunistických nálezů, váže k jednotlivých 

dolům. V ostravském revíru pak hovoří o třech skupinách slojí, přičemž nejstarší z nich 

identifikuje na Hlučínsku, druhou v oblasti Moravské Ostravy (důl Jindřich), třetí v oblasti 

Michálkovic, Jaklovce a Vítkovic. Samostatně pak popisuje petřvaldskou, orlovskou, 

doubravskou a karvinskou oblast. Z textu lze odvodit, že autorovi byla známa existence 

ostravské synklinály a tektonické poruchy, která ji odděluje od petřvaldské části (nejspíše 

dnešní michálkovická struktura). Pozdější práce, jejíž autorem byl Helmhacker 

(1873), se týká především dnešní karvinské části ostravsko-karvinské 
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oblasti, kterou označuje jako orlovsko-karvinský revír (Orlau-Karviner 

Steinkohlenrevieres). Z textu je patrno, že autor vycházel z dříve publikovaných prací. 

Foetterle (1868) i Helmhacker (1873) rozpoznali, že sloje dobývané na Ostravsku jsou 

starší než sloje na Karvinsku.  

3.1.2 Počátky litostratigrafického členění české části hornoslezské pánve (do roku 

1928) 

 

Počátky litostratigrafického členění české a v podstatě i polské části hornoslezské 

pánve je možno položit do prací Stura (zejména 1875–1877, ale i dalších). Stur publikoval 

první litostratigrafickou tabulku ČHP, kterou označil jako moravskoostravskou část 

slezskopolské pánve ( M. Ostrauer Rand des Schles.-poln. Beckens) a porovnal ji s dalšími 

výskyty uhlonosných sedimentů na území Čech a Moravy. V dnešní ČHP vymezil 

ostravské vrstvy, které zařadil na základě flóry k svrchnímu kulmu a žacléřské vrstvy 

(Schatzlarer Schichten), které přiřadil k spodnímu karbonu. Z poznámky je 

patrno, že výskyt žacléřských vrstev je vázán na oblast Karvinska, konkrétně oblast 

Orlová-Doubrava-Karviná, podle Stura Orlau-Dombrau, Karwiner Kohlen-Revier. V tomto 

označení je možno dle našeho názoru najít určitou paralelu s prací, kterou publikoval 

Foetterle (1868).  

Jičínský (1885) ve své monografii, označované někdy jako „druhá 

monografie”, přiřadil ostravské vrstvy k produktivní uhelné formaci (Productive 

Kohlenformation), do které zařadil i karvinské vrstvy (Karwiner Schichten) (původní 

žacléřské vrstvy Stura). Málo je známo, že kromě litostratigrafické tabulky obsahuje 

Jičínského text rovněž rozdělení vrstevní sekvence produktivního karbonu dnešní ČHP 

do dvou skupin (starší a mladší sedimenty, odpovídající pravděpodobně ostravským 

a karvinským vrstvám), které dále dělí na slojové skupiny (Flötzgruppe). Starší sedimenty 

obsahují osm slojových skupin a mladší dvě slojové skupiny. Na základě tohoto dělení 

stanovuje Jičínský pravděpodobně první přesnější odhad mocnosti uhlonosných sedimentů 

i sumární mocnosti uhelných poloh dnešní ČHP. Mocnost starších sedimentů odhaduje 

na 3793 m s celkovou mocností uhelných slojí 100,36 m (počet uhelných poloh 

179), mocnost mladších sedimentů pak udává 415,0 m s celkovou mocností uhelných 
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poloh 50,15 m (počet uhelných poloh 39). Podle Jičínského by tak celková mocnost 

uhlonosných sedimentů ČHP činila 4208 m. 

Významným mezníkem ve vývoji názorů na litostratigrafii hornoslezské pánve 

je práce Eberta (1895). Práce se zabývá dnešní českou i polskou částí pánve. Její význam 

spočívá zejména v prvním vymezení sedlových vrstev, označených autorem jako sedlová 

slojová skupina (Sattelflötz-Gruppe). Přesným zařazením sedlových vrstev 

si pravděpodobně nebyl zcela jist, jak lze usuzovat z otazníku předřazeného zařazení 

sedlových vrstev v Ebertově litostratigrafické tabulce. Z textu lze však 

vypozorovat, že se autor spíše přiklání k názoru na zařazení sedlové slojové skupiny 

(Sattelflötz-Gruppe) k ostravským vrstvám. Celopánevní charakter práce je nejlépe patrný 

z názvů některých vrstevních jednotek. Ostravské vrstvy jsou označovány též jako 

rybnické vrstvy (Rybniker Schichten), karvinské vrstvy také jako ořešské vrstvy 

(Orzescher Schichten), které jsou dále děleny na spodní (rudské-Rudauer) a svrchní 

(nikolajské-Nikolaier). Na bázi produktivního karbonu pak Ebert vyčleňuje golonogský 

pískovec (Golonoger Sandstein).  

Podobný celopánevní charakter má i další práce, jejíž autorem je Potonié (1896). 

Práce je přelomová ze dvou hledisek. Potonié v ní poprvé podrobněji rozděluje ostravské 

vrstvy a podává detailnější floristickou charakteristiku produktivního karbonu. V jeho 

pojetí ovšem ostravské vrstvy nejsou ekvivalentem vrstev rybnických, jak tomu bylo 

u starších prací. Do ostravských vrstev řadí starší hlučínské vrstvy a mladší wodzislawské 

vrstvy (Loslauer Schichten). Rybnické vrstvy pak podle Potonié obsahují od báze 

wodzislawské vrstvy (Loslauer Schichten) a mladší czernické vrtsvy (Czernitzer 

Schichten). Potonié se v práci rovněž zmiňuje o golonogském pískovci (Golonoger 

Sandstein), který označuje jako golonogské vrstvy (Golonoger Schichten), podobně jako 

Ebert (1895). Tyto „vrstvy” považuje za hranici mezi spodním a svrchním 

karbonem, samotný pískovec však řadí ke spodnímu karbonu (kulm). Sedlové vrstvy 

označuje Potonié jako vrstvy sedlových slojí (Sattelflötz-Schichten) na bázi se slojí Prokop 

(Pochhammerflötz), přičemž jejich zařazení chápe podobně jako Ebert (1896). Rovněž 

členění karvinských vrstev je podobné jako Ebertovo. Nově však vyděluje jejich nejmladší 

vrstevní jednotku Schrauer Schichten, která podle Potonié leží v nadloží nikolajských 

vrstev (Nikolaier Schichten). Pokud jde o stáří produktivních vrstev hovoří o spodním 

a středním produktivním (svrchním) karbonu.  



Jana Kandarachevová: 
Geologie jakloveckých vrstev hornoslezské pánve (ostravské souvrství, namur)   

2011 3030 

K významným pracím zabývající se stratigrafií hornoslezské pánve patří 

nepochybně práce, jejíž autorem je Gaebler (1909). Práce je významná hned z několika 

hledisek. V členění ostravských vrstev se poprvé objevují na bázi petřkovické vrstvy 

a v jejich nadloží vrstvy hrušovské. Nad nimi leží nejmladší vrstevní jednotka ostravských 

vrstev, kterou Gaebler označuje jako Birtultauer Schichten. Sedlové vrstvy označuje 

shodně s Potonié (1896) jako vrstvy sedlových slojí (Sattelflötz-Schichten). Podle 

Gaeblera (1909) se tak v nadloží ostravských vrstev vyskytují vrstvy sedlových slojí 

(Sattelflötz-Schichten) a dále do nadloží rudské vrstvy (Rudaer Schichten), zaleské vrstvy 

(Zalenzer Schichten), nikolajské vrstvy (Nikolaier Schichten) a łaziskie vrstvy (Lazisker 

Schichten). Gaebler tak do svého litostratigrafického schématu zařadil poprvé názvy 

vrstev, které se v něm vyskytují (byť zpravidla v jiném chápání) dodnes. V Gaeblerově 

pojetí názvů vrstevních jednotek je možno vysledovat ještě jeden zajímavý 

trend, který spočívá v tom, že v případě starších ostravských vrstev se při jejich dělení 

kloní k názvům používaným v dnešní české části pánve, zatímco u mladší vrstevní 

jednotky používá názvy z dnešní polské části hornoslezské pánve. Svědčí o tom nakonec 

i vypuštění karvinských vrstev z litostratigrafického schématu Gaeblera.  

K přelomovým pracím nepochybně patří i publikace, jejíž autorem byl Gothan 

(1913). Práce se soustřeďuje více na dnešní polskou část pánve. V základním rozdělení 

pánevních sedimentů se Gothan přidržel dělení, které na základě svých studií v dnešní 

polské části pánve navrhl dříve Michael 1901 (Michael 1904). Starší část uhlonosné 

sekvence pánve označil jako „Randgruppe” (okrajová skupina, dodnes používaný termín 

v literatuře polské části pánve je „grupa brzeżna“, odpovídající termínům „seria 

paraliczna“ a „grupa warstw ostrawskich“). Mladší část sekvence pak pojmenoval jako 

„Muldengruppe” (pánevní skupina, ekvivalent tohoto termínu se v současné polské 

literatuře nevyskytuje). Na úrovni těchto litostratigrafických jednotek vyčleňuje 

samostatně i sedlovou skupinu (Sattelgruppe). Přelomový význam Gothanovy práce 

spočívá především v časovém zařazení litostratigrafických jednotek, když okrajovou 

skupinu (Randgruppe) zařadil k namuru, sedlovou skupinu (Sattelgruppe) a nadložní 

pánevní skupinu (Muldengruppe ) k westphalu, doslova hovoří o „westfällische Stufe”. 

Učinil tak na základě monograficky zpracované květeny hornoslezského karbonu (Gothan 

1913). Podrobnější členění uvedených jednotek je ovšem již odlišné od prací Michaela 

i dalších. Okrajovou skupinu (Randgruppe) dělí na hlučínsko-petřkovickou skupinu 
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(Hultschin-Petrzkowitzer Gruppe) a mladší Loslauer Schichten. V jejich nadloží Gothan 

nevyčleňuje samostatné vrstvy, ale uvádí zde profily vybraných dolů (např. Emmagrube). 

Pánevní skupinu (Muldengruppe) pak dělí na spodní a svrchní, přičemž ve svrchní pánevní 

skupině pak uvádí profil Bradegrube a ve svrchní části profil chelmských vrstev (Chelmer 

Schichten).  

Výčet prací staršího období zakončuji prací, jejímž autorem je Petrascheck (1926–

1929). Tato dvojdílná monografie „Kohlengeologie der Österreichischen Teilstaaten” 

vznikala v létech 1926 až 1929, kdy Petrascheck působil jako profesor geologie a ložisek 

na Montanistische Hochschule v Leobenu. Text vznikal ve stejném časovém období, kdy 

v ostravsko-karvinském revíru vznikala známá monografie, v níž autory geologických části 

byli Patteisky, Folprecht (Folprecht, Patteisky 1928). Z textu Petraschecka je 

patrné, že uvedení autoři museli být v určitém kontaktu. Výsledkem jejich kontaktů bylo 

rozdělení ostravského souvrství, které ve své práci použil také Petrascheck. Práce je 

orientována převážně na českou část pánve, využívá však v širokém měřítku i poznatků 

z její dnešní polské části. Vrstevní sled hornoslezské pánve je rozdělen na starší ostravské 

a mladší karvinské vrstvy. Ostravské vrstvy autor dělí na spodní a svrchní. Ve spodních 

ostravských vrstvách vymezuje petřkovické a hrušovské vrstvy, ve svrchních ostravských 

vrstvách pak vrstvy jaklovecké a porubské. Zatímco při pojmenování dílčích jednotek 

ostravských vrstev se přidržuje jejich označení v české části pánve, při pojmenovávání 

vrstev karvinského souvrství respektuje názvy z polské části pánve. Od spodu tak 

vymezuje zónu sedlových slojí (Sattelflötz-Zone), rudské vrstvy a nikolajské vrstvy 

(Nikolaier Schichten). Rudské vrstvy pak dále člení na vrstvy rudské spodní 

a svrchní, nikolajské vrstvy (Nikolaier Schichten) na załęskie, orzeskie a łaziskie vrstvy 

(Zalenzer Schichten, Orzescher Schichten, Lazisker Schichten), což jsou názvy míst 

z polské části pánve. Proto je také uvádíme v polském jazyce. Petrascheck se také pokouší 

o podrobnější vymezení jednotlivých litostratigrafických jednotek (zejména u ostravských 

vrstev), přičemž za hranice slouží především uhelné sloje. Práce Petraschecka, do značné 

míry předznamenává, zejména v případě ostravských vrstev, členění, které se udrželo 

do dnešních dní. To, že se v případě členění karvinských vrstev Petrascheck přiklání 

k názvům vrstev z polské části pánve, lze vysvětlovat jako respektování 

skutečnosti, že tyto vrstevní jednotky byly prvně dobývány i zkoumány v polské části 
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pánve, stejně jako skutečnost, že vývoj nejmladších vrstevních jednotek je v polské části 

podstatně úplnější než v části české.   

3.2 Vývoj litostratigrafického členění hornoslezské pánve od vydání monografie 

v roce 1928 do současnosti 

   

Vydáním monografie kamenouhelných dolů ostravsko-karvinského revíru v roce 

1928, respektive charakteristikou litostratigrafického členění ČHP, které bylo navrženo 

autory její geologické části, začíná text této podkapitoly, který dále popisuje vývoj názorů 

na litostratigrafické členění hornoslezské pánve až do současnosti. Text se opět zabývá 

nejdůležitějšími pracemi a není tedy výčtem prací o litostratigrafii pánve. Je doplněn 

o litostratigrafické tabulky zachycující přelomová řešení stratigrafie české a polské části 

HP. Ve většině v textu citovaných prací lze nalézt odkazy na další literaturu. 

3.2.1 Monografie kamenouhelných dolů ostravsko-karvinského revíru z roku 1928  

 

Jedná se o nejznámější monografickou práci týkající se ČHP (v některých oblastech 

i celé HP). Kromě geologie ČHP, se monografie především zabývá stavem uhelného 

hornictví v ostravsko-karvinském revíru a jeho historii. Autoři geologické části monografie 

(Folprecht, Patteisky 1928) navrhli jasné litostratigrafické členění uhlonosného karbonu 

ČHP (tab. 2), které i z hlediska nomenklatorického, se s určitými úpravami používá 

dodnes. Monografie tak představuje přirozený předěl v pojetí geologie i litostratigrafického 

členění ČHP. 

Monografie je výsledkem dlouholetých výzkumů produktivního karbonu 

hornoslezské pánve, zejména její české části. V závěru příprav textu monografie 

publikoval Šusta (1928b) předběžné litostratigrafické schéma, v zásadě postavené 

na totožných základech jako schéma použité později v monografii. Hranici namuru a visé 

položil do stropu kyjovických vrstev, asi 200 metrů pod místy dobývanou slojí Čeněk (sloj 

číslo 011 dnešního číslování, CZE). Ostravské vrstvy v nadloží kyjovických vrstev rozdělil 

Šusta na čtyři pásma (od nejstarších): petřkovické, hrušovské, petřvaldské a porubské 

pásmo.  Nadloží ostravských vrstev tvoří sedlové vrstvy,  v jejichž nadloží se pak nacházejí 
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karvinské vrstvy, dělené na spodní karvinské vrstvy, které jsou totožné se sušským 

pásmem a svrchní karvinské vrstvy odpovídající doubravskému pásmu. Vrstevní sled byl 

doplněn i chronostratigrafickými údaji. Celé ostravské vrstvy byly zařazeny 

do namuru, sedlové vrstvy do westphalu A (spodní část), sušské pásmo do westphalu A 

(svrchní část) a doubravské vrstvy do westphalu B. Kyjovické vrstvy v podloží 

ostravských vrstev byly zařazeny do spodního karbonu. Hranici namuru a westphalu 

umístil Šusta do stropu mořského patra Roemerova (pozn. v textu Šusta 

neuvádí, zda spodního nebo svrchního, domnívám se však, že svrchního). V tom případě 

by nejvrchnější část ostravských vrstev (včetně Gaeblerova mořského horizontu) náležela 

k westphalu. 

 

Tabulka 2 – Část litostratigrafického členění HP z české verze monografie bez uvedení korelace s limnickými 

pánvemi uvnitř Českého masivu, dolnoslezskou pánví, Vestfálskem a Anglií – Skotskem (Folprecht, Patteisky 

1928) 
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Před vydáním monografie vyšla ještě práce Petrascheckova (1926–1929). Závěry 

obsažené v této práci a souvislosti jejího vzniku popsala Kandarachevová et al. (2009a) 

a jsou také obsaženy v předchozí podkapitole této práce. Proto pouze uvádím, že ostravské 

vrstvy rozdělil Petrascheck na čtyři vrstevní jednotky. Od nejstarších to byly vrstvy 

petřkovické, hrušovské, jaklovecké a petřvaldské. V textu se Petrascheck zamýšlí 

nad souvislostí petřvaldských vrstev známých z dolů v Petřvaldě, s vrstvami otevřenými 

na dole Žofie v Porubě u Orlové (označované zde jako porubská slojová skupina) 

a vrstvami dobývanými v ostravské pánvi. Na základě identifikace a korelace dochází 

k názoru, že jde o vzájemně si odpovídající vrstevní jednotky. Proto také přes výše 

uvedené rozdíly se zpravidla v souvislosti s touto publikací uvádí (na příklad Havlena 

1955), že Petrascheck jako nejmladší člen ostravských vrstev udává vrstvy 

porubské, ačkoliv to neodpovídá zcela skutečnosti.  

Po vydání citovaných prací Šusty a Petraschecka byla vydána i samotná 

monografie, a to v české a německé verzi. Již Havlena (1955) upozornil, že text obou verzí 

je z hlediska litostratigrafie stejnocenný pouze terminologicky. Z hlediska stratigrafie však 

stejnocenný není, jelikož statigrafické zařazení některých karbonských vrstev je v české 

a německé verzi odlišné. Ve skutečnosti však rozdílné pojetí není pouze mezi českou 

a německou verzí, ale rozdíly mezi pojetím Šusty a Patteiského existují i v rámci jedné 

verze.  

V českém textu Šusta (1928a) vycházel z charakteru flóry. Ostravské vrstvy zařadil 

Šusta do namuru, pásmo sedlové (sedlové vrstvy podle Šusty 1928b) a mladší karbonské 

vrstvy v jeho nadloží do westphalu A a B. V textu však Šusta zdůrazňuje, že některé nálezy 

goniatitů v nejsvrchnějších polohách ostravských vrstev (spodní a svrchní patro Roemera 

i patro Gaeblera) hovoří pro westphalské stáří těchto sedimentů a připomíná možný rozpor 

mezi datováním těchto sedimentů podle nálezů flory a fauny. Na rozdíl od českého textu 

byl německý text (Patteisky, Folprecht 1928) založen na charakteru fauny. Výsledkem 

bylo odlišné statigrafické členění proti českému textu. Názor Patteiského na stratigrafické 

členění HP vyjadřuje tabulka na str. 67 prvního dílu české verze monografie. Za svrchní 

karbon označil Patteisky vrstvy počínaje hradeckými drobami, dále nadložní bílovické 

vrstvy (s pásmem kyjovickým a bobrovnickým) a vrstvy hlučínské. Rovněž celé ostravské 

vrstvy zařadil do svrchního karbonu. Hranici mezi namurem a westphalem položil 

Patteisky do podloží spodního Roemerova patra (dle výše citované tabulky). Na této 
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hranici pak předpokládal statigrafický hiát. Roemerova patra a Gaeblerovo patro řadil 

k westphalu. Patteiského pozice hiátu měla vyřešit existující nesoulad mezi charakterem 

flory a fauny v nejvyšších polohách ostravských vrstev. Řešení Patteiského bylo silně 

motivováno pracemi Roemera (1870), C. Schmidta (1924) a H. Schmidta 

(1925), který však rovněž vycházel z Roemerových vyobrazení a sběrů goniatitové fauny. 

Záhy však, v podstatě ještě za tisku monografie, byla celá problematika nesouladu 

fauny a flory v nejvyšších partiích ostravských vrstev vyřešena. Zjistilo 

se totiž, že Roemerova fauna, na jejíž základě byly nejvyšší části vrstevní sekvence 

ostravských vrstev zařazeny k westphalu, z těchto částí vrstevní sekvence ostravských 

vrstev nepochází. Tak se stratigrafická konstrukce, kterou představil ve svém textu 

Patteisky, octla bez argumentů.  

Otázka lokalizace hranice mezi spodním a svrchním karbonem, zejména však 

hranice mezi namurem a westphalem v sedimentech české části hornoslezské pánve, byla 

však aktuální i po vydání monografie. Třicátá a čtyřicátá léta minulého století byla 

v geologii hornoslezské pánve do značné míry poznamenána právě řešením této 

problematiky. 

3.2.2 Hranice mezi namurem a westphalem v české části hornoslezské pánve    

 

Ačkoliv se zdálo, že otázky rozporu mezi faunou a florou nejvyšších poloh 

ostravských vrstev jsou v zásadě vyřešeny, ve skutečnosti tomu však tak nebylo. 

Neuplynul ještě rok od vydání monografie kamenouhelných dolů ostravsko-karvinského 

revíru a k otázce hranice mezi namurem a westphalem se znovu vrátil Patteisky, Folprecht 

(1929) a o rok později též Gropp (1930). Posledně jmenovaný zařadil ostravské vrstvy 

i pásmo sedlových slojí do namuru, hranici mezi namurem a westphalem následně položil 

na bázi sušských vrstev. Typická flóra ostravských vrstev pak byla nalezena i v těsném 

podloží bazální sloje sedlového pásma (sloj Prokop). Gothan a Gropp (1930) došli také 

k závěru, že v intervalu mezi svrchním mořským patrem Roemera a patrem Gaeblera nelze 

očekávat existenci hiátu.  

V té době již bylo stále jistější, že flora nejvyšších partií ostravského souvrství má 

charakter namurské flory. Proto pro konečné rozhodnutí o zařazení této vrstevní sekvence 

k namuru či westphalu nezbývalo než provést revizi „westphalské“ fauny z nejvyšších 
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mořských faunistických horizontů ostravských vrstev. Tuto revizi provedl Wirth 

(1931, 1933), který zjistil, že původní „westphalské“ druhy z nejvyšších ostravských 

faunistických horizontů jsou ve skutečnosti druhy charakteristické pro svrchní část 

spodního namuru (namuru A). Tím došlo k odstranění rozporu mezi charakterem fauny 

a flory v nejvyšších polohách ostravských vrstev. 

Zařazení ostravských vrstev a sedlového pásma do namuru otevřelo současně 

otázku interpretace rozdílu mezi florou ostravských vrstev a sedlového pásma, o které 

hovořil Šusta (Šusta 1928a). Zásadní rozdíl flory (fauny) obou vrstevních jednotek popsal 

rovněž Gothan (1928), který jej označil jako „phytopaleontologischer Abbruch“. Otázkou 

se zabýval i Havlena (1955), který na základě porovnání obou prací došel 

k závěru, že Šustovy změny flóry na hranici ostravských vrstev a sedlového pásma nejsou 

nic než jiného, než Gothanův „abbruch“ (floristický zlom). Jde tedy v podstatě o rozdíl 

mezi florou namuru A (kterému odpovídá ostravské souvrství) a florou namuru 

B a zejména namuru C, kterou nalézáme v sedlových vrstvách.  

Patteisky akceptoval řadu výsledků prací Wirtha a Groppa ve svém pojetí geologie 

ostravsko-karvinského revíru (Patteisky 1933). Tak na příklad posunul hranici mezi 

namurem a westphalem až ke sloji 27 karvinských vrstev a opravil korelaci uhlonosných 

deposit Horního a Dolního Slezska. Hranici mezi spodním a svrchním karbonem však 

ponechal na rozhraní mezi spodními a svrchními bíloveckými vrstvami. Přesto Patteiského 

práce plnou podporu Gothana a Groppa (1934) nezískala. Hlavní rozdíl v názorech se začal 

přesouvat do problému vedení hranice mezi spodním a svrchním karbonem, kterou Gothan 

a Gropp 1934 kladli do úrovně, kde začínal výskyt uhelných slojí. Pokud jde o hranici 

mezi namurem a westphalem zastávají názor, že správné je její umístění do svrchní hrany 

pásma sedlových slojí. Patteisky (1935) reagoval na kritiku Gothana a Groppa (1934). Jako 

hlavní protiargument ve věci vedení hranice mezi spodním a svrchním karbonem použil 

závěry heerlenského kongresu z roku 1935. Podle těchto závěrů, by na základě fauny měla 

být tato hranice ve Slezsku vedena mezi spodními a svrchními vrstvami bíloveckými. 

Podobně setrval Patteisky na svém stanovisku i ve věci vedení hranice mezi namurem 

a westphalem. Tato situace se v podstatě v další historii neměnila. Teprve mnohem později 

(Patteisky 1941) provedl Patteisky drobnou korekturu, když hranici mezi spodním 

a svrchní karbonem umístil na bázi vrstev hlučínských, tedy výše než tomu bylo v jeho 

dřívějších pracích. Jak je z literatury patrno, Patteisky, Gothan a Gropp, ale také v podstatě 
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Šusta, nesjednotili v úplnosti své názory na stratigrafické otázky hranice mezi spodním 

a svrchním karbonem a mezi namurem a westphalem, ani na některé otázky paleontologie 

vrstev spodního i svrchního karbonu, jak na to upozornil již Havlena (1955). Taková shoda 

však byla asi jen obtížně možná, když dokonce i v monografii ostravsko-karvinských dolů 

se Folprecht, Patteisky (1928) a Šusta (1928a) neshodovali ani v pojmenování, případně 

ve vymezení některých vrstevních jednotek na hranici produktivního a neproduktivního 

karbonu, natož v jejich stáří. Folprecht s Patteiským vrstvy bílovecké dělili na pásmo 

kyjovické a bobrovnické, Šusta vrstvy bílovecké nerozděloval. Folprecht a Patteisky 

na rozhraní neproduktivního a produktivního karbonu vymezovali vrstvy 

hlučínské, které však Šusta neuznával a udával, že jsou nedílnou součástí ostravských 

vrstev. Úplná shoda však nepanovala ani v pojmenování vrstevních jednotek produktivního 

karbonu ČHP, když v některých případech ve stejném svazku monografie Šusta používal 

název „pásmo jaklovecké (petřvaldské)“, zatímco Folprecht a Patteisky hovoří pouze 

o jakloveckých vrstvách. 

3.2.3 Monografie polské části hornoslezské pánve z roku 1935 (Czarnocki 1935)  

 

Souběžně s popsaným vývojem litostratigrafie v české části pánve, probíhaly 

výzkumy geologie uhlonosných sedimentů svrchního karbonu i v polské části hornoslezské 

pánve. Tyto výzkumy přinesly nové poznatky ve všech oblastech geologie polské části 

pánve, a přispěly k vývoji jasné a relativně stabilní koncepce litostratigrafie pánevních 

deposit. Růst stupně poznání geologické stavby pánve tak přispěl zásadním způsobem 

ke vzniku syntetických, ale i monograficky zaměřených prací, jakou je i známá 

monografie, jejíž autorem je Czarnocki (1935). Tato monografie s názvem „Polskie 

Zagłębie Węglowe w świetle badań geologicznych ostatnich lat dwudziestu (1914–

1934)“, se nepochybně stala stěžejním geologickým dílem meziválečného období v oblasti 

geologie polské části hornoslezské pánve. Kromě podrobného přehledu historie výzkumů 

i vývoje litostratigrafického členění polské části pánve, obsahuje monografie 

i litostratigrafické členění pánevních deposit vypracované autorem pro jednotlivé, jim 

vymezené oblastí pánve (obszar Śląski – oblast slezská, obszar Krakowski – oblast 

krakovská a obszar Dąmbrowski – oblast doubravská).  
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3.2.4 Druhá polovina dvacátého století, aneb od padesátých let do vydání geologické 

monografie ČHP v roce 1997 

 

Konec druhé světové války a poválečná obnova průmyslu, znamenala zvýšení 

poptávky po černém energetickém a zejména koksovatelném uhlí. S koncem války však 

vznikly rovněž základy bipolárního světa, v němž střet ideologií marxismu a kapitalismu 

záhy vedl ke spuštění železné opony a ke vzniku studené války, k dalšímu zbrojení, a tím 

i k růstu potřeby energetických surovin pro rozvoj těžkého průmyslu. Tento vývoj se plně 

dotkl i bývalého Československa a Polska, států na jejichž území se nachází hornoslezská 

pánev. Celé toto období, zejména pak padesátá a šedesátá léta, znamenala intenzivní rozvoj 

průzkumných prácí v činných dolech i nových polích, otvírku nových pater i nových dolů. 

