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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá studiem porubských vrstev hornoslezské pánve. 

Obsahuje jak publikované práce, tak i práce přijaté v redakci i do tisku připravované. 

Část textu obsahuje i nově zjińtěné a dosud nepublikované informace o sedimentaci a 

vývoji pánve v době vzniku porubských vrstev.  

Hlavní přínos práce spočívá v tom, ņe její výsledky vycházejí z nově 

zpracovaných modelů prostorového vývoje geologických parametrů porubských vrstev 

(mocnost, písčitost a uhlonosnost) a z nově sestavených litologicko-korelačních řezů. 

Tato geologická dokumentace zpracovává nově verifikovaná data, a zahrnuje jak českou 

tak i polskou část pánve.  

V textu je diskutována klasifikace hornoslezské pánve z hlediska typologie 

sedimentárních pánví i charakter sedimentačních prostředí v pánvi z hlediska vývoje 

porubských vrstev. Popsány jsou litostratigrafické hranice porubských vrstev, důleņité 

korelační horizonty (jednotka Zámeckého slepence) i některé otázky jejich 

litostratigrafie. 

Praktické vyuņití práce lze předevńím očekávat ve vyuņití pouņité metodiky 

tvorby modelů geologických parametrů. Pouņít lze ovńem i sestavené modely vývoje 

uhlonosnosti porubských vrstev. Vývoj mocnosti a písčitosti, stejně jako litologicko-

korelační schémata, pomáhají vysvětlit obecné zákonitosti vývoje uhlonosné 

sedimentace v pánvi a jsou důleņité jako pomocná dokumentace pro řeńení strategie 

jejího loņiskového průzkumu.  

 

Klíčová slova: hornoslezská pánev, porubské vrstvy, mocnost, písčitost a 

uhlonosnost porubských vrstev, jednotka Zámeckého slepence, korelace vůdčích 

horizontů, sedimentační prostředí. 
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Abstract 

PhD. thesis deals with research of the Poruba Member of the Upper Silesian 

Coal Basin. It includes published articles, articles in press and some papers in the 

preparation. Part of the text consists of recently established and unpublished 

information up to the present time 189 yet about sedimentation and development at the 

epoch of the formation the Poruba Member.  

Principal contribution ground in the fact that results go out of new created 

models of the spatial development of the geological parameters of the Poruba Member 

(thickness, sandiness and coal-bearing capacity) and also new created lithologic-

correlation cross-section. This geological documentation process newly verified data 

and inclued Czech and Polish part of the basin.  

This text deal with classification of the sedimentary basin´s typology in the 

Upper Silesian Coal Basin and discuss about character of the sedimentary environment 

of the Poruba Member. PhD. thesis describe litho-stratigraphic boundary of the Poruba 

Member, important correlation horizons (Castle Conglomerate Unit) and some question 

of its litho-stratigraphy. 

Practical application thesis consist in the utilization metodology of creation 

models of the geological parameters and utilization models of development of the coal-

bearing capacity. Development of the thickness and sandiness and lithologic-correlation 

schemes interpret general regularity of the coal-bearing sedimentation´s development in 

the basin and it´s important as auxiliary documentation for strategy of the deposit´s 

research. 

 

Key words: Upper Silesian Coal Basin, Poruba Member, Thickness, Sandiness 

and Coal-bearing Capacity the Poruba Member, Castle Conglomerate Unit, Correlation 

of the Important Horizons, Sedimentary Environment. 
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U
10

   koeficient uhlonosnosti (uhelné polohy o mocnosti nad 10 cm) 

U
40

   koeficient uhlonosnosti (uhelné polohy o mocnosti nad 40 cm) 

U
80

   koeficient uhlonosnosti (uhelné polohy o mocnosti nad 80 cm) 

V   východ 

V-POL  mořský horizont Barbora polského označení 

VJV   východ jiho-východ 

VSV-ZJZ  východ severovýchod – západ jihozápad 

VŠB-TUO  Vysoká ńkola báņská – Technická univerzita Ostrava 

V-Z   východ – západ 

XXII   skupina faunistických horizontů Filipa 

XXIII   skupina faunistických horizontů Koksové 

XXIV   skupina faunistických horizontů Konráda 

XXV   skupina faunistických horizontů Lotara 

XXVI   skupina faunistických horizontů Otakara 

XXVII  skupina faunistických horizontů Gaeblera 

Z   západ 

Z-V   západ – východ 

ZSZ-VJV  západoseverozápad – východojihovýchod 
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1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE  

Energetické suroviny mají ve vývoji lidské společnosti klíčové postavení. 

Pozornost médií i politiků se sice zpravidla soustřeďuje na ropu a zemní plyn, 

významnou část zásobování energiemi vńak pokrývá uhlí a uran. Vezmeme-li v úvahu 

ņivotnost zásob jednotlivých energetických nerostů, dostane význam uhlí, ale také 

uranu, zcela nový rozměr. Ņivotnost zásob obou nerostů, totiņ v násobcích překračuje 

ņivotnost známých zásob ropy a zemního plynu. Zejména uhlí, které stálo u zrodu 

průmyslové revoluce a provázelo lidstvo v celé jeho poslední etapě vývoje 

charakteristické rozvojem vědy a techniky, si z pohledu ņivotnosti zásob trvale udrņuje 

přední pozici. Vńe nasvědčuje tomu, ņe tomu tak bude i v budoucnu.  

 Hornoslezská pánev, která se rozprostírá na území Polska a České republiky, je 

bezesporu nejvýznamnějńí evropskou černouhelnou pánví. Přibliņně dvě třetiny plochy 

pánve se nachází v Polsku. V České republice leņí zbylá jedna třetina pánve. V pánvi se 

ročně vytěņí více neņ  90 mil. t černého koksovatelného a energetického uhlí. Větńí část 

těņby je vytěņena v Polsku. V roce 2008 to bylo 79 mil. t, coņ představovalo 87 % 

celkové těņby v pánvi (zdroj: Coal Facts 2009). Zbylých 12 mil. t (Starý et al. 2009), 

které představují 13 % celkové těņby v pánvi, bylo vytěņeno v České republice.  

 Hornoslezská pánev je vńak zajímavá nejen pro svůj ekonomický význam, ale 

také pro svůj geologický vývoj. Její sedimenty se vyvíjejí z devonských a 

spodnokarbonských vrstevních sledů. Sedimenty hornoslezské pánve jsou výjimečné 

svou uhlonosností, která se udrņuje v celém stratigrafickém rozsahu svrchního karbonu. 

V nadloņí pánve nacházíme sedimenty permského i druhohorního stáří, zatímco dneńní 

jiņní a jihovýchodní okraje pánve jsou překryty karpatskými příkrovy a sedimenty 

karpatské předhlubně. Proto lze v pánvi studovat nejen přechod vápencové sedimentace 

v sedimentaci flyńovou, ale také nástup uhlonosné sedimentace paralické molasy a její 

transformaci v molasu limnickou. Sedimenty hornoslezské pánve vńak dokumentují 

rovněņ kolaps uhlonosné sedimentace v pánvi, typický zaplņováním pánve a následně 

zavrńený ukončením sedimentární etapy jejího vývoje. Rovněņ pozice hornoslezské 

pánve ve variských externidách představuje zajímavý zdroj studia pro poznání 

zákonitostí sedimentárního a paleogeografického vývoje pánví v předpolí orogénů. 
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Otázkami geologického vývoje hornoslezské pánve se zabývala řada prací, které 

byly orientovány v podstatě do vńech oblastí geologie. Mezi těmito pracemi vńak jen 

zřídka nacházíme práce, které řeńí společně vývoj české i polské části pánve. To ovńem 

nejen ovlivņuje interpretační moņnosti autorů, ale často má i vliv na charakter výsledků 

a závěrů prací.  

Analýza existujících publikací o geologii hornoslezské pánve z hlediska jejich 

zaměření, posouzení aktuálnosti jednotlivých témat, mimo jiné i z hlediska reálných 

moņností přístupu k datovým informacím, byly rozhodující pro určení tématu a cílů mé 

disertační práce. Moje disertační práce vznikla v autorském kolektivu oddělení 

nerostných surovin a geoinformatiky (dále jen oddělení nerostných surovin) institutu 

geologického inņenýrství VŃB-Technická univerzita Ostrava, který se dlouhodobě 

zabývá geologii české části hornoslezské pánve. Předmětem jeho výzkumu je historie 

geologického vývoje pánve, vývoj litostratigrafických jednotek i vybraných 

litostratigrafických horizontů. Přibliņně v posledních třech létech je snahou kolektivu 

rozńířit své výzkumy na celou oblast hornoslezské pánve formou spolupráce s polskými 

geologickými pracovińti. Do práce týmu jsem se zapojila v roce 2005 v rámci 

prezenčního doktorského studia. Oblastí mého výzkumu byl geologický vývoj 

porubských vrstev v české části hornoslezské pánve. Prostudovala jsem geologické 

profily vńech vrtů z povrchu, ale také vybraných důlních vrtů, stejně jako dostupnou 

archivní dokumentaci průzkumných a důlních děl, které zastihly porubské vrstvy. Po 

navázání neformální spolupráce autorského kolektivu oddělení nerostných surovin 

s pracovníky polského Státního geologického institutu (Państwowy Instytut 

Geologiczny, Oddział Górnośląski Sosnowiec-dále PIG Sosnowiec), jsem studovala 

rovněņ dokumentaci zastihující porubské vrstvy v polské části pánve. Původní téma 

práce jsem proto mohla rozńířit a zabývat se vývojem porubských vrstev v celé plońe 

hornoslezské pánve. Získané poznatky jsem publikovala v časopisech (str. 136 - 154) a 

referovala o nich na mezinárodních konferencích. Některé publikace jsou připravovány 

do tisku, či v recenzním řízení (str. 72 - 91). Soubor těchto prací, včetně  dalńích 

výsledků mého výzkumu, se staly základem pro sestavení této disertační práce.  

 Cíle mé disertační práce se v průběhu mého výzkumu obměņovaly a 

doplņovaly. Největńí změnou proti původnímu zaměření práce, bylo její rozńíření na 

celou plochu hornoslezské pánve.  
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Z věcného hlediska vńak byly v podstatě zachovány cíle stanovené v začátku výzkumu. 

Cíle mé práce je dnes moņno definovat následujícím způsobem: 

 analyzovat vývoj názorů na litostratigrafické členění hornoslezské pánve z 

pohledu porubských vrstev; 

 analyzovat vymezení litostratigrafických hranic porubských vrstev a plochy 

jejich posterozivního vystupování v hornoslezské pánvi; 

 po doplnění datových souborů o údaje z polské části pánve analyzovat vývoj 

mocnosti, uhlonosnost a písčitost porubských vrstev v hornoslezské pánvi. 
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2 CHARAKTERISKTIKA HORNOSLEZSKÉ PÁNVE  

2.1 Pozice pánve v evropských variscidách 

Hornoslezská pánev (HP) je součástí rozlehlejńí moravskoslezské pánve. Obě 

pánve náleņí k paleozoickému (variskému) strukturnímu patru moravskoslezské oblasti. 

Tato oblast je z hlediska evropských variscid součástí rhenohercynské zóny (obr. č. 1). 

Východní část moravskoslezské oblasti, která je označovaná jako brunovistulikum, tvoří 

podloņí moravskoslezské a hornoslezské pánve.  

Moravskoslezská paleozoická pánev se nachází na vnějńí straně variského 

horstva. Má obdobnou strukturní pozice jako jiné variské paleozoické pánve nacházející 

se v předpolí variského orogénu (v tzv. subvariské předhlubni), které lze sledovat v 

celém průběhu evropských variscid (obr. č. 1). Podloņí moravskoslezské paleozoické 

pánve tvoří horniny brunovistulika. Její výplņ reprezentují převáņně sedimenty 

devonského a spodnokarbonského stáří, které do nadloņí přecházejí do produktivních 

svrchnokarbonských sedimentů hornoslezské pánve. 

Hornoslezská pánev (obr. č. 2) je sedimentární prostor přibliņně 

trojúhelníkového tvaru, vyplněný sedimenty svrchního uhlonosného (produktivního) 

karbonu. S ohledem na značný plońný rozsah pánve se vńak vývoj vrstevních jednotek 

v plońe pánve mění, stejně jako se mění i jejich uhlonosnost. Vymezení spodní hranice 

hornoslezské pánve je sloņité. Jednak pro nedostatek výskytu biostratigraficky vůdčí 

fauny, ale také proto, ņe nástup uhlonosné sedimentace v pánvi pravděpodobně nebyl 

v plońe pánve zcela synchronní. Přesto bylo prokázáno, ņe hranice spodního a svrchního 

karbonu se v pánvi nekryje s hranicí neproduktivního a produktivního karbonu, ale 

probíhá v jejím stratigrafickém podloņí. Svrchní hranice sedimentů hornoslezské pánve 

je erozivní, přičemņ její nejmladńí sedimenty nacházíme v polské části pánve.  

Hornoslezská pánev je zakrytou pánví. V polské části pánve se v jejím nadloņí 

vyskytují sedimenty permu, triasu a jury. Sedimenty neogenního stáří patřící karpatské 

předhlubni a také příkrovy Vnějńích Karpat se vyskytují jak v polské tak i v české části 

hornoslezské pánve. Výchozy sedimentů hornoslezské pánve na povrch jsou vzácné a 

mají malý plońný rozsah. Nejznámějńí z nich jsou výchozy na vrchu Landek a v pravém 
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břehu řeky Lučiny v Ostravě. Výchozy byly popsány i mezi Ostravou a Karvinou a 

v okolí měst Zabrze, Chorzow, Katowice a Rybnik. Řada z nich vńak jiņ dnes 

v důsledku stavebních úprav a rekultivací neexistuje. 

 

Obr. č.  1   Postavení hornoslezské pánve v rámci evropských variscid (Kachlík 2003). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Malopolský masív, BV – Brunovistuáolikum). 
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Označení hornoslezské pánve v literatuře není jednotné. V anglických textech 

nacházíme kromě názvu Upper Silesian Basin, také Upper Silesian Coal Basin (zejména 

u polských autorů). Toto označení má snad původ v Polsku pouņívaných názvech 

pánve, v nichņ se často objevuje slovo „uhelná“. Kromě nejčastěji frekventovaného 

označení Górnośląskie Zagłębie Węglowe (GZW), se vyskytují i názvy Zagłębie 

Śląsko-Krakowskie (Dembowski 1972), případně Polskie Zagłębie Węglowe (např. 

Czarnocki 1935). 

2.2 Vymezení hranic hornoslezské pánve  

Vymezení hranic hornoslezské pánve (obr. č. 2) se v minulosti často měnilo, tak 

jak se rozńiřovaly nańe poznatky o geologické stavbě pánve. Současný stav poznání 

hranic pánve je předevńím výsledkem intenzivního průzkumu pánve v druhé polovině 

dvacátého století. I dnes je hlavní příčinou problémů přesnějńího určení hranic pánve 

skutečnost, ņe sedimenty hornoslezské pánve jsou v podstatě v celé plońe pánve 

překryty mladńími uloņeninami.  

Hranice pánve (stejně jako hranice výskytu porubských vrstev v pánvi) 

pouņívaná v této práci vychází z map, které sestavili Aust et al. (1997), Jureczka et al. 

(2005), částečně i Jureczka et al. (1995). Tato hranice byla sestavena v autorském 

kolektivu oddělení nerostných surovin institutu geologického inņenýrství VŃB-

Technická univerzita Ostrava pro potřeby studia geologie hornoslezské pánve. Prvně 

byla tato hranice pouņita v disertační práci Hýlové (2011).  

Ve vńech citovaných mapách, stejně jako v mapách této práce, není-li uvedeno 

jinak, se vņdy jedná o posterozivní hranici. Preerozivní plońný rozsah pánve byl 

nepochybně podstatně větńí. Shodují se na tom na příklad Havlena (1977), Dopita a 

Kumpera (1993), Gabzdyl (1994). Ve stanovení velikosti preerozivního plońného 

rozsahu pánve existují mezi autory značné rozdíly. Rozdíly vńak existují i v odhadech 

velikosti posterozivního plońného rozsahu pánve. Nelze se tomu divit, vņdyť v podstatě 

v celém rozsahu je posterozivní hranice pánve výsledkem interpolace a extrapolace 

údajů z vrtů (jen v malé míře údajů z důlních děl) v kombinaci s přijatou koncepcí 

geologické a strukturně-tektonické stavby pánve. Nejčastěji se pro plochu pánve uvádí 

hodnota, kterou udává Dopita et al. (1997). Pro celou hornoslezskou pánev je to 7000 
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km
2
, pro českou část pak 1550 km

2
 (22 % z celkové plochy hornoslezské pánve). Ve 

známé monografii, kterou vydal Instytut Geologizcny Warszawa v roce 1972, pod 

názvem „Karbon Górnośląskiego Zagłębia Węglowego“, udává Dembowski (1972) 

celkovou plochu hornoslezské pánve  v rozmezí 5500 – 6479 km
2
. Menńí hodnota by 

měla podle Kadarachevové (2011) odpovídat plońe pánve s výskytem uhelných slojí. 

Tato autorka rovněņ rozebírá příčiny rozdílů mezi hodnotami obou autorů, přičemņ 

dochází k závěru, ņe rozdíl byl způsoben menńí hodnotou plochy české části pánve, 

kterou Dembowski převzal od Havleny (1964). 

 

Obr. č.  2   Odkrytá geologická mapa hornoslezské pánve (Aust et al. 1997, Buła a Żaba 2005, 

upraveno).  

1 – magmatické horniny; 2 – ostravské souvrství (paraliczna seria); 3 – karvinské souvrství – spodní 

(Górnośląska seria piaskowcowa); 4 – karvinské souvrství – svrchní (seria mułowcowa); 5 – Krakowska 

seria piaskowcowa; 6 – okraj vněkarpatských příkrovů; 7 – hlavní tektonické poruchy. 
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Posterozivní hranice pánve, jak jsem jiņ uvedla, je v podstatě v celém svém rozsahu 

překryta mladńími sedimenty. Její průběh, který lze sledovat na obr. č. 2, je proto 

výsledkem konstrukce. Průzkumem či těņbou ověřených bodů hranice hornoslezské 

pánve je naprosto zanedbatelné mnoņství. Západní hranice pánve má přibliņně směr 

SSV-JJZ. Probíhá ze severozápadního rohu pánve u města Toszek, západně od měst 

Rudy, Gliwice, Rybnik a Ostrava aņ do okolí  Nového Jičína. Severní hranice pánve má 

převaņující směr SZ-JV. Její západní část si podrņuje směr Z-V. Teprve východně od 

města Tarnowskie Góry se stáčí do směru SZ-JV. Tento směr si podrņuje aņ do JV rohu 

hornoslezské pánve v okolí města Myślenice. Jiņní hranice pánve je vyklenuta 

obloukovitě k severu, přičemņ její nejseverněji část se nachází severně od města 

Bielsko-Biała. Její průběh je v celé délce překryt karpatskými příkrovy. Nelze vyloučit, 

ņe část jiņní hranice pánve má erozivní charakter. Jiņně od ní zde vystupují na reliéf 

Českého masivu stratigraficky starńí jednotky moravskoslezské paleozoické pánve i její 

krystalické podloņí brunovistulikum (Aust et al. 1997). Hluboké vrty ověřily jiņně od 

této hranice (např. mezi Třincem a Jablunkovem) i tektonicky omezené kry 

produktivního karbonu (např. jablunkovský příkop). V blízkosti JZ rohu pánve je za 

jiņní hranici pánve povaņován průběh tzv. zlomového pásma beskydského stupně, 

v jehoņ jiņním křídle se uhlonosné sedimenty hornoslezské pánve ponořují do hloubek 2 

i více kilometrů. Plocha jiņně od zlomového pásma beskydského stupně se do studií o 

hornoslezské pánvi zpravidla nezahrnuje. Stupeņ její prozkoumanosti je nízký a ani její 

plońný rozsah není znám. Vývoj produktivního karbonu v této plońe se odvozuje 

zpravidla od profilu vrtu Jablůnka I, který se nacházel SZ od města Vsetín (Polický a 

Honěk 1984). 