Tyto aktivity pochopitelně přinesly řadu nových informací, které v české části pánve mimo 

jiné vedly k návrhům na úpravy litostratigrafického schématu z r. 1928. 

Pokud pomineme některé méně významné návrhy, které nenašly širší 

odezvu, zaslouží si zmínky návrh na rozdělení vrstev petřkovických na spodní a svrchní. 

Hranice byla kladena do mořského horizontu Leonarda na Karvinsku a Ostravsku, resp. 

do stropu jeho brouskového horizontu v jižních částech ČHP. Tento brousek popsal (Hájek 

1957) a označil jej jako „pseudobrousek“. Pseudobrousek dosahuje mocnosti asi 2 metrů. 

Nachází se přibližně 30 metrů pod faunistickým horizontem Leonarda (podle tohoto 

horizontu se také později vžilo pro brousek pojmenování „pseudobrousek Leonarda“) a asi 

250 metrů nad Štúrovým mořským horizontem. Nález souvisel s průzkumem jižních 

(staříčských) průzkumných území ČHP (rok 1957, dle Dopita et al. 1997), kde vývoj 

tohoto horizontu byl ověřen v řadě vrtů. Dle autorů toto řešení umožňovalo rozdělit 

v případě potřeby petřkovické vrstvy na spodní a svrchní, třebaže do litostratigrafických 

schémat ČHP se tento návrh nedostal. Ve stejné publikaci zmiňuje Hájek ještě jeden 

litostratigrafický horizont označovaný jako „páskovaný“ bituminózní jílovec (Hájek 1957), 

nacházející se ve vzdálenosti 100 až 120 metrů nad pseudobrouskem Leonarda. I tento 

horizont se později uplatnil v lokální korelaci uhelných slojí v oblasti Staříče na jihu ČHP.      

Uvést je rovněž nutno posunutí hranice mezi vrstvami jakloveckými a porubskými 

do svrchní plochy mořských horizontů Barbory (Zeman a Kupka 1958), čímž se tato 

hranice dostala do pozice, která je používána i v současných litostratigrafických 
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schématech ČHP. V polské části pánve je však komplex sedimentů s horizonty Barbory 

stále řazen k porubským vrstvám.   

Mezi změnami litostratigrafického členění ČHP, které nelze pominout v našem 

výčtu, patří též označení sekvence nad karvinskou slojí č. 1 (876) názvem vyšší 

doubravské (Strakoš 1962). Rovněž tento návrh se v geologii ČHP ujal, přestože z hlediska 

geologie celé hornoslezské pánve, podobně jako návrh na rozdělení petřkovických 

vrstev, se může jevit jako problematický.   

Biostratigrafickým výzkumům a korelaci vrstevních jednotek v pánvi nepochybně 

přispěly i nové paleontologické výzkumy. Vzpomenout je třeba zejména práce Řehoře 

a Řehořové (Řehoř, Řehořová 1972, 1980 aj.), kteří do paleontologie ČHP zavedli pojem 

„skupina faunistických horizontů“. V ostravském souvrství vymezili 27 skupin 

faunistických horizontů a v karvinském souvrství 7 skupin. Otázkou biostratigrafie 

nejsvrchnějších poloh ostravského souvrství se zabývaly paleontologické 

výzkumy, které v počátku osmdesátých let minulého století prováděl Vašíček 

(např. Vašíček 1982, Vašíček 1983 a další). Na základě studia konodontových společenství 

a juvenilních stádií goniatitové fauny mořského horizontu Gaeblera potvrdil 

Vašíček, že nejsvrchnější polohy ostravského souvrství odpovídají stářím nejmladšímu 

namuru A. (zónám E2b a E2c). 

Nejzávažnější prvek ovšem vnesl do stratigrafické problematiky ČHP (a v podstatě 

i HP) Havlena, a to již v dotazníku rozeslaném Jongmansem v r. 1958. Svůj názor následně 

přesně formuloval ve své, i dnes světově ojedinělé monografii „Geologie uhelných 

ložisek“ (1964), když vyčlenil samostatnou litostratigrafickou jednotku „vrstvy sloje 

Prokop“ (tab. 3), které přiřadil k ostravskému souvrství a datoval namurem B. Za vrstvy 

sloje Prokop označil Havlena úsek mezi svrchní plochou mořských horizontů Gaeblera 

a prvním psefiticko-psamitickým sedimentem vystupujícím v nadloží sloje Prokop (= č. 

504, 40). Součástí vrstev sloje Prokop byla i průvodní slojka Prokůpek vystupující (dnes 

víme, že lokálně) v nadloží sloje Prokop. Erozní diskordanci provázenou hiátem klade 

Havlena, podobně jako na příklad již dříve Přibyl, Růžička, Vašíček (1956), do nadloží 

sloje Prokop. Svou ideu Havlena dále rozpracoval v sedmdesátých letech (Havlena 1974, 

1977 a jiné), kdy prezentoval svou originální představu o sedimentaci kontinentální molasy 

hornoslezské pánve, v níž vrstvy sloje Prokop (se slojemi Prokop = 504 a Prokůpek = 505) 



Jana Kandarachevová: 
Geologie jakloveckých vrstev hornoslezské pánve (ostravské souvrství, namur)   

2011 4040 

v ČHP odpovídají jednotce warstwy siodłowe (se slojemi 501 až 510) v polské části pánve. 

Tak vznikla situace, že vrstevní jednotky mající shodný název v obou částech pánve 

si stratigraficky neodpovídaly. Na základě svých výzkumů usoudil Havlena, že vrstvy sloje 

Prokop v ČR reprezentují interval subzón E2c a H1a a nově tak datoval i Gothanův 

floristický skok. Provozně však nebyla jednotka vrstvy sloje Prokop nikdy akceptována. 

Sloj Prokop byla vždy řazena k sedlovým slojím karvinského souvrství. Tento nesoulad 

řešili Dopita a Havlena (1978) v provozním schématu zavedením termínů poderozní 

a naderozní sedlové vrstvy.  

Tabulka 3 – Stratigrafie svrchního karbonu v ostravsko-karvinské oblasti a v Polsku (podle Havleny 1964, 

bez výčtu mořských pater) 

 

Zhodnocení floristických (Purkyňová 1977, 1983), palynologických (Valterová, 

nepublikovaná sdělení), uhelně petrografických (Malán, Kessler a Valeška 1966, Beneš 

a Dopita 1967, řada nepublikovaných výzkumných zpráv) a petrologických studií (Dopita 



Jana Kandarachevová: 
Geologie jakloveckých vrstev hornoslezské pánve (ostravské souvrství, namur)   

2011 4141 

a Králík 1971, Kus 1993) zabývajících se problematikou sedlových vrstev a jejich okolí 

v ČHP, ale také poznatky polských autorů, přivedly Dopitu k závěru (Dopita 

1987, 1993 aj.), že Havlenovo vyčlenění samostatných vrstev sloje Prokop a jejich 

ztotožnění s jednotkou warstwy siodłowe s. s. v Polsku, ani určení jejich stáří není správné. 

Floristický (makro i mikroflóra) a uhelně-petrografický skok kladl Dopita do počvy sloje 

Prokop (504). Tento floristický skok reprezentuje hiát odpovídající pásmu H. Ostravské 

souvrství tedy podle Dopity končí v počvě sloje Prokop (504), která je bazální slojí 

sedlových vrstev. Jednotka sedlových vrstev je pak vymezena počvou sloje Prokop 

a bazálním členem (pískovcem) cyklu sloje 605/606 = 33 (identifikace z r. 1987, 1990). 

V tomto pojetí sedlové vrstvy odpovídají jednotce warstwy siodłowe s. s. se slojemi 

510 až 501 podle číslování v polské části hornoslezské pánve. 

Rovněž v polské části pánve přineslo období po druhé světové válce nebývalé 

oživení ložiskového průzkumu, na který navázala i otvírka nových dolů. Vznikla také řada 

publikovaných i nepublikovaných prací. Kromě prací zabývajících se dílčími geologickými 

a ložiskovými problémy polské části hornoslezské pánve, byly publikovány také práce 

mající syntetický charakter. Mezi nimi je třeba jmenovat již jednou v textu zmíněný atlas 

uhlonosnosti polské části hornoslezské pánve (Czekaj 1964), především však geologickou 

monografii „Karbon Górnośląskiego Zagłębia Węglowego“, kterou vydal Instytut 

Geologizcny Warszawa v roce 1972. Tato publikace nepochybně představuje mimořádný 

počin ve vědeckém poznání geologie polské části hornoslezské pánve a to pro šíři 

presentovaných geologických problémů pánve i rozsah zpracovaných dat. Popsány jsou 

základy litostratigrafie pánve (Dembowski 1972a), stavba jejího podloží (Bukowy 

1972), faunistická, floristická a mikrofloristická charakteristika pánevních deposit 

(Bojkowski 1972a,b, Migier 1972, Jachowicz 1972), zejména pak základní poznatky 

o vývoji jednotlivých souvrství („serií“, podle polské stratigrafické nomenklatury) 

hornoslezské pánve (Kotas, Malczyk 1972a,b, Porzycki 1972, Dembowski 

1972b, Rutkowski 1972). V textu jsou uvedeny i odkazy na nejdůležitější práce zabývající 

se uvedenou problematikou. Kapitola věnovaná litostratigrafii (Dembowski 1972a) 

obsahuje nové litostratigrafické členění polské části pánve zpracované kolektivem autorů 

jednotlivých kapitol monografie „Karbon Górnośląskiego Zagłębia Węglowego“, které je 

doplněno o krátký, ale výstižný komentář. Text rovněž obsahuje dvě nejrozšířenější 

litostratigrafická členění polské části pánve z roku 1952 a 1967 (Doktorowicz-                    
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-Hrebnicki, Bocheński 1952, Stopa 1967), která jsou porovnána s novým návrhem autorů 

monografie. Ten se stal základem pro litostratigrafické členění polské části hornoslezské 

pánve po dobu následujících třiceti let.  

Další vývoj již nepřinesl žádné výrazné zásahy do litostratigrafického členění 

pánve. V podstatě nezměněné podobě bylo schéma navržené Dopitou použito i ve známé 

geologické monografii ČHP (Dopita at al. 1997). Jak již bylo dříve zvykem 

(např. Dopita, Havlena 1978), bylo i toto schéma doplněno o korelaci s členěním 

používaným v polské části pánve (tab. 4). V polském členění karbonu HP se objevují vedle 

tradičních názvů jednotek ostravského souvrství (v polské části seria paraliczna) i názvy 

warstwy sarnowskie pro petřkovické vrstvy, warstwy florowskie pro vrstvy hrušovské 

a warstwy grodzieckie společně pro vrstvy jaklovecké a porubské. Jejich skutečný význam 

ne vždy bývá české odborné veřejnosti znám, takže jsou často chápány jako synonyma 

názvů vrstevních jednotek zavedených na základě poznatků ze západu pánve. 

Ve skutečnosti jde o označení, které navrhl Doktorowicz-Hrebnicki (1935) z důvodu 

odlišného faciálního vývoje těchto jednotek v části pánve v okolí města Dąmbrowa 

Gornicza (název warstwy florowskie použil již dříve Czarnocki (1907) podle dolu Flora 

v městě Dąmbrowa Gornicza). Dnes víme, že tento vývoj vrstevních jednotek má 

na východě pánve podstatně větší plošné rozšíření, než se původně předpokládalo. Navíc 

jde o vývoj natolik rozdílný, že korelace vrstevních jednotek, které navrhl Doktorowicz-    

-Hrebnicki (1935) s jejich „klasickými ekvivalenty“ na západě pánve není bez problémů.  

V litostratigrafické tabulce geologické monografie ČHP jsou rovněž zaznačeny 

warstwy jejkowickie. Tuto jednotku, vystupující v omezené ploše jejkowické dílčí 

pánve, vyčlenil Jureczka (1988) na základě vrtného průzkumu. Je pokládána polskými 

autory za bazální člen souvrství „górnośląska seria piaskowcowa“ a řazena k nejvyššímu 

namuru A. Dle názoru Dopity této jednotce odpovídá na území ČHP již zmíněný hiát 

v zóně H (tab. 4). Proti původní litostratigrafické tabulce geologické monografie ČHP 

je moderně prezentovaná tabulka v posledních pracích týkajících se ČHP 

(např. Kandarachevová et al. 2009b, Sivek et al. 2010 a další) doplněna i o nové 

mezinárodně uznávané členění karbonu (tj. o podútvary mississipp a pennsylvan, i když 

pro západní Evropu je možno však nadále užívat termíny namur i westphal).  
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3.2.5 Od vydání geologické monografie ČHP v roce 1997 do současnosti, aneb jak 

sladit české a polské pojetí litostratigrafického členění sedimentů produktivního 

karbonu hornoslezské pánve  

 

Nejvýznamnějším zásahem do litostratigrafického členění hornoslezské pánve 

popisovaného období byla originální představa Jureczky (2002a), jež byla založena 

na vyčlenění skupiny faunistických horizontů Enny z vrstev hrušovských a faunistických 

horizontů Barbory z vrstev jakloveckých (resp. porubských podle polské litostratigrafie) 

v části pánve. Cílem tohoto návrhu bylo lépe vystihnout v litostratigrafickém schématu 

rozdíl ve vývoji vrstevních jednotek paralického (ostravského) souvrství v centrální části 

a na východě polské části hornoslezské pánve. Autor přitom vycházel z definovaných 

litostratigrafických regionů, ve kterých jednotlivé korelační horizonty zachovávají stejný 

vývoj a vrstevní jednotky nemění své litologicko-faciální vlastnosti. Návrh 

litostratigrafického členění založeného na obdobných zásadách, připravil Jureczka (2002b) 

i pro vrstevní jednotky kontinentální uhlonosné molasy. 

Období po vydání geologické monografie ČHP bylo charakteristické rozšířením 

spolupráce geologů zabývajících se geologii české a polské části HP (za českou stranu 

kolektiv kolem prof. Dopity za polskou kolektiv Mgr. Jureczky). Tato spolupráce byla 

motivována především snahou o vydání společných kartografických prací zachycujících 

podstatné rysy geologie HP jako celku. Tak vznikla geologická mapa hornoslezské pánve 

(Jureczka et al. 1995) i obsáhlý atlas geologických podmínek HP (Jureczka et al. 2005). 

Při tvorbě těchto kartografických podkladů se museli autoři rovněž dotknout i otázek 

litostratigrafického členění HP. Do textové části atlasu také zahrnuli společné 

litostratigrafické schéma HP (schéma však neobsahovalo výše uvedené návrhy Jureczky 

2002a,b).  

V této spolupráci se snaží pokračovat i pracovníci oddělení nerostných surovin 

a geoinformatiky. V rámci zpracovávání své doktorské práce jsem měla příležitost 

se na této práci rovněž podílet. Zkoumání vývoje geologických parametrů v rámci celé HP 

nepochybně přinese nový pohled na řadu otázek geologie pánve. Pokud jde 

o litostratigrafické členění HP, bude nutné ho minimálně doplnit o výklad významu 

a způsobu vymezení jednotlivých litostratigrafických a nomenklatorických 
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termínů, aby se zamezilo nedorozuměním, které i dnes nacházíme v některých publikacích 

(na příklad Cháb et al. 2008). K řešení těchto otázek by mohla napomoci i má doktorská 

práce. V problematice litostratigrafického členění HP, ale i jiných oblastech geologie 

pánve, však stále zůstává řada otevřených otázek. Jejich odstranění by nejvíce přispěla 

společná publikace českých a polských autorů. Na tu však stále ještě čekáme.   

 

Tabulka 4 – Litostratigrafické členění karbonu hornoslezské černouhelné pánve (Dopita et al. 1997, 

upraveno) 
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4 HISTORIE VYČLENĚNÍ JAKLOVECKÝCH VRSTEV, VÝVOJ 

LITOSTRATIGRAFICKÉHO VYMEZENÍ JAKLOVECKÝCH 

VRSTEV, STRATIGRAFICKÉ NÁZVOSLOVÍ POUŽITÉ V PRÁCI 

 

Představy o způsobech, kterými jsou vyčleňovány vrstevní jednotky v rámci 

geologického výzkumu určitých území či ložiskových oblastí jsou většinou značně 

vzdálené reálné situaci. Zejména v uhelných pánvích s dlouhou historií průzkumu, otvírky 

a těžby jde zpravidla o složitý vývoj, mající kořeny v postupu osvojování jednotlivých 

ložisek, v jejich geologické stavbě a řadě dalších příčin. Stejná situace existuje 

i ve způsobech vymezení hranic vrstevních jednotek. I tato zásadní otázka geologického 

výzkumu, není zdaleka ovlivňována, zvláště v uhelných pánvích s těženými ložisky, pouze 

geologickými vlivy, nýbrž podstatnou roli při definování hranic vrstevních jednotek hrají 

i vlivy báňsko-technické. Přes svůj význam, jsou tyto otázky často v pracích podceňovány. 

Bez vysvětlení tak zůstávají nejen problémy spojené se stanovením hranic vrstevní 

jednotky, ale často v textu postrádáme i jejich jednoznačnou definici. Právě těmto 

otázkám, jak se jeví v případě jakloveckých vrstev, je věnována tato kapitola práce. 

4.1 Historie vyčlenění jakloveckých vrstev a vývoj jejich litostratigrafického vymezení 

na pozadí průzkumu a osvojování ložisek hornoslezské pánve  

 

Nejstarší písemné zmínky o depositech řazených později k jakloveckým vrstvám 

pocházejí již z 19. století. Tehdejší představy o geologické stavbě a vývoji vrstevní 

jednotky, ale také o jejím vymezení, byly úměrné existujícím znalostem o geologické 

stavbě pánve. Navíc jaklovecké vrstvy, až na jedinou výjimku (výchoz v korytě řeky 

Ostravice, u mostu M. Sýkory na Slezské Ostravě), nevycházejí na povrch. První autoři 

proto byli odkázáni pouze na lokální informace, většinou z nepravidelně rozmístěných 

důlních děl, z míst, kde tato vrstevní jednotka byla uložena blíže k povrchu. Tyto údaje 

však s ohledem na nízkou plošnou prozkoumanost pánve nemohli zařadit do širšího 

kontextu. Z této etapy pocházejí práce, které popisují jednotlivé sloje, slojové skupiny 

(později řazené do jakloveckých vrstev), tehdy však pojmenované zpravidla podle místa 

výskytu.  
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Pomineme-li práce tohoto ranného období geologických výzkumů pánve, je 

pravděpodobně nejstarší publikací, v níž je poprvé pro část uhlonosných deposit pánve 

použito označení „jaklovecké“ (ve spojení s termínem „sloje“, „Jaklovecer Flötzen“), práce 

Helmhackera (1873).  

 Původ názvu vrstevní jednotky je dnes vysvětlován dvěma způsoby. První z nich 

(Folprecht, Patteisky 1928, Šusta 1928a) dává označení do souvislosti s Jakloveckou 

dědičnou štolou, která ověřila jejich vrstevní sled již v roce 1829. Dopita et al. (1997) 

naproti tomu zastává názor, že svůj název dostala tato vrstevní jednotka podle vrchu 

Jaklovce, který leží v katastrálním území dnešní Slezské Ostravy. 

 Jaklovecké sloje (Jaklovecer Flötze) řadí Helmhacker (1873) k slojím 

svrchním, které autor začlenil do horizontu střední uhelné formace (Steinkohlenformation). 

Helmhacker řadí vrstevní jednotku do zóny Sigillarií (podle členění floristických zón 

Geinitz-Weissových, in Havlena 1955). Práce Helmhackera (1873) ovšem nenabízí 

skutečné litostratigrafické členění uhlonosných deposit, ale přidržuje se, podobně 

jako starší práce, popisu slojí podle místa jejich výskytu. Není bez 

zajímavosti, že v pozdější práci (Helmhacker 1874) autor navrhuje název jakloveckých 

slojí změnit na sloje vítkovické (pravděpodobně jako důsledek momentálního stavu otvírky 

této slojové skupiny v pánvi).  

Významným mezníkem pro vývoj stratigrafie české části hornoslezské 

pánve, ale i její polské části, byly roky 1875 až 1877. V té době publikoval své práce Stur 

(Stur 1875–1877). V nich se mimo jiné věnoval i „jakloveckým vrstvám“, které označuje 

jako „pátou slojovou skupinu“ ostravských vrstev (Ostrauer Schichten). Na základě flóry 

je řadí do svrchního kulmu. Pátou slojovou skupinu vymezuje Stur mezi slojemi Adolf 

(Adolf-Flötz, dnes sloj 301, spodní hranice) a Mohutný (Mächtige Flötz, dnes sloj 

386), nebo slojí Ján (Johann-Flötz), které představují svrchní hranici vrstevní jednotky. 

S vedením hranic vrstevní jednotky v počvě či stropě slojí se setkáváme i v novějších 

pracích o stratigrafii hornoslezské pánve. Z tohoto pohledu se Sturovo vymezení „páté 

slojové skupiny“ blíží některým pozdějším vymezením jakloveckých vrstev. Autor 

se ve své publikaci několikrát zmiňuje o dvou rozdílných slojích Mohutný (Mächtige 

Flötz) v ostravských vrstvách (v ostravských slojích a v petřvaldských slojích). Z této 
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poznámky lze soudit, že autorovi nebyla známá korelace slojí mezi petřvaldskou 

a ostravskou brachysynklinálou.  

Prvou prací, ve které nacházíme vymezení jakloveckých vrstev v podobě blízké 

současnému pojetí a také pojmenování „jaklovecké vrstvy“, je práce, kterou publikoval 

Petrascheck (1926–1929). Tato dvojdílná monografie „Kohlengeologie der 

Österreichischen Teilstaaten” byla psána ve stejném období, kdy v ostravsko-karvinském 

revíru vznikala známá monografie „Kamenouhelné doly ostravsko-karvinského revíru“ 

(Folprecht, Patteisky 1928, Šusta 1928a). V textu Petrascheck (1926–1929) 

uvádí, že v práci navržené členění ostravských vrstev mu navrhl Patteisky. Jaklovecké 

vrstvy řadí Petrascheck do svrchního karbonu (Oberkarbon) a do svrchních ostravských 

vrstev (Obere Ostrauer Schichten). Z textu není zcela zřejmé, zda i vymezení jakloveckých 

vrstev provedl Petrascheck na popud Patteiskeho. Hranice jakloveckých vrstev vymezuje 

Petrascheck pomocí slojí. Svrchní hranice vrstevní jednotky je vymezena slojí Mächtigen 

Flöz (Mohutný), spodní hranice pak slojí Adolf (Leopold)-Flöz, nebo Johann-                     

-Flöz, podobně jak již dříve učinil Stur (1875–1877) .  

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, před vydáním monografie publikoval 

rovněž Šusta práci zabývající se litostragrafií ČHP (Šusta 1928b). V ní „jaklovecké vrstvy“ 

označuje názvem „III. pásmo petřvaldské“, které vymezuje od sloje Adolf až po sloj Jan” 

(včetně). Rozčlenění karbonu ostravsko-karvinské pánvi provedl Šusta na základě svých 

paleontologických a petrografických studií, s důrazem na tehdy známou literaturu.  

Očekávalo se, že otevřené a sporné otázky litostratigrafického členění karbonu 

ČHP, včetně „jakloveckých vrstev“, konečně vyřeší vydání dlouho očekávané vydání 

monografie OKR (Folprecht, Patteisky 1928, Šusta 1928a). Tato očekávání však byla 

naplněna jen částečně. Patteisky (ve spolupráci s Folprechtem) i Šusta, jako výrazné 

osobnosti v geologii ČHP té doby, v otázkách stratigrafie deposit ČHP v podstatě setrvali 

na svých pozicích. Tato historie je podrobně popsána v předchozí kapitole. Z pohledu čistě 

jakloveckých vrstev, však nejsou tyto rozpory nijak zásadní. Oba autoři používají název 

„jaklovecké pásmo“, když v úvodní definici Šusta přidává za tento název ještě název 

petřvaldské („pásmo jaklovecké (petřvaldské)“). Z hlediska definice hranic vrstevní 

jednotky existuje mezi autory v podstatě shoda. Šusta k definici však připojuje ještě 

doprovodný text, v němž hovoří, že „nabývá dojmu, že podle fytopaleontologie nelze 
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vyloučit, že bude třeba svrchní hranici vrstevní jednotky posunout až na bázi zámeckého 

slepence“. Oba autoři řadí vrstevní jednotku do vrchního karbonu (namurienu). 

V poznámce Patteisky uvádí, že na rozdíl od zásad při vymezování jiných 

souvrství, které vždy končí bezeslojnými partiemi, je strop jakloveckého pásma vymezen 

stropem ostravské sloje Mohutný, takže nad ním ležící patra Barbořina jsou řazena již 

do pásma porubského. Důvodem tohoto řešení je podle Patteiskeho respektování 

existujícího stavu, který se již vžil. Šusta pak ke zvolenému vedení hranic jakloveckého 

pásma poznamenává, že pro ně nejsou zoopaleontologické ani fytopaleontologické 

důvody. V případě hranice s nadložními porubskými vrstvami pak ani petrografické 

důvody. Šustovu poznámku je velmi dobré si zapamatovat, protože platí pro většinu 

vrstevních jednotek hornoslezské pánve. 

 Sturovo vymezení jakloveckých vrstev, které použili též Patteisky i Šusta, zůstalo 

v podstatě beze změn až do padesátých let minulého století. Tehdy Zeman a Kupka 

(1958), ale i Řehoř, Zeman (1958), zpochybnili bázi zámeckého slepence jako spolehlivou 

stratigrafickou hranici (nepochybně v reakci na Šustovu poznámku vyslovenou 

v monografii OKR). Hlavní důvody proč zámecký slepenec není vhodnou stratigrafickou 

hranici, vidí v jeho nesnadné identifikovatelnost a nestálém plošném vývoji. 

Připouštějí, že zámecký slepenec lze použít jako identifikační vodítko při korelaci 

lokálního charakteru. Za nevhodné však označili i použití uhelných slojí jako 

stratigrafických hranic (Řehoř, Zeman 1958). Sloj Leopold (hranice hrušovského 

a jakloveckého pásma) a sloj Mohutný (hranice jakloveckého a porubského pásma) nejsou 

slojemi stálými, také jejich mocnost je značně proměnlivá. Za stratigrafickou hranici mezi 

jakloveckýmí a porubskými vrstvami proto navrhli strop skupiny faunistických horizontů 

Barbory, který dle jejich názoru má regionální rozšíření a charakter vůdčího 

horizontu, přičemž spodní hranice je v předložené práci kladena do stropu skupin 

faunistických horizontů Enny. Po letech tak došlo k revizi Patteiskeho a Šustova vymezení 

hranic jakloveckých vrstev, v polské části pánve však svrchní hranice i nadále zůstala na 

bázi nejspodnějšího faunistického horizontu Barbory.  

Další vývoj vymezení jakloveckých vrstev již nebyl zdaleka tak dramatický. Podle 

Havleny (Havlena 1964) jsou jaklovecké vrstvy litostratigraficky vymezeny svrchní 

plochou mořského patra sloje Enna (spodní plochou prvého pískovce ostravského typu 

pod slojí Leopold) a svrchní plochou mořského patra sloje Barbora. Z provozního hlediska 
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byla vrstevní jednotka vymezena od počvy sloje Leopold nebo od sloje jí 

ekvivalentní, ke stropu sloje Mohutná (nebo jejího ekvivalentu). 

Otázkami fytostratigrafie v ČHP, včetně fytostratigrafie jakloveckých 

vrstev, se zabývala Purkyňová (1963). Spodní fytostratigrafická hranice jakloveckých 

vrstev je podle Purkyňové totožná s litologickou i biostratigrafickou hranicí. Svrchní 

fytostratigrafickou hranici (podle prvých výskytů flóry vůdčí pro vrstvy porubské) 

jakloveckých vrstev autorka navrhuje položit až do faunistického horizontu sloje Gabriela. 

To je v podstatě ještě o 50 i více metrů nad bází zámeckého slepence, kterou zvažoval 

použit jako hranici mezi jakloveckými a porubskými vrstvami i Šusta (1928a). Horizonty 

Enny v nejsvrchnější části hrušovských vrstev představují mohutnou mořskou záplavu, 

která je spojena s vymizením prvků spodnokarbonské květeny. Proto autorka považuje tyto 

horizonty za svrchní hranici střední fytostratigrafické zóny namuru A (Purkyňová 

1960, in Purkyňová 1963) a jaklovecké vrstvy v jejich nadloží, řadí do nejmladší svrchní 

fytostratigrafické zóny namuru A.  

Řehoř, Řehořová (1972) řadí jaklovecké vrstvy podle floristického členění 

do namuru A a na základě výskytu goniatitů do goniatitové zóny E. Do spodní hranice 

vrstevní jednotky jakloveckých vrstev pak kladou rozhraní podzón E1 a E2 

(Řehoř, in Dopita et al. 1997).  

K stáří jakloveckých vrstev a stratigrafii ČHP i celé HP se vyjadřuje i Havlena 

(1977). Ve svém příspěvku se zmiňuje o nevhodnosti použití goniatitů pro stratigrafii HP 

a navrhuje využít zejména mikroflóry na základě zkušeností z deposit karbonských pánví 

Belgie, která poskytovala možnost korelace se sledem namurské květeny i goniatitových 

zón. Podle květeny pak řadí celé ostravské souvrství do středního arnsbergu E2b. 

V dalším vývoji již uvedená koncepce vymezení jakloveckých vrstev s hranicemi 

ve stropech skupin faunistických horizontů Enny a Barbory nedoznala změn. V nezměněné 

podobě byla převzata do geologické monografie Dopita et al. (1997), podobně jako 

do dalších prací zabývajících se jakloveckými vrstvami v české části hornoslezské pánve. 
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4.2 Litostratigrafické vymezení jakloveckých vrstev v polské části hornoslezské pánve 

a sjednocení zásad vymezení hranic jakloveckých vrstev v polské a české části 

pánve  

 

Ačkoliv se předchozí kapitola zabývá především českou částí pánve, je třeba mít 

na zřeteli, že starší stěžejní práce (z devatenáctého a počátku dvacátého století) většinou 

pojednávaly o obou částech pánve. V případě vrstevních jednotek ostravského 

souvrství, mezi které patří i jaklovecké vrstvy, vychází litostratigrafie polské (zejména 

západní) části pánve v období druhé poloviny dvacátého století, v podstatě z koncepce 

litostratigrafie české části hornoslezské pánve. Základy litostratigrafie východní části 

pánve položil Doktorowicz-Hrebnicki (1935). Přehled starších prací a litostratigrafické 

schéma jednotlivých oblastí polské části hornoslezské pánve podává Czarnocki (1935). 

Největší zásah do litostratigrafie jakloveckých vrstev vnesl Doktorowicz-Hrebnicki 

(1935), který vyčlenil tzv grodziecké vrstvy, do nichž spojil vrstvy jaklovecké a porubské 

v redukovaných vývojích, původně pro oblast okolí města Dąmbrowa Górnicza. Dnes 

se toto členění používá i pro východ polské části pánve. Vrstevní jednotky zde jen částečně 

odpovídají ekvivalentním vrstevním jednotkám na západě pánve. Jakloveckým vrstvám 

na východě pánve odpovídá spodní část vrstev grodzieckých. 

Vývoj do roku 1972 shrnuje Dembowski (1972a). Ten čerpá především 

z prací, které publikovali Doktorowicz-Hrebnicki, Bocheński (1952), Stopa (1967) a další. 

Koncepci, kterou formuloval Dembowski (1972a), později modifikovali Jureczka (1988) 

a Kotas et al. (1988). Originální myšlenka Jureczky (2002a) vyčlenit skupiny faunistických 

horizontů Enny a Barbory z vrstev jakloveckých a porubských nezískala dostatečnou 

podporu (též v kapitole 3.2.5). Poslední verzi litologického členění hornoslezské pánve 

představili Jureczka et al. (2005). Toto litologické členění (tab. 5) zahrnující polskou 

i českou část pánve, je výsledkem společné práce polských a českých geologů, liší se však 

v několika detailech od často publikovaného členění Dopity et al. (1997) (tab. 4).  

Jeden z nejpodstatnějších rozdíl je ve vymezení hranic jakloveckých vrstev. 

Svrchní hranice jakloveckých vrstev je totiž v české části pánve vedena ve stropu skupiny 

faunistických horizontů Barbory, zatímco v polské části pánve je tato hranice vedena 

na bázi nejspodnějšího faunistického horizontu této skupiny, takže horizonty Barbory 

jsou v polské části pánve přiřazeny k porubským vrstvám (tab. 5).  
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Tabulka 5 – Litostratigrafické schéma karbonu HP (Jureczka et al. 2005) 

 

Pro účely této práce bylo nutno přijmout kompromisní řešení, jinak by hodnoty 

z polské a české části pánve, některých v práci sledovaných parametrů (např. mocnost 

jakloveckých vrstev), nebyly srovnatelné. Na základě téměř dva roky trvajících diskusí 

bylo přijato, že pro účely této práce, bude hranice jakloveckých vrstev v polské části pánve 

posunuta do stejné pozice jako hranice v české části, tj. do stropu skupiny faunistických 

horizontů Barbory. Složitost těchto diskusí byla násobena tím, že v rámci snah o nalezení 

optimálního řešení, byly posuzovány i různé alternativy vedení hranic litostratigrafických 
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jednotek hornoslezské pánve (např. ve stropě či počvě uhelných slojí, v brouskových 

horizontech, faunistických horizontech a dalších). Vycházelo se přitom ze zkušeností členů 

autorského kolektivu, ale i z publikovaných prací zabývajících se touto problematikou 

(např. Horák 1991). Výsledkem těchto diskusí bylo konstatování, že zcela optimální řešení 

vedení litostratigrafických hranic vrstevních jednotek neexistuje, jelikož každý způsob 

má své kladné i záporné stránky. Pro zvolené řešení hovořila existující koncepce 

litostratigrafického členění namurských sedimentů, kdy jednotlivé litostratigrafické 

jednotky spodnonamurské paralické molasy hornoslezské pánve, jsou zakončeny výraznou 

skupinou faunistických horizontů. Výjimkou byly právě jaklovecké vrstvy v polské části 

pánve. V české části pánve platilo obdobné členění uhlonosných sedimentů až do roku 

1956, kdy posunutí hranice do stropu skupiny faunistických horizontů Barbory navrhli 

Zeman a Kupka (1958).  

Touto úpravou došlo ke sjednocení definice hranic jakloveckých vrstev v polské 

a české části pánve, alespoň pro potřeby této práce, což umožnilo realizovat analýzy 

sedimentologického vývoje deposit jakloveckých vrstev v hranicích celé hornoslezské 

pánve.  

4.3 Koncepce stratigrafického názvosloví použitá v práci  

 

Probrat v nadpise uvedené otázky je nezbytné, jelikož i přes návrh řešení 

jednotných hranic jakloveckých vrstev v pánvi uvedený v předchozí kapitole, zůstávají 

i nadále podstatné rozdíly mezi českou a polskou litostatigrafickou nomenklaturou a to jak 

nomenklaturou geologickou, tak i provozní.  

Geologická litostratigrafická nomenklatura se v obou částech pánve liší již 

svými základními stratigrafickými termíny. Polská nomenklatura nezná totiž termín 

„souvrství“ (angl. formation), který je v české nomenklatuře nadřazen „vrstvám“. 

Nadřazenou jednotkou litostratigrafické jednotce „vrstvy“ je v polské části pánve „seria“ 

(serie), která však v české litostratigrafické nomenklatuře je nadřazena jednotce 

„souvrství“. Právě ve vyčlenění jednotek nadřazeným „vrstvám“ („souvrství“ v české 

a „serie“ v polské části pánve), existují mezi českou a polskou částí pánve největší rozdíly. 

V polské části pánve jsou vyčleněny tyto jednotky čtyři, zatímco v české pouze dvě 

(např. tab. 5). Jejich názvy se však neshodují ani v jednom případě. Hranice jsou totožné 
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pouze u jedné z těchto jednotek. Jde o případ jednotky „seria paraliczna“, která odpovídá 

„ostravskému souvrství“ v české části pánve. Značné rozdíly mezi polskou a českou části 

pánve existují i v úrovni „vrstev“. Shoda názvů existuje pouze u vrstev ostravského 

souvrství (v polské části pánve seria paraliczna) a vrstev sedlových karvinského souvrství 

(v polské části pánve součást jednotky s názvem górnośląska seria piaskowcowa). Hranice 

jsou však shodné pouze u vrstev sedlových. Důvody tohoto stavu jsou složité, nicméně 

v případě vrstev karvinského souvrství je hlavní příčinou skutečnost, že vrstvy karvinského 

souvrství (s výjimkou vrstev sedlových) jsou vymezeny způsobem, který neumožňuje 

uvedené vrstevní jednotky vymezit v celém rozsahu pánve. Navíc oblast Karviné, kde tyto 

jednotky byly vyčleněny, představuje přibližně pouhé 3 % plochy vývoje těchto jednotek 

v pánvi (Jureczka et al. 2005). Velice podobná je situace i u vrstev ostravského souvrství 

(seria paraliczna). V tomto případě se v polské části pánve používají názvy vrstevních 

jednotek, jak byly pojmenovány v místech jejich původního vyčlenění v okolí 

Ostravy, nicméně to platí pouze pro západ polské části pánve. Směrem na východ, dochází 

ke značným změnám ve vývoji těchto vrstevních jednotek, takže jejich vyčlenění 

obdobným způsobem jako v okolí Ostravy se stává problematické. Proto také v polských 

částech tabulek litostratigrafického členění hornoslezské pánve je seria paraliczna (kromě 

klasického členění jak je známé z české části pánve) rozdělena též na vrstevní 

jednotky, které původně vyčlenil Doktorowicz-Hrebnicki (1935) pro okolí města 

Dąmbrowa Górnicza (podrobně předchozí kapitola a kapitola 6.1.1 věnovaná hranicím 

jakloveckých vrstev).  

S ohledem na uvedené rozdíly mezi polskou a českou částí hornoslezské pánve 

v litostratigrafické nomenklatuře, v názvech, ale i ve vedení hranic některých 

litostratigrafických jednotek, jsem byla nucena přijmout způsob, jak jednoznačně v textu 

práce odlišit oba způsoby značení. Základem zvoleného přístupu je zásada, že pro popis 

geologických fenoménů v polské části pánve používám polských názvů a označení 

a v české části českých. Ve zvlášť důležitých případech, uvádím druhý název v závorce. 

V některých případech pak připojuji i zkratku názvu státu (CZE – Česká republika, POL – 

Polská republika). 

Provozní litostratigrafická nomenklatura se odvíjí od slojí, které jsou 

označovány pro tyto účely v české i polské části hornoslezské pánve trojciferným číselným 

kódem. Hranice litostratigrafických jednotek jsou v rámci provozní litostratigrafické 
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nomenklatury vedeny převážně v počvě a stropu slojí. Názvy litostratigrafických jednotek 

však odpovídají geologické litostratigrafické nomenklatuře jak je ustálená v české 

či polské části pánve.  

V české části pánve zpracovali první korelaci slojí činných dolů Folprecht 

a Patteisky (1928). Číslování slojí jako první zavedl Pišta v roce 1953. Číslování nebylo 

publikováno. Sloje byly číslovány průběžně zdola nahoru, tj. od čísla 1 (sloj 

Čeněk, 011 dnešního číslování) po číslo185 (ekvivalent sloje č.1, 876, dnešního číslování). 

Současný systém trojciferného kódového označení slojí zavedl v roce 1959 Dopita (Dopita 

1959).   

V polské části pánve položili základy provozní litostratigrafické nomenklatury 

svázané s uhelnými slojemi a založené na číselné nomenklatuře uhelných slojí 

Doktorowicz-Hrebnicki a Bocheński (1952). Zařazení slojí do litostratigrafických jednotek 

však doznávalo i nadále drobných změn, na příklad na základě práce Stopa 

(1967), ale i kolektivu PIG Sosnowiec jak je zpracoval Dembowski (1972a), (1972b).    

Ačkoliv jsou sloje v obou částech pánve označovány shodně trojciferným číselným 

kódem, tvorba jeho jednotlivých číslic je však odlišná. V obou částech pánve je první 

místo kódu tvořeno číslem označujícím vrstevní jednotky. Zbývající dvě pozice 

jsou kódem, který představuje pořadí sloje v rámci příslušné vrstevní jednotky. Rozdíl 

mezi polskou a českou částí pánve je však v tvorbě obou těchto položek. V české části 

pánve jsou číslem 0 označeny sloje nejstarších petřkovických vrstev a číslem 9 sloje 

nejmladších vrstev vyšších doubravských, zatímco v polské části je číslování opačné. 

Číslem 1 jsou označeny nejmladší vrstvy (warstwy libiąskie) a číslem 9 nejstarší 

petřkovické vrstvy. Rovněž uhelné polohy v rámci vrstevní jednotky jsou číslovány 

odlišně. V české částí zdola nahoru, v polské shora dolů. Sloje jakloveckých vrstev v české 

části pánve tak mají číslo od 301 do 385, v polské části pak čísla od 732 do 701 (od báze 

ke stropu vrstevní jednotky). Za těchto podmínek si ovšem provozní litostratigrafické 

nomenklatury obou částí pánve neodpovídají. Proto i v případě použití trojciferného kódu 

k označení slojí v této práci bylo nutno přijmout způsob, jak jednoznačně v textu práce 

odlišit oba způsoby značení. I zde základem zvoleného přístupu je zásada, že pro popis 

slojí v polské části pánve je použito polské číslování, zatímco pro popis slojí v české části 

číslování české.   
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5 POSTEROZNÍ ROZSAH VÝSKYTU JAKLOVECKÝCH VRSTEV 

V HORNOSLEZSKÉ PÁNVI A STUPEŇ JEJICH GEOLOGICKÉ 

PROZKOUMANOSTI  

 

Postsedimentární vývoj hornoslezské pánve dal vznik současné strukturně-               

-tektonické stavbě pánevních deposit. Eroze a vývoj karpatského orogénu v těsném 

sousedství pánve pak dotvářely jejich současnou podobu, určovaly posterozní rozsah 

pánve, včetně rozsahu a pozice výskytu litostratigrafických jednotek hornoslezské pánve, 

ale na příklad i hloubku jejich uložení pod dnešním povrchem a další. Tyto faktory, spolu 

s charakterem sedimentární stavby pánevních deposit (zejména s jejich 

uhlonosností), jsou rozhodující pro orientaci a lokalizaci geologického průzkumu 

pánve, ale určují i možnosti hornického osvojení jednotlivých ložisek pánve. Důsledkem 

vlivu těchto fenoménů je v ploše se měnící stupeň geologické prozkoumanosti jednotlivých 

územních oblastí i částí pánve, ale také jednotlivých vrstevních jednotek. 

5.1 Posterozní plocha výskytu jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi  

 

Západní hranice hornoslezské pánve probíhá přibližně ve směru SSV–JJZ (obr. 

1), od města Toszek, západně od měst Gliwice, Rybnik a Ostrava do blízkosti Nového 

Jičína. V SSZ rohu pánve u města Toszek se stáčí přibližně do směru Z–V, prochází jižně 

od města Tarnowskie Góry a protíná SV roh hornoslezské pánve. Východní hranice pánve 

probíhá ze severovýchodního rohu pánve směrem SZ–JV, přibližně v polovině vzdálenosti 

mezi městy Chrzanów a Olkusz, JZ od města Kraków, kde v okolí města Myślenice končí 

v JV rohu polské části pánve. Jižní hranice pánve je překryta karpatskými příkrovy. 

Hranice probíhá po severním okraji města Bielsko-Biała. Její průběh je komplikován 

tektonickými poruchami, které mohou mít souvislost s karpatskou příkrovovou stavbou. 

Značná část hranice pánve má erozivní charakter. Jižním směrem od hranice pánve 

vystupují na reliéf Českého masivu statigraficky starší jednotky moravskoslezské 

paleozoické pánve, včetně krystalického podloží brunovistulika. Existují však úseky 

s tektonickým omezením pánve. Známe jsou i samostatné, tektonicky omezené kry 

produktivního karbonu (např. jablunkovský příkop). V blízkosti města Rožnov 

pod Radhostěm je pánev omezená tzv. zlomovým pásmem beskydského stupně. V jižním 
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křídle této struktury se uhlonosné sedimenty hornoslezské pánve noří do hloubek 

až 3 kilometrů. Jde o plochu, která se již do běžných studií hornoslezské pánve, v důsledku 

nedostatečné prozkoumanosti, nezahrnuje. Předpokládaný vývoj produktivního karbonu 

v této ploše je určován na základě profilu vrtu Jablůnka I, lokalizovaného SZ od Vsetína 

(Polický a Honěk 1984). 

 Výše popsaná plocha, představuje nezpochybnitelný plošný výskyt vrstevních 

jednotek svrchního karbonu pánve. Mimo tuto plochu existují vrty, které ověřily další 

možné výskyty svrchnokarbonských deposit a to zpravidla ve značných hloubkách. Názory 

na možné propojení zmiňovaných ploch s hornoslezskou pánví nejsou jednotné. Za příklad 

lze uvést teoretické pokračování pánve, tzv. němčičskou pánev, ležící jihozápadně 

od Valašského Meziříčí. 

Posterozivní plocha výskytu jakloveckých vrstev v české části hornoslezské pánve 

(obr. 4) byla sestavena na základě mapové přílohy publikace „Geologie české části 

hornoslezské pánve“ (Dopita et al. 1997). Pro konstrukci výskytu jakloveckých vrstev 

v polské části pánve pak byla použita geologická mapa hornoslezské černouhelné pánve 

(Jureczka et al. 1995). Reambulace obou map nebyla v zásadě potřebná, protože od doby 

jejich vzniku nejsou k dispozici žádné nové poznatky o rozsahu výskytu jakloveckých 

vrstev v pánvi.  

Posterozivní rozsah výskytu jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi je podstatně 

menší než plocha výskytu starších vrstev ostravského souvrství. Zejména v české části 

pánve vystupují jaklovecké vrstvy především v zakleslých strukturách.  
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Obrázek 4 – Posterozivní plocha výskytu jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi (Dopita et al. 1997, 

Jureczka et al. 1995, upraveno) 

 

Příkladem takového vystupování jakloveckých vrstev jsou jejich výskyty 

v podbeskydské oblasti a to v části frenštátské i v části těšínské. Také v příborské části 

vystupují jaklovecké vrstvy v jádře sviadnovsko-trnáveckého synklinoria. Rovněž 

v ostravsko-karvinské oblasti, v její ostravské části (západně od orlovské struktury) lemují 

jádro ostravské a petřvaldské brachysynklinály, které tvoří mladší porubské vrstvy. 

V karvinské části (východně od orlovské struktury) jsou jaklovecké vrstvy překryty nejen 

mladšími porubskými vrstvami, ale i vrstevními jednotkami mladšího karvinského 

souvrství. Jaklovecké vrstvy se zde nacházejí v hloubkách kolem tisíce metrů 

pod povrchem, v hluboko zakleslých krách ještě hlouběji. Na povrch paleoreliéfu 

vycházejí pouze na svazích bludovického a dětmarovického výmolu. Předpokládá 

se, že jaklovecké vrstvy jsou zachovány i v tzv. jablunkovském příkopu. Tento výskyt však 

z důvodů nízkého stupně prozkoumanosti není v práci hodnocen..  

Posterozivní plocha výskytu jakloveckých vrstev v polské části hornoslezské pánve 

je výsledkem eroze a vykliňovaní jakloveckých vrstev směrem k východu až VJV. 
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Na posterozivní povrch karbonu vystupují jaklovecké vrstvy na západě a částečně severu 

pánve. V podstatě v celé ploše svého dnešního výskytu v polské části hornoslezské pánve 

jsou jaklovecké vrtsvy překryty nadložními sedimenty. Vrstvy proto vystupují ve značných 

hloubkách.  

Západní hranice plochy jakloveckých vrstev probíhá v polské části pánve přibližně 

ve směru SSV–JJZ. Její SZ roh se nachází západně od města Bytom. odtud probíhá JJZ 

směrem východně od města Gliwice, v jehož okolí se nachází několik izolovaných výskytů 

vrstevní jednotky. Hranice dále pokračuje JJZ směrem do okolí města Rybnik. JZ od města 

Jastrzębie Zdroj pak překračuje česko-polskou státní hranici. V okolí Rybniku se západní 

hranice jakloveckých vrstev vyklenuje západním směrem. V této ploše vystupují 

jaklovecké vrstvy v synklinále jejkowické a chwalowické. Severovýchodní posterozivní 

hranice jakloveckých vrstev probíhá ze SSZ rohu výskytu vrstevní jednotky u města 

Bytom přibližně ve směru Z–V. Míjí město Piekary Śląskie, stáčí se do směru SZ–

JV, ve kterém pokračuje až do SV rohu výskytu jakloveckých vrstev v pánvi, přibližně 

v polovině mezi městy Olkusz a Chrzanów. Východní hranice výskytu jakloveckých vrstev 

(předpokládaná preerozivní – hranice vyklinění vrstevní jednotky), byla určena na základě 

interpolace mezi průzkumnými vrty. K interpretaci byla rovněž použita již citovaná 

geologická mapa hornoslezské černouhelné pánve (Jureczka et al. 1995). V této části pánve 

jsou jaklovecké vrstvy překryty mladšími vrstevními jednotkami, nacházejí se ve značných 

hloubkách a jejich prozkoumanost je relativně nízká. Nejistota přesného určení průběhu 

hranice vyklínění jakloveckých vrstev je proto značná. Kombinací a na základě zhodnocení 

všech dostupných údajů, byl průběh východní hranice vrstevních jednotky interpretován 

ve směru SSV–JJZ. Průběh hranice je tedy předpokládán v okolí města 

Chrzanów, Z od města Zator, dále přibližně v polovině mezi městy Bielsko-Biała 

a Pszczyna, odkud pokračuje dále k JZ, až do nejjižnějšího bodu na území polské části 

pánve, v okolí města Těšín. V blízkosti Těšína jaklovecké vrstvy vytvářejí několik 

izolovaných výskytů, založených pravděpodobně tektonicky.  
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5.2 Stupeň geologické prozkoumanosti jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi  

 

Je známo, že uhelné pánve patří k nejlépe prozkoumaným oblastem zemské kůry. 

Současně je ovšem nutno zdůraznit, že tento průzkum sleduje především ty 

cíle, které vedou k ověření ekonomicky zajímavých částí pánví, v nichž se vyskytují 

těžitelná uhelná ložiska. Proto stupeň prozkoumanosti uhelných pánví vychází především 

z geologických, báňsko-technických a ekonomických parametrů uhelných ložisek. Jedná se 

zejména o charakter geologické stavby pánve, uhlonosnost vrstevních jednotek, hloubka 

jejich uložení a plošný vývoj jednotlivých vrstevních jednotek, které patří mezi ty 

nejdůležitější. Tyto informace jsou získávány převážně z ložiskového 

průzkumu, jehož základním cílem je najít takové části pánve s výskytem uhelných slojí, 

které lze hornicky zpřístupnit a následně efektivně těžit a nikoliv řešit zajímavé, ale často 

z hlediska těžby nikoliv životně nezbytné problémy. Je paradoxem, že v praxi lze nalézt 

dost příkladů, kdy takový přístup se následně ukázal jako krátkozraký. 

Hlavní metodou ložiskového průzkumu jsou průzkumné vrty. Pro jejich 

projektování je nezbytné především určit, jaká část vrstevního sledu má být průzkumným 

vrtem ověřena, jaký bude stratigrafický dosah průzkumných vrtů (tedy jaká z toho vyplývá 

potřebná hloubka jednotlivých vrtů). Ta je určována nejen výškou 

povrchu, ale i geologickou stavbou vrstev (změny mocností v prostoru), rozsahem 

mocností pokryvných útvarů, hloubkou eroze uhlonosných sedimentů (neboli rozsahem 

zachování mladších vrstevních jednotek) a řadou dalších faktorů, které se v pánvi zpravidla 

mění. Tam kde narůstá mocnost vrstevní jednotky nebo narůstá mocnost pokryvných 

útvarů, případně kde jsou zachovány mladší vrstevní jednotky, tam se dosah průzkumných 

vrtů zpravidla snižuje. V některých případech je ale kladen důraz na ověření významných 

horizontů, slojí aj. a hloubka vrtů se tak zvyšuje. Hloubka průzkumných vrtů je rovněž 

odvozena od nárůstu složitosti geologických a báňsko-technických podmínek při postupu 

těžby do hloubky. Plošná orientace rozmístění průzkumných vrtů je vázána na očekávaný 

plošný, ale i vertikální vývoj uhlonosnosti vrstevních jednotek v pánvi. Průnik uvedených 

parametrů, spolu s charakterem geologické stavby pánve a měnící se hloubkou eroze 

v ploše pánve, dal základ současnému stavu prozkoumanosti jednotlivých vrstevních 

jednotek v pánvi a tedy i stupni prozkoumání jakloveckých vrstev. 
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Současný stupeň prozkoumanosti jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi 

je výsledkem ložiskového průzkumu zaměřeného na získání informací pro posouzení 

možnosti těžby, případně projektování a otvírky dolů. Proto byly jaklovecké vrstvy 

prozkoumány a následně těženy pouze v některých částech pánve (obr. 5). Nejvyšší stupeň 

geologické prozkoumanosti je v české části pánve především v plochách, kde jaklovecké 

vrtsvy vycházejí na paleoreliéf karbonu. Jedná se o území západně od orlovské struktury 

a dále svahy dětmarovického a bludovického výmolu. Vyšším stupněm prozkoumanosti 

vrstevní jednotky se vyznačuje také část frenštátská, kde výška povrchu dosahuje přibližně 

500 a více metrů a hloubka úrovně stropu jakloveckých vrstev se pohybuje okolo 1200 

a více metrů pod povrchem. Mezi prvními oblastmi těžby vrstevní jednotky v české části 

hornoslezské pánve patřilo území západně od michálkovické struktury, tzv. ostravská 

brachysynklinála. Oblast petřvaldské brachysynklinály (východně od michálkovické 

struktury) byla naopak zatím poslední oblastí těžby jakloveckých vrstev v české části 

pánve. V dobývacích prostorech dolů karvinské části nebyly jaklovecké vrstvy nikdy 

těženy a ani nebyly pro hloubkovou odlehlost ve větší míře podrobněji zkoumány, 

s výjimkou důlních vrtů na západě karvinské části pánve v dobývacím prostorou Lazy. 