Popsaný výskyt svrchnokarbonských deposit nepochybně náleņí k hornoslezské 

pánvi. Sedimenty svrchnokarbonského stáří vńak byly vrtným průzkumem ověřeny ve 

velkých hloubkách i mimo tuto plochu. Příkladem takových sedimentů je tzv. 

němčičská pánev, leņící v JZ směru od města Roņnov pod Radhońtěm, tedy ve směru  

moņného pokračování hornoslezské pánve. Na přísluńnost této dílčí pánve 

k hornoslezské pánvi vńak není jednotný názor.  
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2.3 Územní členění hornoslezské pánve 

Územní členění pánve má význam pro lokalizaci popisovaného vývoje 

geologických fenoménů v plońe pánve, pro orientaci v grafických přílohách i ve 

vlastním textu práce. Základem územního členění uhlonosných pánví je zpravidla 

kombinace strukturních prvků (významné zlomy, osy plikativních deformací aj.) a 

hospodářského členění pánve (dobývací prostory, průzkumná pole aj.). Územní členění 

pánve se v čase mění, protoņe obě skupiny faktorů, které mají na jeho podobu vliv, 

doznávají v průběhu průzkumu a těņby uhelných pánví podstatných změn. V rámci 

přípravných prací pro studie vývoje paralické molasy hornoslezské pánve sestavil 

autorský kolektiv oddělení nerostných surovin institutu geologického inņenýrství VŃB-

TUO nový návrh územního členění hornoslezské pánve (obr. č.  3).  

 

Obr. č.  3   Územní členění hornoslezské pánve (Sivek et al. 2003a, upraveno). 

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

7 – antiklinála; 8 – synklinála; ČR- Česká republika; PL – Polská republika. 
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Pro českou část pánve bylo pouņito členění, které zpracoval Dopita et al. (1997), 

v podobě jak je publikoval Sivek et al. (2003a). V tomto členění se česká část 

hornoslezské pánve dělí na dvě oblasti, severní a jiņní oblast, které jsou odděleny 

příčným bludovickým zlomem. Oblasti se pak dále dělí na jednotky označované jako 

části. 

Sloņitějńí je situace v polské části pánve. Nejstarńí rozdělení polské části pánve 

jsme nańli v práci, kterou publikoval Czarnocki (1935). V pozdějńích pracích polských 

autorů vńak jiņ mapovou podobu členění pánve nenacházíme, třebaņe písemnou formu  

dělení pánve některé práce obsahují (např. Kotas, Malczyk 1972a). Při zpracování 

nańeho „návrhu“ jsme vycházeli z členění, které publikoval Czarnocki (1935), které 

jsme doplnili o nové poznatky o geologii pánve a výsledcích osvojování jejich loņisek. 

V podstatě podobný byl postup i při sestavení členění české části pánve. I v polské části 

pánve jsou proto hranice jednotlivých částí pánve vedeny významnými geologickými 

strukturami a je současně přihlíņeno k otvírce a těņbě jednotlivých částí pánve. Je třeba 

ovńem zdůraznit, ņe zpracovaný návrh členění hornoslezské pánve je pouze předběņný, 

určený pro potřebu této a dalńích prací autorského kolektivu oddělení loņisek 

nerostných surovin. Zpracování definitivní podoby členění hornoslezské pánve 

vyņaduje dalńí spolupráci a konzultace s pracovníky PIG (Państwowy Instytut 

Geologiczny, Oddział Górnośląski Sosnowiec). 

Kromě názvů oblastí a částí hornoslezské pánve, se při popisu geologických 

prvků a jejich lokalizaci v pánvi pouņívají také místní názvy, např. „na Karvinsku“, „na 

Frenńtátsku“. Někdy bývá jejich lokalizace také vztaņena k významným geologickým 

strukturám (např. „ostravská brachysynklinála“). V podstatě obdobný přístup lze 

zaznamenat i v pracích polských autorů. V popisu se pouņívají názvy měst (např. 

„v okolí města Rybnik“), případně označení „rejon“ (např. „rejon Tenczynka“), který 

nacházíme v práci autorů Kotas, Malczyk (1972a), nebo také názvy geologických 

struktur (např. „synklinála chwalowická“ ). 

Ve studiích, případně v různých firemních materiálech a publikacích, se často 

pouņívá k vyjádření lokalizace určitého fenoménu v pánvi také název dobývacího 

prostoru, název dolu, případně závodu, název průzkumného pole (v současnosti jsou v 

 české části pánve označována jako loņiska), případně název prognózního území. 
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V polské části se ve výńe uvedených typech textů více pouņívají názvy dolů. Setkáváme 

se vńak rovněņ i s pouņitím názvů tzv. záloņních loņisek (stand by deposits), coņ jsou 

v podstatě obdoby českých průzkumných polí a prognózních území. Toto označování 

vńak přináńí poměrně značné problémy, protoņe dobývací prostory mohou být zruńeny, 

můņe dojít ke změnám jejich hranic a podobně. Obdobné je to i v případě hranic loņisek 

či prognózních území. Zejména s delńím časovým odstupem od doby vzniku publikace, 

tak můņe být správný výklad prostorové lokalizace provedené popsaným způsobem 

značným problémem. Přesto autorský kolektiv oddělení nerostných surovin institutu 

geologického inņenýrství VŃB-Technická univerzita Ostrava zpracoval územní členění 

hornoslezské pánve podle dobývacích prostorů, loņisek a prognózních území (obr. č. 4). 

Prvně byl tento mapový podklad pouņit v disertační práci Hýlové (2011). Česká část 

pánve zachycuje situaci dobývacích prostorů a loņisek k 1. 1. 2003, názvy dolů 

odpovídají stavu z počátku 90. let 20. století. Pro sestavení polské části pánve byla 

pouņita práce, kterou publikoval Kwarciński et al. (1999).  
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Obr. č.  4   Dobývací prostory, ložiska  a prognózní území v HP. (Kwarciński et al. 1999, s přihlédnutím 

k Jureczka et al. 2005, upraveno). 

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

republika; PL – Polská republika. 
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3 LITOSTRATIGRAFICKÉ ČLENĚNÍ UHLONOSNÉHO 

KARBONU V HORNOSLEZSKÉ PÁNVI 

Vývoj litostratigrafického členění uhlonosných pánví odráņí míru poznání jejich 

geologické stavby, která je závislá na stupni jejich geologické prozkoumanosti. Otázky 

litostratigrafického členění uhelných pánví vńak nejsou pouze funkcí dosaņeného stupně 

rozvoje geologie jako vědního oboru, ale jsou současně významně ovlivņovány i 

hospodářskými a ekonomickými vlivy, ale často i vlivy politickými. Vńechny uvedené 

faktory lze ve vývoji litostratigrafického členění hornoslezské pánve nalézt, lze 

definovat jejich původ, příčiny i vzájemné vazby mezi nimi. Jde vńak o sloņitý soubor 

vztahů vyņadující nejen geologické hodnocení, ale i hodnocení historické, demografické 

a dalńí. Taková studie se vńak vymyká stanoveným cílům této práce, kdyņ sama o sobě 

by mohla být samostatnou disertační prací.  

V následujícím textu proto uvedu pouze vybrané základní problémy 

litostratigrafického členění sedimentů hornoslezské pánve doplněné o nejvýznamnějńí 

přelomové momenty vývoje litostratigrafického členění pánve. V textu uvádím pouze 

nejvýznamnějńí literární práce související s danou tématikou, jelikoņ doslova před 

několika měsíci byly publikovány tři podrobné práce zabývající se historii a vývojem 

litostratigrafického členění hornoslezské pánve. Dvě z nich publikoval autorský 

kolektiv oddělení nerostných surovin VŃB-Technické univerzity Ostrava 

(Kandarachevová et al. 2009, Sivek et al. 2011) a třetí Jureczka 2011, pracovník PIG 

Sosnowiec. 

Vývoj litostratigrafického členění hornoslezské pánve lze rozdělit do čtyř dílčích 

období, která se lińí stupněm poznání geologické stavby pánve: 

 litostratigrafického členění do roku 1928, 

 litostratigrafické členění v letech 1928 – 1930, 

 litostratigrafické členění v letech 1930 – 1997, 

 litostratigrafické členění od roku 1997 do současnosti. 
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3.1 Litostratigrafického členění do roku 1928 

Počátky tohoto téměř 150 let trvajícího období spadají do doby prvních poznatků 

o geologii hornoslezské pánve (Gerhard 1776) a končí v první čtvrtině dvacátého století, 

to je v době, kdy začaly vznikat obrysy současného pojetí geologie hornoslezské pánve. 

Převáņnou část tohoto období vznikaly práce, které se zabývaly předevńím lokálními 

technickými podmínkami těņby uhelných slojí. Geologických otázek se dotýkaly jen 

okrajově. Teprve mnohem později začaly vznikat první práce propojující znalosti o 

geologické stavbě jednotlivých oblastí mezi sebou. Práce pojednávající o litostratigrafii 

uhlonosných sedimentů vńak pocházejí aņ z poslední třetiny tohoto období. K nejstarńím 

z nich patří práce Stura (1875-1877, ale i dalńí), který sestavil první litostratigrafickou 

tabulku uhlonosných sedimentů na území dneńní české části hornoslezské pánve (v 

publikaci označená jako „moravskoostravská část slezskopolské pánve“). Významnou 

prací byla publikace Michaela 1901, který do litostratigrafie hornoslezské pánve zavedl 

termíny, které se v polské části pánve pouņívají dodnes. Starńí část uhlonosné sekvence 

Michael označil jako „Rand-gruppe” (okrajová skupina). Ekvivalent tohoto termín 

„grupa brzeżna“ se dodnes pouņívá v literatuře polské části pánve. Odpovídá termínům 

„seria paraliczna“ a „grupa warstw ostrawskich“ (v české nomenklatuře „ostravské 

souvrství“). Mladńí část sekvence označil jako „Mulden-gruppe” (pánevní skupina, 

ekvivalent tohoto termínu se v současné polské literatuře nevyskytuje). Práce Michaela 

je doplněna tabulkou, ve které srovnává litostratigrafická schémata, která byla 

publikována v časovém intervalu od vydání práce Stura 1875 - 1877 aņ do roku 1891. 

Nejvýznamnějńí práce tohoto období vńak vznikly aņ v jeho závěru. Předevńím 

je to práce Gaeblera 1909, ve které se poprvé setkáváme s vymezením petřkovických 

vrstev a v jejich nadloņí vrstev hruńovských. Pro označení vrstev kontinentální molasy 

hornoslezské pánve Gaebler pouņívá názvy z polské části pánve. K významným pracím 

patří rovněņ publikace Gothana (1913). Její přínos spočívá předevńím v časovém 

zařazení litostratigrafických jednotek. Z pohledu rozdělení uhlonosných sedimentů 

vychází Gothan z členění, které navrhl Michael (1901). Okrajovou skupinu 

(Randgruppe) řadí Gothan k namuru, sedlovou skupinu (Sattelgruppe) a nadloņní 

pánevní skupinu (Muldengruppe) k westphalu. Ve výčtu nelze opomenout významnou 

monograficky zaměřenou práci, kterou publikoval Michael (1913). Práce obsahuje  
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Tab. č.  1   Přehled označení jednotlivých litostratigrafických jednotek různými autory od počátku do 

roku 1928 (Kandarachevová et al. 2009, upraveno). 
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obsáhlý přehled literatury zabývající se litostratigrafií hornoslezské pánve z dneńní 

české i polské části pánve, ze vńech období, včetně nejstarńích prací. Obsáhlá publikace 

je doplněna i přehlednou tabulkou srovnávající jednotlivá litostratigrafická schémata, 

řadou geologických řezů i profilů vrtů a dokonce i fotografiemi. Čtvrtou z významných 

prací vzniklých v závěru nejstarńího období výzkumu hornoslezské pánve je monografie 

„Kohlengeologie der Österreichischen Teilstaaten” (Petrascheck 1926-1929). Tuto práci 

lze povaņovat jiņ za předzvěst prací druhého období. Často se uvádí , ņe text této práce 

byl ovlivněn kontakty autora s autory geologických částí monografie z roku 1928 

(Folprecht a Patteisky 1928, Ńusta 1928a, podrobnosti v dalńím textu). To je 

pravděpodobně moņné, zapomíná se vńak, ņe Petrascheck se dlouhodobě zajímal o 

otázky vývoje a litostratigrafie sedimentů hornoslezské pánve (např. Petrascheck 1910). 

Litostratigrafická tabulka, kterou sestavil Petrascheck 1926-1929, a která představuje 

počátek nového přístupu k litostratigrafickému členěné pánve, je na tab. č. 1.  

3.2 Litostratigrafické členění v letech 1928 - 1935 

V roce 1928 vyńla nejznámějńí monografická práce týkající se české části 

hornoslezské pánve „Kamenouhelné doly ostravsko-karvinského revíru“. Autoři 

geologických kapitol monografie byli Folprecht a Patteisky 1928 a Ńusta 1928a. Tito 

autoři navrhli litostratigrafické členění sedimentů hornoslezské pánve, které se 

s určitými úpravami pouņívá dodnes (tab. č. 2). Geologické kapitoly monografie jsou 

povaņovány za mezník v poznání geologie i v litostratigrafickém členění hornoslezské 

pánve, předevńím její české části. Poznatky o geologii polské části hornoslezské pánve 

shrnul Czarnocki (1935) do monografické práce „Polskie Zagłębie Węglowe w świetle 

badań geologicznych ostatnich lat dwudziestu 1914-1934“. Kromě nových poznatků o 

geologii polské části hornoslezské pánve, obsahuje text i zásady nové koncepce 

litostratigrafie jejích pánevních sedimentů. Poslední z významných prací tohoto období 

není sice práce monografická, přesto její výsledky významně ovlivnily litostratigrafii 

hornoslezské pánve a jsou její součástí i dnes. Ve vysvětlivkách ke geologické mapě 

listu Grodziec navrhl Doktorowicz-Hrebnicki (1935) nové názvy vrstevních jednotek 

ostravského souvrství (v polské části seria paraliczna) z důvodu jejich odlińného 

faciálního vývoje na východě pánve v okolí města Dąmbrowa Gornicza. Účelem těchto 

nových názvů bylo odlińit redukovaný vývoj vrstevních jednotek v této oblasti od jejich 



Lenka Sedláčková 

Geologie porubských vrstev hornoslezské pánve (ostravské souvrství, namur) 

   

 31 

klasického vývoje na západě pánve. Ekvivalent petřkovických vrstev označil 

Doktorowicz-Hrebnicki jako warstwy sarnowskie, vrstev hruńovských jako warstwy 

florowskie a vrstev jakloveckých a porubských společně jako warstwy grodzieckie 

(název warstwy florowskie pouņil jiņ dříve Czarnocki (1907), podle dolu Flora v městě 

Dąmbrowa Gornicza). Redukovaný vývoj vrstevních jednotek (redukována mocnost i 

uhlonosnost je doprovázena růstem písčitosti) má pravděpodobně podstatně větńí plońné 

rozńíření, neņ předpokládal Doktorowicz-Hrebnicki (1935). Jeho přesný rozsah vńak 

dodnes neznáme. Názvy vrstevních jednotek, které zavedl Doktorowicz-Hrebnicki 

(1935) pro vývoj vrstevních jednotek na východě pánve jsou dnes součásti aktuálního 

litostratigrafického schématu hornoslezské pánve. Této problematice se podrobněji 

věnuji v dalńím textu práce. 

Tab. č.  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, upraveno). 

 

3.3 Litostratigrafické členění v letech 1935 - 1997 

Typickým rysem tohoto období je nebývalý nárůst intenzity geologického 

průzkumu pánve, který podstatně zvýńil stupeņ její prozkoumanosti a přinesl nové 

poznatky o geologické stavbě pánve i vývoji vrstevních jednotek. Výsledky průzkumu 

uhlonosných sedimentů jednotlivých průzkumných polí byly poprvé systematicky 

vyhodnocovány ve výpočtech zásob na základě nově zpracované identifikace a korelace 

uhelných slojí. Ty vyuņívaly nových paleontologických prací Řehoře a Řehořové (např. 
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Řehoř a Řehořová 1972 a řada dalńích), kteří do paleontologie české části pánve zavedli 

pojem „skupina faunistických horizontů“. Na základě systematického výzkumu 

vymezili v ostravském souvrství 27 skupin faunistických horizontů a v karvinském 

souvrství 7 skupin. Biostratigrafií nejsvrchnějńích poloh ostravského souvrství se 

zabýval Vańíček (např. Vańíček 1982, Vańíček 1983 a dalńí). K identifikaci a korelaci 

uhlonosných deposit ČHP přispěly i studie uhelných tonsteinů a brousků, publikované 

v řadě prací i v samostatné monografii Dopity a Králíka 1977. Monografická práce 

Dybové a Jachowicze 1957 se zabývala miosporami hornoslezské pánve. Flórou 

uhlonosných sedimentů hornoslezské pánve se zabývala Purkyņová (např. Purkyņová 

1963, 1977, 1983), často ve vztahu k problémům jejich litostratigrafie, podobně jako 

palynologické práce Valterové (řada nepublikovaných zpráv in Dopita et al. 1997). 

Tyto poznatky změnily řadu ustálených názorů na vývoj geologie pánve a 

přinesly i nové návrhy na úpravu jejího litostratigrafického členění. Řada z nich se 

neujala, jako na příklad návrh na rozdělení petřkovických vrstev na spodní a svrchní 

část, kdyņ hranicí měl být brouskový horizont Leonarda (Hájek 1957). Jiné návrhy vńak 

byly akceptovány a staly se součástí litostratigrafických schémat členění hornoslezské 

pánve. Z nich je třeba uvést posunutí hranice mezi vrstvami jakloveckými a porubskými 

do svrchní plochy mořských horizontů Barbory, které navrhli Zeman a Kupka (1958). 

V této podobě je hranice vedena i v dneńních litostratigrafických schématech české části 

hornoslezské pánve. V polské části pánve se vńak skupina mořských horizontů Barbory 

stále řadí k porubským vrstvám. Akceptováno bylo také označení sedimentů nad 

karvinskou slojí č. 1 (876) názvem vyńńí doubravské (Strakoń 1962). 

Nejzávaņnějńí změnu v litostratigrafii české části i celé hornoslezské pánve 

navrhl Havlena (1964), který vymezil tzv. „vrstvy sloje Prokop“, které přiřadil 

k ostravskému souvrství a datoval jako namur B. Vrstvy sloje Prokop Havlena vymezil 

mezi svrchní plochou mořských horizontů Gaeblera a prvním psefiticko-psamitickým 

sedimentem vystupujícím v nadloņí sloje Prokop. V dalńích pracích Havlena (1974, 

1977 a jiné) dospěl k názoru, ņe vrstvy sloje Prokop (se slojemi Prokop = 504 a 

Prokůpek = 505) odpovídají jednotce warstwy siodłowe (se slojemi 501 aņ 510) 

v polské části pánve. Tím si ovńem vrstevní jednotky mající shodný název v obou 

částech pánve stratigraficky neodpovídaly. Litostratigrafická jednotka „vrstvy sloje 

Prokop“ vńak nakonec nebyla akceptována a sloj Prokop byla nadále řazena k sedlovým 
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slojím karvinského souvrství. Dříve neņ se tak stalo, navrhli Dopita a Havlena (1978) v 

provozním schématu zavedení termínů poderozní a naderozní sedlové vrstvy. 

Nové výzkumy v české i polské části pánve vedly Dopitu k závěru (např. Dopita 

1987, 1993 aj.), ņe vyčlenění vrstev sloje Prokop, ani jejich korelace s jednotkou 

„warstwy siodłowe s. s.“ v Polsku, včetně určení jejich stáří, je nesprávné. Podle Dopity 

ostravské souvrství končí v počvě sloje Prokop (504). Sedlové vrstvy jsou pak 

vymezeny na bázi počvou sloje Prokop a jejich strop leņí v bazálním členu (pískovci) 

cyklu sloje 605/606 = 33. sloj (identifikace z r. 1987, 1990). Sedlové vrstvy tedy 

odpovídají jednotce warstwy siodłowe s. s. se slojemi 510 aņ 501 (polského číslování). 

Významným mezníkem v poznání geologie polské části hornoslezské pánve byla 

monografie „Karbon Górnośląskiego Zagłębia Węglowego“, kterou vydal Instytut 

Geologizcny Warszawa v roce 1972. Text se zabývá vńemi základními geologickými 

problémy pánve včetně její litostratigrafie (Dembowski 1972), 

Na základě syntézy a posledních výzkumů vzniklo i litostratigrafické schéma, 

které bylo pouņito v geologické monografii ČHP (Dopita at al. 1997). Litostratigrafické 

schéma pouņívané v ČHP bylo doplněno o členění polské části pánve (tab. č. 3). 

Schéma obsahuje také warstwy jejkowickie. Tuto jednotku, která je dosud známá pouze 

na omezené plońe jejkowické dílčí pánve, vyčlenil Jureczka 1988 na základě vrtného 

průzkumu. Podle polských autorů je jednotka bazálním členem souvrství „górnośląska 

seria piaskowcowa“. Je řazena k nejvyńńímu namuru A. Do litostratigrafického 

schématu jsou zahrnuty vedle tradičních názvů jednotek ostravského souvrství i názvy 

warstwy sarnowskie pro petřkovické vrstvy, warstwy florowskie pro vrstvy hruńovské a 

warstwy grodzieckie společně pro vrstvy jaklovecké a porubské, které zavedl pro 

východní část pánve Doktorowicz-Hrebnicki (1935). 