To je také oblast, kde s ohledem na relativně jejich mělčí uložení, by mohla existovat 

teoreticky možnost jejich hornického zpřístupnění.   
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Obrázek 5 – Současný stav prozkoumanosti jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi  
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V polské části hornoslezské pánve je podrobněji prozkoumána pouze plocha podél 

západní hranice výskytu jakloveckých vrstev v pánvi. Zde jaklovecké vrstvy jednak 

vystupují na posterozní reliéf karbonu a nacházejí se v relativně menších hloubkách. 

To je také důvod, proč byly v některých dolech v této části pánve v minulosti těženy 

(obr. 5). Dosud jsou uhelné sloje této vrstevní jednotky otevřeny a těží se v dolech Marcel 

a Rydultowy, v oblasti jejkowické a chvalowické brachysynklinály. Ve zbývajících 

plochách polské části pánve je stupeň geologické prozkoumanosti jakloveckých vrstev 

výrazně nižší. Směrem k východu jsou totiž v nadloží jakloveckých vrstev zachovány 

mladší vrstevní jednotky (centrální oblast, východní, ale i oblast podkarpatská). Jaklovecké 

vrstvy v těchto oblastech vystupují ve značných hloubkách mimo technické a ekonomické 

možnosti exploatace. Klesá jejich mocnost i uhlonosnost, takže v minulosti nebyl a ani 

v budoucnu nepochybně nebude žádný důvod pro jejich podrobnější průzkum. Vědecký 

význam poznání vývoje jakloveckých vrstev pro podrobnější poznání vývoje 

tzv. „foreland“ pánví pravděpodobně nebude dostatečným důvodem pro financování jejich 

dalšího průzkumu.   

 Stupeň geologické prozkoumanosti jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi 

a zejména jeho různou intenzitu v ploše jejich vývoje, je třeba brát v úvahu i při hodnocení 

výsledků této práce. Ve srovnání s mladšími vrstevními jednotkami je stupeň jejich 

prozkoumanosti poměrně nízký. To platí rovněž pro rozsah jejich dobývání v pánvi. 

Srovnáme-li ovšem stupeň jejich prozkoumanosti se stupněm prozkoumanosti jiných 

sedimentárních pánví (zejména s těmi, která neobsahují těžitelná ložiska kaustobiolitů 

či jiných nerostů), je stupeň jejich prozkoumanosti stále relativně vysoký. Informace 

o vývoji jakloveckých vrstev se v zásadě nijak významně neodlišují od znalostí 

geologického vývoje vrstevních jednotek řady jiných sedimentárních pánví. Srovnatelná 

by proto měla být i hodnověrnost analýz, závěrů i celková interpretace geologického 

vývoje jakloveckých vrstev hornoslezské pánve.  
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6 ZMĚNY MOCNOSTI A PÍSČITOSTI JAKLOVECKÝCH VRSTEV 

HORNOSLEZSKÉ PÁNVE   

 

Sledování prostorových změn mocnosti vrstevních jednotek patří k základním 

metodám litofaciální analýzy a paleogeografické rekonstrukce vývoje vrstevních jednotek. 

Proto také byla tato metoda použita i při studiu vývoje jakloveckých vrstev v hornoslezské 

pánvi. Celkové hodnocení vývoje mocnosti a jeho geologické interpretace však byly 

realizovány v konfrontaci s dalšími metodami faciální analýzy, především s vývojem 

písčitosti a uhlonosnosti vrstevních jednotek.  

6.1 Úvod do problematiky a její geologické souvislosti  

 

Vývoj mocností vrstevních jednotek hornoslezské pánve byl publikován v několika 

pracích. S výjimkou práce Havleny (1977), se však vždy jednalo o práce, které 

zpracovávaly odděleně jen českou či polskou část pánve a neřešily hornoslezskou pánev 

jako celek. Mocností jakloveckých vrstev v české části pánve se zabývali např. Fialová 

et al. (1978), Adamusová et al. (1992), též Dopita et al. (1997). Isopachovou mapu 

jakloveckých vrstev české části hornoslezské pánve obsahuje i práce Peška et al. (1998). 

Jedná se o autory upravenou mapu z práce Adamusové et al. (1992). Nevýhodou těchto 

map je, že neobsahují zobrazení lokalizace dokumentačních bodů, s výjimkou práce 

(Fialová et al. 1978). Mapy jsou konstruovány jako preerozivní, pravděpodobně 

v hranicích posterozivního výskytu petřkovických vrstev, když posterozivní plošný rozsah 

výskytu vrstevní jednotky v české části pánve je podstatně menší. Pouze mapy 

publikované Dopitou et al. (1997) jsou konstruovány v posterozivních hranicích vývoje 

jakloveckých vrstev. V práci Fialové et al. (1978) jsou izopachy mocnosti extrapolovány 

do blízké vzdálenosti za hranice posterozivnho vývoje jakloveckých vrstev. 

Pro analýzu vývoje mocností vrstevních jednotek je podstatné vyřešit některé 

otázky mající geologické souvislosti s vlastním řešení problému. Jde především 

o stanovení způsobu vedení hranic vrstevní jednotky, posouzení a výběr vhodných 

korelačních horizontů (identifikačních vodítek) pro vytváření prostorového modelu vývoje 
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vrstevní jednotky a návrh vhodných způsobů zobrazení vývoje hodnocených parametrů 

vhodných pro jejich analýzu, syntézu a geologickou interpretaci.    

6.1.1 Hranice jakloveckých vrstev  

 

Hranice jakloveckých vrstev byly po zvážení vývoje názorů i současného stavu 

řešení této otázky, v této práci obecně stanoveny následujícím způsobem: 

1. spodní hranice do stropu skupiny faunistických horizontů Enny, 

2. svrchní hranice do stropu skupiny faunistických horizontů Barbory (ve smyslu mého 

návrhu uvedeného v kapitole 4.2 této práce). 

Pro úplnost je třeba vysvětlit definici termínu „strop skupiny faunistických 

horizontů“ (v některých pracích se setkáváme také s termínem „svrchní plocha skupiny 

faunistických horizontů“, např. Dopita et al. 1997). V řadě prací přesná definice tohoto 

pojmu schází, takže z textu není zřejmé, kde vlastně byla hranice autory položena. Rovněž 

je třeba zaujmout stanovisko k případům, kdy vývoj skupin hraničních faunistických 

horizontů (zejména faunistických horizontů Barbory) je odlišný od optimálního základního 

schématu. Proto byla provedena analýza všech v úvahu připadajících alternativ a přijaty 

následující způsoby umístění hranic jakloveckých vrstev v závislosti na faciálním vývoji 

vrstevní jednotky a vývoji skupiny faunistických horizontů Barbory i Enny: 

1. První alternativa je vedení hranice v případech, kdy nejsvrchnější faunistický 

horizont skupiny faunistických horizontů Enny a Barbory je vyvinut a je současně 

doložen faunou. V tomto případě je nutno vyřešit otázku, zda má být hranice položena 

do úrovně nejsvrchnějšího nálezu fauny, či do svrchní hranice komplexu deposit 

náležejících faunistickému horizontu. Touto otázkou se zabýval již Havlena (1964), 

který k ní formuloval následující závěr. „Svrchní vrstevní plochou mořského patra 

je podle dosavadní konvence horní plocha té vrstvy, která (při postupu shora dolů) má 

jako první mořskou faunu nebo jiné doklady pro mořský původ“. Tento závěr byl také 

převzat do této práce. K praktické aplikaci uvedené zásady je třeba dodat, že ne vždy 

podle dokumentace vrtů je možno tuto úroveň přesně určit. Zákres fauny v kresleném 

profilu nemusí také odpovídat místu jejího nálezu. Rovněž ne vždy je hloubková 

úroveň nálezu fauny uvedena v psaném profilu vrtu.     
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Řešení: Hranice vedena v úrovni nejsvrchnějšího nálezu fauny svrchního 

faunistického horizontu.   

2. Druhá alternativa (týká se především skupiny faunistických horizontů Barbory) 

je vedení hranice v situaci, kdy nejsvrchnější faunistický horizont skupiny není doložen 

faunistickými nálezy, jsou však vyvinuty další horizonty skupiny faunistických 

horizontů. Zde lze rozlišit dva možné případy: 

1. Je přítomen litologický reprezentant nejsvrchnějšího faunistického 

horizontu, avšak nebyla v něm nalezena fauna. 

Řešení: Hranice vedena ve stropu litologického reprezentanta nejsvrchnějšího 

faunistického horizontu, případně v místech jeho litologické změny.  

2. Ve vrstevním sledu se nevyskytuje litologický reprezentant nejsvrchnějšího 

faunistického horizontu. Vrstevní sekvence odpovídající nejsvrchnějšímu 

faunistickému horizontu je však v zásadě zachována, nejsou však v ní zastoupeny 

sedimenty odpovídající mořské sedimentaci.  

Řešení: Hranice vedena na základě analogie s nejbližšími dokumentačními body.   

Tyto vývoje jsou důsledkem ověřené skutečnosti, že nejsvrchnější horizont Barbory 

je faunisticky chudý, lokálně se štěpí a nemusí být v některých plochách vyvinut. Proto 

se v dokumentaci stává, že svrchní hranice jakloveckých vrstev je v některých případech 

vedena ve svrchní ploše nižšího horizontu (aniž by to bylo autory zaznamenáno 

a komentováno). Tím může vzniknout rozdíl v mocnosti jakloveckých (respektive 

porubských) vrstev asi 25 metrů (jak uvádí např. Horák 1991). Doporučení 

Horáka, aby v případech, kdy nebyl zjištěn ani ekvivalent nejsvrchnějšího faunistického 

horizontu Barbory, byla hranice položena přibližně do vzdálenosti šesti metrů do podloží 

sloje Filip porubských vrstev (403, číslování ČR) však nelze obecně doporučit v rámci celé 

hornoslezské pánve. Uvedené problémy vyvolávají diskuze o vhodnosti vedení hranic 

vrstevních jednotek ve stropu faunistických horizontů. Jako alternativní řešení se nabízí 

vést hranice ve stropě či počvě uhelných slojí. Tato otázka však již byla vícekrát nastolena 

a řešena v minulosti. Vedení hranic vrstevních jednotek v počvě či stropu uhelných slojí 

však bylo vždy opuštěno právě pro jejich nízkou plošnou stálost (např. Řehoř a Zeman 

1958). 
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3. Třetí alternativa je vývoj, ve kterém nejsvrchnější faunistický horizont skupiny 

faunistických horizontů není vyvinut (podobně jako v případech alternativy 

2.2.), avšak vrstevní sekvence odpovídající nejsvrchnějšímu faunistickému horizontu 

není vůbec zachována, případně je ve zcela odlišném faciálním vývoji. Krajním 

případem této alternativy je situace, že není vyvinut žádný ze skupiny faunistických 

horizontů. V pánvi se vyskytují nejčastěji následující dva případy: 

1. Skupina faunistických horizontů Barbory je erodována pískovci komplexu 

zámeckého slepence. 

Řešení: Hranice vedena v úrovni báze pískovců komplexu zámeckého slepence 

(např. východ Frenštátska).  

2. Absence skupiny faunistických horizontů Barbory v některých vrtech na východě 

polské části pánve (grodzieké vrstvy Doktorowicz-Hrebnicki 1935). 

Řešení: Hranice vedena na základě osobní interpretace a přístupu autora. Lze 

připustit, že hranice případně není vůbec vymezena (v mapách může být tato 

situace řešena např. vymezením oblasti s označením „součást vrstev 

grodzieckých“).  

Řešení problému vedení hranic jakloveckých vrstev (podobně jako vedení hranic 

i některých dalších vrstevních jednotek hornoslezské pánve) je předmětem 

dlouhotrvajících diskusí. Univerzální řešení tohoto problému však neexistuje 

a to především z důvodů složitého prostorového faciálního vývoje vrstevní 

jednotky, včetně skupin faunistických horizontů Enny a Barbory v pánvi. V prostoru pánve 

se totiž počet faunistiských horizontů Enny i Barbory mění, což spolu s absencí vůdčích 

zkamenělin v pánvi často znemožňuje jednoznačně identifikovat jednotlivé faunistické 

horizonty Barbory (ale i Enny), takže nelze spolehlivě stanovit, zda daný faunistický 

horizont je skutečně nejsvrchnější, či nikoliv. V části pánve pak nejsou faunistické 

horizonty Barbory vůbec vyvinuty, případně je vyvinuta pouze část sekvence odpovídající 

faunistické skupině Barbor. Týká se to některých vrtů na východě polské části 

pánve, kde dochází k redukci mocnosti a k zásadním změnám faciálního vývoje 

jakloveckých vrstev i skupiny faunistických horizontů Barbory. Jaklovecké vrstvy zde 

nejsou samostatně vyčleňovány, ale spolu s porubskými vrstvami jsou součástí tzv. vrstev 

grodzieckých (Doktorowicz-Hrebnicki 1935). Určení části grodzieckých 
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vrstev, která odpovídá jakloveckým vrstvám, může být zde problematické. Za těchto 

podmínek není stanovení mocnosti jakloveckých vrstev jako části vrstev grodzieckých 

jednoznačné a je tedy do značné míry věcí osobního přístupu a erudice autora (otázce 

grodzieckých vrstev, významné pro pochopení paleogeografického vývoje 

v pánvi, se věnuji ve více místech práce).  

Kombinace všech uvedených důvodů je příčinou, proč nelze stanovit jediný způsob 

vedení hranic jakloveckých vrstev, který by byly použitelný v celé ploše pánve, ale je třeba 

přijmout řešení, spočívající v alternativním vymezení hranic vrstevní jednotky v závislosti 

na jejím faciálním vývoji i vývoji hraničních skupin faunistických horizontů Enny 

a zejména Barbory. 

6.1.2 Identifikační vodítka a korelace jakloveckých vrstev  

 

Identifikační vodítka a korelace mají zásadní význam pro vytvoření reálného 

prostorového obrazu vývoje vrstevní jednotky. Důležitá je zejména jejich jednoznačnost, 

dobrá identifikovatelnost a plošná stálost. Jako korelační horizonty (také identifikační 

vodítka) se v jakloveckých vrstvách uplatňují (obr. 6): 

1. faunistické horizonty, 

2. tufogenní horizonty (zejména uhelné tonsteiny), 

3. dílčí litologické jednotky. 

Význam jednotlivých identifikačních vodítek je ovšem značně rozdílný. 
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Obrázek 6 – Identifikační vodítka jakloveckých vrstev 

 

Faunistické horizonty jakloveckých vrstev studovali Řehoř (1960), Řehoř a 

Řehořová (1968). Fauna z jakloveckých vrstev však byla známá již koncem devatenáctého 

století (např. Helmhacker 1873, Stur 1875–1877). Podle novějších údajů z české části 

hornoslezské pánve (Řehoř, Řehořová 1980) obsahují jaklovecké vrstvy 37 faunistických, 

převážně sladkovodních horizontů, které již dříve rozdělil Řehoř (1960) do pěti skupin: 

1. skupina faunistických horizontů Šusty (XVII), až 10 sladkovodních 

horizontů, v nejvyšší části skupiny bývá vyvinut Šustův mořský horizont,    

2. skupina faunistických horizontů Huga (XVIII), až 12 sladkovodních horizontů, stálejší 

horizonty se vyskytují na bázi skupiny, 

3. skupina faunistických horizontů Eleonory (XIX), až 4 faunisticky chudé sladkovodní 

horizonty, nejstálejší je horizont ve stropě sloje Eleonora (335), 
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4. skupina faunistických horizontů Uranie (XX), až 7 horizontů (většinou však pouze 4) 

se sladkovodní faunou (ze skupiny Uranie pocházejí nejstarší nálezy makrofauny 

z moravské části hornoslezské pánve, které popsal Geinitz 1865), 

5. skupina faunistických horizontů Barbory (XXI), skupinu pojmenoval Šusta (1926), 

faunu z těchto horizontů však znal již Petrascheck (1910). Většinou 4 mořské 

horizonty, které se mohou lokálně štěpit až na 7 poloh.  

Mezi horizonty převládají horizonty sladkovodní. Mořské horizonty se koncentrují 

do skupiny Barbory. Mimo skupinu faunistických horizontů Barbory je znám 

v jakloveckých vrstvách pouze jeden mořský horizont (Šustův mořský horizont). Většina 

sladkovodních horizontů jsou v ploše nestálé a jejich korelačně-identifikační význam není 

velký. Ten se zvyšuje jejich seskupením do skupin, které zavedl a definoval Řehoř (1960). 

Tyto skupiny, pokud jsou v dokumentaci vrtů vymezeny, jsou vítanou pomůckou 

v korelaci jakloveckých vrstev. Ve starších vrtech, stejně jako ve vrtech polské části 

pánve, však skupiny faunistických horizontů nejsou určeny. V takové situaci jsou možnosti 

použití faunistických horizontů ke korelaci jakloveckých vrstev velmi 

omezené, neboť použití jednotlivých faunistických horizontů, zejména sladkovodních, není 

spolehlivé.  

Tufogenní horizonty jakloveckých vrstev jsou reprezentovány především 

uhelnými tonsteiny, v menší míře brousky. Tato korelačně významná skupina horizontů 

bývá v literatuře řazena někdy do skupiny hornin vulkanogenního nebo smíšeného původu 

(např. Dopita et al. 1997). Nejstarší zmínky o horninách hornoslezské pánve, 

označovaných dnes jako uhelné tonsteiny, nacházíme u Petraschecka (1922). Zmiňuje 

se o nich i Patteisky (Folprecht, Patteisky 1928). Tufogenními horizonty české části 

hornoslezské pánve se systematicky zabýval Králík (např. 1964). O jejich mineralogickém 

a chemickém složení, genezi a výskytu publikoval řadu článků a také známou monografii 

„Uhelné tonsteiny ostravsko-karvinského revíru“ (Dopita a Králík 1977). V polské části 

pánve se tufogenními horizonty zabývala rovněž řada autorů (Hartung 1943, Kuhl 

1955, nověji Łapot 1993 a další). Dosud bylo v hornoslezské pánvi identifikován celkem 

29 poloh uhelných tonsteinů a 20–30 poloh brousků (Dopita et al. 1997). Uvedená čísla 

se týkají české části hornoslezské pánve. V polské části pánve udává Łapot (1993) celkem 
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29 poloh uhelných tonsteinů. V jakloveckých vrstvách byly od báze směrem 

do nadloží, popsány následující horizonty uhelných tonsteinů: 

1. v polské části pánve uhelnému tonsteinu vyskytujícímu se v neoznačené proslojce 

120 m pod slojí 713 (POL). 

2. uhelný tonstein sloje Eleonora (335 CZE) je plošně i petrograficky velmi proměnlivý 

horizont, který se pravděpodobně místy štěpí (Fialová et al. 1978). Podle Králíka 

(1963) tento horizont odpovídá v polské části pánve uhelnému tonsteinu vyskytujícímu 

se v uhelných lávkách 713 = 712 = 711 (POL). V uvedených lávkách uvádí výskyt 

uhelného tonsteinu i Łapot (1993). 

3. uhelný tonstein sloje Gabriela (365 CZE) je v české části pánve označován 

jako nejstálejší a korelačně nejvýznamnější horizont jakloveckých vrstev, lokálně 

mocný až 30 cm. Tento horizont uhelného tonsteinu nebyl zatím v polské části pánve 

popsán.  

4. uhelný tonstein sloje Barbora (393 CZE) je pozičně variabilní poloha, často 

se nacházející i mimo vlastní sloj Barbora (393 CZE). Tento horizont uhelného 

tonsteinu nebyl zatím v polské části pánve popsán. 

Podrobný popis jednotlivých uhelných tonsteinů uvádí Dopita a Králík 

(1977), případně Horák (1991). Z polské části pánve udává Łapot (1993) v jakloveckých 

vrstvách pouze jediný horizont tonsteinu. Ten se sice vyskytuje v lávkách 713, 712, 711 

(POL), podle autora jde však o jediný horizont. Výskyt uhelného tonsteinu ve více 

uhelných lávkách je důsledkem nepřesné identifikace a korelace v různých dobývacích 

prostorech jejkowické brachysynklinály. Brousky ve svém klasickém vývoji nejsou 

v jakloveckých vrstvách popsány, nelze ovšem vyloučit že uhelný tonstein sloje Eleonora 

(335 CZE) laterálně přechází v brousek (Dopita a Králík 1977). Polohy tufitů 

z jakloveckých vrstev popsali také Fialová et al. (1978).  

Korelační význam tonsteinů byl záhy rozpoznán a uhelné tonsteiny byly využívány 

ke korelaci slojí v rámci české i polské části pánve. Korelaci slojí české části pánve 

se slojemi polské části pánve s využitím uhelných tonsteinů se zabýval Králík (1964). 

Porovnány byly čtyři polohy uhelných tonsteinů známé z české části pánve s polskou 

částí, z toho dvě polohy patřily k jakloveckým vrstvám. Jednalo se o uhelný tonstein 

4. jaklovecké sloje (315 CZE) a uhelný tonstein 15. petřvaldské sloje (dle označení 
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autora), která by měla být identická se slojí Eleonora (335 CZE). Korelace byla provedena 

porovnáním vybraných profilů z české části pánve s geologickou dokumentací dolu Marcel 

a jeho závodu Jedłownik. Její výsledky jsou obsaženy ve výše uvedeném výčtu poloh 

uhelných tonsteinů v jakloveckých vrstvách.  

Dílčí litologické jednotky jakloveckých vrstev nově popsal Dopita et al. (1997). 

Jaklovecké vrstvy rozdělil na čtyři dílčí litologické jednotky (J1, J2, J3, J4). Text navazuje 

na starší práce Horáka (1991) a Fialové et al. (1978). Nejpodrobněji dílčí jednotky 

jakloveckých vrstev popsala Fialové et al. (1978), která rozdělila jaklovecké vrstvy rovněž 

do čtyř částí. Na rozdíl od Dopity et al. (1997), však tyto dílčí části označila jako dílčí 

litostratigrafické jednotky (nikoliv litologické jednotky). Práce vycházela z výsledků 

vrtného průzkumu ložiska Mořkov – Frenštát, přičemž jejím hlavním účelem bylo usnadnit 

korelaci uhelných slojí v rámci výpočtu zásob tohoto ložiska. Rovněž Fialová et al. (1978) 

však vycházela ze starší práce. Šlo o práci Staňkové (in Weiss et al. 1969), která rozdělila 

jaklovecké vrstvy do tří litostratigrafických jednotek. Společným rysem uvedených prací 

je nedostatečná definice hranic jednotlivých dílčích jednotek, snaha o stručný popis jejich 

vývoje v ploše, zejména z hlediska mocnosti a stručnou charakteristiku prostředí jejich 

vzniku.  

1. litostratigrafická jednotka má spodní hranici totožnou se spodní hranicí jakloveckých 

vrstev, svrchní hranici kladou autoři do báze cyklu nejspodnější jaklovecké sloje 

(Horák 1991). Jednotka odpovídá regresní část faunistických horizontů Enny. 

Je tvořena prachovci, často s laminami, ve střední části se objevují polohy pískovců. 

Pravděpodobné prostředí vzniku bývá popisováno jako jezera na okraji mořského 

zálivu s průnikem mořské ingrese (Šustův mořský horizont).  

2. litostratigrafická jednotka (báze cyklu nejspodnější jaklovecké sloje (většinou 301, ČR) 

až po 4. jakloveckou sloj (315, CZE) podle Horáka (1991) odpovídá relativně klidné 

kontinentální sedimentaci. Redukovány jsou bazální pískovce cyklů. Převažují 

prachovce, uhelné sloje, slojky (často s polohami kenele) a jílovce. V nadloží 

některých slojí se vyskytují sladkovodní horizonty, ty však mají variabilní laterální 

vývoj a jejich identifikační význam není velký. Na rozdíl od sladkovodních horizontů 

je lépe plošně sledovatelný horizont uhelného tonsteinu ve sloji Eleonora 
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(335 CZE, 713 = 712 = 711 PPL, podle Králíka 1963), který se v této dílčí 

litostratigrafické jednotce nachází. 

3. litostratigrafická jednotka (spodní hranice je totožná se stropem 4. jaklovecké sloje 

(315, CZE), svrchní hranici představuje báze skupiny mořských horizontů Barbory) 

je částí jakloveckých vrstev, která se vyznačuje nejvyšším obsahem pískovců. Ty jsou 

často i hrubozrnné, s projevy eroze, která bývá považována za příčinu potlačení 

cykličnosti v této jednotce. Litostratigrafická jednotka obsahuje i jeden z důležitých 

korelačních horizontů jakloveckých vrstev (podle Fialové et al. 1978). Jde o uhelný 

tonstein 15. petřvaldské sloje, což je ekvivalent sloje Gabriela (365 CZE). 

Kontinentální sedimentace 3. litostratigrafické jednotky je završena sladkovodním 

horizontem Uranie, pod nímž se podle Fialové et al. (1978) vyskytuje tufitický 

materiál. 

4. litostratigrafická jednotka (spodní hranice je totožná s bází skupiny mořských 

horizontů Barbory, svrchní hranice je položena do stropu skupiny faunistických 

horizontů Barbory, takže tato hranice je současně i svrchní hranicí jakloveckých vrstev) 

odpovídá skupině faunistických horizontů Barbory. V podloží skupiny faunistických 

horizontů Barbory se zpravidla vyskytuje zřetelná poloha pískovců místy s valouny 

až vložkami drobnozrnných slepenců. Skupina faunistických horizontů Barbory 

je tvořena zpravidla čtyřmi cykly, v jejichž svrchních částech se vyskytují mořské 

sedimenty s mořskou faunou. Na bázi skupiny byla zjištěna poloha tonsteinu. Uvnitř 

skupiny je zpravidla vyvinuta slojka Barbora, ve které se lokálně vyskytuje poloha 

tonsteinu. Podle jména slojky byla také Šustou tato faunistická skupina pojmenována. 

Ze čtyř poloh mořské fauny bývá nejvýraznější třetí. Spodní poloha obsahuje lokálně 

lingulovou až sladkovodní faunu. Svrchní (hraniční poloha) bývá nevýrazná, často 

bez nálezů fauny (jak již bylo uvedeno).  

Význam litologických jednotek (resp. litostratigrafických jednotek) pro korelaci 

rozhodně nelze přeceňovat. V podmínkách jakloveckých vrstev, kde s výjimkou skupiny 

faunistických horizontů Barbory v podstatě scházejí významnější mořské faunistické 

horizonty a význam sladkovodních horizontů pro identifikaci a korelaci je velmi 

malý, však mohou být litologické jednotky chápány jako jedno z pomocných korelačních 

a identifikačních vodítek. Pochybnost o významu dílčích litostratigrafických jednotek měli 
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pravděpodobně i Dopita et al. (1997), kteří označení litostratigrafické jednotky nahradili 

významově slabším termínem litologické. Litologické jednotky proto mají význam 

pro studie i jiné geologické práce (např. výpočty zásob) menších územních 

celků, což nakonec je patrno i z textu Fialové et al. (1978). Studujeme-li však vývoj 

jakloveckých vrstev ve větších regionech, je použití dílčích litologických jednotek 

sporné, s ohledem na variabilní vývoj vrstevní jednotky, který nelze vystihnout jedním 

ideálním profilem.    

Význam identifikačních vodítek jakloveckých vrstev vyplývá z předchozí 

analýzy. Z hlediska identifikace a korelace je pro jaklovecké vrstvy typické jednak 

nedostatek mořských horizontů, jednak relativně vysoký počet sladkovodních 

horizontů, jejichž plošný rozsah, stálost a dobrá identifikovatelnost je však nízká. 