3.4 Litostratigrafické členění od roku 1997 do současnosti 

Po vydání monografie ČHP v roce 1997 lze jako nejpodstatnějńí zásah do 

existujícího litostratigrafického členění hornoslezské pánve označit návrh Jureczky 

2002a, který byl zaloņen na myńlence vyčlenění skupiny faunistických horizontů Enny 

z vrstev hruńovských a faunistických horizontů Barbory z vrstev jakloveckých (podle  
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Tab. č.  3   Litostratigrafická tabulka české a polské části hornoslezské pánve (Sivek et al. 2003a, 

upraveno). 
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polské litostratigrafie vrstev porubských) v části pánve. Podstatou Jureczkova návrhu 

bylo implementovat do litostratigrafického schématu charakter a rozdíly ve vývoji 

vrstevních jednotek paralického (ostravského) souvrství na západě a na východě polské 

části hornoslezské pánve. Obdobný návrh připravil Jureczka 2002b i pro vrstevní 

jednotky kontinentální uhlonosné molasy. Přestoņe se návrh nakonec neujal, je třeba 

ocenit jeho originalitu i důvody, které vedly k jeho vzniku. 

Výsledkem spolupráce českých a polských geologů bylo nejen sestavení nové 

geologické mapy hornoslezské pánve (Jureczka et al. 1995), ale předevńím obsáhlý atlas 

geologických podmínek HP (Jureczka et al. 2005). Textová část atlasu obsahuje také 

společné litostratigrafické schéma hornoslezské pánve (tab. č. 4), které se v několika 

detailech lińí od schématu, které publikovali Dopita et al. (1997). Návrhy Jureczky 

(2002a, 2002b) vńak v něm obsaņeny nejsou. 

Litostratigrafická schémata publikovaná v nejnovějńích pracích o geologii 

hornoslezské pánve v podstatě vycházejí z původní litostratigrafické tabulky geologické 

monografie ČHP (Dopita et al. 1997), která je doplněna o úpravy, které navrhl Jureczka 

et al. (2005). Tabulky jsou také doplněny o nové mezinárodní členění karbonu (pozn. 

pro západní Evropu je moņno vńak nadále uņívat termín namur i westphal). V této 

podobě je litostratigrafická tabulka prezentována i v posledních pracích týkajících se 

ČHP (např. Sivek et al. 2008, Kandarachevová et al. 2009 a dalńí).  
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Tab. č.  4   Litostratigrafické členění karbonu hornoslezské pánve (Jureczka et al. 2005, upraveno). 

vrstvy porubskéwarstwy porębskie
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4 CHARAKTERISTIKA PORUBSKÝCH VRSTEV 

V textu práce pouņívám v souvislosti s litostratigrafickým členěním uhlonosných 

sedimentů hornoslezské pánve dva termíny: vyčlenit a vymezit, resp. vyčlenění a 

vymezení vrstevní jednotky. Tyto termíny nepovaņuji za synonyma. Pod termínem 

vyčlenění vrstevní jednotky chápu skutečné „vyčlenění“, tedy „vyjmutí“ části 

vrstevního sledu a jeho označení za samostatnou vrstevní jednotku. Za synonymum 

tohoto termínu by snad bylo moņno v některých textech povaņovat termín „definování“ 

v kontextu „definování vrstevní jednotky“. Termín vymezení vrstevní jednotky chápu 

v souvislosti s vedením hranic vrstevní jednotky. Tedy spodní a svrchní hranice vrstevní 

jednotky, případně hranic v plońe pánve. V tomto významu pouņívá termín „vymezení“ 

také Dopita et al. (1997). 

Historie vyčleņování (definování) vrstevních jednotek v rámci geologického 

výzkumu i průzkumu představuje zajímavý doklad o vývoji nańich znalostí a představ   

o geologické stavbě a historii vývoje určitého území. V případě uhelných pánví se 

sloņitou geologickou stavbou, velké plońné rozlohy, s  dlouhou historii průzkumu a 

těņby, jde zpravidla o sloņitý vývoj, který je ovlivņován řadou faktorů. Část z nich má 

geologické příčiny, část souvisí s časovým sledem osvojování uhelných loņisek v pánvi, 

část je ovlivņována dalńími příčinami (např. politickými – rozdělení pánve do více států 

aj.). Obdobná situace jako ve vyčleņování vrstevních jednotek existuje zpravidla i 

v jejich vymezení. Vymezení hranic vrstevních jednotek rovněņ není pouze funkcí 

geologických faktorů, ale často se setkáváme se situací, ņe vedení hranic vrstevních 

jednotek je ovlivņováno báņsko-technickými důvody. Je-li vymezení vrstevních 

jednotek postaveno na litostratigrafickém základu (větńinou z důvodů absence vhodné 

stratigraficky významné fauny), je takový přístup častý (např. vedení hranic v počvě či 

stropu uhelných slojí a podobně). Nezřídka to dokonce vede k situacím, kdy vedle sebe 

existují dva způsoby vymezení vrstevních jednotek uhlonosných sedimentů. Jedno 

geologické a druhé báņsko-technické. 

Otázky historie vyčlenění vrstevních jednotek a často i jejich vymezení jsou 

v pracích nezřídka jen okrajově zmíněny. Zejména v případech detailnějńích studií to 

značně komplikuje vyuņití takových prací. Proto jsem do textu práce zařadila kapitolu 
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věnovanou historii vyčlenění porubských vrstev, včetně vývoje jejich 

litostratigrafického vymezení. 

4.1 Vyčlenění porubských vrstev - historie 

Z důvodů geologické stavby pánve, byly sloje porubských vrstev hornicky 

zpřístupněny mezi prvními. Také objev uhelných slojí v údolí Burņa na dneńní Slezské 

Ostravě, který byl zaznamenán písemně v roce 1763 (Matějček et al. 2003) a na první 

mapě a řezu v roce 1768 (Dopita 2003), byl učiněn na výchozech slojí porubských 

vrstev. Porubské sloje byly jako první hornicky zpřístupněny i na Petřvaldsku, kde        

v severní části petřvaldské brachysynklinály jsou jejich výchozy na paleorelief karbonu 

překryty jen několik metrů mocnými uloņeninami kvartérního stáří. K těmto plochám se 

také váņí nejstarńí písemné záznamy o slojích, případně o sedimentech, které dnes jsou 

povaņovány za součást porubských vrstev. Větńinou se jedná o stručné informace bez 

větńích souvislostí s jinými výskyty. Tehdejńí texty se větńinou dotýkaly uhelných slojí 

a jen okrajově se zmiņovaly o charakteru průvodních hornin. Popisována je zpravidla 

mocnost sloje, jejich nejbliņńí nadloņí a podloņí. Jen vzácně je uvedeno, větńinou bez 

vzájemné souvislosti, několik blízkých slojí. Názvy slojí jsou zpravidla přejímány podle 

místního označení, aniņ by byly pojmenovávány skupiny slojí či dokonce části 

vrstevních sekvencí, případně korelovány s jinými lokalitami (např. Gerhardt 1776, 

Schulze 1816). Knihy z konce 18. století i počátků 19. století jsou vzácné a těņce 

dostupné. Jejich texty jsou cenným zdrojem informací o počátcích osvojování uhelných 

loņisek hornoslezské pánve. O její geologické stavbě se vńak dovídáme z jejich textu jen 

velmi málo. 

V nejstarńích pracích se proto jen velmi nesnadně hledají první náznaky 

vyčlenění vrstevních jednotek. Ani výskyt a pouņití slovního spojení charakteristického 

pro pojmenování vrstev (např. „birtultauer schichten“) nemusí být důkazem skutečného 

vyčlenění vrstevní jednotky. Větńinou se totiņ jedná o označení určité omezené části 

vrstevního sledu s uhelnými slojemi, které byly dobývany v dané lokalitě, přičemņ text 

se vůbec nezabývá vymezením hranic ani vyčleněním vrstevní jednotky, 

charakteristikou jejího plońného vývoje ani její geologii a podobně. 
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První náznaky litostratigrafického členění produktivního karbonu hornoslezské 

pánve nacházíme v práci, kterou publikoval Foetterle 1868. Ten rozlińil na Ostravsku tři 

skupiny slojí, přičemņ u svrchní z těchto skupin uvádí, ņe ji lze rozdělit na dvě 

pododdělení. S ohledem na lokalizaci výskytu těchto slojových skupin v pánvi lze snad 

usuzovat, ņe Foetterleho svrchní pododdělení by mohlo mít určitou vzdálenou 

podobnost s porubskými vrstvami. 

Sloje vyskytující se na Ostravsku dělí do tří zón i Helmhacker (1873). Ten 

nejsvrchnějńí zónu nerozděluje do podzón, ale ponechává ji jako celek, který označuje 

jako „Jaklovecer Flötzen“. Tuto jednotku řadí Helmhacker ke slojím svrchním v 

horizontu střední uhelné formace (Steinkohlenformation). Helmhacker vyčleněné zóny 

zařazuje do zóny Sigillarií (podle členění floristických zón Geinitz-Weissových, in 

Havlena 1955).  

Ve vývoji stratigrafie české i polské části hornoslezské pánve měly mimořádný 

význam práce, které publikoval Stur (Stur 1875-1877). V nich Stur rozdělil produktivní 

karbon ostravských vrstev hornoslezské pánve do pěti slojových skupin 

(„Flötzgruppen“). Porubské vrstvy v jejich dneńním pojetí jsou součástí „páté slojové 

skupiny“ ostravských vrstev (Ostrauer Schichten), společně s dneńními jakloveckými 

vrstvami. Stur vedl hranice svých slojových skupin v počvě či stropě slojí. Toto řeńení 

nalézáme i v řadě pozdějńích prací.  

Rozdělení ostravsko-karvinského karbonu do slojových skupin obsahuje rovněņ 

známá monografie z roku 1885 (Jičínský 1885). Do starńích uloņenin uhlonosné 

formace (ostravské vrstvy) zařadil 8 skupin, do mladńí 2 skupiny (ņacléřské vrstvy, 

podle Jičínského). U jednotlivých skupin Jičínský uvádí i jejich hranice, které klade do 

uhelných slojí. Dneńním porubským vrstvám by pravděpodobně částečně odpovídala I. 

slojová skupina. Její svrchní hranici Jičínský vede ve sloji Fund (Nálezná). Tuto sloj 

nelze dnes spolehlivě identifikovat. Spodní hranice I. slojové skupiny, kterou Jičínský 

vede ve sloji Möchtigen (Mohutný), je vńak spolehlivě identifikovatelná. Tato sloj se 

nachází v podloņí faunistické skupiny Barbory, tedy ve svrchní části jakloveckých 

vrstev. Pro svou, na poměry ostravského souvrství velkou mocnost, je zejména na 

Ostravsku dobře identifikovatelná. Jičínského I. slojovou skupinu lze proto definovat 

jako komplex sedimentů s uhelnými slojemi v nadloņí sloje Mohutný, který se i dnes, 
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s výjimkou sekvence skupiny faunistických horizontů Barbory, řadí do porubských 

vrstev.  

K významným pracím patří i publikace Michaela (1901), který v rámci dneńní 

svrchní části ostravského souvrství (v jeho nomenklatuře „Obere Ostrauer Schichten“) 

vyčleņuje Obere Stufe a Untere Stufe - svrchní a spodní část). Porubským vrstvám by 

pravděpodobně měla odpovídat svrchní část (Obere Stufe) dneńního ostravského 

souvrství (v pojetí Michaela „ostravských vrstev“). V práci lze nalézt i dalńí schémata 

členění produktivního karbonu hornoslezské pánve, která byla publikována po vydání 

práce Stura (1875 - 1877). 

V práci Gaeblera (1909), se poprvé setkáváme s vymezením petřkovických 

vrstev a v jejich nadloņí vrstev hruńovských. Nejmladńí vrstevní jednotku ostravského 

souvrství Gaebler označuje jako „Birtultauer Schichten” (podle obce Biertułtowy, dnes 

čtvrt města Radlin, nedaleko města Rybnik). Ta odpovídá celé svrchní části ostravského 

souvrství, které Gaebler nedělí do dvou vrstevních jednotek, jak je tomu dnes.  

V roce 1913 publikoval Michael dalńí ze svých významných prací (Michael 

1913). V jejím textu jiņ v rámci svrchních ostravských vrstev vyčleņuje dvě vrstevní 

jednotky. Starńí z nich jsou „Loslauer Schichten” a mladńí „Birtultauer Schichten”, 

které pravděpodobně odpovídají porubským vrstvám.  

První práce, která obsahuje vymezení porubských vrstev způsobem blízkým jeho 

pozdějńí podobě, je práce, kterou publikoval Petrascheck (1926-1929). Tato známá 

dvojdílná monografie „Kohlengeologie der Österreichischen Teilstaaten” vznikala 

v podstatě paralelně se známou monografií „Kamenouhelné doly ostravsko-karvinského 

revíru“ (Folprecht a Patteisky 1928 a Ńusta 1928a). Petrascheck (1926-1929) ve své 

monografii definuje ostravské vrstvy, které řadí do svrchního karbonu (Oberkarbon). 

Ostravské vrstvy dále dělí na spodní a svrchní ostravské vrstvy, v rámci kterých 

vymezuje starńí jaklovecké vrstvy (Jaklovetzer Schichten) a mladńí petřvaldské vrstvy 

(Peterswalder Schichten). Přičemņ petřvaldské vrstvy charakterizuje jako vrstvy 

v nadloņí sloje Mohutný (Mächtigen Flöz). Přestoņe se Petrascheck blíņe nevyjadřuje   

ke svrchní hranici svých petřvaldských vrstev, z jejich popisu jednoznačně vyplývá, ņe 

jde o ekvivalent dneńních porubských vrstev.  
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Litostratigrafií české části hornoslezské pánve se také zabývala krátká, ale 

významná práce Ńusty (1928b). Její text doprovázený jednoduchou litostratigrafickou 

tabulkou, vyjadřuje Ńustův názor na rozčlenění produktivního karbonu ostravsko-

karvinské pánve na základě literatury a autorových paleontologických a petrografických 

výzkumů. V tomto rozdělení poprvé Ńusta pouņívá pro nejmladńí vrstevní jednotku 

ostravských vrstev (dneńní ostravské souvrství) označení „porubské vrstvy“. Jejich 

spodní hranici klade do nadloņí sloje Jana (sloj 363 CZE, v podloņí sloje Mohutný 383 

CZE) a svrchní hranici do počvy sloje Prokop. Zatímco o identifikaci sloje Prokop 

nemůņe být pochyb, identifikace sloje „Jana“ jiņ tak jednoznačná není. Názvem Jana je 

v současných identifikačních tabulkách označena sloj 363 CZE na bývalém závodě 

Ostrava P. Bezruč. Na okolních závodech je tato sloj pojmenována jako Juno. Tato sloj 

se nachází v podloņí sloje Mohutný 383 CZE. Právě tato skutečnost vyvolala pochyby   

o správné identifikaci slojí v původní práci Ńusty. Teprve podrobnou konfrontací textu 

publikace Ńusty (1928b) a textu monografie OKR (Ńusta 1928a) bylo zjiíńtěno, ņe       

na jámě Michálka byla sloj Mohutný označována také názvem „Jan“. V Ńustově textu 

(Ńusta 1928b) jde tedy s vysokou pravděpodobností právě o tento případ. To znamená, 

ņe spodní hranice porubských vrstev Ńusta (1928b) nepoloņil do sloje Juno, Jan (363 

CZE), ale do sloje Mohutný, Jan (383 CZE). Původ názvu vrstevní jednotky, který 

poprvé pouņil (Ńusta 1928b), je spojován s názvem obce Poruba, která je dnes součástí 

města Orlová. Zde byly na jámě Ņofie porubské vrstvy v té době otevřeny překopy 

v celé své mocnosti.  

Mezníkem v litostratigrafickém členění karbonu ČHP bylo vydání monografie 

OKR v roce 1928. Ačkoliv autoři geologických částí monografie (Folprecht a Patteisky 

1928 a Ńusta 1928a) nedońli k úplné shodě v litostratigrafii české části hornoslezské 

pánve, v otázce vymezení porubských vrstev je vńak jejich názor shodný. Spodní 

hranici kladou do stropu sloje Mohutný (383 CZE) a svrchní hranici pod sloj Prokop 

(dnes sloj 504 sedlových vrstev). K problematice vedení spodní hranice porubských 

vrstev Ńusta v textu monografie uvádí, ņe „podle fytopaleontologie nelze vyloučit, ņe 

bude třeba svrchní hranici vrstevní jednotky (myslí se ovńem svrchní hranici 

jakloveckých vrstev) posunout aņ na bázi zámeckého slepence“. Porubské vrstvy jsou 

řazeny do vrchního karbonu (namurienu). V textu monografie OKR  je rovněņ zmíněna 

skutečnost, ņe spodní hranice porubských vrstev je vedena v podloņí skupiny 
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faunistických horizontů Barbory, kdyņ jiné vrstevní jednotky končí bezeslojnými 

partiemi na rozdíl od jakloveckého pásma, kde mořské horizonty Barbory jsou řazeny 

do porubského pásma. Důvodem přijetí tohoto řeńení je podle Patteiskeho respektování 

jiņ vņitého stavu. Výstiņná je Ńustova poznámka k vymezení jakloveckých (ale i 

porubských) vrstev. V ní Ńusta uvádí, ņe pro ně neexistují zoopaleontologické, 

fytopaleontologické ani petrografické důvody, coņ v podstatě platí pro  vymezení 

větńiny vrstevních jednotek v hornoslezské pánvi. 

 Vymezení porubských vrstev, které pouņili Patteisky a Ńusta v monografii OKR 

v roce 1928, zůstalo beze změn aņ do padesátých let minulého století., kdy Zeman a 

Kupka (1958), ale i Řehoř a Zeman (1958) označili za nevhodné pouņití uhelných slojí 

jako hranic vrstevních jednotek. Hranici mezi jakloveckýmí a porubskými vrstvami 

proto posunuli do stropu skupiny faunistických horizontů Barbory, které mají regionální 

rozńíření. V polské části pánve vńak hranice mezi jakloveckými a porubskými vrstvami 

nadále zůstala na bázi nejspodnějńího faunistického horizontu Barbory.  

Dalńí vývoj vymezení jakloveckých vrstev jiņ nebyl zdaleka tak dynamický. 

Podle Havleny (Havlena 1964) porubské vrstvy začínají litostratigraficky ve svrchní 

vrstevní plońe mořského patra sloje Barbora a končí ve svrchní plońe Gaeblerova 

mořského patra. Havlena uvádí i tzv. provozní vymezení porubských vrstev, podle 

kterého je jejich spodní hranice poloņena do „počvy sloje Mohutná“ (jak doslova 

Havlena uvádí) a jejich svrchní provozní hranice je totoņná s jejich hranicí 

litostratigrafickou.  

V dalńím vývoji byly zmíněné koncepce litostratigrafického vymezení 

porubských vrstev jen drobně korigovány. V poslední tzv. geologické monografii 

Dopity et al. (1997), která se zabývala českou částí hornoslezské pánve, byla spodní 

hranice porubských vrstev poloņena do stropu skupin faunistických horizontů Barbory a 

svrchní hranice do počvy sloje Prokop. Byla tedy upravena svrchní hranice vrstevní 

jednotky, jak ji navrhoval Havlena (1964). V polské části pánve je ovńem skupina 

faunistických horizontů Barbory nadále řazena k porubským vrstvám a jejich spodní 

hranice je vedena na bázi nejspodnějńího faunistického horizontu Barbory.  

Stářím sedimentů porubských vrstev se zabývala řada autorů. Otázkami 

fytostratigrafie české části hornoslezské pánve, včetně fytostratigrafie porubských 
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vrstev, se zabývala Purkyņová (1963). Z hlediska fytostratigrafie spadají porubské 

vrstvy do svrchní fytostratigrafické zóny namuru A. Řehoř a Řehořová (1972) řadí      

na základě biostratigrafie porubské vrstvy do svrchní části spodního namuru, přičemņ 

spodní část porubských vrstev patří do goniatitové subzóny E2a. Nejvyńńí mořské 

horizonty porubských vrstev vńak jiņ obsahují goniatity střední části spodnonamurské 

subzóny E2b.  

Stářím vrstevních jednotek hornoslezské pánve se zabýval i Havlena 1977).     