Za nejdůležitější korelační horizonty jakloveckých vrstev se považují uhelné tonsteiny, 

když polohy tufitů, ale i dílčí litologické jednotky mají omezený význam. V případě 

uhelných tonsteinů existuje problém, který má původ v geologické dokumentaci. U vrtů, 

které byly vrtány a dokumentovány v období před zjištěním významu uhelných tonsteinů 

pro identifikaci a korelaci, nebyly totiž horizonty uhelných tonsteinů cíleně vyhledávány. 

Jde zřejmě o vážný důvod, proč uhelné tonsteiny v profilech řady vrtů nenacházíme. Dnes 

ovšem neumíme rozhodnout, zda je to skutečná příčina jejich chybění v profilech určitých 

vrtů nebo zda opravdu v daném místě nebyly tyto horizonty vyvinuty.   

V předložené práci byla pro korelační analýzy jakloveckých vrstev použita 

kombinace jednotlivých vodítek. Při nedostatku vůdčích mořských horizontů a omezených 

možnostech použití sladkovodních horizontů, se ukázalo výhodné využít skupiny 

faunistických horizontů, jak je zavedl Řehoř (1960). Bohužel tyto horizonty 

jsou identifikovány pouze u novějších vrtů v české části pánve. V polské části 

však zavedeny nejsou, přitom dodatečné jejich určení, a to u vrtů v obou částech 

pánve, je z řady příčin nereálné. Problémem využití nejdůležitějších korelačních horizontů 

jakloveckých vrstev, za které se obecně považují uhelné tonsteiny, je skutečnost, že se ve 

vrtných profilech vyskytují relativně vzácně. Ve starších profilech zpravidla nejsou 

identifikovány, nejspíš proto, že se o jejich existenci a významu ještě nevědělo, případně 

se v daném místě a pozici ve vrstevním sledu nevyskytovaly. Která z těchto dvou možných 

příčin je však ta skutečná, se dnes nedá s určitostí zjistit. O dílčích litologických 

jednotkách již bylo řečeno, že mají lokální význam. Za této situace, bylo nutno 
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v předložené práci pro korelační analýzy použít kombinaci jednotlivých vodítek, podle 

charakteru vývoje vrstevní jednotky v příslušné části pánve a podle zastoupení 

identifikačních a korelačních vodítek ve vrstevním sledu řešené oblasti vývoje 

jakloveckých vrstev.   

6.2 Metodika, datové soubory a grafické zpracování  

Kandarachevová, Hýlová, Sedláčková (2008) 

 

Metodikou zpracování dat v oblasti geologie uhelných pánví se již řadu let zabývají 

pracovníci oddělení nerostných surovin a geoinformatiky Institutu geologického 

inženýrství HGF VŠB-Technické univerzity Ostrava. Jejich cílem je shromáždit potřebné 

datové soubory parametrů nutných pro řešení běžících i nově připravovaných výzkumných 

projektů, posouzení, výběr a vývoj metodických postupů studia geologických a báňských 

charakteristik vrstevních jednotek hornoslezské pánve, včetně volby optimálního 

programového vybavení pro práci s datovými soubory a tvorbu grafické dokumentace. 

Na řešení těchto úkolů jsem se podílela již ve své diplomové práci (Kandarachevová 

2007). Tato problematika byla rovněž předmětem článků publikovaných 

během doktorského studia (Kandarachevová et al. 2009b, Hýlová et al. 2009, aj.). 

Na tyto výsledky navazuje i tato disertační práce.  

Jedním ze základní problémů studia geologie uhelných pánví a prostorového 

modelování vývoje geologických parametrů popisujících jejich vývoj, je volba vhodných 

softwarových produktů a postupů při interpretaci získaných výsledků. Zpracování 

rozsáhlých datových souborů, které dnešní modelování vývoje sedimentárních pánví 

zpravidla představuje, by klasickým způsobem bylo velmi složité, ne-li nemožné. Naprostá 

většina úloh týkajících se geologie uhelných pánví je založena na sledování prostorového 

vývoje vybraných parametrů. Zobrazení prostorového vývoje zvoleného parametru 

v trojrozměrném modelu, ale také interpretace takového podkladu, by však byla velice 

komplikovaná. Je proto běžné, že z praktických důvodů jsou tyto úlohy, převáděny 

do dvojrozměrného prostoru. Vznikají tak klasické mapové podklady, v nichž je vývoj 

sledovaného parametru vyjádřen zpravidla formou izolinií. 

Při volbě metodických postupů řešení a výběru typů mapových podkladů, stojíme 

většinou před úkolem, který má následující vnitřní strukturu a logickou posloupnost řešení: 
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1. volba parametrů, 

2. posouzení dostupných údajů o jednotlivých parametrech (množství, kvalita, aj.), 

3. vytvoření datových souborů jednotlivých parametrů, 

4. statistické testy datových souborů jednotlivých parametrů, 

5. prostorové modelování vývoje jednotlivých parametrů, 

6. vytvoření mapového podkladu pro konečné mapy vývoje jednotlivých parametrů, 

7. vytvoření map s vývojem sledovaného parametru, 

8. úpravy a tvorba publikovatelného mapového výstupu vývoje sledovaného parametru, 

9. geologická, případně báňsko-technická interpretace mapového výstupu v textové formě 

(textová část atlasu, článek, zpráva aj.).  

Uvedený stručný postup práce s dokumentací a její tvorba, je tedy založena 

na kombinaci technických postupů a využití různých softwarových prostředků. 

Rozhodující úlohu v něm ovšem sehrává práce s daty a programy zajišťující modelování 

vývoje geologických parametrů a jejich vizualizaci formou mapových podkladů. 

Při pánevních analýzách se vždy jedná o rozsáhlé soubory dat, jejichž zpracování 

klasickým způsobem by bylo velmi složité, ne-li nemožné K jednotlivým částem 

uvedeného postupu, který rozdělujeme do tří etap, lze uvést následující poznámky 

a doporučení. 

6.2.1 Volba parametrů, výchozí údaje, datové soubory a jejich statistické testy  

 

Volba parametrů je dána charakterem a zaměřením řešeného úkolu. 

Je však podmíněna množstvím a kvalitou dat. Volba parametrů, jejichž vývoj by nás sice 

zajímal, pro které však nemáme k dispozici hodnoty v požadovaném množství 

a kvalitě, nemá smysl. Proto je posouzení dat z tohoto pohledu, stejně jako zhodnocení 

jejich dostupnosti již ve fázi projektu prací, velmi důležité.  

Pro získání základního obrazu o vývoji jednotlivých vrstevních jednotek a následně 

i o vývoji uhelných pánví, jsou zpravidla používány parametry, které umožňují vytvořit 

základní představu o vývoji sedimentární pánve. Uvedené parametry byly použity 

i v této práci: 
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1. mocnost vrstevní jednotky, 

2. písčitost vrstevní jednotky, 

3. uhlonosnost slojí o mocnosti vyšší než 10, 40, 80 a 100 cm, 

4. celková mocnost slojí o mocnosti vyšší než 10, 40, 80 a 100 cm. 

Tvorba databází hodnot jednotlivých parametrů, je zpravidla založena na využití 

některého z vhodných databázových prostředků, jako je například Microsoft Office 

Access, v případě menších souborů i Microsoft Office Excel. Je však možno využít i jiné 

databázové programy. Při zpracování této práce bylo použito SW prostředku Microsoft 

Office Excel. Výchozí databází pro získání hodnot k analýze vybraných parametrů 

byla databáze profilů průzkumných vrtů z hornoslezské pánve, kterou dlouhodobě vytváří 

pracovníci oddělení nerostných surovin a geoinformatiky Institutu geologického 

inženýrství HGF VŠB-Technické univerzity Ostrava. Data z polské části pánve zapůjčil 

Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski Sosnowiec. Informace byly rovněž 

získány studiem geologických podkladů archivovaných Českou geologickou službou – 

Geofond a studiem literatury. 

Nedílnou součástí práce s geologickými daty je provedení statistických testů 

datových souborů. K tomu účelu bylo použito některých programových modulů 

softwarového produktu Surfer firmy Golden Software, Inc. Hlavním cílem těchto testů 

je odhalit odlehlé hodnoty a posouzení jejich dalšího použití pro modelování vývoje 

parametru. Při případném vylučování odlehlých hodnot je třeba ovšem mít na paměti 

geologický charakter zpracovávaných dat a každý takový krok vážit. Je známa řada 

případů z geologie uhelných pánví, kdy hodnoty u nichž byly pochybnosti 

o jejich správnosti se nakonec ukázaly jako správné a naopak.  

Při projektování prací je třeba počítat s velkou časovou náročností této etapy. 

Shromáždění dat, jejich verifikace a sjednocení (často může jít o informace 

z různých, časově odlehlých etap průzkumu), kontrola a příprava souborů pro zpracování 

(modelování) vývoje parametrů zpravidla spotřebuje značnou část prací na projektu. 

To se potvrdilo i při zpracovávání této disertační práce.  
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6.2.2 Prostorové modelování vývoje parametrů  

 

Druhou etapou práce je tvorba modelů prostorového vývoje sledovaných 

geologických parametrů. V současné době existuje řada programových 

produktů, které jsou pro modelování vývoje geologických parametrů vhodné. 

Při jejich hodnocení a následném výběru je však nutno zohlednit, nakolik tyto produkty 

vyhovují způsobu práce s geologickými daty a nakolik dávají možnost začlenit výsledky 

modelování do konečného řešení výzkumu, studie apod. Je proto důležité, aby zvolený 

programový produkt umožňoval nejen modelovat vývoj parametru, ale aby také 

umožňoval vytvořený model co nejsnadněji dále upravovat a to na základě zvolených 

kritérií a geologického vidění problému. V neposlední řadě je důležité, aby zvolený 

programový produkt vytvářející modely vývoje parametrů umožňoval vytvořit kvalitní 

tiskové výstupy a to v požadované přesnosti a v publikovatelné podobě. Takové zázemí 

poskytuje kombinace CAD programových produktů InRoadsSite firmy Bentley Systems, 

kterými jsou vytvářeny vlastní modely vývoje parametrů, se SW produktem MicroStationu 

téže firmy. MicroStation poskytuje základní prostředí pro tvorbu mapových výstupů 

vývoje sledovaných parametrů.  

Při tvorbě modelů vývoje geologických parametrů je třeba mít na paměti, že ne 

vždy jsou hodnoty (dokumentační body) v ploše, ve které vytváříme model vývoje 

parametru, rozmístěny rovnoměrně. V takovém případě se může plocha modelu teoreticky 

rozdělit do tří částí (typů): 

1. Plocha prvého typu 

Tato část plochy je odvozena metodou interpolace. Vývoj parametru je odvozen 

mezi dokumentačními body, v nichž je známá hodnota parametru. 

2. Plocha druhého typu 

Je odvozena metodou extrapolace. Přiléhá k ploše prvního typu. Uvnitř plochy se hodnoty 

nevyskytují. Hodnoty se vyskytují pouze na společné hranici s plochou prvého typu. Vývoj 

parametru je v ploše druhého typu odvozen metodou extrapolace z vývoje parametru 

v ploše prvého typu. V modelech se zpravidla předem určuje, do jaké vzdálenosti 

od hranice plochy druhého typu s plochou typu prvého, lze považovat odvozený vývoj 
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parametru ještě za extrapolaci. V našem případě hranicí extrapolace může být na příklad 

posterozivní hranici vývoje jakloveckých vrstev. 

3. Plocha třetího typu 

Jedná se o plochu, která přiléhá k ploše druhého typu. V této ploše, ani na hranici 

této plochy s plochou druhého typu, se nevyskytují žádné hodnoty parametru. Odvození 

vývoje parametru v ploše třetího typu má charakter odborného odhadu.  

Pro objektivní hodnocení věrohodnosti modelů se někdy mapy modelů vývoje 

parametrů doplňují mapou zobrazující rozložení uvedených typů ploch v rámci modelu 

vývoje parametru, případně je taková mapa obecně vložena do textové části, zpravidla 

podnázvem mapa prozkoumanosti.    

6.2.3 Vytváření mapových podkladů a jejich interpretace 

 

Modely vývoje parametrů jak je vytváří většina programových prostředků, nemají 

zpravidla formu zcela vhodnou pro interpretaci geologických dat a už vůbec ne formu 

vhodnou pro publikování. V geologii uhelných pánví se proto ve většině případů používají 

CAD programy, které umožňují vytvářet výsledky v publikovatelné kvalitě. Tvorba 

takového výsledného mapového díla probíhá ve třech dílčích krocích. Vytvářejí se tak tří 

samostatné skupiny mapových podkladů, ze kterých se skládá výsledný mapový produkt. 

Dílčí mapové podklady mohou být připojovány do základního mapového výstupu 

v podobě tzv. referenčních výkresů. Jde o následující skupiny mapových podkladů 

(obdobný postup byl použit i při tvorbě mapových podkladů této disertační práce): 

Topografické mapové podklady jsou při studiu určité oblasti pánve většinou 

stejné pro všechny mapy. Jejich obsah se řídí dle charakteru mapy. 

Vedle souřadnic, se zpravidla jedná o základní místopis (státní hranice, obrysy 

významných sídel, řeky, cesty, železniční tratě), ale také v případě uhelných pánví se může 

jednat o hranice průzkumných polí a dobývacích prostorů, které představují významný 

orientační prvek v ploše pánve. Uvedené prvky mají nejen orientační význam, ale dají 

se použít při popisu vývoje geologických parametrů (např. severně od města Rybnik), 

případně k pojmenování jednotlivých prvků geologické stavby a podobně (např. ostravská 

dílčí pánev) aj. 



Jana Kandarachevová: 
Geologie jakloveckých vrstev hornoslezské pánve (ostravské souvrství, namur)   

2011 7979 

Geologické mapové podklady jsou voleny podle charakteru zobrazovaného 

parametru, přičemž přednost by se mělo dát těm geologickým informacím, které popisují 

geologické prvky, které nějakým způsobem souvisí s vývojem zobrazovaného 

geologického parametru nebo obecně s obsahem výsledné mapy. V případě studia geologie 

uhelných pánví to mohou být na příklad: průběh posterozní hranice pánve, posterozní 

hranice plošného vývoje jednotlivých vrstevních jednotek v pánvi, průběh významných 

tektonických linií aj. Nezbytné je rovněž zobrazení průběhu geologických 

hranic, které vymezují plochy výskytu parametrů, jejichž vývoj je v mapovém výstupu 

zobrazován.  

Mapový podklad modelu vývoje parametru je výsledkem modelování 

prostorového vývoje sledovaného parametru pomocí vhodného programového produktu 

(v našem případě InRoadsSite), zobrazeného v prostředí programu MicroStation. Může jít 

o izolinie hodnot parametru, případně o intervaly hodnot parametru a podobně. 

Programové prostředky nejen racionalizují tvorbu grafické dokumentace 

výzkumných prací, ale dávají i další možnosti jejich využití, které spočívá na příklad 

v tom, že se dají kdykoliv znovu použít. Do kteréhokoliv z mapového podkladu atlasu 

se mohou přidávat nově zjištěné skutečnosti, je možno vytvářet mapy jiných 

měřítek, pořizovat detailní studie vývoje v určitých oblastech zvláštního zájmu, dodávat 

do nich další nové informace z aktuálních výsledků průzkumu. Takže mapový produkt 

může být trvale aktualizován. 

6.2.4 Metodika zpracování modelů vývoje sledovaných parametrů  

 

Vstupní data pro zpracování práce, byla získána prostudováním veškerých 

dostupných geologických profilů vrtů z povrchu, vybraných důlních vrtů a další geologické 

dokumentace. Základním zdrojem informací, jak již bylo uvedeno, byly databáze 

geologických profilů průzkumných vrtů. Tyto průzkumné vrty byly realizovány v poměrně 

dlouhém časovém období, během kterého se měnila nejen technologie vrtání (zvyšování 

výnosu jádra), ale i technologie sběru, zpracování a vyhodnocování dat i názory 

na geologii hornoslezské pánve. Tím vznikla situace, že geologická interpretace vrtných 

profilů není jednotná. Na příklad byly zjištěny rozdíly ve vymezení hranic jakloveckých 

vrstev, v určování mocnosti slojí a jejich identifikaci, ale také v identifikaci faunistických 
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horizontů. Důslednou reinterpretací vrtných profilů byly tyto rozdíly odstraněny a byl 

eliminován jejich vliv, především pomocí identifikace a korelace, porovnáváním 

s klasickými profily a podobně. 

Vrty, které zastihly vrstevní jednotku jakloveckých vrstev úplném vývoji (pracovně 

pojmenované jako tzv. úplné vrty), sloužily jako výchozí údaje pro získání hodnot 

pro modelovaní vývoje jednotlivých parametrů. V případě kdy vrt z různých důvodů 

nezastihl jaklovecké vrstvy v úplném vývoji (pracovně pojmenované jako tzv. neúplné 

vrty), na příklad vrt nenavrtal spodní hranici vrstevní jednotky, část vrstevní sekvence 

byla erodována, geologický profil vrtu byl redukován či naopak se opakoval v důsledku 

tektonické stavby, byla pro rekonstrukci profilu vrtu použita korelace a porovnání 

s úplnými vrty v nejbližším okolí. Jedním z cílů práce bylo totiž vyhodnocení 

preerozivního vývoje mocnosti jakloveckých vrstev, přičemž i pro vyhodnocení vývoje 

písčitosti, uhlonosnosti i celkové mocnosti uhelných poloh vrstevní jednotky jsou potřebné 

úplné profily vrstevní jednotky. 

Kreslené geologické profily vrtů byly také srovnávány s psanými profily vrtů 

zapůjčenými Českou geologickou službou - Geofond. Vývoj jednotlivých parametrů 

jakloveckých vrstev byl rovněž konfrontován s výsledky probíhajícího průzkumu 

v karvinské části pánve a dále s profily starých archivních vrtů a jam i s další dokumentací  

– např. s dokumentací obsaženou v monografii Kamenouhelných dolů ostravsko-

karvinského revíru (Folprech, Patteisky 1928), s dokumentací výpočtu zásob dolu J. Fučík 

z roku 1998 (Nevlud et al. 1998) a podobně. Použity byly i informace z polských 

monografických prací (na příklad Kotas a Malczyk 1972a,b, Krieger et al. 2005 aj.). 

Velkým přínosem pro zpracování práce byla možnost konzultací s pracovníky PIG 

Sosnowiec a podobně.  

Základní soubor údajů o jakloveckých vrstvách hornoslezské pánve obsahoval 

celkem 119 vrtů z toho 49 vrtů zastihlo jaklovecké vrstvy v úplném vývoji. Vybrané 

profily vrtů následně sloužily k vykreslení korelačních řezů v programu Corel Draw pro 

zjištění a dokumentování určujících vývojových trendů sledovaných parametrů v ploše 

hornoslezské pánve (viz. přílohy A až F), ke studiu paleogeografie a sjednocení názorů 

na vymezení vrstevní jednotky, určení průběhu hlavních horizontů aj. Zejména 
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při úpravách a verifikaci vytvářených modelů, ale i při jejich interpretaci, se ukázal 

skutečný význam této klasické formy geologické dokumentace. 

Hranice posterozivní plochy výskytu jakloveckých vrstev, jak již bylo 

uvedeno, byla konstruována na základě odkryté geologické mapy paleozoika české části 

hornoslezské pánve (Aust et al. 1997), která je přílohou publikace „Geologie české části 

hornoslezské pánve“ (Dopita et al. 1997). Plocha výskytu jakloveckých vrstev v polské 

části pánve pak byla sestavena na základě geologické mapy hornoslezské černouhelné 

pánve (Jureczka et al. 1995).  Průběh východní hranice jakloveckých vrstev v polské části 

pánve není z důvodu nízkého stupně prozkoumanosti v této části pánve podrobně znám. 

Předpokládám, že jde o hranici vyklínění vrstevní jednotky, tedy o primární ohraničení 

výskytu jakloveckých vrstev. Její průběh byl konstruován interpolací mezi vrty s ověřeným 

výskytem a vrty, v jejichž profilech se již jaklovecké vrstvy nevyskytují (v obr. 7 až 16 

uvedeno jako negativní vrty). Protože v této části pánve jsou jaklovecké vrstvy zakryty 

mladšími vrstevními jednotkami značné mocnosti a také proto, že jejich uhlonosnost 

je zde velmi nízká, je v této části pánve pozitivních i negativních vrtů nedostatek. Proto lze 

očekávat, že průběh hranice jakloveckých vrstev v této části pánve je zatížen značnou 

nejistotou.  

Pro získání základního obrazu vývoje jakloveckých vrstev v pánvi byly sledovány 

již dříve uvedené parametry: pravá mocnost vrstevní jednotky, písčitost vrstevní jednotky, 

celková mocnost slojí o mocnosti vyšší než 10, 40, 80 a 100 cm a uhlonosnost v totožných 

intervalech mocnosti. Hodnoty mocnosti vrstevní jednotky, které v profilech vrtů 

jsou uváděny jako nepravé mocnosti, byly klasickými postupy s využitím hodnot 

průměrných úklonů vrstev, které byly rovněž odečteny z profilů vrtů, přepočteny na pravé 

mocnosti. Z profilů úplných vrtů byl určen i součet mocností uhelných poloh o mocnosti 

vyšší než 10 cm, součet mocností uhelných slojí evidovaných v bilanci zásob o mocnosti 

vyšší než 40 a 80 cm a dále součet mocností slojí vyšší něž 100 cm. Podobně byly určeny 

i hodnoty dalších parametrů potřebných pro výpočet hodnot písčitosti 

a uhlonosnosti, které se udávají v procentech. V případě obou uvedených parametrů jde 

tedy o procentuální podíl, v případě písčitosti o procentuální podíl pískovců, v případě 

uhlonosnosti o procentuální podíl mocnosti uhelných poloh z celkové mocnosti vrstevní 

jednotky. Hodnoty sledovaných parametrů byly verifikovány a zpracovány do tabulkových 

souborů programového produktu Microsoft Excel. 
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6.2.5 Grafické zpracování datových podkladů    

 

Veškeré modely prostorového vývoje hodnocených parametrů byly sestaveny 

v softwarovém prostředí produktu MicroStation V8i (SELECTseries 2) firmy Bentley 

Systems, Inc. a InRoads Site téže firmy. Pro modelovaní vybraných parametrů byla použita 

metoda izolinií, jako výsledku lineární interpolace (metodou triangulace) mezi body 

o známé hodnotě parametrů. Metoda extrapolace umožnila rozšířit matematický model 

i na plochy vně interpolovaných ploch, to je mezi vrty o známé hodnotě parametrů 

a hranicí výskytu jakloveckých vrstev. S rostoucí vzdáleností od hranice plochy 

interpolovaných hodnot modelu, klesá také jeho přesnost. Proto v plochách s extrapolací 

hodnot parametrů, byly výsledky modelování pečlivě posouzeny, porovnány s teoretickými 

předpoklady vývoje parametru v daných místech a případně i upraveny. Účelem 

vytvořených modelů je především definování trendů vývoje vybraných parametrů, které 

slouží k sestavení obecného obrazu o vývoji vrstevní jednotky a nikoliv odvodit přesné 

hodnoty parametrů v určitých místech. Tento účel modelování prostorového vývoje hodnot 

sledovaných parametrů nepochybně splnilo. Proto tyto modely spolu s dalšími grafickými 

výstupy, mohly být použity pro zpracování textové části předložené disertační práce.  

6.3 Vývoj mocnosti jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi a její změny 

 

Sedimenty mezi stropem skupiny mořských horizontů Enny a stropem skupiny 

mořských horizontů Barbory (ve smyslu podrobně popsaného způsobu vymezení spodní 

a svrchní hranice jakloveckých vrstev v kapitole 6.1.1 této práce) náleží litostratigrafické 

jednotce jakloveckých vrstev. K jakloveckým vrstvám byla přiřazena i spodní část 

tzv. vrstev grodzieckych, které byly vymezeny polskými autory ve východní části 

pánve, a která odpovídá vrstvám jakloveckým (otázce grodzieckých vrstev se věnuji 

v několika kapitolách této práce). Otázce grodzieckých vrstev (jejich vymezení, hranicím 

výskytu, jejich vztahu k vrstvám jakloveckým a podobně) je věnována samostatná kapitola 

této práce.  
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Mapa izopach jakloveckých vrstev je na (obr. 7). Izolinie jsou konstruovány 

v padesátimetrových intervalech. Prostorový průběh izolinií vykazuje následující 

definovatelné zákonitosti. 

1. Generelní směr průběhu izolinii mocnosti jakloveckých vrstev v hornoslezské 

pánvi je SSV–JJZ. V polské části pánve (v úseku mezi městy Tychy a Těšín) jeví izolinie 

mocnosti zřetelnou tendenci k vyklenování směrem k VJV. Tato vlastnost je v menší 

intenzitě patrna i na Petřvaldsku a západě Karvinska a slabě je naznačena i na Frenštátsku.  

2. Vyklenování izolinií mocnosti v polské části pánve k VJV má za následek 

mírný odklon izolinii na severu polské části pánve od generelního směru SSV–JJZ 

přibližně do směru S–J. V okolí města Rybnik pak dokonce až do směru SZ–JV. Na jihu 

české části pánve (na Frenštátsku) pak převládá opět generelní směr izolinií mocnosti 

SSV–JJZ.  

Popsaný průběh izolinií mocnosti znamená z pohledu vývoje hodnot mocnosti 

jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi následující: 

1. Mocnost sedimentů jakloveckých vrstev je největší podél jejich západní 

posterozivní hranice. To platí v úseku od Příbora až do okolí Rybnika. V této oblasti 

mocnosti jakloveckých vrstev přesahují hodnotu 350 metrů. Dále k severu pak v důsledku 

již uvedeného stáčení izoliniíí dochází podél západní hranice vrstev ke zmenšování 

mocnosti jakloveckých vrstev.  

2. Nic nenasvědčuje tomu, že by se izolinie mocnosti při západní hranici 

jakloveckých vrstev uzavíraly (snad jen v malé oblasti SZ od města Rybnik, lze pozorovat 

slabé náznaky takové tendence). Na základě současných poznatků však izolinie zůstávají 

otevřené, když pro jejich uzavírání, které by teoreticky mohlo odpovídat přítomnosti 

západního křídla vývoje jakloveckých vrstev v pánvi, nemáme důkazy z průzkumných děl.    

3. Od západní posterozivní hranice jakloveckých vrstev směrem k V 

(respektive VJV) mocnosti jakloveckých vrstev klesají, přičemž intenzita zmenšování 

mocnosti vrstevní jednotky se tímto směrem obecně snižuje. 

4. Pokles mocnosti V směrem je takového charakteru, že jaklovecké vrstvy 

východně od města Jaworzno a západně od města Zator a Bielsko Biala vykliňují. 

Toto vyklínění je prokázáno i v sestavených litologicko-korelačních řezech (příloha A). 
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Hranice vyklínění (jedná se o úsek mezi SSV rohem plochy výskytu jakloveckých vrstev 

a bodem ležícím přibližně na V od města Těšín), jak je znázorněna v mapě 

na (obr. 7), je výsledkem konstrukce, přičemž její průběh bude nepochybně částečně 

i ovlivněn erozí. Vyklínění jakloveckých vrstev na východě hornoslezské pánve 

je však vrtnou dokumentací jak již bylo uvedeno, jednoznačně prokázáno   

5. Redukce mocnosti jakloveckých vrstev východním směrem a jejich 

vykliňování postihuje především komplex sedimentů mezi bází jakloveckých vrstev (strop 

skupiny fauvistických horizontů Enny) a spodní vrstevní plochou skupiny faunistických 

horizontů Barbory. Po vyklínění této vrstevní sekvence pak pokračuje dále k východu 

již jen komplex deposit odpovídající skupině faunistických horizontů 

Barbory, která směrem dále k východu rovněž vykliňuje.  

Z generelního průběhu isopach mocnosti jakloveckých vrstev v pánvi lze 

pozorovat, že směrem k J (respektive JZ), ve frenštátské části pánve, se isopachy 

sbíhají, což lze považovat za důsledek zužování pánve jižním směrem.  

Průběh izolinií mocnosti jakloveckých vrstev nevykazuje změny, z nichž by se dalo 

usuzovat na vliv strukturní stavby podloží pánve na její sedimentární výplň. Nedá se tedy 

vypozorovat vliv ani orlovské, ani michálkovické struktury, ani vliv příčných struktur 

(např. kopřivnicko-třinecké příčné elevace). Na tuto skutečnost upozornil již Havlena 

(1977). Tato otázka byla předmětem dlouhodobé diskuse o vlivu tzv. synsedimentární 

tektoniky na sedimentární výplň pánve. 

Klidný průběh isopach mocnosti jakloveckých vrstev ve směru SSV–JJZ narušuje 

pouze zóna zvýšených mocností vybíhající východním směrem v prostoru petřvaldské 

a karvinské části pánve. Příčiny jejího vzniku však na základě vývoje pouze jakloveckých 

vrstev nelze s jistotou určit.  

Sestavený model vývoje mocností jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi lze 

objektivně srovnávat pouze s modelem, který vytvořil Havlena (1977). Jde totiž o jedinou 

známou práci, ve které byly vytvořeny modely vývoje deposit ostravského souvrství 

v rozsahu celé hornoslezské pánve. Porovnáme-li oba modely ( v citované Havlenově práci 

jde o model v příloze 7) lze konstatovat, že modely jsou si v zásadě blízké, nejsou však 

totožné. Příčiny rozdílů spočívají pravděpodobně v odlišném souboru a charakteru 

vstupních dat, když model v této práci je založen na vrtných profilech, zatímco Havlenův 
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model se opíral více o svodné profily. Protože však Havlena v práci neuvádí jednotlivé 

zdroje informací použitých pro konstrukci modelu, je obtížné se k otázce věrohodněji 

vyjádřit. Hlavní rozdíly obou modelů lze spatřovat zejména v následujících bodech: 

1. nový model předpokládá nižší mocnosti jakloveckých vrstev podél západní hranice 

pánve (v úseku mezi Příborem a městem Rybnik),  

2. neprokázalo se Havlenou předpokládané stáčení průběhu isopach mocnosti na severu 

pánve k východu, ale naopak se jeví pravděpodobnější jejich průběh ve směru S–J, 

případně až jejich stáčení k Z. 

Tato nová zjištění jsou poměrně dobře geologicky vysvětlitelná. Nižší mocnosti 

vrstev (podle bodu 1) odpovídají výsledkům zjištěným průzkumem. Vyšší mocnosti 

jakloveckých vrstev podél jejich západní posterozivní hranice, které předpokládal 

Havlena, jsou výsledkem autorovy interpretace (pravděpodobně extrapolace) na základě 

dat, které měl k dispozici. Tyto údaje však nebyly potvrzeny posledními průzkumy v české 

části pánve, ani archivními údaji, ani je nepotvrdila data z polské části pánve. 

 Pokud jde o průběh isopach na severu pánve a způsob jejich stáčení (podle Havleny 

k V, podle současného modelu k Z, případně do směru S–J) je třeba uvést, že hustota dat 

v předmětné oblasti není vysoká. Z tohoto pohledu je také třeba přistupovat k výsledkům 

obou porovnávaných modelů. Domnívám se však, že jsem pravděpodobně měla k dispozici 

více informací o této části pánve než Havlena. S jistotou to však říci 

nemohu, protože Havlena distribuci dokumentačních bodů v práci neuvádí. Uvedený rozdíl 

v průběhu izopach lze vysvětlit rozdílným tvarem a rozsahem pánve. Podle Havlenových 

představ by se hornoslezská pánev směrem k severu (ve svém preerozivním rozsahu) 

zvětšovala směrem na východ, zatímco můj model ukazuje více na neměnný rozsah 

pánve, případně na její mírné uzavírání severním směrem.   
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Obrázek 7 – Mapa izopach jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi 
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6.4 Obsah pískovců v jakloveckých vrstvách hornoslezské pánve a jeho změny 

 
 

Mapa obsahu pískovců v jakloveckých vrstev je na (obr. 8) Vývoj obsahu pískovců 

(v procentuálním vyjádření) je v mapě znázorněn průběhem izolinií, které jsou 

konstruovány s krokem deset procent. Prostorové uspořádání izolinií vykazuje některé 

definovatelné zákonitosti. 

1. Generelní směr průběhu izolinii obsahu pískovců v jakloveckých vrstev 

hornoslezské pánvi je SV–JZ. V polské části pánve, v části ostravské a karvinské, ale také 

v části frenštátské, lze pozorovat, že izolinie obsahu pískovcú jeví zřetelnou tendenci 

k vyklenování směrem k SZ. Zvýšené obsahy pískovců (nad 50 %) tak prstovitě vybíhají 

směrem na SZ. Nejseverněji je položený výběžek směřující ke Katovicím, jižněji 

je lokalizován výběžek směřující k městu Rybnik. Prstovitě se střídají plochy s různým 

obsahem pískovců také ve frenštátské části pánve, kde s ohledem na menší plochu výskytu 

jakloveckých vrstev je skutečný průběh hodnot obsahu pískovců obtížně definovatelný. 

2.  Kosý nebo dokonce kolmý průběh izolinií obsahu pískovců vůči hranicím 

výskytu jakloveckých vrstev zřetelně dokumentuje jejich erozivní charakter. Je tomu 

tak v případě západní hranice jakloveckých vrstev (mezi městy Gliwice a Frenštát 

pod Radhoštěm), tak i severní (mezi městy Bytom a Jaworzno) a jižní hranice 

(mezi Ostravou a Těšínem). Erozivní charakter má i hranice výskytu jakloveckých vrstev 

ve frenštátské části pánve. Pouze východní hranice výskytu jakloveckých vrstev mezi SSV 

rohem výskytu jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi (východně od města Jaworzno) 

až do okolí Těšína má charakter přirozené hranice způsobené vyklíněním jakloveckých 

vrstev. 

Z pohledu prostorového vývoje hodnot obsahu pískovců v jakloveckých vrstvách 

hornoslezské pánvi vyplývají následující skutečnosti: 

1. Z mapy písčitosti jakloveckých vrstev (obr. 8) vyplývá, že maximální 

hodnoty tohoto parametru (v intervalu 50–60 %) probíhají přibližně ve směru SV–

JZ, přičemž zvýšené hodnoty obsahu pískovcú jeví zřetelnou tendenci k vyklenování 

směrem k SZ. Dílčí plochy zvýšených hodnot pozorujeme ještě v okolí Těšína 
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a na Frenštátsku, kde však jejich průběh je obtížně interpretovatelný s ohledem na malý 

rozsah posterozivního vývoje jakloveckých vrstev v této oblasti.  

2. V souvislosti s vývojem hodnot písčitosti jakloveckých vrstev je třeba 

upozornit na jednu důležitou skutečnost. Hodnoty písčitosti jakloveckých vrstev jsou totiž 

ovlivněny tím, že jaklovecké vrstvy v jejich současné definici jsou složeny ze dvou 

vrstevních sekvencí. Spodní sekvence je tvořena sedimenty mezi bází jakloveckých vrstev 

a spodní vrstevní plochou skupiny faunistických horizontů Barbory, zatímco svrchní 

vrstevní sekvence představuje komplex sedimentů mezi spodní a svrchní vrstevní plochou 

sedimentů skupiny faunistických horizontů Barbory. Jak již bylo uvedeno v části práce 

týkající se vývoje mocností jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi, dochází ve směru 

od západu k východu k redukci mocnosti jakloveckých vrstev a jejich vyklínění. 

Tato redukce se však týká především spodní vrstevní sekvence. Z vrtného průzkumu 

je prokázáno, že s redukcí mocností spodní vrstevní sekvence jakloveckých vrstev narůstá 

i její písčitost, která se postupně blíží 90 a více procentům. S redukcí mocností spodní 

vrstevní sekvence však v jakloveckých vrstvách roste procentuální zastoupení svrchní 

vrstevní sekvence, která odpovídá skupině faunistických horizontů Barbory, jejíž písčitost 

je nízká. Ve výsledku proto pozorujeme, že písčitost jakloveckých vrstev východním 

směrem klesá. Na východ od linie vyklínění spodní vrstevní sekvence, v ploše kde je již 

vyvinuta pouze vrchní sekvence skupiny horizontů Barbory, pak písčitost klesá 

až na hodnoty v intervalu 0–10 %.   

3. Nárůst písčitosti jakloveckých vrstev se děje na úkor poklesu zastoupení 

jemnozrnějších hornin (prachovců a jílovců). To znamená, řečeno jinými slovy, že nárůst 

písčitosti je zpravidla signálem poklesu cykličnosti vrstevní jednotky, zejména 

v sedimentech paralického původu. Růst písčitosti proto v takových podmínkách bývá 

doprovázen snížením uhlonosnosti vrstevní jednotky.          
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Obrázek 8 – Mapa obsahu pískovců 



Jana Kandarachevová: 
Geologie jakloveckých vrstev hornoslezské pánve (ostravské souvrství, namur)   

2011 9090 

7 ZMĚNY UHLONOSNOSTI JAKLOVECKÝCH VRSTEV V HORNO-

SLEZSKÉ PÁNVI 

 

Uhlonosnost vrstevních jednotek je parametr, který se nejčastěji používá pro 

odhady zásob méně prozkoumaných uhelných ložisek. Není to však jediný způsob použití 

tohoto parametru. Uhlonosnost je totiž také parametr, který v případě, že sledujeme jeho 

vývoj v prostoru, se stává nositelem důležitých informací o vývoji uhlonosných deposit. 

Sledování prostorových změn uhlonosnosti vrstevních jednotek se pak řadí k základním 

metodám litofaciální analýzy a paleogeografické rekonstrukce vývoje uhelných pánví 

a jejich vrstevních jednotek.  

To byly také hlavní důvody, proč byl tento parametr použit i při studiu vývoje 

jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi. Vývoj uhlonosnosti totiž vhodně doplnil 

výsledky prostorového vývoje mocnosti a písčitosti jakloveckých vrstev v hornoslezské 

pánvi, usnadnil geologické interpretace získaných výsledků a přispěl k formulování názorů 

na vývoj depozičního prostředí jakloveckých vrstev hornoslezské pánve. 

 7.1 Úvod do problematiky a její geologické souvislosti  

 

Uhlonosnost vrstevních jednotek hornoslezské pánve byla publikována v řadě prací. 

Podle dostupných informací, se však jednalo o práce, které neřešily hornoslezskou pánev 

jako celek. Tyto práce jsou známy především z české části hornoslezské pánve. Z polských 

autorů se uhlonosností vrstevních jednotek ostravského souvrství zabývají Kotas, Malczyk 

(Kotas, Malczyk 1972a) a (Kotas, Malczyk 1972b). Polští autoři, zejména pokud jde 

o jaklovecké vrstvy, uvádějí pouze celkovou mocnost uhelných slojí vrstevní jednotky 

ve vybraných úsecích pánve (např. Gabzdyl 1994), pravděpodobně z důvodů nízkého 

stupně prozkoumanosti a obecně nižšího stupně jejich hornického využití. 

S pracemi, které se zabývají uhlonosností vrstevních jednotek české části 

hornoslezské pánve, se častěji střetáváme až ve druhé polovině dvacátého století. 

Tyto práce vznikaly v návaznosti na rozsáhlý povrchový vrtný průzkum české části 

hornoslezské pánve, který byl zahájen v padesátých létech minulého století. Existují i starší  
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zmínky o vývoji tohoto parametru, které však s ohledem na nízký stav prozkoumanosti 

pánve v té době, jsou relativně nepřesné (na příklad Petrascheck 1908 a jiní). Ve známé 

monografii kamenouhelných dolů ostravsko-karvinského revíru z roku 

1928 se uhlonosností ostravského souvrství zabýval Folprecht (1928). Pro výpočet 

„uhelných reserv“ (jak uvádí autor) byla pro ostravské souvrství stanovena průměrná 

uhlonosnost 2 %  (při spodní hranici mocnosti uhelných slojí 0,40 m), když v textu 

uvádí, že uhlonosnost ve vrstvách ostravského souvrství kolísá mezi 1,92–2,10 %.  

Přehled novějších prací do roku 1985 uvádí Ševčík (1985). Autory většiny prací 

jsou pracovníci bývalého Geologického průzkumu Ostrava (např. Blumenthal, Krejčí, 

Svoboda, Zeman a další). Rozdíly mezi výsledky jednotlivých autorů jsou značné. 

Vypočtená uhlonosnost je totiž vždy závislá na okrajových podmínkách, za kterých 

byl výpočet proveden, stejně jako na stupni geologické prozkoumanosti a dalších 

faktorech, Proto je srovnávání nebo hodnocení jednotlivých výsledků problematické. 

Hodnoty uhlonosnosti vrstevních jednotek hornoslezské pánve udává i Havlena (1964) 

a Ševčík (1985), který se zabývá podrobně i jakloveckými vrstvami. V obou případech 

se však jedná o průměrné číselné hodnoty vztažené k jednotlivým průzkumným polím 

(v dnešní terminologii ložiskům) české části hornoslezské pánve. 

Teprve u novějších prací se střetáváme s plošným sledováním vývoje uhlonosnosti 

v pánvi, vyjádřeným izoliniemi, které mohou reprezentovat buď součet mocnosti uhelných 

poloh ve vrstvení jednotce nebo procentuální hodnotu tohoto součtu z celkové mocnosti 

vrstevní jednotky. K těmto pracím patří práce Adamusová et al. (1992), Dopita 

et al. (1997) a Pešek et al. (1998), třebaže mapy uhlonosnosti publikovali 

už Krejčí, Svoboda a Zeman (1962, 1963) (in Ševčík 1985).  

Z geologického pohledu na otázky vývoje uhlonosnosti v pánvi stojí 

za zmínku, že v šedesátých létech minulého století se vyvinuly na problematiku faktorů 

ovlivňujících vývoj uhlonosnosti v pánvi v podstatě dvě skupiny názorů. Pracovníci 

Geologického průzkumu Ostrava (Zeman a další) (in Ševčík 1985), dávali vývoj 

uhlonosnosti v pánvi především do souvislosti s průběhem tektonických struktur. Naproti 

tomu Havlena (1964) zastával názor, že uhlonosnost je spjata zejména s mobilitou dna 

pánve. To znamená, že maxima uhlonosnosti jsou prostorově totožná s místy maximálních 

mocností vrstevních jednotek. Havlenův názor postupně převážil nad názory Zemana, 
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protože další průzkum nepotvrdil tak úzké spojení tektoniky a vývoje uhlonosnosti 

v pánvi, stejně jako se nepotvrdil vliv tzv. synsedimentární tektoniky na vývoj 

sedimentární výplně hornoslezské pánve, jehož byli Zeman a další autoři kolem něho 

rozhodnými zastánci. 

7.2 Metodika, datové soubory a grafické zpracování  

 

Uhlonosnost je parametr, který vyjadřuje vztah mezi celkovou mocností uhelných 

poloh ve vrstevní jednotce a celkovou mocností vrstevní jednotky v daném místě. Číselně 

se uhlonosnost vyjadřuje tzv. koeficientem uhlonosnosti: 

 

100⋅=

M

m
U     / % / 

 

kde U = koeficient uhlonosnosti (v textu jen uhlonosnost) v procentech, 

 m = součet uhelných poloh ve vrstevní jednotce v metrech, 

 M = celková mocnost vrstevní jednotky v metrech  

 

Mimo výše uvedený způsob stanovení uhlonosnosti, který byl také použit 

v této práci, lze se v literatuře také setkat s vyjádřením uhlonosnosti vrstvení jednotky 

formou prostého součtu mocnosti uhelných poloh vyskytujících se ve vrstevní 

jednotce, případně počtu v jednotce se vyskytujících uhelných poloh (zpravidla v určitém 

intervalu mocnosti). Je ovšem pravdou, že posledně dva jmenované způsoby nejsou 

některými autory považovány za skutečné parametry uhlonosnosti, ačkoliv se v pánevních 

analýzách používají. 

Autoři někdy rozlišují uhlonosnost absolutní a relativní. Jako absolutní uhlonosnost 

je chápána uhlonosnost, které se někdy říká uhlonosnost celková. Teoreticky 

by se tedy mělo jednat o uhlonosnost, pro jejíž stanovení byly použity veškeré uhelné 

polohy. Ve skutečnosti však i tato uhlonosnost je zpravidla počítána od určité hodnoty 

mocnosti, byť relativně malé. Ostatní uhlonosnosti jsou potom relativní. Mohou 
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to být např. uhlonosnosti počítané od hodnoty mocnosti, která se rovná minimální 

mocnosti bilančních uhelných zásob a podobně. Jak vyplývá z textu, uhlonosnost je vždy 

závislá na okrajových podmínkách, za kterých byla stanovena. Ty rozhodují jak o výši 

hodnot uhlonosnosti tak i o způsobu a možnostech jejich využití. Údaje o uhlonosnosti 

bez udání těchto podmínek proto mají malou, ne-li žádnou vypovídací schopnost. 

Datové soubory pro sledování uhlonosnosti jakloveckých vrstev hornoslezské 

pánve byly vytvořeny z databáze vrtných profilů vrtů z hornoslezské pánve oddělení 

nerostných surovin a geoinformatiky Hornicko-geologické fakulty VŠB-Technické 

univerzity Ostrava. V zanedbatelné míře byla použita i jiná dokumentace jako např. profily 

jam, či jiných důlních děl. Z profilů byly odečteny mocnosti uhelných poloh i mocnosti 

vrstevní jednotky. Tyto hodnoty nebyly pro stanovení uhlonosnosti opravovány z pohledu 

úklonu vrstev a vrtu. Jednak proto, že naprostá většina vrtů i úklony vrstev dosahují 

nízkých hodnot, kdy hodnoty oprav jsou malé a s ohledem na jiné vlivy 

zanedbatelné, navíc vrty s většími hodnotami úklonů byly z vyhodnocení předem 

vyloučeny. Rovněž zvolený způsob stanovení procentuálních hodnot uhlonosnosti sám 

o sobě vliv úklonů do značné míry eliminuje.  

S ohledem na účel a způsob použití uhlonosnosti v této práci (sledování distribuce 

fosilních rašelinišť v období vzniku jakloveckých vrstev a nikoliv odhad stavů uhelných 

zásob), byla pro vyhodnocení vývoje uhlonosnosti jaklovekých vrstev v pánvi použita 

metoda izolinií. Modely vývoje izolinii uhlonosnosti v pánvi byly vytvořeny pomocí 

programu InRoadSite obdobnými postupy, které již byly v této práci popsány. Sledována 

byla distribuce uhlonosnosti v jakloveckých vrstvách a to ve čtyřech skupinách mocnosti 

uhelných poloh. Byly tedy sestaveny čtyři mapové modely vývoje uhlonosnosti 

v jakloveckých vrstvách: 

1. mapa izolinií uhlonosnosti U10 (uhelné polohy o mocnosti větší než 10 cm), 

2. mapa izolinií uhlonosnosti U40 (uhelné polohy o mocnosti větší než 40 cm), 

3. mapa izolinií uhlonosnosti U80 (uhelné polohy o mocnosti větší než 80 cm), 

4. mapa izolinií uhlonosnosti U100 (uhelné polohy o mocnosti větší než 100 cm), 

Mapy uhlonosnosti byli doplněny o mapy součtu mocností uhelných poloh 

jakloveckých vrstev a to pro čtyři skupiny mocností, shodných se skupinami, pro které 
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byla sledována uhlonosnost. Byly sestaveny následující mapové modely vývoje celkové 

mocnosti uhelných poloh jakloveckých vrstev: 

1. mapa izolinií součtu mocností uhelných poloh M10 (uhelné polohy o mocnosti větší 

než 10 cm), 

2. mapa izolinií součtu mocností uhelných poloh M40 (uhelné polohy o mocnosti větší 

než 40 cm), 

3. mapa izolinií součtu mocností uhelných poloh M80 (uhelné polohy o mocnosti větší 

než 80 cm), 

4. mapa izolinií součtu mocností uhelných poloh M100 (uhelné polohy o mocnosti 

větší než 100 cm), 

Tyto mapy poskytují pohled na prostorovou distribuci součtu mocnosti slojí 

(uhelných poloh) ve čtřech skupinách mocností, bez vlivu celkové mocnosti vrstevní 

jednotky jakloveckých vrstev.  

7.3 Vývoj uhlonosnosti jakloveckých vrstev hornoslezské pánve a její změny 

 

Mapy vývoje uhlonosnosti v jakloveckých vrstev jsou na (obr. 9) (mapa izolinií 

uhlonosnosti U10), (obr. 10) (mapa izolinií uhlonosnosti U40), (obr. 11) a (obr. 12) (mapa 

izolinií uhlonosnosti U80, U100). Vývoj uhlonosnosti (v procentuálním vyjádření) je 

v mapách znázorněn průběhem izolinií, které jsou konstruovány s krokem jedno procento. 

Prostorové uspořádání izolinií vykazuje následující zákonitosti. 

1. Generelní směr průběhu izolinií uhlonosnosti jakloveckých vrstev 

v hornoslezské pánvi je SV–JZ. V polské části pánve, ale i české části pánve (v části 

ostravské a karvinské, ale i v části frenštátské), lze pozorovat, že izolinie uhlonosnosti jeví 

zřetelnou tendenci k vyklenování směrem k SZ. Plochy s nízkou uhlonosností (< 1 %) 

tak prstovitě vybíhají směrem k SZ. U uhlonosnosti tak pozorujeme stejnou 

tendenci, jaká byla popsána v mapách písčitosti (srovnej obr. 8 a text v kapitole 6.4). 

Zvlášť ilustrativně je tato vlastnost průběhu uhlonosnosti vyvinuta na Frenštátsku, mimo 

jiné i z důvodů vyššího stupně prozkoumanosti jakloveckých vrstev v této části 

pánve, ve srovnání např. s centrální, severní či západem jižní části polské části 
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hornoslezské pánve. Nejmarkantněji je tento trend patrný v mapách izolinií uhlonosnosti 

U10 (obr. 9), je však dobře sledovatelný i v mapách uhlonosnosti U40 i U80 (obr. 10, 11). 

2. Průběh izolinií uhlonosnosti nevykazuje řádnou souvislost s průběhem 

hranic vývoje jakloveckých vrstev v pánvi. Je to nepřímým důkazem toho, že tyto hranice 

jsou posterozivní. Vyjímkou je pouze východní hranice v polské části pánve, v úseku 

mezi SSV rohem výskytu jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi (východně od města 

Jaworzno) a okolím města Těšína. V tomto úseku má hranice charakter přirozené hranice 

reprezentované vyklíněním jakloveckých vrstev. 

Z pohledu prostorového vývoje hodnot uhlonosnosti v jakloveckých vrstvách 

hornoslezské pánvi vyplývají následující skutečnosti: 

1. Z mapy izolinií uhlonosnosti U10 jakloveckých vrstev (obr. 9) 

vyplývá, že plochy maximálních hodnot tohoto parametru (v intervalu 3–4 %, lokálně SV 

od města Rybnik i 4 %) jsou v pánvi lokalizovány při západní posterozivní hranici výskytu 

jakloveckých vrstev. Generelní protažení těchto ploch je ve směru SSV–JJZ. 

Z tohoto směru pak vybíhají plochy vyšších uhlonosností k směrem k JV. Největší 

z těchto výběžků směřuje k městu Pszczyna, další k Těšínu. Reliktem takového výběžku 

je pravděpodobně i plocha zvýšené uhlonosnosti protažená ve smětu SZ–JV probíhající 

severně od města Jaworzno. Popsaný styl distribuce uhlonosnosti v pánvi je dobře 

vyvinutý na Frenštátsku, kde je navíc podrobněji sledovatelný v důsledku relativně vyššího 

stupně prozkoumanosti v této části pánve. 

2. Prostorový vývoj uhlonosnosti zbývajících skupin mocností U40, U80 a U100 

je zobrazen na (obr. 10, 11, 12). Konfigurace ploch uhlonosnosti těchto skupin mocností 

si uchovává v podstatě obdobný charakter vývoje, který pozorujeme u již popsané 

uhlonosnosti U10. Ze vzájemného srovnání uhlonosností jednotlivých skupin mocností 

však vyplývá, že plochy uhlonosností pro skupiny slojí vyšších mocností se více přimykají 

k západní hranici posterozivního výskytu jakloveckých vrstev. Z tohoto zjištění vyplývá 

závěr, že sloje vyšších mocností se vyskytují především na západě plochy posterozivního 

výskytu jakloveckých vrstev. Směrem k východu je uhlonosnost tvořena především 

uhelnými polohami nižších mocností. 

3. Mapy vývoje uhlonosnosti jakloveckých vrstev byly doplněny o mapy 

celkové mocnosti uhelných poloh M10, M40 , M80, M100 (obr. 13, 14, 15, 16). 
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Tento parametr dává poněkud odlišný pohled na otázku uhlotvorby, když objem uhelné 

hmoty vyjadřuje v metrech její mocnosti, zatímco parametr uhlonosnosti v procentech 

z celkové mocnosti vrstevní jednotky. Mapy celkových mocností uhelných poloh potvrdily 

závěr zjištěný z map uhlonosnosti, že uhelné polohy větších mocností se vyskytují 

jen u západní hranice jakloveckých vrstev.  
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Obrázek 9 – Mapa uhlonosnosti jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi (mocnost slojí > 10 cm) 



Jana Kandarachevová: 
Geologie jakloveckých vrstev hornoslezské pánve (ostravské souvrství, namur)   

2011 9898 

Obrázek 10 – Mapa uhlonosnosti jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi (mocnost slojí > 40 cm) 
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Obrázek 11 – Mapa uhlonosnosti jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi (mocnost slojí > 80 cm) 
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Obrázek 12 – Mapa uhlonosnosti jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi (mocnost slojí > 100 cm) 
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Obrázek 13 – Mapa celkové mocnosti slojí jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi (mocnost slojí > 10 cm) 
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Obrázek 14 – Mapa celkové mocnosti slojí jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi (mocnost slojí > 40 cm) 
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Obrázek 15 – Mapa celkové mocnosti slojí jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi (mocnost slojí > 80 cm) 
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Obrázek 16 – Mapa celkové mocnosti slojí jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi (mocnost slojí 

> 100 cm) 
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8 HLAVNÍ VÝSLEDKY PRÁCE A JEJICH ZÁVĚREČNÁ DISKUSE 

 

Výsledky mé práce jsou založeny na syntéze prostorového vývoje čtyř parametrů: 

mocnosti, písčitosti a uhlonosnosti, kterou doplňuje vývoj celkové mocnosti uhelných 

poloh. Pro lepší interpretaci byly tyto mapové podklady rozšířeny o litologicko-korelační 

řezy jakloveckými vrstvami. Vytvořil se tak soubor dokumentace, která se stala základem 

pro definování faciálního vývoje a charakteru depozičního prostředí jakloveckých vrstev 

i vývoje hornoslezské pánve. 

8.1 Metodika, datové soubory a grafické zpracování litologicko-korelačních řezů 

jakloveckými vrstvami hornoslezské pánve  

 

Prostorová analýza vývoje základních parametrů charakterizujících vývoj 

jakloveckých vrstev není v úplnosti proveditelná bez litologicko-korelačních řezů vývoje 

jakloveckých vrstev. Pro pochopení zákonitostí a přičin vývoje vrstevních jednotek 

je jejich úloha nezastupitelná. 