Ve své práci hovoří o nevhodnosti pouņití goniatitů pro stratigrafii hornoslezské pánve a 

doporučuje vyuņít zkuńeností z karbonských pánví Belgie, které umoņņují korelovat 

sled namurské květeny a goniatitových zón. Podle květeny řadí celé ostravské souvrství 

do středního arnsbergu E2b. 

Ze syntézy výzkumů citovaných autorů vychází při řeńení stáří porubských 

vrstev Dopita et al. (1997). Porubské vrstvy řadí do spodního namuru, do goniatitové 

zóny E2. K fytostratigrafii porubských vrstev uvádí, ņe slojotvorná květena typická     

pro svrchní fytostratigrafickou zónu spodního karbonu končí v úrovni poslední ingrese 

skupiny faunistických horizontů Gaeblera. V proplástcích sloje Prokop (504 CZE) a 

jejím nadloņí se vyskytují jiņ zástupci květeny středního namuru (tzv. Gothanův 

floristický zlom).  

4.2 Vyčlenění porubských vrstev - současnost 

   Přelomové práce pojednávající o litostratigrafii hornoslezské pánve 

devatenáctého a počátku dvacátého století se větńinou dotýkaly celé pánve a jsou proto 

uvedeny v předchozí kapitole. Vrstevní jednotky ostravského souvrství (v polské části 

pánve „serie paraliczna“) byly větńinou v obou částech pánve označovány názvy 

původem z její české části. Platí to zejména pro spodní část ostravského souvrstvíi 

(petřkovické a hruńovské vrstvy). Pokud jde o svrchní část ostravského souvrství je 

situace sloņitějńí. V polské části pánve ve druhé polovině devatenáctého století nebyla 

svrchní část ostravského souvrství rozdělována na dvě vrstevní jednotky jako v české 

části pánve, ale v jejích hranicích byla vyčleņována pouze jedna vrstevní jednotka. 

Důvody nepochybně měly původ v geologickém vývoji těchto sedimentů. Odlińný 

vývoj vrstevních jednotek na východě polské části pánve byl příčinou, proč 
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v litostratigrafických schématech polské části hornoslezské pánve je uváděno jedno 

schéma pro její západní část (v podstatě identické s českou části pánve, byť s určitými 

rozdíly ve vymezení některých vrstevních jednotek) a druhé pro východní část pánve (s 

odlińnými specifickými názvy vrstevních jednotek a s vlastními problémy v jejich 

vymezení). Tato situace trvá i dnes.  

Přehled starńích prací týkajících se litostratigrafie hornoslezské pánve doplněný 

o litostratigrafické schéma jednotlivých oblastí polské části hornoslezské pánve 

publikoval Czarnocki (1935). Základy litostratigrafie východní části pánve poloņil 

Doktorowicz-Hrebnicki (1935). Novějńí přehled litostratigrafiepolské části pánve do 

roku 1972 uvádí Dembowski (1972), který navázal na práce, které publikovali 

Bocheński a Doktorowicz-Hrebnicki (1952), Stopa (1967), ale i dalńí. Zásady 

litostratigrafie jak je publikoval Dembowski (opus cit.), upravili Jureczka (1988) a 

Kotas et al. (1988). Pravděpodobně nejnovějńí litostratigrafické členění hornoslezské 

pánve nacházíme v práci, kterou publikoval Jureczka et al. (2005). Jde o společnou 

práci polských a českých geologů. V litostratigrafické tabulce, kterou citovaná práce 

obsahuje (tab. č. 4) je uvedeno samostatně litostratigrafické schéma pro českou a 

polskou část pánve, včetně členění její východní části vycházející z koncepce, kterou 

publikoval Doktorowicz-Hrebnicki (1935). Litostratigafické schéma Jureczky et al. 

(2005) reflektuje rozdíly mezi českou a polskou částí pánve a lińí se také od často 

pouņívaného členění Dopity et al. (1997). 

Mezi rozdíly ve vymezení hranic vrstevních jednotek v české a polské částí 

hornoslezské pánve patří i odlińné vymezení spodní hranice porubských vrstev. Spodní 

hranice porubských vrstev je v české části pánve vedena ve stropu skupiny 

faunistických horizontů Barbory, zatímco v polské části pánve je tato hranice vedena na 

bázi nejspodnějńího faunistického horizontu této skupiny. Skupina faunistických 

horizontů Barbory je tedy v polské části pánve řazena k porubským vrstvám (tab. č. 4). 

Proto jsem musela pro účely této práce zvolit kompromisní řeńení, bez kterého by 

nebylo moņné sestavit jednotné modely vývoje v práci sledovaných parametrů pro celou 

plochu hornoslezské pánve. Moje úloha byla do značné míry zjednoduńena, protoņe 

tento problém řeńila Kandarachevová (2011) ve své práci o geologii jakloveckých 

vrstev.  
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Výsledkem dlouhotrvajících analýz a diskusí bylo rozhodnutí posunout pro 

účely této práce spodní hranici porubských vrstev (= svrchní hranici jakloveckých 

vrstev) v polské části pánve do pozice, ve které je tato hranice vedena v české části 

hornoslezské pánve, tj. do  stropu skupiny faunistických horizontů Barbory. 

Diskuse ve věci sjednocení hranice mezi jakloveckými a porubskými vrstvami 

v polské a české části pánve se rovněņ dotkla ńirńích otázek vedení hranic 

litostratigrafických jednotek hornoslezské pánve. Byly posuzovány různé alternativy 

vedení těchto hranic např. ve stropě nebo v počvě uhelných slojí, v brouskových 

horizontech, faunistických horizontech a dalńí (Kandarachevová 2011). Optimální 

řeńení vedení litostratigrafických hranic ve skutečnosti neexistuje (např. Horák 1991). 

Pokud jde o spodní hranici porubských vrstev, kopíruje zvolené řeńení způsob vedení 

hranic ostatních vrstevních jednotek ostravského souvrství, jejichņ spodní hranice je 

poloņena do stropu výrazné skupiny faunistických horizontů. Vedení spodní hranice 

porubských vrstev v polské části pánve je proto v podstatě vyjímkou. Je ovńem třeba 

pro úplnost poznamenat, ņe v české části pánve platilo obdobné vymezení spodní 

hranice porubských vrstev aņ do roku 1956. Tehdy Zeman a Kupka (1958) navrhli 

posunout hranici mezi jakloveckými a porubskými vrstvami v české části pánve do 

stropu  skupiny faunistických horizontů Barbory. 

Navrņenou úpravou vedení spodní hranice porubských vrstev v polské části 

pánve bylo sjednoceno vedení spodní hranice porubských vrstev v polské a české části 

pánve, alespoņ pro potřeby této práce. To umoņnilo realizovat analýzy 

sedimentologického vývoje porubských vrstev v hranicích celé hornoslezské pánve.  

4.3 Koncepce stratigrafického názvosloví použitá v práci  

Přes sloņitý a dlouhodobý vývoj litostratigrafie uhlonosných sedimentů 

hornoslezské pánve existuje v polské i české části pánve stále vedle sebe litostratigrafie 

geologická a provozní. Nadále také přetrvávají podstatné rozdíly mezi vymezením a 

označením některých vrstevních jednotek v české a polské částí pánve. Nic na tom 

nemění skutečnost, ņe součástí větńiny publikací je společné litostratigrafické schéma 

české a polské části hornoslezské pánve.  
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Geologická litostratigrafická nomenklatura není v obou částech pánve 

totoņná, ale naopak se lińí některými i základními stratigrafickými termíny. V polské 

geologické nomenklatuře nenacházíme termín „souvrství“, který je v české 

nomenklatuře nadřazen „vrstvám“. V polské části pánve je „vrstvám“ nadřazenou 

jednotkou „seria“ (serie), která vńak v české litostratigrafické nomenklatuře je 

nadřazena jednotce „souvrství“. Právě v segmentu jednotek nadřazeným „vrstvám“ 

(„souvrství“ v české a „serie“ v polské části pánve) jsou rozdíly mezi českou a polskou 

částí pánve největńí. V polské části pánve jsou vyčleněny tyto jednotky čtyři (seria 

paraliczna, górnośląska seria piaskowcowa, seria mułowcowa, krakowska seria 

piaskowcowa), zatímco v české pouze dvě (souvrství ostravské a karvinské). Jak 

vyplývá z uvedeného výčtu, jejich názvy se neshodují ani v jednom případě a jejich 

hranice jsou totoņné pouze v jednom případě. Jde o jednotku „seria paraliczna“, která 

odpovídá „ostravskému souvrství“ v české části pánve. Mezi polskou a českou části 

pánve vńak existují rozdíly i v segmentu „vrstev“. Shoda pojmenování je 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 piskowcowa). Hranice jsou vńak shodné pouze u vrstev sedlových. Příčiny mají 

historické kořeny. U vrstev karvinského souvrství je vńak třeba vidět, ņe způsob 

vymezení vrstev karvinského souvrství v české části pánve (s výjimkou vrstev 

sedlových) neumoņņuje tyto vrstevní jednotky vymezit v celém rozsahu pánve. Oblast 

Karvinska, kde byly uvedené jednotky vyčleněny, navíc představuje pouze asi 3 % 

plochy jejich vývoje v hornoslezské pánvi (Jureczka at al. 2005). V případě ostravského 

souvrství (seria paraliczna), jak jsem jiņ uvedla, se v polské části pánve pouņívají názvy 

vrstevních jednotek podle míst jejich původního vyčlenění v okolí Ostravy. To vńak 

platí pouze pro západ polské části pánve. Východním směrem se vývoj vrstevních 

jednotek ostravského souvrství podstatně mění a jejich původní vymezení se stává 

problémem. Proto v polských částech tabulek litostratigrafického členění hornoslezské 

pánve se kromě názvů pouņívaných na západě pánve, které jsou totoņné s názvy z české 

části pánve, objevují pro východní část pánve vrstevní jednotky, které vyčlenil 

Doktorowicz-Hrebnicki (1935) původně pro okolí města Dąmbrowa Gornicza. Otázkám 

těchto vrstev, z pohledu vymezení a vývoje  vrstev porubských, se věnuji v jiných 

částech této práce.  
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Přestoņe jsem pro potřeby této práce sjednotila vedení hranic porubských vrstev, 

řada rozdílů v litostratigrafické nomenklatuře mezi polskou a českou částí pánve 

přetrvává. Aby nedońlo v některých částech textu k nedorozumění, rozhodla jsem se 

odlińit českou a polskou litostratigrafickou nomenklatoruru v citlivých částech textu tak, 

ņe pro popis geologických fenoménů v polské části pánve pouņívám polských názvů a 

označení a v české části českých. Ve zvláńť odůvodněných případech, uvádím druhý 

název v závorce, případně připojuji i zkratku názvu státu (CZE – Česká republika, POL 

– Polská republika) podle ČSN EN ISO 3166-1:1997 (třípísmenné zkratky států). 

Provozní litostratigrafická nomenklatura je zaloņeno na identifikaci a 

korelaci uhelných slojí. Sloje ovńem v jednotlivých dolech mají místní pojmenování, 

takņe identické sloje v různých dolech mají často různá jména, čísla, případně 

kombinaci obou. Proto je identifikace, korelace a tím i provozní nomenklatura zaloņena 

v české i polské části hornoslezské pánve na trojciferném číselném kódu. Stejným 

číslem jsou označovány identické sloje či samostatné lávky. Hranice litostratigrafických 

jednotek jsou v provozní litostratigrafické nomenklatuře vedeny převáņně v počvě, 

případně ve stropu slojí. Názvy jednotlivých litostratigrafických jednotek vńak 

odpovídají přijaté geologické litostratigrafické klasifikaci, jak se vyvinula v české a 

polské části pánve.  

První korelaci slojí činných dolů české části hornoslezské pánve zpracovali 

Folprecht a Patteisky (1928). Číslování slojí zavedl Pińta (in Dopita et al. 1997), 

přičemņ sloje byly číslovány průběņně zdola nahoru, tj. od čísla 1 (sloj Čeněk, 011 

dneńního číslování) po číslo 185 (ekvivalent sloje č.1, 876, dneńního číslování). 

Současný systém trojciferného kódového označení slojí, kde první pozici v trojciferném 

kódu je číslo označující vrstevní jednotku, zavedl Dopita v roce 1959 (Dopita 1959). 

Základy provozní litostratigrafické nomenklatury svázané s číslování slojí 

poloņili v polské části pánve Doktorowicz-Hrebnicki a Bocheński (1952). Zásahy do 

metodiky číslování uhelných slojí navrhli Stopa (1967), ale také kolektiv PIG 

Sosnowiec (Dembowski 1972). 

V polské i české části pánve jsou sice uhelné sloje označovány trojciferným 

číselným kódem, metodika jeho tvorby je vńak v obou částech pánve jiná. První pozice 

trojmístného číselného kódu je sice v obou částech pánve tvořeno číslem, které označuje 
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vrstevní jednotku, stejně jako druhá a třetí pozice reprezentuje pořadí sloje v rámci 

přísluńné vrstevní jednotky, tvorba obou těchto poloņek je vńak odlińná. V české části 

pánve jsou označeny sloje nejstarńích petřkovických vrstev číslem 0, zatímco číslem 9 

jsou označeny sloje nejmladńích vrstev vyńńích doubravských. V polské  části je 

číslování opačné. Číslem 1 jsou označeny nejmladńí vrstvy (warstwy libiąskie) a číslem 

9 nejstarńí petřkovické vrstvy. Rovněņ druhá a třetí pozice trojciferného kódu je v obou 

částech pánve konstruována odlińně. V české částí pánve jsou sloje číslovány zdola 

nahoru, zatímco v polské části shora dolů. Tak na příklad porubské vrstvy mají v české 

části pánve čísla od 401 do 499 (od báze ke stropu vrstevní jednotky), zatímco v polské 

části pánve mají čísla od 601 do 699 (ovńem od stropu vrstevní jednotky k její bázi). 

Z uvedeného popisu tak vyplývá, ņe provozní litostratigrafické nomenklatury obou částí 

pánve si vzájemně neodpovídají.  

Proto bylo zapotřebí v textu práce jednoznačně odlińit oba způsoby značení. 

Pouņila jsem stejný princip jako v případě geologické nomenklatury. Pro popis slojí 

v polské části pánve pouņívám polské číslování, zatímco pro popis slojí v české části 

číslování české. Ve zvláńť citlivých přápadech k číslu připojuji text „české číslování“, 

případně „polské číslování“, případně zkratku názvu státu (CZE – Česká republika, 

POL – Polská republika), jak jiņ bylo uvedeno. 
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5 VÝSKYT PORUBSKÝCH VRSTEV V PÁNVI  

Posterozivní plocha vývoje sedimentů hornoslezské pánve je výsledkem 

působení řady geologických fenomenů. Důleņitý je předevńím vývoj strukturně-

tektonických a erozivních poměrů v postsedimentární historii pánve. Významnou roli 

sehrál i vývoj karpatského orogénu v sousedství pánve, který rovněņ ovlivnil rozsah a 

pozici výskytu litostratigrafických jednotek hornoslezské pánve, ale na příklad i 

hloubku jejich uloņení pod dneńním povrchem. 

Sedimentární vývoj pánve v kombinaci s jejím posterozivním vývojem ovlivnil 

rovněņ stupeņ geologické prozkoumanosti jednotlivých územních oblastí i částí pánve, 

ale také jednotlivých vrstevních jednotek. Stupeņ geologické prozkoumanosti, mimo 

primárního vlivu na osvojování uhelných loņisek hornoslezské pánve, má z pohledu této 

práce předevńím vliv na hodnověrnost vytvořených modelů vývoje sledovaných 

parametrů. Jde proto o významný parametr, který je třeba brát v úvahu při geologických 

interpretacích sestavených modelů. 

5.1 Posterozivní plocha výskytu porubských vrstev v pánvi  

Posterozivní rozsah výskytu porubských vrstev v hornoslezské pánvi je 

podstatně menńí neņ plocha výskytu starńích vrstevních jednotek ostravského souvrství. 

Platí to zejména pro českou část pánve, ale i pro západ, sever a jih polské části 

hornoslezské pánve. Situace na východě polské části pánve je podstatně sloņitějńí, 

protoņe hodnověrnost nańich informací o vývoji porubských vrstev v této části pánve 

komplikuje nízká prozkoumanost. Porubské vrstvy jsou zde nejen překryty mladńími 

nadloņními sedimenty, ale navíc vystupují v tzv. východním vývoji jako součást 

grodzieckých vrstev (Doktorowicz-Hrebnicki 1935). Přes tato omezení se jeví jako 

pravděpodobné, ņe porubské vrstvy zasahovaly podstatně dále na východ neņ podloņní 

jaklovecké vrtsvy (Kandarachevová 2011). Jejich východní hranice je často 

interpretována jako neerozivní, vzniká vyklínění vrstevní jednotky. 

Na západě hornoslezské pánve, v české části pánve i na východě jejího dneńního 

posterozivního plońného rozsahu, vystupují porubské vrstvy předevńím v tektonicky 

zakleslých strukturách. Je tomu tak v podbeskydské oblasti, v části frenńtátské i 
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těńínské. Na Příborsku byly porubské vrstvy zastiņeny v jádře tzv. sviadnovsko-

trnáveckého synklinoria v omezených, pravděpodobně tektonicky predisponovaných 

reliktech. Podobná situace jako v podbeskydské oblasti je i v ostravsko-karvinské 

oblasti. V její ostravské části (západně od orlovské struktury) vyplņují porubské vrstvy 

jádro ostravské a petřvaldské brachysynklinály. V karvinské části (východně od 

orlovské struktury) jsou porubské vrstvy překryty vrstevními jednotkami mladńího 

karvinského souvrství.  Porubské vrstvy se zde nacházejí v hloubkách kolem tisíce 

metrů pod povrchem, v tektonicky zakleslých krách i hlouběji. Na povrch paleoreliéfu 

vycházejí porubské vrstvy pouze na svazích bludovického a dětmarovického výmolu. 

Porubské vrstvy jsou pravděpodobně zachovány i v tzv. jablunkovském příkopu. Nańe 

informace o vývoji porubských vrstev v této struktuře jsou vńak velmi kusé v důsledku 

nízkého stupně prozkoumanosti. Tento výskyt proto není ani v práci hodnocen. 

V polské části hornoslezské pánve je plońný rozsah současného výskytu 

porubských vrstev výsledkem eroze a jejich vykliņování směrem k východu aņ VJV. Na 

posterozivní povrch karbonu vystupují porubské vrstvy na západě a částečně severu 

pánve. Ve zbylé plońe polské části hornoslezské pánve jsou porubské vrstvy překryty 

nadloņními sedimenty. Třebaņe jsou porubské vrstvy nejmladńí vrstevní jednotkou 

ostravského souvrství, vystupují v důsledku překrytí mladńími sedimenty kontinentální 

molasy na velké plońe svého výskytu ve značných hloubkách. 

Západní hranice posterozivního výskytu porubských vrstev  (obr. č. 5) probíhá 

v polské části pánve přibliņně ve směru SSV-JJZ. SZ roh výskytu porubských vrstev se 

nachází v okolí města Bytom, odkud probíhá přibliņně JJZ směrem východně od města 

Gliwice. V okolí města Rybnik je průběh hranice porubských vrstev ovlivněn jejich 

vystupováním v synklinále jejkowické a chwalowické, coņ se projevuje vyklenutím 

hranice k Z. Přibliņně JJZ směrem pak pokračuje hranice dále do české části pánve, kde 

se napojuje na západní okraj petřvaldské brachysynklinály. Severovýchodní hranice 

porubských vrstev probíhá ze  SSZ rohu u města Bytom přibliņně ve směru Z-V. Jiņně 

míjí město Piekary Śląskie a postupně se stáčí do směru SZ-JV. Tento směr si hranice 

zachovává aņ do SV rohu výskytu porubských vrstev v polské části pánve, který se 

nachází jiņně od města Krzeszowice a východně od města Chrzanów. Průběh východní 

(předpokládaná preerozivní – hranice vyklinění vrstevní jednotky) a jiņní hranice 

výskytu porubských vrstev je značně nejistý. Její průběh byl určen na základě 
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interpolace mezi průzkumnými vrty, pouņita byla také geologická mapa hornoslezské 

černouhelné pánve (Jureczka et al. 1995). Prozkoumanost porubských vrstev je v této 

části pánve velmi malá, takņe nejistota předpokládaného průběhu hranice je značná. 

Předpokládám, ņe hranice v této části pánve má pravděpodobně směr VSV – ZJZ. Ze 

SV rohu zřejmě probíhá kolem města Zator, dále severně od města Bielsko-Biała aņ do 

nejjiņnějńího bodu na území polské části pánve, v okolí města Těńín. Zde porubské 

vrstvy vytvářejí několik izolovaných výskytů.  

V české části pánve se porubské vrstvy vyskytují v několika posterozivních 

výskytech, z nichņ největńí na Karvinsku je výběņkem plochy výskytu porubských 

vrstev v polské části pánve. Západně od této plochy se nachází izolovaný výskyt 

porubských vrstev v jádře ostravské brachysynklinály. Druhá největńí plocha výskytu 

porubských vrstev vystupuje na Frenńtátsku. Izolované výskyty porubských vrstev jsou 

známy také z Příborska. Předpokládám, ņe porubské vrstvy se nacházejí i 

v jablunkovském příkopu. Tato plocha vńak z důvodů nízké průzkoumanosti není 

v práci hodnocena.  

Posterozivní plocha výskytu porubských vrstev v  české části hornoslezské 

pánve (obr. č.  5) byla sestavena na základě mapové přílohy publikace „Geologie české 

části hornoslezské pánve“ (Dopita et al. 1997). Konstrukce výskytu porubských vrstev 

v polské části pánve byla sloņitějńí. Polńtí autoři větńinou svrchní část ostravského 

souvrství nerozdělují a vykreslují jaklovecké a porubské vrstvy společně. Tak je tomu i 

v geologické mapě hornoslezské černouhelné pánve (Jureczka et al. 1995). Rovněņ ve 

vývoji typickém pro východ polské části pánve je vyčleņována pouze jedna vrstevní 

jednotka - tzv. vrstvy grodziecké (Doktorowicz-Hrebnicki 1935). Jelikoņ v mapách není 

zakreslen ani průběh skupiny mořských horizontu Barbory, musela jsem spodní hranici 

porubských vrstev v polské části pánve sloņitě odvodit pomocí pozice skupiny 

mořských horizontu Barbory mezi horizonty Enny a bází sedlových vrstev ve vrtných 

profilech. S vyuņitím tohoto parametru jsem pak sestavila předpokládaný průběh stropu 

skupiny faunistických horizontů Barbory. Průběh spodní hranice porubských vrstev (a 

tedy i hranice jejich posterozivního výskytu) je proto v polské části pánve pouze 

orientační. Platí to zejména pro východ polské části pánve v plońe, kde porubské vrstvy 

jsou součástí grodieckých vrstev a jejich vymezení vůči podloņním jakloveckým 

vrstvám je v některých vrtech problematické, ne-li někdy nemoņné. 
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Reambulace obou pouņitých map Austa et al. (1997) z knihy Dopity et al. (1997) 

a Jureczky et al. (1995) nebyla v zásadě potřebná, protoņe od doby jejich vzniku nejsou 

k dispozici ņádné nové poznatky o rozsahu výskytu porubských vrstev v pánvi. Pro kon-

strukci posterozivní hranice porubských vrstev byl proto pouņit průběh hraničních 

horizontů z uvedených map v nezměněné podobě.  

 

Obr. č.  5   Posterozivní plocha výskytu porubských vrstev v hornoslezské pánvi (Dopita et al. 1997, 

Jureczka et al. 1995, upraveno). 

1 – město; 2 – státní hranice; 3 – hranice hornoslezské pánve; 4 – hlavní tektonické linie; 5 – pokles;                  

6 – přesmyk; 7 – antiklinála; 8 – synklinála; 9 – hranice posterozivního výskytu porubských vrstev;        

10 – plocha posterozivního výskytu porubských vrstev; ČR- Česká republika; PL – Polská republika. 

5.2 Stupeň geologické prozkoumanosti  vrstev v pánvi  

V geologické veřejnosti se ustálil názor, ņe uhelné pánve patří k nejlépe 

prozkoumaným oblastem zemské kůry. Zapomíná se vńak na to, ņe tento průzkum je 
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zaměřen výhradně na ověření ekonomicky zajímavých částí pánví s výskyty těņitelných 

uhelných loņisek a nikoliv na teoretické otázky historie jejich vývoje, jejich 

sedimentologii, stáří a podobně. Relativně vysoký stupeņ prozkoumanosti uhelných 

pánví se proto týká předevńím těņených částí pánve a i zde je jeho význam pro řeńení 

teoretických otázek geologie problematický, jelikoņ jeho zaměření je předevńím do 

oblasti báņsko-technických a ekonomických parametrů uhelných loņisek. Předevńím se 

jedná o zjińtění nejdůleņitějńích prvků geologické stavby pánve, vývoje uhelných slojí a 

jejich chemicko-technologických vlastností, uhlonosnosti vrstevních jednotek,  hloubky 

jejich uloņení, abychom jmenovali alespoņ ty nejdůleņitějńí. Řeńení teoretických otázek 

historie uhelných pánví není hlavním cílem loņiskového průzkumu.  

Převaņující metodou loņiskového průzkumu jsou průzkumné vrty z povrchu. U 

loņisek v těņbě s probíhajícím těņebním průzkumem, jsou to zpravidla průzkumné 

chodby, případně překopy v kombinaci s důlními vrty. Vrtný průzkum vrty z povrchu je 

zpravidla realizován v nepravidelných vrtných sítích. Vzdálenost vrtů v bývalé etapě 

podrobného průzkumu se v české části hornoslezské pánve zpravidla pohybovala kolem 

1000 metrů. Hloubka vrtů se řídila hloubkou vyhodnocování uhelných zásob. V české 

části hornoslezské pánve to byla hloubka -1000 m. Při nadmořské výńce povrchu 200-

400 m se hloubka větńiny vrtů pohybovala mezi 1200 aņ 1400 metry. Jen ojediněle byly 

vrtány hlubńí vrty, označované jako strukturní (např. známý vrt SV2 na Karvinsku). 

V některých průzkumech byla hloubka vrtů určována pozicí určitého horizontu, na 

příklad báze vrstevní jednotky, jejíņ vývoj měl jeńtě průzkum ověřit. Kromě uvedených 

parametrů byl ovńem v řadě případů vrtný průzkum ovlivńován i dalńími vlivy, které 

rovněņ měly vliv na hustotu vrtné sítě i hloubku vrtů. Skutečná hloubka vrtů proto ve 

větńině případech byla výsledkem kombinace vlivů, které společně určovaly dneńní 

stupeņ prozkoumanosti vrstevních jednotek v pánvi a tedy i prozkoumanost porubských 

vrstev. 

Sloje porubských vrstev, jak jiņ bylo uvedeno byly v české části hornoslezské 

pánve těņeny jako jedny z prvních slojí. Podobně tomu bylo i v polské části pánve. 

V české části pánve to bylo předevńím v jádře ostravské brychysynklinály, odkud jsou 

známy také výchozy vrstevní jednotky na den (na území dneńní Slezské Ostravy). 

Podobně i v petřvaldské brachysynklinále byly sloje porubských vrstev zpřístupněny 

jako první. V její severní části byly popsány výchozy této vrstevní jednotky, které dnes 
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jiņ pravděpodobně v důsledku antropogenních vlivů neexistují. Přesto na území v okolí 

bývalých dolů Evņen a Marianka jsou porubské vrstvy překryty jen několik metrů 

mocnými uloņeninami kvartérního stáří. Porubské vrstvy byly také známy z profilů 

překopů raņených ve středním rameni orlovské struktury v Dole Ņofie v Orlové. Zde 

také tato vrstevní jednotka dostala své jméno, podle obce Poruba u Orlové (dnes součást 

města Orlová). Hornicky zpřístupněny byly sloje svrchní části porubských vrstev také 

na některých dolech karvinské části pánve (předevńím doly Frantińek, Dukla, Lazy). Ve 

zbylých částech české části hornoslezské pánve byly porubské vrty ověřeny pouze vrty 

z povrchu, v případě dobývacích prostorů dolů na Karvinsku také důlními vrty. 

Stupeņ prozkoumanosti porubských vrstev v hornoslezské pánvi je výsledkem 

loņiskového průzkumu zaměřeného na získání informací pro posouzení moņnosti jejich 

případné těņby. Porubské vrstvy byly totiņ v plochách, kde se nacházejí v podloņí 

karvinského souvrství vņdy předmětem úvah jako případná rezerva pro prodlouņení 

ņivotnosti dolů po vytěņení mocnějńích slojí karvinského souvrství. Bylo a je tomu tak 

na Karvinsku a podobné úvahy se objevily také v případě Frenńtátska. 

Z uvedených a dalńích důvodů se stupeņ prozkoumanosti porubských vrstev 

v pánvi mění (obr. č.  6). Nejvyńńí stupeņ geologické prozkoumanosti porubských 

vrstev v české části pánve je tam, kde porubské vrtsvy vycházejí na povrch, případně na 

paleoreliéf karbonu, překrytém mladńími sedimenty malé mocnosti. Je tomu tak na 

území západně od orlovské struktury (v ostravské a petřvaldské brachysynklinále), 

částečně ve středním rameni orlovské brachysynklinály. V těchto oblastech byly 

porubské vrstvy také systematicky těņeny. Zejména v ostravské brachysynklinále ńlo 

často o dobývání z konce 18. a začátku 19. století. Sloje porubských vrstev byly také 

těņeny v některých dobývacích prostorech dolů karvinské části, v plochách, kde byla 

vytěņena nesjpodnějńí sloj sedlových vrstev (Prokop 504). Jednalo se o dobývací 

prostory dolů Frantińek, Dukla a Lazy. Ve vńech dobývacích prostorech karvinské části 

byly sloje porubských vrstev ověřovány důlními vrty, v plońe mimo dobývací prostory 

vrty z povrchu. Relativně dobře jsou prozkoumány porubské vrty i v části frenńtátské, 

kde jejich sloje byly povaņovány jako určitá zásobová rezerva, jak jiņ bylo uvedeno.  

Prozkoumanost porubských vrstev v polské části hornoslezské pánve je 

podstatně odlińná od české části. Podrobněji prozkoumána je pouze plocha podél 
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západní a severní hranice výskytu porubských vrstev, kde porubské vrstvy vystupují na 

posterozní reliéf karbonu, případně se vyskytují v relativně menńích hloubkách. To je 

také důvod, proč sloje této vrstevní jednotky byly v některých dolech v těchto částech 

pánve v minulosti také těņeny (obr. 6). Hornicky jsou dosud uhelné sloje této vrstevní 

jednotky otevřeny v dolech Marcel a Rydultowy, v oblasti jejkowické a chvalowické 

brachysynklinály. V ostatních plochách polské části pánve je stupeņ geologické 

prozkoumanosti porubských vrstev podstatně niņńí. Důvody jsou v podstatě dvojí. 

Prvním z nich je růst mocnosti vrstevních jednotek v nadloņí porubských vrstev 

východním směrem, kde jsou zachovány mladńí vrstevní jednotky (předevńím v oblasti 

centrální, východní, ale i v oblasti podkarpatské). V těchto oblastech vystupují porubské 

vrstvy převáņně ve značných hloubkách, které převyńují technické a předevńím 

ekonomické hranice jejich exploatace. Druhým důvodem je vývoj porubských vrstev, 

kdyņ východním směrem dochází k redukci jejich mocnosti i uhlonosnosti. Proto 

v podstatě neexistoval v minulosti váņný důvod, který by podporoval jejich podrobnějńí 

průzkum. Porubské vrstvy byly sice lokálně v minulosti hornicky zpřístupněny a jejich 

sloje místně těņeny (zejména na severu při okrajích posterozivního vývoje pánevních 

sedimentů), současným poņadavkům na těņbu uhelných loņisek vńak tento „východní 

vývoj“ porubských vrstev (označovaný společně s jakloveckými vrstvami zde jako tzv. 

grodziecké vrstvy) nevyhovoval. Ačkoliv jsou sedimentologické otázky změny vývoje 

vrstevních jednotek hornoslezské pánve ve směru V-Z mimořádně zajímavé, je velmi 

pravděpodobné, ņe ani v budoucnu to nebude dostatečným důvodem pro financování 

jejich případného průzkumu. 

Plońně proměnlivý vývoj geologické prozkoumanosti porubských vrstev 

v hornoslezské pánvi je třeba brát v úvahu i při hodnocení výsledků této práce. Vedle 

ploch s vysokým stupněm prozkoumanosti existují plochy, v nichņ nańe vědomosti o 

jejich vývoji jsou velmi kusé. Zejména ve srovnání s mladńími vrstevními jednotkami je 

stupeņ jejich prozkoumanosti relativně nízký. Přesto při porovnání s jinými 

sedimentárními pánvemi (předevńím s pánvemi, které neobsahují loņiskové akumulace 

uhelných nebo plynných uhlovodíků), je stupeņ jejich prozkoumanosti stále relativně 

vysoký. Proto lze předpokládat, ņe analýzy, závěry i interpretace geologického vývoje 

porubských vrstev hornoslezské pánve v práci je z pohledu hodnověrnosti  na úrovni, 

která je v daných podmínkách obvyklá. 
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Obr. č.  6   Stupeň geologické prozkoumanosti porubských vrstev v pánvi (orig. Sedláčková). 
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6 GEOLOGIE PORUBSKÝCH VRSTEV  

Mocnost, písčitost a uhlonosnost jsou parametry tvořící základ paleografických 

analýz historie vývoje vńech uhelných pánví. Tvorba modelů prostorového vývoje 

uvedených parametrů je vńak podmíněna vyřeńením některých základních geologických 

otázek. Předevńím jde o stanovení pravidel vedení hranic vrstevní jednotky, výběr 

vhodných korelačních horizontů (identifikačních vodítek) a v neposlední řadě i o návrh 

optimálních způsobů zobrazení vývoje hodnocených parametrů z hlediska geologické 

interpretace získaných výsledků. 

6.1 Vedení hranic porubských vrstev v hornoslezské pánvi  

Historie vedení hranic porubských vrstev byla popsána v předchozích 

kapitolách. Jak jsem jiņ uvedla, tento vývoj vyústil do současné situace, kdy spodní 

hranice porubských vrstev je v české a polské části pánve definována odlińně. Aby bylo 

moņno vytvořit společné modely vývoje mocnosti porubských vrstev a dalńích 

parametrů pro celou hornoslezskou pánve, musela jsme (alespoņ pro potřeby této práce) 

sjednotit způsob vedení této hranice v obou částech pánve. Akceptovala jsem řeńení 

pouņité Kandarachevovou (2011), která tuto společnou hranici poloņila do stropu 

skupiny faunistických horizontů Barbory (srovnej kapitola 4.2). Hranice porubských 

vrstev jsou tedy v této práci obecně vymezeny následujícím způsobem: 

 spodní hranice je vedena ve stropu skupiny faunistických horizontů Barbory 

(ve smyslu mého návrhu v kapitole 4.2 této práce, resp. návrhu Kandarachevové 

2011), 

 svrchní hranice je vedena v počvě sloje Prokop (sloj č. 504 CZE , sloj č. 510 

POL, v polské části pánve také sloj Reden). 

6.1.1 Spodní hranice porubských vrstev 

Takto stanovené hranice vyņadují podrobnějńí definici a popis, protoņe zejména 

vývoj faunistických horizontů Barbory se můņe v některých částech pánve lińit od jejich 

klasického vývoje (předevńím tím, ņe ne vņdy je vyvinut nejsvrchnějńí z faunistických 
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horizontů Barbory). Touto otázkou se zabývala jiņ Kandarachevová (2011), která 

definovala jednotlivé alternativy stavby hraničních sekvencí mezi jakloveckými a 

porubskými vrstvami a doporučila pro jednotlivé alternativy způsoby vedení hranic 

mezi jakloveckými a porubskými vrstvami, které jsem pouņila i ve své práci.  

První alternativa je situace, kdy nejsvrchnějńí faunistický horizont skupiny 

faunistických horizontů Barbory je vyvinut a je současně doloņen faunou. V tomto 

případě je nutno rozhodnout, zda má být hranice vedena v úrovni nejsvrchnějńího 

nálezu fauny nebo ve svrchní hranici komplexu sedimentů náleņejících faunistickému 

horizontu. Tento problém řeńil Havlena (1964), který dospěl k závěru, ņe „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“. Havlenovo řeńení jsem převzala i v této práci, třebaņe jeho praktická 

aplikace nemusí být vņdy zcela bez problémů (značka výskytu fauny v kresleném 

profilu vrtu nemusí odpovídat místu jejího nálezu, hloubka nálezu fauny ve vrtu 

zpravidla není zaznačeno v psaném profilu vrtu). Řešení: Hranice je vedena v úrovni 

nejsvrchnějšího nálezu fauny svrchního faunistického horizontu Barbory.   

Druhá alternativa je situace, kdy nejsvrchnějńí faunistický horizont není 

doloņen faunistickými nálezy, zjińtěny vńak byly dalńí horizonty skupiny faunistických 

horizontů Barbory. U této alternativy rozlińuje Kandarachevová (2011) dvě varianty: 

 Vrt ověřil litologického reprezentanta nejsvrchnějńího faunistického horizontu, 

avńak nebyla v něm nalezena fauna. Řešení: Hranice je vedena ve stropu 

litologického reprezentanta nejsvrchnějšího faunistického horizontu, případně 

v místech jeho litologické změny.  

 Vrtem nebyl ověřen litologický reprezentant nejsvrchnějńího faunistického 

horizontu. Je vńak zachována jeho vrstevní sekvence, nejsou vńak v ní 

zastoupeny sedimenty odpovídající mořské sedimentaci.  Řešení: Hranice je 

vedena na základě analogie s nejbližšími dokumentačními body. 

Nejsvrchnějńí horizont Barbory bývá faunisticky značně chudý. Je známo, ņe se ńtěpí a 

v některých plochách není vyvinut. Je doloņeno, ņe v některé dokumentaci je spodní 

hranice porubských vrstev poloņena do svrchní plochy stratigraficky niņńího 

faunistického horizontu (aniņ by to bylo autory v dokumentaci uvedeno). Tím vzniká 
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rozdíl v mocnosti porubských vrstev ve výńi přibliņně 25 metrů (Horák 1991). 

Doporučení Horáka (1991), aby v takovém případě byla hranice poloņena přibliņně do 

vzdálenosti ńesti metrů do podloņí sloje Filip porubských vrstev (403, číslování CZE) 

nelze obecně akceptovat pro celou hornoslezskou pánev. 

Třetí alternativa je situace, kdy nejsvrchnějńí horizont skupiny faunistických 

horizontů Barbory není vyvinut, avńak jeho vrstevní sekvence není vůbec zachována, 

případně je v odlińném faciálním vývoji. K této alternativě patří rovněņ situace, kdy 

není vyvinut ņádný ze skupiny faunistických horizontů Barbory. U této alternativy 

rozlińuje Kandarachevová (2011) dvě varianty: 

 Skupina faunistických horizontů Barbory je erodována pískovci komplexu 

zámeckého slepence. Řešení: Hranice je vedena v úrovni báze pískovců 

komplexu zámeckého slepence (např. východ Frenštátska).  

 Nepřítomnost skupiny faunistických horizontů Barbory v některých vrtech na 

východě polské části pánve (v části vývoje tzv. grodzieckých vrstev 

Doktorowicz-Hrebnicki 1935). Řešení: Hranice je vedena na základě 

interpretace geologické stavby. V některých vrtech hranice nemusí být vůbec 

vymezena. V mapách lze takovou situaci řešit např. vymezením oblasti 

s označením „součást vrstev grodzieckých“).  

6.1.2 Svrchní hranice porubských vrstev 

Podobně jako u jiných vrstevních jednotek je vedení hranice jakloveckých a 

porubských vrstev předmětem dlouhých diskusí. Sloņitý vývoj skupiny faunistických 

horizontů Barbory v pánvi i sloņitý faciální vývoj porubských vrstev (grodziecké vrstvy 

na východě polské části pánve, případně vývoj na východě Frenńtátska), spolu s absencí 

vůdčích zkamenělin v pánvi, v řadě případů neumoņņuje identifikovat jednotlivé 

faunistické horizonty Barbory a určit tak, zda popisovaný faunistický horizont je 

skutečně nejsvrchnějńí, či nikoliv. Navíc v části pánve nejsou pravděpodobně 

faunistické horizonty Barbory vyvinuty.  

Sloņitý je rovněņ vývoj porubských vrstev na východě pánve, kde dochází k 

 redukci mocnosti a změnám faciálního vývoje porubských vrstev, které jsou zde 
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vyčleņovány společně s podloņními jakloveckými vrstvami jako tzv. grodziecké vrstvy 

(Doktorowicz-Hrebnicki 1935). Otázce grodzieckých vrstev, jejichņ vývoj je důleņitý 

pro pochopení paleogeografického vývoje pánve, se věnuji v samostatné kapitole, ale i 

na dalńích místech této práce.  

Jednoduchá definice vedení hranic porubských vrstev tak v praktické realizaci 

vyņaduje alternativní řeńení, v závislosti na vývoji spodní a svrchní hraniční sekvence 

porubských vrstev, ale také svrchní části podloņních jakloveckých vrstev a spodní části 

nadloņních sedlových vrstev (respektive sloje Prokop).  