Základem sestavených litologicko-korelačních řezů jsou profily vrtů, ojediněle 

i jam. Záměrně nebyly pro tvorbu litologicko-korelačních řezů použity téměř žádně svodné 

profily, které jsou vždy výsledkem osobní interpretace autora. Jejich lokalizace v pánvi 

navíc v zásadě není možná, protože vyjádřují „průměrný“ (svodný) profil z více 

dokumentačních bodů vyskytujících se na určité ploše. Výjimku tvoří použití svodného 

profilu z dolů Rydułtowy a Anna, který významně doplnil informace o vývoji vrstevní 

jednotky v oblasti JZ od města Rybnik.   

Možnosti využití litologicko-korelačních řezů pro účely analýzy vývoje vrstevních 

jednotek jsou závislé na jejich optimální lokalizaci v pánvi. Řezy by měly být orientovány 

ve směru největších změn sledovaných parametrů v pánvi (v našem případě je takovým 

parametrem především mocnost vrstevní jednotky). Proto zpracované litologicko-korelační 

řezy jsou orientovány především ve směru Z–V. Pouze dva z řezů jsou orientovány 

přibližně ve směru S–J. Celkem bylo zpracováno 6 litologicko-korelačních řezů (přílohy 

A až F). Jejich lokalizace v pánvi je patrná z (obr. 17). 
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Zdrojem dat byly kreslené a psané profiily vrtů. Kreslené profily byly přejaty 

z databáze vrtných profilů vrtů z hornoslezské pánve oddělení nerostných surovin 

a geoinformatiky Hornicko-geologické fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava. Část 

psaných profilů byla zapůjčena Českou geologickou službou – Geofond, případně byly 

tyto profily studovány v badatelně této instituce. Data z polské části pánve zapůjčil 

Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski Sosnowiec. 

Profily vrtů použité v řezech byly pořízeny překreslením originálních kreslených 

profilů vrtů do menšího měřítka. Tato operace byla záměrně provedena ručně bez použití 

výpočetní techniky.   

 

Obrázek 17 – Lokalizace litologicko-korelačních řezů (přílohy A až F) 

 

Originální profily byly totiž částečně zjednodušeny, avšak takovým 

způsobem, aby byla zachována jejich čitelnost ve zmenšeném měřítku a profily vrtů 

si zachovaly potřebnou geologickou vypovídací schopnost. Jako identifikační vodítka 

byla pro korelaci profilů vrtů především polohy uhelných tonsteinů, vybrané faunistické 

a litologické horizonty (podrobně kapitola 6). Byly tak vytvořeny litologicko-korelační 
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profily v měřítku, které umožňuje racionální práci s nimi, zajišťuje jejich intepretovatelnost 

i možnost vyhodnocení.    

Profily vrtů byly dále doplněny o značky, případně text popisující výskyt: 

1. kořenových půd,  

2. sladkovodní, brakické a mořské fauny, 

3. uhelných tonsteinů, 

4. brouskových horizontů, 

5. flory a zuhelnatělých kmenů,  

6. mocnost uhelných poloh, 

7. významných geologických prvků. 

Profily vrtů i litologické řezy byly nakresleny v programu CorelDRAW 

X3, přičemž pro tvorbu profilů vrtů byly vytvořeno speciální aplikační protředí.   

8.2 Vývoj sedimentačního prostředí v období vzniku jakloveckých vrstev 

 hornoslezské pánve  

 

Následující text propojuje výsledky sledování jednotlivých geologických parametrů 

(6. a 7. kapitola) a interpretuje je z hlediska vývoje pánve a depozičních prostředí 

sediimentace jakloveckých vrstev.  

8.2.1 Mocnost jakloveckých vrstev a mobilita hornoslezské pánve v období jejich 

vzniku  

 

Jaklovecké vrstvy jsou jedinou litostratigrafickou jednotkou paralické molasy 

hornoslezské pánve, která je na své bázi i stropu vymezena skupinou faunistických 

horizontů reprezentujících rozsáhlou mořskou ingresi do prostoru pánve. Vrstevní 

sekvence jakloveckých vrstev proto reprezentuje ucelený a jednoznačně vymezitelný 

komplex sedimentů. Vývoj mocnosti jakloveckých vrstev (obr. 18) v zásadě odpovídá 

intenzitě mobility pánve v časovém úseku tvorby jakloveckých vrstev.  
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 Z vývoje mocnosti v pánvi lze usuzovat, že mobilita pánve v období vzniku 

jakloveckých vrstev se vyvíjela v zásadě ve třech zónách:  

 

Obrázek 18 – Zóny mobilty pánve v období sedimentace jakloveckých vrstev 

 

1. zóna maximální mobility pánve zahrnuje západ Ostravska a Příborsko v české části 

pánve a západní část polské části pánve až do okolí města Rybnik. Pokračování 

této zóny dále severním směrem není zcela jasné, s ohledem na posterozivní rozsah 

vývoje jakloveckých vrstev. Průběh izolinií v okolí Rybniku 

však naznačuje, že mobilita pánve se může severním směrem i zmenšovat. Hodnoty 

mocnosti sedimentů (poklesů pánevního dna) v této zóně přesahují 350 metrů.  

2. zóna střední (přechodné) mobility pánve lemuje východní okraj zóny maximální 

mobility pánve. Vystupuje na západě Frenštátska, na Petřvaldsku a západě Karvinska. 

V polské části pánve její východní hranice probíhá východně od města Jastrzębie Zdroj 

a pokračuje směrem k severu do okolí měta Gliwice. Jde o přechodnou zónu 

mezi plochou s největšími mocnostmi sedimentů a s plochou na východě 
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pánve, kde mocnosti jsou naopak nejnižší. Hodnoty mocnosti sedimentů (poklesů 

pánevního dna) v této zóně se pohybují mezi hodnotami 200 až 350 metrů.  

3. zóna minimální mobility pánve lemuje východni okraj zóny střední mobility dna 

pánve. Na jihu zaujímá východní část Frenštátska, Žukovsko a okolí Těšína. V polské 

části pánve zóna vystupuje na rozlehlé ploše mezi východním okrajem zóny střední 

mobility pánve a východní hranici vystupování jakloveckých vrstev v pánvi. Hodnoty 

mocnosti sedimentů (poklesů pánevního dna) v této zóně se pohybují mezi hodnotami 

200 metrů na západě a hodnotami blížícími se nule na východě v místech vykliňování 

jakloveckých vrstev (případně hodnotami prvých desítek metrů, odpovídajícím 

mocnosti faunistické skupiny Barbor v této části pánve).  

Mobilní zóna se vyvíjela na podloží pánve, které bylo schopno přenášet 

do svého pláště vrásové, ale i zlomové deformace. Lokalizace této zóny v předpolí 

a jeho mobilita, byla nepochybně ovlivňována především zatěžováním deformujících 

se moravosilesid. Ve smyslu Havlenovy představy vývoje paralické molasy tato oblast 

odpovídá „předhlubni“. Její osa byla Havlenou položena přibližně do průběhu západní 

posterozní hranice petřkovických vrstev. (Havlena 1977, 1982). Průběh isopach mocnosti 

jakloveckých vrstev (obr. 7) tuto teorii v zásadě potvrzuje, nicméně vrty ani jinou přímou 

průzkumnou metodou nebyla nikdy potvrzena redukce mocností vrstevní jednotky 

západním směrem od osy maximálních mocností. Průběh osy maximálních mocností 

v jakloveckých vrstvách je tak pouze předpokládaný, nikoliv však prokázáný. V oblasti 

posterozivního výskytu jakloveckých vrstev je tak pravděpodobně zastoupeno pouze 

východní křídlo pánve 

Přesto je zcela zřejmé, že vývoj mocností v pánvi má zřetelnou východozápadní 

polaritu. Tato skutečnost je dlouhodobě známa. Propojením polské a české pánvi a studium 

vývoje mocností v celé posterozivní ploše vývoje pánve však zřetelně 

potvrdilo, že vedle východozápadní polarity existuje i polarita severojižní. Ta se projevuje 

zúžením pánve ve východozápadním směru od severu k jihu. Redukce mocnosti vrstevní 

jednotky ve východozápadním směru je dobře patrná zejména v polské části pánve. 

Její intenzita je tak intenzivní, že v nejvýchodnější části dochází v podstatě redukce celé 

vrstevní jednotky s výjimkou skupiny faunistických horizontů Barbory, které se nejprve 

dostávají do kontaktu s faunistickými horizonty Enny, aby dále východním směrem rovněž 



Jana Kandarachevová: 
Geologie jakloveckých vrstev hornoslezské pánve (ostravské souvrství, namur)   

2011 110110 

vyklínily. Tato poslední etapa vývoje není zcela dobře patrná, protože vrstevní sled 

je v této části pánve redukován erozí. Uvedený vývoj, jehož některé prvky zjistili i Kotas 

a Malczyk (1972a), vedl nepochybně Jureczku (Jureczka 2002a), k myšlence vyčlenit 

tzv. „jaklovecké vrstvy s.s.“ s tím, že sedimentární sekvence odpovídající skupinám 

faunistických horizontů Enna a Barbora budou vyčleňovány odděleně. Třebaže tento návrh 

nebyl obecně přijat, sestavené litologicko-korelační řezy dobře ilustrují 

důvody, které Jureczku nepochybně k jeho myšlence přivedly.  

Východozápadní polarita vývoje mocností jakloveckých vrstev je provázena 

také změnami jejich litologické skladby. Východním směrem roste intenzivně písčitost 

vrstevní jednotky (s vyjímkou sekvence odpovídající faunistické skupině Barbor) 

a postupně zaniká jejich cyklická stavba. Se zánikem cykličnosti dochází k snížení 

až úplnému zániku uhlonosnosti vrstevní jednotky. Tyto jevy nejsou známy s české části 

pánve. I zde sice východním směrem dochází k růstu písčitosti, zmenšování uhlonosnosti 

a redukci mocnosti, avšak ta zdaleka nedosahuje rozsahu popsaného v polské části pánve. 

V některých vrtech na východě Frenštátska (příloha D) lze pozorovat 

vývoj, který nebyl dosud ověřen v polské části pánve. V těchto vrtech dochází 

k „opačnému vývoji“ než na východě polské části pánve. Zde totiž je vyvinuta redukovaná 

část sekvence jakloveckých vrstev v níž naopak schází část odpovídající skupině 

faunistických horizontů Barbory a nejsvrchnější části jakloveckých vrstev z jejího podloží. 

Vývoj báze nadložních porubských vrstev pak naznačuje možnost, že příčinou popsané 

redukce svrchní části jakloveckých vrstev může být eroze „komplexem zámeckého 

slepence“ nacházejícícho se nad regresní části skupiny faunistických horizontů Barbor.  

8.2.2 Uhlonosná sedimentace jakloveckých vrstev a její vztah k vývoji hornoslezské 

pánve   

 

Charakter uhlonosné sedimentace v pánvi jsem charakterizovala, jak již bylo 

uvedeno, pomocí dvou parametrů: uhlonosnosti a celkové mocnosti uhelných poloh. Každý 

z uvedených parametrů dává poněkud odlišný pohled na procesy uhlotvorby v období 

vzniku jakloveckých vrstev v pánvi. Plošný vývoj obou parametrů však poskytl podobný 

obraz vývoje uhlotvorby, který vede k následujícín závěrům: 
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1. Uhlonosná sedimentace jakloveckých vrstev vykazuje úzkou souvislost především 

s vývojem jejich mocnosti.  

2. Nárůst písčitosti a potlačení cyklické stavby jakloveckých vrstev vede k redukci 

jejich uhlonosnosti.  

Sledujeme-li uhlonosnost jakloveckých vrstev, je zřejmé, že její vývoj vykazuje 

obdobné trendy jako vývoj mocnosti vrstevní jednotky. Největší uhlonosnost se nachází 

na západě posterozivního výskytu jakloveckých vrstev a je protažena ve směru SSV–JJZ. 

Východním směrem uhlonosnost klesá až postupně zaniká. Tyto vztahy jsou zcela 

evidentní zejména u distribuce uhlonosnosti slojí vyšších mocností, nad. 80 cm, případně 

100 cm (obr. 11, 12) U těchto skupin mocností je vyšší uhlonosnost lokalizována 

podél západního okraje posterozivního výskytu jakloveckých vrstev mezi Gliwicemi 

a Frenštátem pod Radhoštěm. Severozápadní roh pánve, stejně jako její východní oblasti, 

ale i střed pánve jsou typické nízkou uhlonosností reprezentovanou pouze uhelnými 

polohami nízkých mocností, případně uhelné polohy, zejména na východě 

pánve, nejsou vůbec zastoupeny. Porovnání obou parametrů (uhlonosnost a mocnost 

jakloveckých vrstev), ukazuje na jejch úzkou provázanost (obr. 19). Pouze v oblastech 

maximálního vývoje mocnosti vrstevní jednotky (respektive oblasti maximální mobility 

pánve) existovaly podmínky sedimentárního vývoje pánve, které umožňovaly vznik 

a rozvoj fosilních rašelinišť, které daly vznik slojím vyšší mocnosti. 

Uhlonosnost rovněž závisí na vývoji písčitosti (obr. 20), stejně jako na litologickém 

vývoji vrstevní jednotky a její cyklické stavbě. Areály vyšší uhlonosnosti se vyskytují 

v místech nižší písčitosti. Růst písčitosti negativně ovlivňuje uhlonosnost. Zejména 

v oblastech s vysokou písčitostí uhlonosnost rychle klesá nebo dokonce nabývá nulových 

hodnot. Sestavené mapy vývoje obou parametrů prokazují, že prostředí vedoucí ke vzniku 

sedimentů s převahou či dokonce dominancí pískovců nejsou pro vznik a rozvoj rašelinišť 

příhodná. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že toto zjištění platí pro jaklovecké vrstvy, 

případně vrstevní jednotky paralické molasy hornoslezské pánve. Nemusí to však být vždy 

pravidlem jak vidíme na příkladu sedlových vrstev kontinentální molasy hornoslezské 

pánve a vysokých hodnotách jejich uhlonosnosti. To je však již jiná etapa vývoje 

hornoslezské pánve s odlišným charakterem sedimentačního prostředí i vzniku a rozvoje 

rašelinišť.    
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Obrázek 19 – Klasifikace sedimentačního prostředí jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi. Porovnání 

parametru uhlonosnost s mocností 
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Obrázek 20 – Porovnání parametru písčitost s uhlonosností 

 

8.2.3 Základní typy sedimentů jakloveckých vrstev a jejich plošná distribuce v pánvi 

 

Písčitost vrstev nelze posuzovat bez souvislosti s dalšími parametry, zejména 

jejich litologickým vývojem a charakterem cykličnosti vrstevní jednotky. Tyto parametry 

mají úzkou vzájemnou souvislost. Poznání těchto vztahů je přínosem pro určení charakteru 

pánve i historie jejího vývoje. Nejde zde však o popis litologických jednotek 

(resp. litostratigrafických jednotek) jehož význam byl popsán v podkapitole 

6.1.2, a se kterým se střetáváme ve více pracích. Základní typy sedimentů chápu obdobně 

jako Havlena (1977), kterého. studium vrstevních sekvencí jakloveckých vrstev vedlo 

k definici tří základních typů sedimentů jakloveckých vrstev a k úvahám 

o prostředí, ve kterých jednotlivé typy sedimentů vznikaly (Havlena 1977): 

1. Sedimenty typicky paralického vývoje se vyskytují v areálu od Gliwic a Zabrze 

až po Ostravu a Petřvald. Podle Havleny mají paralický původ, výraznou 

cykličnost, jsou uhlonosné a odpovídají předhlubňovému vývoji. 
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2. Sedimenty s různým způsobem potlačenou cyklickou a uhlonosnost, která je jen 

ojediněle plně vyvinutá. Podle Havleny areál výskytu těchto sedimentů se nachází 

na východ od sedimentů prvého typu. Typické pro sedimenty druhého typu 

jsou relativně výrazné polohy pískovců a aleuropelitů při velmi slabé uhlonosnosti. 

3. Sedimenty se slabým podílem pískovců, s převahou mořských a lagunárních 

aleuropelitů a slabou uhlonosností, Tyto sedimenty jsou podle Havleny typické 

pro celý sv. okraj pánve. 

Z hlediska prostředí vzniku zařazuje Havlena (1977) sedimenty prvého typu 

do prostředí předhlubňové části akumulační plošiny, do její části lokalizované 

do bezprostředního sousedství vyvrásňovaných moravosilesid. Sedimenty druhého 

a třetího typu pak řadí k mimopředhlubňové části akumulační plošiny, kde předpokládá 

vliv kontinentální sedimentace. U třetího typu navíc předpokládá mimořádně plochý 

a jezernatý ráz plošiny. Je možné, že tato skupina sedimentů je výsledkem vykliňováním 

jakloveckých vrstev a převahou sedimentů faunistických horizontů Barbory 

v jejich mocnosti.   

 Havlenovo hodnocení vývoje sedimentů jakloveckých vrstev a jejich klasifikace 

je jedna z mnoha. Hodnocení jednotlivých autorů jsou však velmi obtížně 

srovnatelná, protože jsou většinou různým způsobem orientována a zpravidla vycházejí 

z různých datových základen. Na rozdíl od Havlenovy typologie velmi často postrádají 

úvahy o prostředích, ve kterých sedimenty vznikaly. Hodnocení prostředí vzniku 

sedimentů a zejména závěry o historii vývoje sedimentárních pánví jsou ovšem mimořádně 

složité. Jen obtížně se hledají hodnocení, která by byla relativně blízká. Proto 

je běžné, že v názorech na tyto otázky se jednotliví autoři zpravidla značně liší. 

K problematice sedimentačního prostředí v období vzniku jakloveckých vrstev se vrátím 

v kapitole věnované diskusi výsledků mé práce.   

 Ve svém hodnocení typů sedimentů jakloveckých vrstev jsem vycházela ze studia 

vývoje mocnosti, písčitosti a uhlonosnosti vrstevní jednotky, které jsem dále doplnila 

o studium profilů vrtů a další geologické dokumentace. Hlavní změny uvedených 

parametrů jsou rověž patrné ze zpracovaných litologicko-korelačních řezů (přílohy A–F). 

 Z mých pozorování sedimentárního vývoje jakloveckých vrstev 

vyplynulo, že vazby mezi písčitostí, litologickým složením vrstev a jejich cyklickou 
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stavbou jsou ve skutečnosti značně složitější než vyplývá s publikovaných charakteristik 

typů sedimentů hornoslezské pánve. Ukazuje se totiž, že zpracování typologie sedimentů 

je jedna stránka věci, druhá pak spočívá ve vlastním zařazení konkrétního vývoje 

sedimentů ve vrtu, důlním díle a pod k určitému typu. Právě tady se totiž zpravidla 

ukáže, že takové zařazení je velmi nejisté, že sedimenty ve skutečnosti vykazují řadu 

odlišností od popisů jednotlivých typů, což činí jejich zařazení do určitého typu sedimentů 

mimořádně obtížným. Řada otázek proto zůstává stále otevřená a to nejen 

těch, které se týkají prostředí vzniku sedimentů, ale dokonce i na první pohled relativně 

jednodušších, ale základních problémů, jako je na příklad stanovení kritérií pro rozdělení 

sedimentů do jednotlivých typů a vymezení prostorového rozšíření areálů základních typů 

sedimentologického složení jakloveckých vrstev.  

Nejdůležitější pro vypracování typologie sedimentů je výběr klasifikačních 

parametrů. Ty by měly být takové, aby je bylo možno skutečně při práci s dokumentací 

racionálně a reálně použít. Pro svůj návrh klasifikace jsem proto vybrala parametry, které 

dle mého hodnocení zřetelně reagují na skladbu sedimentů a jejich pozici v pánvi v době 

jejich vzniku. Jsou to uhlonosnost a mocnost vrstevní jednotky. Návrh mé klasifikace 

sedimentů, který vychází z mé představy sedimentačního prostředí jakloveckých vrstev 

a typologie hornosleszké pánve (podrobnosti kapitola 8. práce), je uveden v (tab. 6). 

 

Tabulka 6 – Klasifikace sedimentačního prostředí jakloveckých vrstev v hornoslezské pánvi 

Typ sedimentů Uhlonosnost 
Mocnost 

vrstevní jednotky 
Vývoj sedimentů 

1. typ plná uhlonosnost neredukovaná 
mocnost  

předhlubňový vývoj 
akumulační plošiny  

2. typ redukovaná 
uhlonosnost 

redukovaná mocnost přechodný vývoj  

3. typ bez uhelných poloh silně redukovaná 
mocnost 

 kontinentální vývoj 
elevace předpolí 

 

Klasifikace je zcela záměrně silně zjednodušena a nejsou do ní zaváděny 

parametry, jejíž vývoj je v pánvi nejednoznačný a obtížně definovatelný (např. cykličnost 
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a její změny), třebaže je známo, že se tyto parametry rovněž určitým způsobem v pánvi 

mění, v závislosti na prostorovém vývoji vymezených typů sedimentů. 

Na (obr. 19) je znázorněno prostorové rozzšíření areálů jednotlivých typů sedimentů 

v pánvi. Při porovnání mé představy o prostorovém rozmístěná typů sedimentů 

jakloveckých vrstev s představami Havleny, je zřejmé, že rozdíly nejsou zásadní. 

Jejich příčina vychází pravděpodobně jednak z nových poznatků o geologickém vývoji 

jakloveckých vrstev a rajonizaci vývoje jakloveckých vrstev v ostravsko-karvinské oblasti 

pánve, z nově získané dokumentace z její polské části, ale i z poněkud odlišného chápání 

charakteru sedimentačního prostředí v pánvi a její typologie (podrobně kapitola 8.3 práce). 

Posledně jmenovaný důvod vychází z nových poznatků o vývoji sedimentárních pánví 

v předpolí orogenů a z dlouhodobých studií vývoje hornoslezské pánve kolektivu oddělení 

nerostných surovin a geoinformatiky, ve kterém byla tato práce zpracována.  

8.2.4 Grodziecké vrstvy a beskydský vývoj jakloveckých vrstev 

 

V severovýchodní a východní polské části pánve byly ověřeny vrstvení 

sekvence, které nevykazovaly bližší podobnost s vývojem vrstevních jednotek paralické 

molasy hornoslezské pánve, jak byly dosud známy, zejména v západní části pánve. 

Tyto vrstvy byly nejlépe prozkoumány v tzv. „rejonie dąbrowskim“ (podle města Dąbrowa 

Górnicza) díky výzkumu Doktorowicze-Hrebnického. Podle místa 

jejich charakteristického vývoje (Kotas a Malczyk 1972a hovoří o „klasickém 

vývoji“), je označil Doktorowicz-Hrebnicki (1935) jako vrstvy dolu Grodziec (později 

v tabulkách uváděné jen jako vrstvy grodziecké). Rozdělil je na část dolní (odpovídající 

jakloveckým vrstvám) a část horní (odpovídající porubským vrstvám). V původní práci 

byla jejich hranice položena do počvy sloje VII (Andrzej) dolu Grodziec I. Spodní část 

grodzieckých vrstev převážně neobsahuje polohy uhlí. Vyznačuje se redukovanou 

mocností, je hodně písčitá a v její horní částí vystupuje mohutná lavice 

pískovců, nad kterou se nachází komplex sedimentů s charakteristickými polohami mořské 

fauny. Tento komplex Doktorowicz-Hrebnicki (1935) identifikoval jako skupinu Barbor 

a také ji tak koreloval. Vývoj jakloveckých vrstev byl znám zejména v západní části pánve. 

Grodziec, důl (resp. město) podle kterého byly vrtvy pojmenovány, se však nachází 

v severovýchodní části pánve, ve vzdálenosti cca 50–60 km od západních výskytů. Vývoj 
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vrstevní jednotky v okolí města Grodziec byl zcela odlišný od známého vývoje 

jakloveckých vrstev na západě pánve. Ještě větší rozdíly však existovaly ve vývoji vrstev 

na východě pánve. Kromě problémů s identifikací hlavních skupin faunistických 

horizontů, byla zdrojem velkých problémů při korelaci vrstev také redukce mocností 

vrstevních jednotek ve srovnání s vývojem na západě pánve. Dlouhou dobu nebylo rovněž 

zřejmé, jaký vývoj má komplex sedimentů spodní části jakloveckých vrstev (mezi stropem 

faunistické skupiny Enny a spodním horizontem faunistické skupiny Barbory) východním 

směrem. Značná redukce mocnosti, vysoká písčitost, potlačení cykličnosti i nízká 

uhlonosnost, byly tedy hlavní příčinou, proč Doktorowicz-Hrebnicki (1935) vymezil 

v okolí města Grodziec vrstevní sekvence v podloží vrstev sedlových jako samostatné 

vrstevní jednotky pod samostatným jménem. V historii vývoje litostratigrafického členění 

vrstevních sekvencí hornoslezské pánve nejde o ojedinělou situaci. Naopak k ní došlo 

mnohokrát. Příčinou vždy byla kombinace proměnlivého vývoje vrstev v ploše 

s nedostatečným či zcela chybějícím plošným průzkumem. Vyšší stupeň znalosti o vývoji 

uhlonosných vrstvev vždy existoval pouze v místech jejich hornického 

zpřístupnění, což byla vždy místa, kde vrstvy byly uloženy blízko povrchu či na něj přímo 

vycházely. Taková místa však byla často od sebe značně vzdálena. Proto často docházelo 

k tomu, že stejné či vzájemně si odpovídající úseky vrstevní sekvence byly označovány 

různými jmény.  

Vrtsvy grodziecké jak je vymezil Doktorowicz-Hrebnicki (1935) nebyly a nejsou 

vymezeny jednoznačně. Rovněž jejich korelace s vrstevními jednotkami na západě pánve 

(a také v okolí Moravské Ostravy, jak uvádí autor) nebyla do detailu známa. Autor doslova 

uvádí, že tato korelace bude vyžadovat další výzkum a průzkum. Přesto vymezení vrstev 

jak je navrhl Doktorowicz-Hrebnicky (1935) se s drobnými úpravami používá dodnes. 

Největší problém je ovšem s jejich vymezením, protože vymezení které uvedl 

Doktorowicz-Hrebnicki (1935) je v postatě založené na lokálních korelačních vodítcích. 

Přesné vymezení neuvádí ani Havlena (1977), ani Kotas a Malczyk (1972a) a rovněž mně 

není známo. V citované práci k problému Havlena pouze uvádí, že „rozhraní jaklovecké 

vrstvy – spodní část grodzieckých vrstev spadá do míst ležících východně od spojnice důl 

General Zawadzki – Katovice, která přibližně odpovídá poloze izopachy 100 m 

v příl. 7“ (myslí se v příloze citované práce Havleny 1977). Po prostudování dostupných 
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informací o vymezení grodzieckých vrtev se domnívám, že typické znaky pro vymezení 

těchto vrstev spočívají v kombinací více faktorů. Jde zejména o následující fakta: 

1. Vymezení spodní a svrchní hranice grodzieckých vrstev, které je v zásadě identické 

s vymezením jakloveckých vrstev v ostatních částech pánve, za současného stavu 

znalostí o geologii hornoslezské pánve většinou nečiní zásadní problémy. Ve většině 

průzkumných i provozních důlních děl jsou totiž rozhodující hraniční horizonty 

vyvinuty. 

2. Problém spočívá ve vymezení hranice mezi jakloveckými a grodzieckými vrstvami. 

Tuto hranici ani pravidla pro její určení Doktorowicz-Hrebnicki (1935) neuvádí. 

Problém spočívá v určení parametrů, na základě jejichž vývoje by měla být hranice 

stanovena. Dle mého názoru v úvahu připadá především uhlonosnost a písčitost 

v kombinaci s mocností.   