Tento model litologické stavby vńak neplatí v celé polské části pánve. Lokálně 

v prostoru jejkowické brachysynklinály byly totiņ v nadloņí porubských vrstev 

definovány tzv. jejkowické vrstvy (Jureczka 1988). Rovněņ na východě pánve, jsou 

známy vrty, kde pravděpodobně v důsledku vykliņování sedlových vrstev východním 

směrem, byly v nadloņí porubských vrstev zastiņeny vrstvy rudské (warstwy rudzkie). 

6.2 Korelační horizonty porubských vrstev v pánvi  

Korelační horizonty mají rozhodující význam pro vytvoření představy o 

prostorovém vývoji vrstevní jednotky.  

V porubských vrstvách se jako korelační horizonty (označované v literatuře také 

jako tzv. identifikační vodítka) pouņívají (tab. č. 5):  

 faunistické horizonty,  

 tufogenní horizonty (zejména uhelné tonsteiny),  

 dílčí litologické jednotky,  

 výrazné litologické polohy netufogenního původu.  

 

Význam jednotlivých skupin korelačních horizontů je rozdílný. 
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Tab. č.  5   Důležité identifikační a korelační horizonty porubských vrstev (orig. Sedláčková, s využitím 

prací citovaných v textu). 

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

8 – brakický horizont; 9 – sladkovodní horizont. 
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6.2.1 Faunistické horizonty porubských vrstev 

Faunistické horizonty porubských vrstev byly studovány řadou autorů. Faunu 

z porubských vrstev popisovali jiņ Stur (1875 – 1877), později Klebelsberger (1912) a 

řada dalńích autorů. Podle posledních údajů z české části hornoslezské pánve (Řehoř a 

Řehořová 1985) je v porubských vrstvách vyvinuto 45 faunistických horizontů, z nichņ 

aņ 25 horizontů obsahuje mořskou nebo lingulovou faunu (obr. č. 7, 8).  

Tyto horizonty rozdělil Řehoř (1960) do ńesti skupin.: 

 Skupina faunistických horizontů Filipa (XXII), aņ 4 faunistické horizonty 

z nichņ dva mohou obsahovat mořskou faunu. Tato skupina faunistických 

horizontů se vyskytuje mezi spodní hranicí porubských vrstev a bází zámeckého 

slepence. 

 Skupina faunistických horizontů Koksové (XXIII), aņ 8 faunistických 

horizontů, z nichņ aņ 5 můņe obsahovat mořskou nebo ligulovou faunu. 

Nejstálejńími horizonty faunistické skupiny jsou mořské horizonty sloje Gabriela 

a sloje Koks (Sek). V polské části pánve je horizont Gabriely označován jako 

horizont IVb, a horizont Koksové jako IVa. Stálejńí mořské horizonty se 

vyskytují ve spodní části faunistické skupiny. 

 Skupina faunistických horizontů Konráda (XXIV), aņ 15 faunistických 

horizontů, z nichņ stálejńí jsou mořské horizonty Konráda a Jindřicha a 

sladkovodní horizonty Ivana, Justina a sladkovodní horizont Konráda. Skupina 

je oddělena mocným komplexem pískovců v podloņí sloje Jindřich od podloņní 

faunistické skupiny Koksové. Mohutná poloha pískovců na bázi cyklotémy sloje 

Lotar ji odděluje od nadloņní faunistické skupiny Lotara. Mořský horizont 

Jindřicha je v Polsku označován jako horizont III. V polské části pánve je znám i 

mořský horizont Konráda, označovaný jako horizont IIb. V jeho nadloņí bývá 

vyvinuty dalńí mořský horizont pojmenovaný zde jako Eleonora (IIa). 

 Skupina faunistických horizontů Lotara (XXV), aņ 11 horizontů z nichņ ve 

dvou se můņe nacházet mořská fauna. Tato faunistická skupina je vyvinuta mezi 

pískovcovým komplexem na bázi cyklu sloje Lotar a pískovcovým komplexem 

v nadloņí sloje Natan. Doprovází tedy slojovou skupinu Lotara a Maxe. 
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Faunistické horizonty Lotara jsou nejznámějńí sladkovodní horizonty 

porubských vrstev, které v Polsku jsou označovány jako horizonty Emma. 

Obsahují charakteristicky prostorově zachovanou faunu, často pyritizovanou, 

s převládajícím druhem Porubites lotari. 

 Skupina faunistických horizontů Otakara (XXVI), nepravidelně se 

vyskytující horizonty ve svrchní části porubských vrstev nad mohutným 

komplexem pískovců na bázi cyklotémy sloje Otakar (485 CZE). Známý je 

předevńím horizont v podloņí sloje Otakar, který popsal jako „sladkovodní patro 

sloje Otakar“ Ńusta (1926). Horizont obsahuje chudou mořskou faunu a jeho 

rozńíření je relativně stálé, alespoņ v některých oblastech (Řehoř a Řehořová 

1985). V polské části pánve je znám pod jménem Andrzej (Id). Ve spodní části 

vrstevního sledu odpovídajícího této faunistické skupině se lokálně vyskytují 

sladkovodní horizonty, v nichņ ojediněle se vyskytla i mořská fauna 

 Skupina faunistických horizontů Gaeblera (XXVII), fauna bohatých 

mořských horizontů této skupiny byla v české části hornoslezské pánve popsána 

Sturem (1875 - 1877). Dneńní pojmenování těchto horizontů zavedl Ńusta 

(1926), který popsal horizont Gaeblera jako horizont č. 1 (dneńní spodní patro 

Gaeblera) a horizont Roemera jako horizont č. 2 (dneńní svrchní patro Roemera) 

v překopu Dolu Ņofie v Orlové. Spodní patro Roemera popsali Folprecht a 

Patteisky (1928). V některých vrtech se vyskytují dva horizonty Gaeblera, 

z nichņ původní Ńustův horizont je spodní z této dvojice Gaeblerových 

horizontů. Jeho fauna je druhově nejbohatńí. V polské části pánve popsal faunu 

této faunistické skupiny jiņ v roce 1863 a dále v roce 1870 Roemer (Roemer 

1863, 1870). Jednalo se o spodní horizont Gaeblera a horizonty Roemera (dnes 

v Polsku označované jako horizonty Ia, Ib, Ic). Faunistiská skupina Gaeblera 

obsahuje i dalńí horizonty, které vńak mají lokální vývoj.  Faunistická skupina je 

vyvinuta na větńině plochy posterozivního vývoje porubských vrstev, existují 

vńak místa, kde vyvinuta není (podle Řehoře a Řehořové 1985 schází na příklad 

v těńínské části pánve v Polsku). 

Faunistické horizonty jsou důleņitými identntifikačními vodítky v geologii 

porubských vrstev. Platí to předevńím pro horizonty s mořskou faunou. Zejména 

horizonty Gaeblera a Roemera patří k významným faunistickým horizontům a to nejen 
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pro své regionální rozńíření, ale také pro svou stratigrafickou pozici při stropu paralické 

molasy hornoslezské pánve a hranice mezi namurem A a namurem B. Významné plońné 

rozńíření mají rovněņ mořské horizonty Jindřicha a sloje Koks. Stratigraficky význam 

sladkovodních horizontů není velký. Vyjímku tvoří horizonty sloje Lotar, které jsou 

charakteristické faunou a jejím zachováním, jak jsem jiņ uvedla. V polské části pánve 

studovala faunu porubských vrstev Machłajewska (2002), která publikovala svodný 

litostratigrafický profil porubských vrstev s vyznačením hlavních faunistických 

horizontů, jejich číslováním a charakterizovala i jejich faunistické sloņení. Zavedení 

faunistických skupin (Řehoř 1960) mělo pro litostratigrafii sedimentů hornoslezské 

pánve značný význam. Bohuņel, v dokumentaci starńích vrtů ani ve vrtech z polské části 

pánve tyto skupiny zpravidla nejsou vymezeny.  

 

Obr. č.  7   Ukázka flóry nalezené v porubských vrstvách (orig. Sedláčková). 

Liginopteris stangeri, Lazy, vrt D-84/11, hloubka 313,80 m, sp. Konrád; vzorky zapůjčil Green Gas DPB, 

a. s.. 
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Obr. č.  8   Ukázka fauny nalezené v porubských vrstvách (orig. Sedláčková). 

a) Anthranenetlo Ratondatum (Lazy, vrt D-84, hloubka 316 m); b) Anthraconeko rotundiatum (Lazy, vrt 

D-83, hloubka 339,5 m); vzorky zapůjčil Green Gas DPB, a.s.. 

a) 

 

b) 
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6.2.2 Tufogenní horizonty porubských vrstev 

Tufogenní horizonty porubských vrstev reprezentují uhelné tonsteiny a v menńí 

míře brousky. Tyto korelačně významné horizonty jsou řazeny k horninám 

vulkanogenního nebo smíńeného původu (např. Dopita et al. 1997). V hornoslezské 

pánvi se o nich zmiņuje jiņ Petrascheck (1922) a Folprecht, Patteisky (1928). V české 

části hornoslezské pánve se problematikou tufogenních horizontů systematicky zabýval 

Králík a Dopita, jejich mineralogii studoval Martinec. O jejich sloņení, vzniku a výskytu 

publikovali řadu článků. Nejznámějńí je monografie „Uhelné tonsteiny ostravsko-

karvinského revíru“ (Dopita a Králík 1977) a firemní tisk „Tufogenní horizonty v OKR 

(katalog).“ autorů Horák et al. (1992). V polské části pánve se tufogenními horizonty 

zabývali Hartung (1943), Kuhl (1955), nověji Łapot (1992) a řada dalńích. Podle Dopity 

et al. (1997) bylo v české části hornoslezské pánvi identifikováno 29 poloh uhelných 

tonsteinů a 20 - 30 poloh brousků. V polské části pánve popisuje Łapot (1992) 29 poloh 

uhelných tonsteinů. Počty horizontů se mohou měnit, protoņe kromě moņnosti nových 

nálezů, můņe být jejich počet ovlivņován i případnými chybami v identifikaci a korelaci 

slojí.  

V porubských vrstvách byly od báze směrem do nadloņí, popsány následující 

horizonty uhelných tonsteinů: 

 uhelný tonstein slojky (452 CZE) popsali Horák et al. 1992 v několika 

lokalitách na jihozápadě Karvinska. Slojka s uhelným tonsteinem je vzdálená 

cca 8 m v nadloņí lokálně dobyvatelné sloje Lotar (450). Podle Horáka jde o 

uhelný tonstein vyuņitelný pro lokální korelaci bez větńího regionálního 

významu.  

 uhelný tonstein sloje Neznámá (479 CZE) je znám z dobývacích prostorů dolů 

karvinské oblasti, ale také z průzkumných polí (dnes loņisek) Dětmarovice a 

Dětmarovice-Petrovice. Dopita et al. (1997) tento horizont povaņují za 

nejstálejńí z tufogenních horizontů porubských vrstev na Karvinsku. 

 uhelný tonstein sloje Otakar (485 CZE) je nově nalezený tonstein v důlním 

vrtu D-78/2009 v dobývacím prostoru Lazy na Karvinsku (Martinec et al. 2009). 

Uhelný tonstein tvoří laminu o mocnosti 2-4 mm, ve vzdálenosti 0,84 m nad 
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počvou sloje Otakar. Určení polohy tonsteinu vůči ostatním horizontům není 

v publikaci jednoznačné. Z textu se dá usuzovat, ņe nové zjińtěná poloha 

uhelného tonsteinu leņí 151 m pod počvou sloje Prokop (504 CZE) a cca 75 m 

v podloņí uhelného tonsteinu ve sloji (495).  

 uhelný tonstein sloje Bulfric (495 CZE) je vyvinut přibliņně 80 m pod slojí 

Prokop (504 CZE). Jeho rozńíření je podobné jako tonsteinu sloje Neznámá. 

Dopita et al. (1997) uváději na Frenńtátsku výskyt tonsteinu v blízkosti 

faunistického horizontu, který je povaņován za ekvivalent faunistického 

horizontu Gaeblera. Jeho korelaci s uhelným tonsteinem sloje Bulfric 

vyskytujícím se na Karvinsku vńak povaņují, jak lze usuzovat z textu, za 

nejistou.  

 

Kromě uhelných tonsteinů byly v porubských vrtvách popsány i brouskové 

horizonty. Poznámky o jejich výskytu nacházíme v profilech loņiskových vrtů. Jejich 

identifikační a korelační potenciál je vńak malý. Za zmínku snad stojí pouze poloha 

argilitizovaného tufitu v podloņí sloje Heřman (424 CZE) a tufit sloje Gabriela (499) 

v těsném podloņí spodního horizontu Gaeblera. Podrobnějńí popis těchto i dalńích 

tufitických horizontů uvádí Dopita a Králík (1977), Horák (1991), případně Dopita et al. 

(1997). Z polské části pánve udává Łapot (1992) v porubských vrstvách pouze dva 

horizonty tonsteinů. První z nich byl nalezen ve sloji (626 POL) a druhý ve sloj (610 

POL). Horizont uhelného tonsteinu ve sloji (626 POL) pravděpodobně odpovídá 

uhelnému tonsteinu sloje Bulfric (495 CZE) Tento uhelný tonstein má podle Łapota 

(1992) značný identifikačně-korelační význam. Ekvivalent uhelného tonsteinu ve sloji 

(610 POL) nebyl dosud na území české části hornoslezské pánve nalezen. V jeho 

stratigrafické úrovni není znám z českém části hornoslezské pánve výskyt uhelného 

tonsteinu ani jiného tufitového horizontu.  

Korelační význam tonsteinů byl záhy rozpoznán a uhelné tonsteiny se začaly 

vyuņívat ke korelaci slojí v rámci české i polské části pánve. Korelaci slojí české části 

pánve se slojemi polské části pánve s vyuņitím uhelných tonsteinů se zabýval Králík 

(1964). Porovnány byly čtyři polohy uhelných tonsteinů známé z české části pánve 
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s polskou částí, z toho dvě polohy patřily k jakloveckým vrstvám a dvě k vrstvám 

hruńovským.  

6.2.3 Dílčí litostratigrafické jednotky porubských vrstev 

Dílčí litologické jednotky porubských vrstev popsali Dopita et al. (1997), kteří 

na základě petrografického vývoje rozdělili porubské vrstvy do pěti dílčích 

litologických jednotek (F1, F2, F3, F4, F5). Rozdělení Dopity et al. (1997) navazovalo na 

starńí litologické členění autorů Durčáková a Staņková (in Weiss 1969), kteří rozdělili 

porubské vrstvy do ńesti částí, které označili jako dílčí litostratigrafické jednotky. Stejné 

označení pouņila ve svých pracích i Fialová pro popis litologického vývoje 

jakloveckých vrstev (Fialová et al. 1978a) i pro litologické členění porubských vrstev 

(Fialová et al. 1978b). Porubské vrstvy v citované práci rozdělili do pěti 

litostratigrafických jednotek.  Za ńťastnějńí povaņuji termín dílčí litologické jednotky, 

který pouņili Dopita et al. (1997), protoņe pouņití těchto jednotek pro litostratigrafii je 

více neņ problematické. Hranice jednotlivých dílčích jednotek se totiņ velmi nesnadno 

korektně definují, jejich charakter se v plońe pánve mění, přičemņ variabilní je i vlastní 

litologický vývoj jednotlivých jednotek v pánvi.  

Proto v tomto textu pouņívám termín dílčí litologické jednotky, jak ho pouņili Dopita et 

al. (1997), kteří od spodu porubských vrstev definovali následující litologické jednotky: 

 dílčí litologická jednotka (F1) má spodní hranici identickou se spodní hranicí 

porubských vrstev (strop skupiny faunistických horizontů Barbory), svrchní 

hranice je vedena ve stropu skupiny faunistických horizontů Koksové. Spodní 

část je charakteristická výskytem pískovců, z nichņ nejvýraznějńí je poloha 

litosomu zámeckého slepence. Horní část litologické jednotky je jemnozrnnějńí. 

Část jednotky mezi její spodní hranicí a bází zámeckého slepence bývá 

popisována jako regresní část skupiny mořských horizontů Barbor.  

 dílčí litologická jednotka (F2) má spodní hranici poloņenou do stropu první 

litologické jednotky, svrchní hranice je kladena do svrchní plochy skupiny 

faunistických horizontů Konráda. Jednotka je charakteristická polohami 
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pískovců na své bázi a jemnozrnnějńí sedimentací střední a svrchní části, 

s častějńím vyskytem uhelných slojí.  

 dílčí litologická jednotka (F3) má spodní hranici totoņnou se stropem 2. 

litologické jednotky, její strop je kladen do litologického rozhraní, které Dopita 

et al. 1997 textově neupřesņuje, nicméně z obr. 45 citované publikace lze 

odvodit, ņe svrchní hranici vedou autoři přibliņně ve svrchní plońe faunistické 

skupiny Lotara (XXV). Vývoj této jednotky má litologicky obdobný charakter 

jako podloņní 2. litologická jednotka. Polohy pískovců na bázi jednotky a 

jemnozrnnějńí sedimentace v její střední a svrchní části doprovázená výskytem 

uhelných slojí, jsou pro tuto jednotku typické. 

 dílčí litologická jednotka (F4) má spodní hranici definovanou v litologickém 

rozhraní zmíněném v části věnované třetí litologické jednotce. Svrchní hranice je 

totoņná se svrchní plochou skupiny faunistických horizontů Otakara. 

K problematice vedení svrchní hranice 4. litologické jednotky poznamenává 

Dopita et al. (1997), ņe na Frenńtátsku, kde skupiny faunistických horizontů 

Otakara nejsou vyvinuty, nelze jednotku spolehlivě oddělit od nadloņní 5. 

litologické jednotky. Proto v těchto plochách, na příklad ve výpočtu zásob 

průzkumného pole Frenńtát – západ (podle Dopity et al. 1997), bývá popisována 

společně s nadloņní 5. litologickou jednotkou. Na tento vývoj upozorņuje i 

Fialová et al. (1978b). Spodní část jednotky mívá pískovcový vývoj, střední část 

je charakteristická zastoupením jemnozrnnějńích sedimentů (prachovců) 

s uhelnými slojemi, ve svrchní části se objevují mořské sedimenty jílovců 

s prachovci.  

 dílčí litologická jednotka (F5). má svou spodní hranici ve stropu 4. litologické 

jednotky, svrchní hranice je dána svrchní plochou skupiny faunistických 

horizontů Gaeblera (Dopita et al. 1997). Litologický vývoj jednotky je částečně 

podobný podloņní jednotce. V její svrchní části jsou vńak vyvinuty nejznámějńí 

faunistické horizonty ostravského souvrství ze skupiny faunistických horizontů 

Gaeblera (horizonty Gaeblera a horizonty Roemera). Na Frenńtátsku se uhelné 

sloje v této jednotce vyskytují jen vzácně. Zejména na východě Frenńtátska 

dochází k nárůstu její písčitosti a poklesu mocnosti aņ na 14 m (Dopita et al. 

1997).  



Lenka Sedláčková 

Geologie porubských vrstev hornoslezské pánve (ostravské souvrství, namur) 

   

 70 

Význam litologických jednotek z hlediska jejich vyuņití pro korelaci porubských 

vrstev nelze přeceņovat. Mohou být doplņující pomůckou pro orientaci v profilu 

porubských vrstev, pro podrobnou identifikaci a korelaci, jak je prováděna v případě 

některých mořských faunistických horizontů nebo horizontů tonsteinů, se vńak vyuņít 

nedají. Tuto jejich vlastnost si pravděpodobně dobře uvědomovali Dopita et al. (1997), 

kteří termín „dílčí litostratigrafické jednotky“, který pouņívali Weiss (1969), nahradili 

neutrálním termínem „dílčí litologické jednotky“. K podobnému závěru dońla 

Kandarachevová (2011) i Hýlová (2011), kdyņ shodně uvádějí, ņe litologické jednotky 

mohou mít význam pro geologické práce (např. výpočty zásob) zabývající se menńími 

územními celky, zatímco pro větńí regiony je jejich pouņití problematické. Z hlediska 

litologického vývoje proto mají pro identifikaci a korelaci porubských vrstev (uhelných 

slojí nebo částí vrstevních sekvencí) podstatně větńí význam charakteristické litologické 

horizonty a to nejen horizonty tufogenního původu, které jiņ byly popsány, ale i 

výrazné, plońně rozńířené polohy pískovců, slepenců, jílovců aņ prachovců. 

6.2.4 Výrazné litologické polohy netufogenního původu  

Výrazné litologické polohy netufogenního původu představují významná 

pomocná identifikační vodítka v korelaci porubských vrstev. Tyto polohy zpravidla 

nelze pouņít pro celorevírní identifikaci a korelaci, v menńích regionech, zejména při 

podrobnějńím průzkumu, kdy jiņ existují znalosti o litologickém vývoji vrstevní 

jednotky, jsou vńak často s úspěchem pouņívány. V litologickém profilu porubských 

vrstev lze vymezit takových poloh několik.  

Od báze ke stropu vrstevní jednotky se jako nejvýraznějńí jeví: 

 jednotka zámeckého slepence vytváří litologicky výraznou polohu ve spodní 

části porubských vrstev, v první dílčí litologické jednotce (F1). Litosom středně 

aņ hrubozrných pískovců (místy i jemnozrných) obsahuje v západní části pánve 

při své bázi polohy drobnozrnných a střednězrných slepenců, jejichņ počet i 

mocnost se východním směrem zmenńuje aņ zcela mizí. Dále k východu litosom 

zámeckého slepence je tvořen pouze pískovci různé zrnitosti. Problematikou 

geologické stavby, sedimentologie a vývoje litosomu zámeckého slepence se 

zabývá publikace kolektivu autorů, jehoņ jsem byla členem. Článek s názvem 



Lenka Sedláčková 

Geologie porubských vrstev hornoslezské pánve (ostravské souvrství, namur) 

   

 71 

„Castle Conglomerate Unit of the Upper Silesian Basin (Czech Republic 

and Poland): a record of the onset of Late Mississippian C2 glaciation?” je 

v současné době v recenzním řízení v redakci časopisu Bulletin of Geosciences 

(IF 1,2 v roce 2010). V této disertační práci je článek zařazen na  str. 72 - 91 této 

práce. 

 poloha jílovců a prachovců v sekvenci mořského horizontu Jindřicha, 

představuje litologicky výraznou polohu jemnozrnnějńích sedimentů ve střední 

části porubských vrstev v dílčí litologické jednotce (F2), ve skupině 

faunistických horizontů Konráda (XXIV), v nadloņí mořského horizontu 

Jindřicha. Poloha je ojedinělá svou větńí mocností jílovců a prachovců bez 

výraznějńích pískovcových poloh, coņ v kombinaci s její stálostí (mořský 

horizont Jindřicha je znám i v polské části pánve, jako horizont Henryk) 

umoņņuje její vyuņití jako pomocného identifikačního horizontu porubských 

vrstev.  

 poloha pískovců v podloží sloje Otakar (485 CZE), představuje výraznou 

vnitřně strukturovanou polohu jemnozrnných aņ střednězrnných pískovců, 

relativně stálou, která je vyuņívána jako pomocný identifikační horizont pro 

svrchní část porubských vrstev. Tato poloha bývá v geologických textech někdy 

označována jako „pískovce v podloņí Otakara“.  

 poloha bělavého prokřemenělého pískovce (tzv. ganistr), se vyskytuje 

v podloņí sloje Prokop (504 CZE), v nejsvrchnějńí části porubských vrstev. 

Horizont popsali Dopita a Králík (1971). V jedné z etap vývoje litostratigrafie 

české části hornoslezské pánve byla do tohoto horizontu, který Dopita et al. 

(1997) charakterizují jako fosilní půdu silkrustového typu, poloņena i svrchní 

hranice porubských vrstev. Význam tohoto horizontu pro identifikaci a korelaci 

porubských vrstev relativně sniņuje výskyt celopánevně rozńířených výrazných 

faunistických horizontů Gaeblera a Roemera v jeho blízkém podloņí. Ty jsou 

snáze identifikovatelné neņ vlastní horizont ganistru.  
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NÁZEV:  „Castle Conglomerate Unit of the Upper Silesian Basin (Czech 

Republic and Poland): a record of the onset of Late Mississippian C2 

glaciation?” 

AUTOŘI: Jirásek Jakub, Sedláčková Lenka, Sivek Martin, Martínek Karel, 

Jureczka Janusz. 

VYDÁNO: v recenzním řízení 

ČASOPIS:  Bulletin of Geosciences  

IF: 1,2  v roce 2010 
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6.2.5 Korelační horizonty a identifikační vodítka použitá v práci 

Význam identifikačních vodítek jakloveckých vrstev byl v základních 

obrysech popsán v předchozím textu. Porubské vrstvy jsou ve svém vývoji na západě 

pánve charakteristické svou cyklickou stavbou a relativně častým výskytem mořských 

horizontů v nadloņí slojí. Jejich součástí jsou také jedny z nejvýraznějńích mořských 

horizontů ostravského souvrství hornoslezské pánve nacházející se ve skupině 

faunistických horizontů Gaeblera.  

Ze sladkovodních horizontů jsou pro identifikaci a korelaci vyuņívány 

předevńím faunistické horizonty Lotara. Významný identifikační a korelační potenciál 

mají nepochybně uhelné tonsteiny. Jejich polohy jsou vńak systematicky vyhledávány 

aņ po zjińtění  jejich významu pro identifikaci a korelaci vrstevních jednotek uhelných 

pánví. V dokumentaci starńích vrtů proto uhelné tonsteiny nenacházíme. Polohy tufitů, 

ale i dílčí litologické jednotky mají pro identifikaci a korelaci porubských vrstev malý 

význam, podobně jako polohy sapropelitů v uhelných slojí, které jsou známy v polské 

(např. Lipiarski et al. 2004) i české (např. Rojáková et al. 2007) části pánve.  

V této práci jsem pro identifikaci a korelaci porubských vrstev pouņila 

kombinaci vńech popsaných vodítek. Opírala jsem se předevńím o faunistické horizonty, 

pouņívala jsem vńak i skupiny faunistických horizontů, jak je zavedl Řehoř (1960). 

Skupiny faunistických horizontů jsou vńak v dokumentaci vrtů identifikovány pouze u 

novějńích vrtů v české části pánve, přičemņ v polské části pánve zavedeny nejsou. Proto 

pro celopánevní korelaci byly pouņívány předevńím faunistické horizonty s mořskou 

faunou. Ńlo zejména o následující horizonty (uvedeny jsou polské názvy, české názvy 

jen v případě rozdílného označení): Gaebler spodní (Ia–POL), Roemer vrchní (Ib-POL), 

Roemer spodní (Ic-POL), Eleonora (IIa-POL) horizont v blízkém nadloņí horizontu 

Konráda, sporadicky se vyskytuje i  v české části pánve, Konrad (IIb-POL), Henryk 

(III-POL) odpovídá horizontu Jindřich (CZE), Koks (IVa-POL), Gabriela (IVb-POL), 

Barbara (V-POL) v české části pánve Barbora.  

Ze sladkovodních horizontů pak horizonty Emma (POL), které odpovídají 

faunistickým horizontům Lotara (CZE). Problémem vyuņití uhelných tonsteinů pro 

celopánevní korelaci je jejich absence v profilech starńích vrtů, jak jsem jiņ v textu 

uvedla. Jejich výskyt je tedy v mnou zpracované dokumentaci ojedinělý, zpravidla 
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vázaný na jednotlivé vrty. Přesto jejich výskyt představuje cennou informaci pro 

orientaci ve vrstevním sledu porubských vrstev (litologicko-korelační profily, přílohy 1-

7). Pro orientaci ve vrstevním profilu porubských vrstev napomáhá i přítomnost 

výrazných litologických poloh, zejména výskyt jednotky zámeckého slepence a polohy 

jílovců a prachovců v sekvenci mořského horizontu Jindřicha. Dílčí litologické 

jednotky, podobně jako petrograficky odlińné polohy uhlí ve slojích (např. sapropelity), 

mají, jak jsem jiņ uvedla, pouze lokální význam.  

6.3 Litologicko-korelační profily porubskými vrstvami 

v pánvi 

Spektrum existujících identifikačních vodítek porubských vrstev vyņaduje 

důsledně při korelaci vycházet z provedené korelační analýzy a identifikaci a korelaci 

zaloņit na kombinaci jednotlivých skupin identifikačních vodítek. Přitom je nezbytné 

respektovat rovněņ charakter plońného vývoje vrstevní jednotky v jednotlivých 

oblastech a částech pánve. To byl hlavní důvod, proč jsem mezi grafické výstupy 

pouņité v práci zařadila rovněņ litologicko-korelační profily porubskými vrstvami. 

Význam litologicko-korelačních profilů ve studiích vyuņívajících modelování 

vyvoje geologických parametrů je nezastupitelný. Jsou totiņ grafickými podklady, které 

v detailu a na konkrétních datech, nedotčených postupy počítačového modelování, 

dokumentují vývoj geologických parametrů tak, jak byl zaznamenán při pořizování 

prvotní dokumentace. Litologicko-korelační profily lze tedy chápat jako dokumentaci 

verifikující v podstatě výsledky modelování, která dává realizovaným modelům určitý 

reálný rámec, ve kterých by se teoreticky měly jejich výsledky pohybovat.  

V práci sestavené litologicko-korelační řezy zásadně vycházejí z profilů 

průzkumných vrtů a záměrně nepouņívají tzv. svodné profily, protoņe ty jsou v podstatě 

určitou modelovou představou autorů, která můņe a nemusí odpovídat reálné situaci.  

Vrty pouņité v těchto profilech musí splņovat dva základní poņadavky: 

 profily vybraných vrtů nesmí být zkresleny vlivem tektonických poruch, eroze 

ani vyńńími úklony vrstev; 
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 vrty musí být vybrány tak, aby jejich spojnice vytvářely profily, jejichņ průběh 

je orientován ve směru nejdůleņitějńích změn sledovaných geologických 

parametrů v pánvi. 

 

S ohledem na očekávaný průběh vývoje geologických parametrů byl proto 

hlavní směr litologicko-korelačních profilů zvolen přibliņně ve směru Z-V. Dva profily 

byly pak sestaveny ve směru S-J, aby propojovaly jednotlivé profily směru Z-V a 

zaručily vzájemnou integritu sestavených profilů. Celkem jsem vypracovala 6 

litologicko-korelačních profilů (přílohy 2-7). Jejich lokalizace v pánvi a vzájemný vztah 

(obr. č. 6, příloha č. 1).  

Vrty z české části hornoslezské pánve byly vybrány z databáze vrtů oddělení 

loņisek nerostných surovin, vrty z polské části pánve byly zapůjčeny PIG Sosnowiec. 

Pro sestavení litologicko-korelačních profilů bylo nutno vrty předem upravit. Původní 

profily bylo nutno jednak „zjednoduńit“, jednak v nich zvýraznit informace, které jsou 

pro interpretaci geologické stavby vrstevní jednotky významné. Jednalo se předevńím o 

identifikační vodítka, jak jsem je popsala v předeńlé kapitole. Profily vrtů byly proto 

doplněny o značky výskytu mořské, brakické a sladkovodní fauny, uhelných tonsteinů a 

brousků, flóry a zuhelnatělých zbytků rostlin, uhelných poloh a jejich mocností, 

kořenových půd, případně dalńích významných geologických fenomenů. Nově pořízená 

grafická dokumentace profilů vrtů byla sestavena v měřítku, které umoņņuje racionální 

práci se sestavenými litologicko-korelačními profily. Tato operace vyņaduje citlivý 

autorský přístup. Proto byla provedena „ručně“, bez pouņití výpočetní techniky. „Nové 

profily vrtů“, podobně jako výsledné litologicko-korelační profily byly sestaveny 

v softwarovém prostředí CorelDRAW X3.  
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7 METODIKA PRÁCE 

Z metodického hlediska navazuje moje disertační práce na metodiky zpracování 

a vyhodnocování dat o geologii uhelných pánví, které pro potřeby výzkumu geologie 

hornoslezské pánve zpracovali pracovníci oddělení nerostných surovin a 

geoinformatiky Institutu geologického inņenýrství HGF VŃB-Technické univerzity 

Ostrava. Tyto metodiky jsou popsány v řadě publikací, výzkumných zprávách i 

v graduačních pracích. Jejich podrobnou charakteristiku lze nalézt v disertačních 

pracích Hýlové (2011) a Kandarachevové (2011). Metodickým otázkám výzkumu 

vrstevních jednotek hornoslezské pánve byla věnována také publikace Kandarachevové 

et al. (2008), jíņ jsem byla spoluautorkou. V následujícím textu proto pojednám pouze o 

nejdůleņitějńích metodických otázkách mého výzkumu.  

Výzkum geologické stavby a vývoje vrstevních jednotek hornoslezské pánve má 

z hlediska práce s daty a informacemi obecně následující vnitřní strukturu a logickou 

posloupnost řeńení (Kandarachevová 2011, upraveno): 

 výběr a volba studovaných parametrů; 

 posouzení dostupnosti údajů, jejich mnoņství, hodnověrnost, aj.; 

 vytvoření datových souborů jednotlivých parametrů; 

 statistické testy datových souborů; 

 prostorové modelování vývoje jednotlivých parametrů; 

 vytvoření dílčích mapových podkladů pro tvorbu map vývoje jednotlivých 

parametrů; 

 vytvoření map vývoje sledovaných parametrů (tvorba publikovatelných 

mapových výstupů vývoje sledovaných parametrů); 

 interpretace mapových výstupů v textové formě (článek, zpráva aj.). 

 

Výzkum geologie vrstevních jednotek hornoslezské pánev vyuņívá kombinaci 

technických postupů a softwarových prostředků. Výzkum geologických fenoménů 
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rozlehlých uhelných pánví vņdy představuje práci s rozsáhlými soubory dat Z věcného 

hlediska lze metodické otázky studií tohoto typu rozdělit na oblasti (etapy): 

 práce s daty; 

 modelování vývoje geologických parametrů a jejich vizualizace; 

 tvorba výstupních mapových podkladů. 

7.1 Práce s daty – datové soubory a výběr sledovaných 

parametrů  

Větńina dat pouņitých v této práci byla získána průzkumnými vrty z povrchu, 

menńí část důlními vrty a dalńími průzkumnými a těņebními metodami. To je způsobeno 

tím, ņe pouze malá část výskytu porubských vrstev byla hornicky zpřístupněna. 

Průzkumné vrty v hornoslezské pánvi byly realizovány v dlouhém časovém období. 

Důsledkem toho je současný stav, kdy geologická interpretace jednotlivých vrtných 

profilů není jednotná. Můņe se lińit na příklad ve vymezení hranic vrstevních jednotek, 

v identifikaci faunistických horizontů, ale také v určování mocnosti slojí a jejich 

identifikaci. Proto byla v úvodu prací provedena reinterpretace vńech vrtných profilů, 

sjednocení jejich vyhodnocení a uvedené nepřesnosti byly odstraněny, pokud to jejich 

charakter umoņņoval. 

Současná geologie a sedimentologie uhelných pánví vyuņívá řadu parametrů. 

Některé z nich mohou být obtíņně pouņitelné, protoņe počet jejich hodnot ve zkoumané 

pánvi je malý a jejich distribuce je velmi nerovnoměrná. U jiných parametrů existuje 

naopak velké mnoņství hodnot, coņ přináńí odlińné problémy při jejich vyuņívání. Volba 

parametrů v konkrétní studii je dána charakterem a zaměřením řeńeného úkolu, přesto je 

posouzení dat z hlediska jejich dostupnosti jiņ ve fázi úvah o řeńení geologického 

problému velmi důleņité.  

V souboru parametrů vyuņívaných ke studiu historie vývoje jednotlivých 

vrstevních jednotek uhelných pánví existuje skupina parametrů, které jsou pro vytvoření 

obrazu o jejich  vývoji i vývoji sedimentární pánve rozhodující.  
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Parametry tohoto typu jsem pouņila rovněņ v této práci. Jednalo se o: 

 mocnost vrstevní jednotky; 

 písčitost vrstevní jednotky; 

 uhlonosnost slojí o mocnosti vyńńí neņ 10, 40 cm; 

 celková mocnost slojí o mocnosti vyńńí neņ 10, 40, 80 cm. 

 

V publikovaných článcích, které jsou součástí této práce, byly pouņity i dalńí 

geologické parametry, jejichņ význam je v textu článků vysvětlen.  

Výzkum historie vývoje vrstevních jednotek rozlehlých uhelných pánví vyuņívá 

rozsáhlých souborů dat. Základem práce s těmito daty je proto tvorba databází hodnot 

jednotlivých parametrů. Pro uchovávání číselných hodnot parametrů jsem pouņila 

Microsoft Office Excel (pouņívají se vńak i jiné databázové prostředky na příklad 

Microsoft Office Access, Orace aj.). Tvorbě číselných databází předcházelo sestavení 

databáze profilů průzkumných vrtů z hornoslezské pánve. Tato databáze (jedná se o 

soubor skenovaných profilů průzkumných vrtů z povrchu, v menńí míře i důlních vrtů), 

na jejíņ tvorbě jsem se podílela, je dlouhodobě vytvářena pracovníky oddělení 

nerostných surovin a geoinformatiky Institutu geologického inņenýrství HGF VŃB-

Technické univerzity Ostrava a je trvale doplņována. 

Práce s hodnotami geologických parametrů vyņaduje provedení statistických 

testů datových souborů. K tomu účelu jsem pouņila vybraných programových modulů 

softwarového produktu firmy Golden Software, Inc. Významnou součástí těchto testů je 

zjińtění odlehlých hodnot ve vyhodnocovaných souborech dat a jejich případnou 

eliminaci před vlastní tvorbou modelů prostorového vývoje studovaných parametrů. 

Vylučování odlehlých hodnot je ovńem ve studiích typu této disertační práce značně 

komplikovaným problémem s ohledem na charakter zpracovávaných dat, ale i 

s ohledem na skutečnost, ņe správnost či nesprávnost odlehlých hodnot zpravidla nejde 

v reálných situacích ověřit nezávislým způsobem.  

Práce s daty je nejen sloņitá, ale i časově náročná část výzkumu historie vývoje 

uhelných pánví. Shromáņdění potřebné dokumentace, ověření správnosti zjińtěných 
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hodnot sledovaných parametrů a v neposlední řadě také často nutná reinterpretace 

vrtných profilů či jiné dokumentace, způsobuje, ņe kvalita prací v této etapě často 

rozhoduje i o kvalitě celé práce.  

7.2 Modelování vývoje geologických parametrů a jejich 

vizualizace 

Databázové soubory hodnot geologických parametrů jsou v druhé etapě prací 

podkladem pro tvorbu modelů prostorového vývoje sledovaných geologických 

parametrů. S ohledem na mnoņství zpracovávaných dat bylo sestavení modelů 

provedeno automatizovaným způsobem. V oddělení nerostných surovin se pouņívá pro 

vytváření modelů prostorového vývoje geologických parametrů programového produktu 

InRoadsSite firmy Bentley Systems v kombinaci se SW  produktem MicroStationu 

stejné firmy, ve kterém jsou vytvářeny mapové výstupy vývoje sledovaných parametrů. 

Modelování prostorového vývoje vybraných geologických parametrů bylo 

provedeno pomocí izolinií, konstruovaných lineární interpolací (metodou triangulace) 

mezi body o známé hodnotě daných parametrů. Metoda extrapolace umoņnila rozńířit 

matematický model i na plochy vně interpolovaných ploch. S rostoucí vzdáleností od 

hranice plochy interpolace ovńem klesá přesnost modelu. Proto v těchto plochách byly 

výsledky modelování pečlivě posuzovány a případně i upraveny. Proto také byl pro 

modelování vybrán programový produkt InRoadsSite, který umoņņuje vytvořený model 

nejen automatizovaně vytvořit, ale také následně upravovat a tak do tvorby modelu 

vnést rovněņ osobní interpretaci autora a jeho geologický názor.  

Modely vývoje geologických parametrů jsou značně ovlivņovány rozmístěním a 

hustotou hodnot modelovaného parametru v plońe. Oba tyto ukazatele rozhodují o 

metodice, která bude pro vytvoření modelu pouņita.  

V tomto smyslu rozděluje například Kandarachevová (2011) plochu modelu do 

tří částí (typů): 

 plocha prvého typu (vývoj parametru odvozen metodou interpolace). Plocha 

je vymezena spojnicí dokumentačních bodů. Rovněņ uvnitř plochy se 
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v přiměřené hustotě nacházejí dokumentační body, v nichņ jsou známy hodnoty 

modelovaného parametru. 

 plocha druhého typu (vývoj parametru odvozen metodou extrapolace). 

Plocha přiléhá k plońe prvního typu. Dokumentační body s hodnotami 

modelovaného parametru se v plońe druhého typu vyskytují pouze na společné 

hranici s plochou prvého typu. V pracích obsahující modely se větńinou uvádí 

vzdálenost od hranice plochy s plochou prvého typu, do které autoři povaņují 

odvozený vývoj parametru jeńtě za extrapolovaný. V případě této práce lze za 

vnějńí hranici plochy extrapolace povaņovat posterozivní hranici vývoje 

porubských vrstev. 

 plocha třetího typu (vývoj parametru má charakter odborného odhadu). 