Na základě modelování prostorového vývoje vybraných parametrů jakloveckých vrstev 

jsem vymezila areál výskytu grodzieckých vrstev v ploše posterozivního výskytu 

jakloveckých vrstev (obr. 21). Jako základní parametry pro vymezení grodzieckých vrstev 

jsem zvolila: 

1. izolinii nulové mocnosti uhelných poloh v jakloveckých vrstvách, 

2. redukovaná mocnost jakloveckých vrstev (tento parametr jsem zvolila jako pomocný) 

s tím, že mocnost jakloveckých vrstev by měla být v zásadě menší než 100 metrů 

(v souladu s názorem Havleny 1977). 

Vrstevní jednotky, které vyčlenil Doktorowicz-Hrebnicki (1935) v okolí města 

Grodziec (pod názvy vrstvy sarnowské, florowské a grodziecké) jsou dnes 

v litostratigrafických tabulkách hornoslezské pánve uváděny v sektoru, který se týká 

polské části pánve, s vysvětlením „vývoj na východě pánve“ (např. Dopita et al. 1997), 

případně s dodatkem „podle Doktorowicz-Hrebnicki 1935“. Teprve další průzkum včetně 

paleontologického výzkumu vysvětlil problémy v určení horizontů Enny na východě 

pánve, upozornil na možnost redukce vlastních jakloveckých vrstev v této oblasti 

(„jaklovecké vrstvy s.s“) i na možnost vývoje faunistické skupiny Barbor v těsném nadloží 

horizontů Enny. Byla tak vysvětlena většina otázek, které Doktorowicz-Hrebnicki (1935) 

považoval za rozhodující pro vyjasnění vztahu těchto vrstevních jednotek 



Jana Kandarachevová: 
Geologie jakloveckých vrstev hornoslezské pánve (ostravské souvrství, namur)   

2011 119119 

k jejich ekvivalentům na západě hornoslezské pánve i pro jejich označení samostatným 

jménem.  

 

Obrázek 21 – Areál výskytu grodzieckých vrstev v ploše posterozivního výskytu jakloveckých vrstev 

v hornoslezské pánvi 

 

V litostratigrafické tabulce, kterou publikoval Cháb et al. (2008), se nově 

setkáváme s označením části areálu výskytu jakloveckých vrstev jako „beskydský vývoj 

na východě“. Termín je ve stratigrafické tabulce citované práce vztažen výlučně k české 

části pánve, přičemž kromě jakloveckých vrstev je používán i pro všechny zbývající 

vrstevní jednotky ostravského souvrství. Z textu ovšem vyplývá, že beskydský vývoj 

má představovat „neproduktivní části vrstev sarnowských, florowských a grodzieckých“ 

(pravděpodobně měli autoři na mysli areály s neproduktivním vývojem). Areály 

těchto vývojů však nejsou v publikaci vymezeny a schází i jejich bližší charakteristika. 

Jejich autoři pravděpodobně chtěli odlišit změny ve vývoji vrstevních jednotek 

mezi západní a východní částí pánve. Ty však znal mnohem dříve Havlena i jiní autoři. 

Absence přesného popisu a prostorového vymezení beskydského vývoje, ale i další 
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okolnosti, jeho používání do značné míry termín zpochybňují. Termín „beskydský vývoj“ 

byl navíc již v geologii paleozoických deposit na severu Moravy použit. Tímto termínem 

označil Kumpera (1983) redukované kulmské sedimenty spodního karbonu. Redukované 

mocnosti vrstevních jednotek ostravského souvrství, včetně jakloveckých 

vrstev, na východě Frenštátska i v jiných východních částech české části pánve 

však vlastnosti uváděné autory v podstatě nemají (např. neproduktivní vývoj, pokud mají 

autoři na mysli úplnou absenci uhelných poloh ve vrstevní jednotce). Termín se tak jeví 

jako nadbytečný a účelový, nehledě na skutečnost, že z hlediska priority, by se měl 

uvedený vývoj označit jako grodziecký. Z těchto a z řady dalších důvodů, je proto dle 

mého názoru zavádění dalšího nového termínu do již tak termínově obsáhlé regionální 

geologie hornoslezské pánve přinejmenším nevhodné.  

Jak vyplývá z provedené analýzy nelze termíny grodziecké vrstvy a beskydský 

vývoj srovnávat. Oba termíny vznikly za zcela odlišných podmínek a jejich opodstatněnost 

v čase jejich vzniku i v současnosti je nesrovnatelná. Z důvodů, které jsem 

uvedla, nepodporuji pokusy o zavedení „beskydského vývoje“ do litostratigrafického 

členění hornoslezské pánve. Vývoj jakloveckých vrstev na severovýchodě a východě 

hornoslezské pánve je však natolik specifický, že potvrzuje opodstatněnost používání 

grodzieckých vrstev v litostratigtrafii hornoslezské pánve. Podobná situace je známa v řadě 

jiných pánví (na příklad ve stratigrafii barrandienského devonu). Problém částečně existuje 

ve vymezení vnitřní hranice obou vrstevních jednotek (jakloveckých a grodzieckých) 

k jehož řešení jsem se pokusila přispět, třebaže jsem si vědoma, že uvedená otázka 

bude muset ještě být předmětem dalšího výzkumu i další diskuse.   

8.3 Diskuse výsledků práce  

 

V následujícím textu se chci v diskusi vrátit k výsledkům mého studia geologie 

jakloveckých vrstev hornoslezské pánve v několika teoretických úvahách. Jsem si přitom 

vědoma omezení, která přitom vyplývají z rozsahu mé práce, která se zabývá pouze 

jakloveckými vrstvami a zpracovává pouze menší časový úsek vývoje paralické molasy 

hornoslezské pánve.   
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8.3.1 Hornoslezská pánev - typ pánve a jeho vliv na historii jejího vývoje z pohledu 

jakloveckých vrstev 

 

Klasifikace sedimentárních pánví, určení jejich sedimentárního typu 

a charakteristika sedimentačních prostředí, která v pánvích panovala v průběhu 

jejich vývoje, to jsou otázky, které trvale zůstávají ve středu pozornosti geologů. Nejinak 

je tomu i v případě hornoslezské pánve. Publikované i nepublikované práce 

o těchto problémech bychom mohli dělit dle časových etap jejich vzniku, podle názorů 

autorů na sedimentární typ hornoslezské pánve, na charakter depozičních prostředí 

a podobně. Zejména poslední vývoj sedimentární geologie vedl ke zvýšení zájmu o historii 

vývoje pánví, což se projevilo především v obsahu prací, když dlouhé petrografické popisy 

sedimentů jsou nahrazovány analýzami charakteru prostředí jejich vzniku a úvahami 

o sedimentárním typu pánve a zákonitostech jejich vývoje. 

Ačkoliv jsem si vědoma, že tématické zaměření mé práce na vývoj jedné vrstevní 

jednotky paralické molasy hornoslezské pánve nedává dostatečný prostor pro úvahy o typu 

hornoslezské pánve a charakteru jejího vývoje jako celku, musela jsem se přesto 

o tyto otázky zajímat, jelikož bez jejich pochopení bych nebyla schopna zaujmout 

stanovisko k těm problémům, které jsou součástí cílů mé doktorské práce. 

 Ve svých úvahách o zařazení hornoslezské pánve do sedimentárního typu 

jsem vycházela především z posledních publikovaných prací o této problematice 

(z knižních publikací např. Reading 1996, Einsele 2000, A. Allen a J. R. Allen 

2005, z publikací v časopisech např. DeCelles a Giles 1996 a řada dalších). Na základě 

analýzy a vyhodnocení vlastních výsledků uvedených v předchozích kapitolách i výsledků 

jiných autorů se domnívám, že hornoslezská pánev má většinu vlastností, které ji řadí 

do skupiny předhlubňových pánví orogenu (foredeep basin). Příslušnost hornoslezské 

pánve do této skupiny pánví je v posledních pracích obecně uznávána (např. Gradziński 

1982, Opluštil a Cleal 2007).   

 Pánve tohoto typu vznikají v tlakovém prostředí kolizních zón na hranicích 

litosférických desek, v předpolí orogénu. Zde se vytváří sedimentační prostor jednak 

subsidencí podloží pánve, jednak tlakem sedimentární výplně pánve na podložní 

sedimenty. Subsidence podloží pánve klesá se vzdáleností od čela orogenetické fronty. 
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Morfologii stavby sedimentárních předhlubňových pánví popsal na příklad DeCelles 

a Giles (1996). V hornoslezské pánvi nacházíme většinu charakteristických rysů vývoje 

tohoto typu pánví, jak na to upozornil již Gradziński (1982), který především uvádí: 

1. snižování subsidence pánve východním směrem, 

2. směr transportu materiálu paralelně s čelem orogénu, 

3. růst intenzity tektonické deformace směrem k orogénu, 

4. kanibalismus starších sedimentů. 

Třebaže na příklad materiál byl do pánve pravděpodobně transportován s více 

směrů, směr transportu, který uvádí Gradziński (1982), nepochybně v pánvi existoval 

(Filák 2006).  

 Porovnáme-li model architektury předhlubňových pánví jak jej popsali DeCelles 

a Giles (1996) s mou představou vývoje mocností a písčitosti jakloveckých vrstev 

hornoslezské pánve, je dobře patrné, že obě situace si jsou velmi podobné. Pro porovnání 

vývoje hornoslezské pánve z teoretickým modelem stavby předhlubňových typů pánví 

jsem do schématu předhlubňové pánve, jak ho znázornili DeCelles a Giles 

(1996), zakreslila rozsah a umístění východozápadní plochy posterozního vývoje 

jakloveckých vrstev v polské části pánve (obr. 22). Z obrázku jednak vyplývá podobnost 

stavby hornoslezské pánve se schématem jak ho publikovali DeCelles a Giles 

(1996), jednak obrázek umožňuje porovnat, které části původního pravděpodobného 

rozsahu pánve byly v průběhu postsedimentárního vývoje erodovány. Třebaže o některých 

z nich dnes s určitostí nevíme zda byly a v jakém rozsahu původně v pánvi vyvinuty (mám 

na mysli především oblast pánve tzv. back-bulge).   
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Obrázek 22 – rozsah a umístění východozápadní plochy posterozního vývoje jakloveckých vrstev v polské 

části pánve (DeCelles a Giles 1996, zjednodušeno a upraveno) 

 

 Mechanismy vývoje předhlubňových pánví umožňují dle mého názoru vysvětlit 

i podstatné rysy vývoje jakloveckých vrstev a pravděpodobně i ostatních vrstevních 

jednotek paralické serie pánve. Zatěžování oblasti předhlubně postupující a vrásnící 

se orogenetickou frontou, pravděpodobně vyvolávalo opačný pohyb v oblasti elevace 

předpolí (forebulge), a ovlivňovalo sedimentační prostředí tvorby pánevních sedimentů. 

Pro úplnost je třeba dodat, že změny mocnosti jakloveckých vrstev existují 

i v severojižním směru v blízké vzdálenosti od západní posterozivní hranice jakloveckých 

vrstev. Tyto změny někteří autoři vysvětlují zkracováním pánve v časovém úseku tvorby 

paralické molasy hornoslezské pánve a přesouváním centra subsidence k severu 

(např. Havlena 1977), přičemž mimo vývoje mocností je dokumentují i změnami ve vývoji 

faunistických horizontů a jejich vyslazováním jižním směrem. 

 K fenoménům předhlubňových pánví pozorovatelným v hornoslezské 

pánvi, jak je uvádí Gradziński (1982), bych proto ještě připojila: 

1. řídící vliv orogénu na zatěžování jeho blízkého předpolí, růst subsidence pánve 

a průběh její osy, 

2. kompenzace zatěžování blízkého okolí orogénu předhlubňové části pánve výzdvihem 

oblasti elevace předpolí (forebulge). 

Průvodní jevy uvedených mechanismů jsem pozorovala především v charakteru 

vývoje pánve (vývoj a polarita mocnosti mezi západní a východní částí pánve, grodziecké 

vrstvy na východě pánve), ve vývoji uhlonosnosti v pánvi (koncentrace uhlonosnosti 
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do oblastí zvýšené subsidence pánve) a distribuce písčitosti v pánvi dokumentující aktivní 

úlohu předhlubně a elevace předpolí na řízení sedimentárních procesů v pánvi.    

8.3.2 Sedimentární prostředí v období vzniku jakloveckých vrstev a několik 

poznámek k sedimentárnímu prostředí paralické molasy hornoslezské pánve  

 

Charakteristice sedimentačních prostředí, ve kterých vznikaly vrstevní sekvence 

paralické molasy hornoslezské pánve, byla věnována řada prací. Zmínky o typech prostředí 

sedimentace v pánvi, směrech přínosu materiálu do ní a paleogeografickou rekonstrukci 

pánve lze najít už v práci, kterou publikoval Petrascheck (1935). Významným mezníkem 

mezi těmito pracemi byla nepochybně doktorská práce Havlena (1977). Četnost 

těchto prací roste zejména a v posledních létech, kdy se problémem zabývají především 

polští autoři (např. Gradziński et al. 2005, Kędzior et al. 2007 a řada dalších). Studiem 

těchto prací lze snadno zjistit, jak často rozdílná stanoviska řada autorů k těmto problémům 

zaujímá, případně jak se jejich názory na uvedené otázky v čase mění (např. na problém: 

delta nebo akumulační plošina v sedimentech paralické molasy hornoslezské pánve). 

Přitom většina autorů uvádí, že pro řešení použila stejné metody výzkumu a to litologickou 

analýzu vrstevních sekvencí hornoslezské pánve v dostupné geologické 

dokumentaci, která v některých případech byla okrajově doplněna o analýzu uhelných 

facií, rekonstrukci paleoprostředí rašelinišť metodami uhelně-petrografické analýzy 

a analýzu teplot prouhelňovacích procesů. Co je tedy příčinou často rozdílných 

výsledků, když většina autorů vychází v zásadě z podobných souborů geologických prací 

a tedy i z podobné dokumentace? 

Domnívám se, že hlavní příčinou tohoto stavu jsou především dva základní 

problémy těchto analýz: 

1. v různých prostředích vznikají podobné typy sedimentů, které nelze běžnými metodami 

litologické analýzy v zásadě jednoznačně odlišit, 

2. pro rozpoznání depozičního prostředí sedimentů je zapotřebí podstatně hustší síť 

dokumentačních bodů (lépe však profilů chodeb, skalních defilé apod.). 

Taková dokumentace však v pánvi schází. Výchozy karbonu v pánvi jsou 

minimální, průzkumné vrty z povrchu jsou ve vzdálenosti 1000 metrů, ale i podstatně 

více, v dole se razí zpravidla pouze chodby ve slojích a vrty realizované 
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z těchto chodeb rovněž nedosahují potřebné hustoty pro sedimentologické analýzy 

nezbytné pro určení depozičního prostřední pánevních sedimentů. Proto jsou 

práce, které vycházejí z potřebné hustoty dokumentace relativně vzácné. Patří 

k nim na příklad disertační práce, kterou zpracoval Filák (2006). Tyto práce 

jsou mimořádně cenné, bohužel jsou jednak v literatuře hornoslezské pánve 

ojedinělé,  jednak řeší zpravidla lokální otázky vývoje depozičního prostředí.  

Paradoxně tak na charakteristiku sedimentárních prostředí vrstevních sekvencí 

hornoslezské pánve má největší vliv přijatý model sedimentárního typu 

pánve, který určitým způsobem determinuje klasifikaci převažujících sedimentační 

prostředí v pánvi a projevuje se tak v přístupu autorů k této problematice. 

 V předchozí kapitole jsem stručně popsala hlavní mechanismy vývoje 

předhlubňových pánví a zmínila se o tom, že tyto procesy mají podstatný vliv na tvorbu 

sedimentačních prostředí v pánvi a jejich prostorovou distribuci. Hlavní roli 

v těchto procesech sehrává orogenetická aktivita probíhající paralelně s procesy 

sedimentace, která ovlivňuje charakter subsidence aktivní části předhlubně 

a v jejím protikladu i oblasti elevace předpolí pánve (forebulge). Dle mého názoru tvoří 

tyto pochody jednu významnou skupinu příčin prostorové distribuce sedimentačních 

prostředí v pánvi. Druhou skupinu pak vytváří procesy spojené s kolísáním mořské 

hladiny, s kompakcí dříve uložených sedimentů, případně jejich erozí. Uvedené procesy 

společně ovlivňují charakter sedimentačního prostředí v pánvi a následně i charakter 

rozvoje fosilních rašelinišť a jejich floristických společenství.   

 Otázkám depozičních prostředí uhlonosných sekvencí se věnovala řada 

autorů, případně se ve svých pracích těchto otázek alespoň dotkla. V pracích byla 

vyčleněna základní prostředí a k nim příslušející prostředí dílčí (např. Doktor a Gradziński 

1999, 2000, ze starších prací Havlena 1977 a řada další). Z hlediska mých studií 

jakloveckých vrstev předpokládám, že ve vývoji této vrstevní jednotky se uplatňují 

zejména následující prostředí: 

1. fluviální prostředí, včetně všech dílčích prostředí, zejména sedimentů říčních 

koryt, valů a sedimentů niv, 

2. sedimenty jezer, které mohou vznikat v nivách řek a jejichž četnost se směrem k ústí 

řek zvětšuje, kde vzniká skupina příbřežních jezer, 
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3. sedimenty mořského pobřeží, na příklad pískových bariér, lagun a estuárií, ojediněle 

i sedimenty mořské označované jako tzv. „mořská patra“.  

Uhlonosná sedimentace byla vázána zejména na nivní prostředí řek a příbřežních 

jezer v blízkosti mořského pobřeží. V rámci sedimentů mořského pobřeží se mohla 

uplatňovat i deltová sedimentace a její dílčí prostředí. Domnívám se však, že šlo o dílčí 

delty a nikoliv o původní koncepci deltové sedimentace jak ji zastával např. Zeman 

(1962), Jansa (1967) nebo Havlena (in Čepek a Havlena 1975). Havlena (Havlena 

1963, 1964) však tuto koncepci opustil ve prospěch své „přímořské akumulační plošiny“. 

Podobnou koncepci zastával i Jansa (1967). Ta také nejlépe odpovídá mým představám 

o charakteru základního prostředí vzniku jakloveckých vrstev, v rámci kterého se dále 

může uplatňovat řada dílčích prostředí typických pro vývoj paralické molasy hornoslezské 

pánve. Podobný předpoklad vyslovili Kędzior et al. (2007), kteří v rámci hornoslezské 

pánve uvádějí přímořskou plošinu (coastal plain) na prvním místě výčtu základních 

sedimentačních prostředí paralické molasy pánve.   

 Rozpoznání a charakteristika depozičních prostředí patří k nejsložitějším otázkám 

geologie sedimentárních pánví. Domnívám se, že právě tato problematika 

bude nepochybně středem zájmu geologů i v dalších létech, neboť zde nacházíme řadu 

zajímavých a přitom nedořešených a otevřených problémů. Nejdůležitější z nich 

jsem se pokusila v tomto textu alespoň pojmenovat, jejich řešení však bude vyžadovat další 

samostatný výzkum široce odborně zaměřeného autorského kolektivu.  

8.3.3 Několik poznámek k litostratigrafii jakloveckých vrstev - grodziecké vrstvy 

a beskydský vývoj jakloveckých vrstev 

 

Otázka grodzieckých vrstev (a částečně i tzv. beskydského vývoje) je nepochybně 

nejzajímavější otázkou litostratigrafie hornoslezské pánve v části související 

s jakloveckými vrstvami. Můj názor na tuto otázku je ovlivněn rozsahem mé práce 

a je tedy pouze pohledem, jak se tento problém jeví z hlediska vývoje jakloveckých vrstev.   

V předchozím textu jsem popsala mou představu a názory na uvedenou 

problematiku, kterou jsem formulovala na základě výsledků svých výzkumů vývoje 

jakloveckých vrstev a předběžných výsledků dosud nepublikovaných studií vývoje 

ostatních vrstevních jednotek autorského kolektivu oddělení nerostných surovin 
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a geoinformatiky a prací jiných autorů. Výsledky prací potvrzují, že rozdíl ve vývoji 

jakloveckých vrstev na západě a východě pánve je natolik odlišný, že vyčlenění 

samostatných vrstev pro redukovaný vývoj vrstev na východě pánve má své opodstatnění. 

Otázkou zůstává, zda i porubské vrstvy, které jsou vedle jakloveckých vrstev 

rovněž součástí grodzieckých vrstev, mají podobně odlišný vývoj na západě a východě 

pánve. Ne zcela bez problémů je i vymezení hranice mezi jakloveckými a grodzieckými 

vrstvami, o které jsem se pokusila v práci. Můj návrh se však omezuje pouze na vztah 

jakloveckých a grodzieckých vrstev a neřeší tento vztah z pohledu porubských 

vrstev, který je v současné době studován a výsledky lze očekávat v nejbližší době. Svůj 

názor jsem vyjádřila i na otázku tzv. beskydského vývoje, jehož zavádění do litostratigrafie 

hornoslezské pánve z již uvedených důvodů (zejména z hlediska priority 

názvů), nedoporučuji. 

Společné zhodnocení zmíněných litostratigrafických otázek, včetně vymezení 

hranic samotných jakloveckých vrstev, problematiky vrstev grodzieckých, společně 

s výsledky studia porubských vrstev, je zajímavým problémem, kterému bych se chtěla 

v budoucnu věnovat. Pozornost by nepochybně zasloužilo i zhodnocení 

myšlenek, které publikoval Jureczka (2002a). Jureczkou navržené řešení je totiž rovněž 

řešením intravrstevní polarity v rámci jakloveckých vrstev („jaklovecké vrstvy s.s.“. – 

skupina faunistických horizontů Barbory), podobně jako implementace grodzieckých 

vrstev do litostratigrafie jakloveckých vrstev řeší intravrstevní polaritu jejich vývoje 

na západě a východě pánve. 
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9 ZÁVĚR 

     

Práce shrnuje výsledky mého šestiletého výzkumu vývoje jakloveckých vrstev 

hornoslezské pánve. V prvé fázi jsem se věnovala pouze české části pánve, ve druhé fázi 

jsem svůj výzkum rozšířila i na její polskou část v rámci spolupráce oddělení nerostných 

surovin a geoinformatiky HGF VŠB-Technická univerzita Ostrava s pracovníky instituce 

Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski Sosnowiec. O výsledcích své práce 

jsem referovala na konferencích a publikovala je v časopisech. Především články 

(Kandarachevová, Hýlová, Sedláčková 2008, Kandarachevová et al. 

2009a, Kandarachevová et al. 2009b) se staly základem pro zpracování této práce. Části 

textu nejsou dosud publikovány, jsou však připravovány k vydání ve formě článků 

v odborných časopisech.  

Za hlavní přínos mé práce považuji zpracování modelů vývoje hlavních parametrů 

(mocnost, písčitost a uhlonosnost) jakloveckých vrstev v rámci celé hornoslezské pánve 

a jejich geologické interpretace. Pro jejich zpracování byly použity veškeré mně dostupné 

informace. Před vlastním zpracováním modelů byla provedena revize veškeré 

dokumentace, včetně všech profilů vrtů, jam a další dostupné geologické dokumentace. 

Modely a jejich geologická interpretace mi umožnily vytvořit si představu o vývoji 

hornoslezské pánve v období vzniku její paralické molasy i o charakteru depozičního 

prostředí jakloveckých vrstev. 

Prostorový vývoj geologických parametrů, který jsem v práci zpracovala, mne vede 

k představě, že v období vzniku paralické molasy měla hornoslezská pánev převahu 

vlastností, které ji dovolují přirovnat k sedimentárním pánvím předpolí orogénů (foredeep 

basin). Svědčí o tom výrazná asymetrie pánve ve východozápadním směru (menší 

ve směru severojižním), prostorový vývoj mocnosti jakloveckých vrstev i charakter 

sedimentace. Mou myšlenku podporuje i výrazná polarita uhlonosné sedimentace 

jakloveckých vrstev, kdy rozvoj rašelinišť byl vázán zejména na oblast mobilní předhlubně 

a její okolí, stejně jako distribuce sedimentárních typů jakloveckých vrstev v pánvi. 

Podobně jako klasifikace hornoslezské pánve z hlediska sedimentárního typu pánve 

je frekventovanou otázkou i charakteristika jejího depozičního prostředí. Jelikož 
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můj výzkum se soustředil pouze na vývoj jakloveckých vrstev, byly mé možnosti hledání 

odpovědi na uvedenou otázku značně limitovány. Po prostudování všech dostupných 

profilů vrtů, sestavených litologicko-korelačních řezů, literatury a další dokumentace 

jsem došla k názoru, že vývoj jakloveckých vrstev (a pravděpodobně i dalších vrstevních 

jednotek paralické molasy hornoslezské pánve) probíhal v kombinaci více prostředí. 

Jejich vůdčím prvkem byla pravděpodobně akumulační plošina s velmi plochým reliéfem 

pánevní struktury. Na této plošině převažovala fluviální sedimentace v kombinaci 

s jezerním prostředím nivních jezer, jejichž četnost stoupala k ose mobility pánve. 

V těchto prostředích vznikaly sloje větších mocností, jak o tom svědčí mé výzkumy 

prostorové distribuce uhlonosnosti v pánvi. S růstem vzdálenosti od osy mobility pánve 

klesala stabilita depozičních podmínek. V sedimentaci roste zastoupení sedimentů říčních 

koryt, objevují se průrvy agradačních valů a podobně. Stabilita rašelinišť 

v těchto podmínkách klesá, vznikají uhelné polohy menších mocností až uhlonosnost zcela 

mizí a vývoj vrstevní jednotky se stává neproduktivní. Tento vývoj je pravděpodobně 

podporován i zákonitostmi vývoje sedimentárních pánví předpolí orogénů. Dlouhodobě 

živý problém „delta nebo akumulační plošina“ jsem podrobně neřešila. Představa, že celá 

paralická molasa vznikla jako produkt jediné delty je však nepravděpodobná. Nelze ovšem 

vyloučit existenci lokálních výnosových delt. Důkazy jsou ovšem velmi 

problematické, protože hlavní potíž spočívá v rozlišení sedimentů delt od sedimentů 

akumulačních plošin. Navíc v sedimentaci delt i akumulačních plošin se uplatňují podobné 

typy sedimentačních prostředí.   

V textu jsem se rovněž dotkla otázek litostratigrafie hornoslezské pánve. 

Litostratigrafii jsem se zabývala ve dvou rovinách. Prvou z nich byla historie vývoje 

litostratigrafie hornoslezské pánve, kde stále zůstává řada otevřených otázek, druhou 

byla vlastní litostratigrafie jakloveckých vrstev. Věnovala jsem se především historii 

vyčlenění jakloveckých vrstev a jejich vymezení. Pozornost jsem věnovala rovněž 

zajímavé otázce grodzieckých vrstev, historii vzniku této litostratigrafické jednotky 

a jejího vztahu k jakloveckým vrstvám. Jde o problémy, které by si zasloužily 

samostatného studia a publikování.  

Praktickou část mých výzkumů spatřuji ve vyhodnocení prostorového vývoje 

uhlonosnosti a distribuce celkové mocnosti uhelných poloh (pro různé skupiny mocnosti) 

v pánvi. Sestavené modely distribuce uvedených parametrů popřely představy 
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o rovnoměrném vývoji uhlonosnosti v pánvi, rozšířené zejména v její české 

části, kde se zpravidla hovořilo pouze o poklesu uhlonosnosti vrstevních jednotek paralické 

molasy východním směrem v ostravsko-karvinské oblasti. Mapy uhlonosnosti i mapy 

součtu mocnosti uhelných poloh konstruované pro celou plochu hornoslezské pánve 

ukázaly širší souvislosti tohoto vývoje. Objevil se tak reálný obraz prostorového vývoje 

uhlonosnosti jakloveckých vrstev, v němž ekonomicky zajímavé uhelné sloje se vyskytují 

jen na relativně malé ploše jejich celkového posterozivního výskytu v hornoslezské pánvi.  
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