Plocha třetí typu lemuje plochu druhého typu. Na hranicích této plochy, ani 

uvnitř plochy se nevyskytují ņádné hodnoty modelovaného parametru. Odvození 

vývoje parametru v plońe třetího typu má charakter odborného odhadu.  

 

Věrohodnost sestavených modelů vyjadřuje mapa znázorņující rozloņení 

uvedených typů ploch v hranicích modelu. Na obr. č.  9 je uvedena tato mapa pro studii 

geologie porubských vrstev hornoslezské pánve, která je obsahem této práce. 

Cílem modelování není odvodit přesné hodnoty parametrů, ale zjistit základní 

trendy vývoje geologických parametrů v plońe pánve a s jejich pomocí vytvořit obraz 

vývoje zkoumaného geologického fenoménu (vrstevní jednotky, uhelné sloje aj.). Dle 

mého názoru, pouņité metody modelování prostorového vývoje hodnot geologických 

parametů tento základní cíl splnily.  

7.3 Tvorba výstupních mapových podkladů 

Vytvořené modely vývoje parametrů ve své prvotní podobě nejsou vhodné pro 

přímou prezentaci ve zprávách, publikacích aj. Proto jsou modely zpravidla 

začleņovány do předpřipravených mapových podkladů, vytvořených pomocí CAD 

programových prostředků (při zpracování této práce bylo pouņito SW produktu  
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Obr. č.  9    Věrohodnost sestavených modelů podle typu ploch v ČHP (orig. Sedláčková). 
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MicroStation firmy Bentley). Tímto propojením jsou vytvářeny vizualizace modelů v 

publikovatelné kvalitě, případně vytvářeny i mapové podklady výskytu geologických 

fenoménů, jejichņ výskyt nebyl zpracován prostředky modelování, ale jinými postupy.  

Mapové podklady, včetně mapových podkladů této disertační práce, vznikají 

sloučením tzv. dílčích mapových podkladů. Dílčí mapové podklady jsou sloņeny 

z jednoho nebo více referenčních výkresů, které zobrazují vņdy jednu skupinu objektů 

(např. řeky, sídla, průzkumné vrty aj.).  

V této práci byly pouņity následující dílčí mapové podklady: 

 topografický dílčí mapový podklad je větńinou vytvářen společný pro vńechny 

mapy studie. Jeho náplņ je určována zaměřením studie. V této práci je to 

souřadnicová síť, státní hranice, obrysy významných sídel, řeky, cesty, případně 

jiné. Jde převáņně o objekty, které představují orientační prvky v plońe 

hornoslezské pánve, případně jsou v textu vyuņívány pro lokalizaci 

popisovaných geologických fenoménů nebo jsou podle nich pojmenovány 

některé prvky geologické stavby (např. karvinská dílčí pánev). 

 geologický dílčí mapový podklad zobrazuje výskyt geologických fenoménů 

v pánví majících souvislost s řeńenou problematikou. Ve studiích, které se 

zabývají geologii uhelných pánví, jsou to na příklad posterozivní hranice 

uhlonosného karbonu a plońného vývoje jednotlivých vrstevních jednotek 

v pánvi, průběh významných tektonických linií aj.. 

 dílčí mapový podklad hodnoceného parametru zobrazuje buď model 

prostorového vývoje sledovaného parametru zpracovaný pomocí SW 

programového produktu (v nańem případě InRoads Site), případně vývoj 

geologického fenoménu v pánvi zpracovaný jinými metodami.  

 

Vyuņití programových prostředků v geologických studiích uhelných pánví nejen 

racionalizuje tvorbu grafické dokumentace, ale do určité míry i mění její charakter. 

Kromě moņnosti aktualizace, umoņņuje vytvářet mapy různých měřítek (při zachování 

stejné přesnosti grafických výstupů), po doplnění o dalńí dokumentaci lze pořizovat 

podklady pro detailní studie vývoje v určitých oblastech a podobně.  
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7.4 Metodika přípravy dat a modelů použita v disertační 

práci 

Má disertační práce je zaloņena předevńím na geologické dokumentaci vrtů 

z povrchu, vybraných důlních vrtů a důlních jam. Profily vrtů byly převzaty z databáze 

geologických profilů průzkumných vrtů z hornoslezské pánve oddělení nerostných 

surovin a geoinformatiky Institutu geologického inņenýrství HGF VŃB-Technické 

univerzity Ostrava.  

Vrty, které zastihly porubské vrstvy byly rozděleny do 2 základních skupin: 

 vrty s úplným vývojem porubských vrstev (tzv. úplné vrty) slouņily jako 

výchozí zdroje dat (hodnot) pro modelování vývoje jednotlivých parametrů. 

 vrty s neúplným vývojem porubských vrstev (tzv. neúplné vrty), představují 

vrty, které z různých důvodů nezastihly úplný profil porubských vrstev. Mohou 

nastat obecně tři případy: (1) schází svrchní část sekvence porubských vrstev, 

(2) schází spodní část sekvence porubských vrstev, (3) schází část vrstevní 

sekvence mezi spodní svrchní hranicí vrstevní jednotky. Příčiny tohoto stavu 

mohou být různé. K nejčastějńím patří eroze svrchní části vrstevní jednotky, 

nedovrtání vrtu do hloubky výskytu spodní hranice vrstevní jednotky, redukce 

(nebo naopak opakování) části vrstevní sekvence v důsledku tektonických 

poruch aj. Neúplné vrty byly pouņity pro modelování pouze v případech, kdy 

rozsah redukce vrstevní sekvence porubských vrstev nebyl velký a to téměř 

výlučně pro modelování vývoje mocnosti porubských vrstev. Mocnost chybějící 

části vrstevní sekvence byla odvozena na základě korelace a porovnáním 

s úplnými vrty v nejbliņńím okolí. Pro odvození hodnot písčitosti a uhlonosnosti, 

stejně jako celkové mocnosti uhelných poloh vrstevní jednotky, vńak neúplné 

vrty byly pouņívány jen ve zcela výjimečných případech. Pro získání hodnot 

těchto geologických parametrů jsou potřebné úplné profily vrstevní jednotky. 

 

Výsledky modelování prostorového vývoje sledovaných geologických 

parametrů porubských vrstev byly také porovnány  s profily starých archivních vrtů, 

jam i překopů, ale také s dokumentací obsaņenou v monografii kamenouhelných dolů 



Lenka Sedláčková 

Geologie porubských vrstev hornoslezské pánve (ostravské souvrství, namur) 

   

 103 

ostravsko-karvinského revíru z roku 1928 i s dokumentací výpočtu zásob dolu J. Fučík 

z roku 1998. 

Zejména v polské části pánve, kde z různých důvodů je hustota dokumentačních 

bodů podstatně niņńí kapitola 5.2), byly hojně pouņity i data z polských monografických 

prací (na příklad Kotas a Malczyk 1972a, 1972b aj.). K tomu, aby práce hodnotící vývoj 

vybraných geologických parametrů porubských vrstev v rozsahu celé hornoslezské 

pánve mohla vůbec vzniknout, významně přispěla i spolupráce s pracovníky PIG 

Sosnowiec. Přesto je třeba zdůraznit, ņe vývoj sledovaných geologických parametrů 

v polské části pánve vychází z podstatně niņńí hustoty dokumentačních bodů neņ 

v české části pánve.  

Základní soubor dokumentačních bodů o vývoji porubských vrstev v celé 

hornoslezské pánvi (převáņně vrtů z povrchu) obsahuje celkem 242 vrtů, z toho 54 vrtů 

ověřilo porubské vrstvy v úplném vývoji. 

Vybrané profily vrtů byly rovněņ pouņity pro  sestavení  korelačních profilů 

porubskými vrstvami hornoslezské pánve. Korelační profily byly nakresleny 

v programu CorelDraw X3. Jejich hlavním účelem je vyńetření vývojových trendů 

hlavních geologických parametrů porubských vrstev v plońe hornoslezské pánve. Jde 

v podstatě o druhý pohled na vývoj porubských vrstev, který není závislý na 

modelování geologických parametrů pomocí výpočetní techniky. Slouņí předevńím k 

verifikaci počítačově sestavených prostorových modelů (obr. č. 10 - 21). Při modifikaci, 

úpravách a verifikaci modelů geologických parametrů, se projevil v plném rozsahu 

význam této klasické geologické dokumentace pro studium vývoje uhelných pánví. 

K významným objektům, které jsou obsaņeny v mapových podkladech této 

práce, patří státní hranice mezi Českou republikou a Polskem a hranice posterozivní 

plochy výskytu porubských vrstev. Ta, jak jiņ bylo uvedeno, byla konstruována s 

pouņitím 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 porubských vrstev v polské části pánve, byla 

sestavena podle geologické mapy hornoslezské černouhelné pánve (Jureczka et al. 

1995). Východní hranice porubských vrstev v polské části pánve je předpokladem 

vytvořeným na základě průzkumných vrtů. S ohledem na sloņité prostorové vztahy 
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k podloņní vrstevní jednotce a nízký stupeņ prozkoumanosti v této části pánve, je 

průběh této hranice zatíņen značnou nejistotou. Z prostorového vývoje vrstevní jednotky 

vńak předpokládám, ņe jde o hranici vyklínění porubských vrstev.  
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8 MOCNOST PORUBSKÝCH VRSTEV  

Analýza vývoje mocnosti pánevních sedimentů patří k základním 

sedimentologickým analýzám nezbytným pro studium historie jejich vývoje. Prostorový 

vývoj mocností vrstevních jednotek hornoslezské pánve byl předmětem  několika prací. 

Vývoj mocností porubských vrstev v české části hornoslezské pánve zpracovali na 

příklad Dopita et al. (1997), kteří mocnost porubských vrstev znázornili formou izolinií, 

přičemņ zobrazili vývoj preerozivní mocnosti v hranicích posterozivního rozsahu 

výskytu porubských vrstev.  

Mocnost porubských vrstev v jednotlivých posterozivních výskytech porubských 

vrstev v české části pánve (odděleně pro jejich spodní a svrchní část - hranici autoři 

poloņili do stropu faunistické skupiny Konráda) zpracovali Fialová et al. (1978b). 

Naprostá větńina prací, s výjimkou práce Havleny (1977, 1982), se vńak zabývala pouze 

českou nebo polskou částí pánve.  

8.1 Problémy konstrukce map mocností porubských vrstev 

Hlavní problémy tvorby datové základny hodnot mocnosti porubských vrstev 

byly diskutovány v předchozích kapitolách. Jednalo se předevńím o problematiku určení 

spodní a svrchní hranice vrstevní jednotky v různých geologických situacích (kapitola 

6.1) a přijetí jednotné hranice mezi jakloveckými a porubskými vrstvami, alespoņ pro 

potřeby této práce (kapitola 4.2).  

V této kapitole jsem navrhla poloņit tuto hranici do stropu skupiny faunistických 

horizontů Barbory, coņ v zásadě odpovídá koncepci litostratigrafie ostravského 

souvrství v české části pánve, kde sedimentární vývoj kaņdé litostratigrafické jednotky 

zavrńuje výrazný komplex sedimentů s mořskými horizonty.  

K základním geologickým podmínkám konstrukce map mocností porubských 

vrstev vńak nepochybně patří i otázka přístupu k problematice “tzv. východních vývojů 

vrstevních jednotek” v polské části pánve. V případě porubských vrstev je situace 

komplikován tím, ņe porubské vrstvy jsou v rámci tohoto vývoje definovány jako jedna 

vrstevní jednotka (vrstvy grodziecké) společně s jakloveckými vrstvami.  
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Problém se proto rozpadá do dvou částí: 

 vymezení svrchní části grodzieckých vrstev odpovídající porubským vrstvám 

proti podloņní části odpovídající vrstvám jakloveckým; 

 vymezení hranice mezi porubskými vrstvami a grodzieckými vrstvami. 

 

Teoreticky proto existují dva způsoby přístupu k analýze mocnosti, ale i dalńích 

sedimentologických parametrů:  

 vytvořit modely společně pro porubské a grodziecké vrstvy a následně řeńit 

otázku vymezení hranice mezi vrstami porubskými a grodzieckými; 

 vytvořit modely odděleně pro porubské a grodziecké vrstvy.  

 

Na základě zhodnocení cílů mé disertační práce, i stavu definování spodní a 

svrchní hranice grodzieckých vrstev, i hranice mezi porubskými vrstvami a jejich 

reprezentantem v rámci grodzieckých vrstev jsem se rozhodla pro první alternativu. Ta 

umoņņuje oddělit a řeńit samostatně otázku hranice mezi porubskými vrstvami a jejich 

reprezentantem v rámci grodzieckých vrstev na základě výsledku modelování vývoje 

vńech studovaných parametrů. Vytváří se tak prostor pro podrobnějńí analýzu 

východního vývoje porubských vrstev, včetně plońného vývoje i případného zasahování 

grodzieckých vrstev na území české části hornoslezské pánve. Předevńím to vńak 

umoņņuje vytvořit model vývoje neděleného depozičního prostředí pánve v období 

vzniku porubských vrstev, které nepochybně bylo jednotné a nediferencované na oblast 

vzniku porubských a grodzieckých vrstev. Vytvoření takového modelu je jedním z cílů 

mé disertační práce.  

8.2 Změny mocnosti porubských vrstev a jejich interpretace 

 Model vývoje preerozivních mocností porubských vrstev je zpracován v mapě 

na obr. č. 10. Vývoj mocností je v této mapě vyjádřen izoliniemi, které jsou 

konstruovány v intervalu dvě stě metrů.  
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Obr. č.  10   Vývoj mocnosti porubských vrstev v hornoslezské pánvi (orig. Sedláčková). 
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Prostorový model izolinií mocnosti porubských vrstev lze charakterizovat 

následujícím způsobem:  

 Základní směr průběhu izolinii mocnosti porubských vrstev v hornoslezské 

pánvi je SSV-JJZ. Mocnost vrstevní jednotky se ve směru k JV zmenńuje. 

V polské i české části pánve mají izolinie mocnosti sice malou, ale přesto 

zřetelnou tendenci k vyklenování směrem k JV. V podbeskydské oblasti jiņ tato 

tendence není příliń markantní.  

 Popsaný hlavní směr průběhu izolinií je poruńen pouze v pásu směru SSZ-JJV, 

který se ve své jiņní části stáčí do směru ZSZ-VJV. Tato zóna sníņených 

mocností se začíná projevovat jz. od města Rybnik a zaniká JV od města Těńín. 

 Gradient izolinií mocnosti je v polské části pánve mnohem mírnějńí neņ v české 

části pánve. Zejména na jihu ostravsko-karvinské oblasti a v podbeskydské 

oblasti dochází ke zřetelnému nárůstu gradientu mocnosti.  

 

Z hlediska vývoje hodnot mocnosti porubských vrstev v hornoslezské pánvi 

vyplývají ze sestaveného modelu následující vztahy: 

 Mocnosti sedimentů porubských vrstev dosahují největńích hodnot podél jejich 

západní posterozivní hranice. Platí to v podstatě v celém jejím průběhu od 

Frenńtátska aņ do okolí Gliwic na SZ polské části pánve. Tento vývoj je 

z modelu dobře patrný. Nejvyńńí hodnoty mocnosti porubských vrstev v  západní 

části pánve přesahují 900 metrů.  

 Sestavené modely vývoje mocnosti porubských vrstev neprokázaly uzavírání 

izolinií mocnosti při západní hranici porubských vrstev, které by teoreticky 

mohlo odpovídat přítomnosti západního křídla původní pánevní struktury. Na 

základě nových poznatků zůstávají izolinie naopak otevřené, takņe v intervalu 

sedimentů porubských vrstev nemáme důkazy pro existenci západního kříádla 

v dnes zachovaných sedimentech porubských vrstev. 

 Od západní poserozivní hranice porubských vrstev, přibliņně směrem k JV aņ 

VJV, se mocnost porubských vrstev sniņuje, přičemņ intenzita poklesu mocnosti 
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je menńí v polské části pánve neņ v české. Největńí intenzita redukce mocnosti 

existuje na jihu podbeskydské oblasti.  

 Pokles mocnosti východním směrem má za následek, ņe přibliņně ve vzdálenosti 

východně od linie spojnice měst Myslowice, Oświęcim a Pszcyna porubské 

vrstvy začínají postupně redukovat svou mocnost aņ posléze vykliņují. Tento jev 

je vńak dále komplikován erozí, takņe přesné určení hranic není moņné. 

Očekávaný průběh vyklínění porubských vrstev je patrný ze sestaveného modelu 

vývoje mocností porubských vrstev a je rovněņ potvrzen i v  litologicko-

korelačních profilech (příloha č. 1 - 4). Vyklínění porubských vrstev je známo 

pouze z polské části pánve. Jiņním směrem jiņ jeho průběh nelze doloņit, je vńak 

zřejmé, ņe se tato hranice musela nacházet východně od dneńní posterozivní 

hranice výskytu porubských vrstev, to je v plońe, kde dnes jsou porubské vrtsvy 

erodovány. Průběh hranice vyklínění porubských vrstev na východě polské části 

pánve je výsledkem konstrukce v závislosti na lokalizaci pozitivních a 

negativních vrtů. Přesto je vhodné zdůraznit, ņe vyklínění porubských vrstev ve 

východní části pánve je vrtnou dokumentací prokázáno. 

 Redukce mocnosti porubských vrstev východním směrem postihuje různé části 

vrstevního sledu v závislosti na pozici v pánvi. Na příklad pro východ 

frenńtátska je typická redukce vrstevního sledu mezi bází porubských vrstev a 

litosomem zámeckého slepence (litologicko-korelační profil v příloze č. 1). Na 

Karvinsku naopak dochází k celkové redukci mocnosti vrstevní jednotky 

(litologicko-korelační profil v příloze č. 2). Sloņitějńí je vývoj v Polsku, kde jsou 

zachovány i silně redukované vývoje v zóně vykliņování vrstevní jednotky 

(grodziecké vrstvy). 

 Základní obraz průběhu isopach mocnosti porubských vrstev v hornoslezské 

pánvi (předevńím jejich zhuńťování jiņním směrem) signalizuje moņnost 

zuņování pánve směrem k jihu.  

 V sestaveném modelu mocností porubských vrstev jsem nepozorovala vliv 

strukturní stavby podloņí pánve. V průběhu izolinií se neprojevuje vliv orlovské, 

ani michálkovické struktury, ani příčných struktur (např. kopřivnicko-třinecké 

příčné elevace). Vliv tzv. synsedimentární tektoniky na sedimentární výplņ 
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pánve patřil v polovině minulého století k velmi frekventovaným otázkám. 

Pomocí synsedimentární tektoniky se vysvětlovala řada jevů ve vývoji 

vrstevních jednotek. Na abcenci jejího vlivu na vývoj porubských vrstev 

upozornil jiņ Brieda (1972), ale také Havlena (1977). 

Sestavený model vývoje mocností porubských vrstev v hornoslezské pánvi lze 

srovnávat pouze s modelem Havleny (1977). Tato práce totiņ obsahuje jako jediná 

modely vývoje mocností vrstevních jednotek ostravského souvrství v rozsahu celé 

hornoslezské pánve. Ze srovnání obou modelů (Havlenův model tvoří přílohu 9 práce 

Havlena 1977) vyplývá, ņe modely jsou si velmi blízké, přestoņe oba modely 

nepochybně neměly zcela identické soubory vstupních dat. Dnes to lze vńak velmi 

nesnadno posoudit, protoņe Havlena ve své práci neuvádí pouņité zdroje informací pro 

konstrukci modelu.  

Hlavní rozdíly obou modelů lze  spatřovat zejména v následujících bodech: 

 Nový model předpokládá poněkud vyńńí mocnosti podél západní hranice pánve a 

rychlejńí pokles mocnosti porubských vrstev na východě polské části pánve 

včetně jejich vyklínění. 

 Havlenovo stáčení průběhu isopach mocnosti na severu pánve je v detailu 

odlińné od nového modelu, stejně jako průběh isopach v Havlenově modelu je 

více směrově proměnlivý. Důvody těchto rozdílů, jak jsem jiņ uvedla, jsou 

nesnadno pojmenovatelné. V české části pánve by se snad mohlo jednat o 

důsledek nových průzkumných vrtů, které přinesly dalńí informace o vývoji 

porubských vrstev. V polské části pánve by příčinou mohly být rozdíly ve 

vstupních datech pouņitých Havlenou, pouņití svodných profilů o nichņ se 

Havlena zmiņuje, případně i relativně nízká hustota informací, která můņe být 

přičinou rozdílů ve výsledných modelech.  

 Průběh isopach bývá zpravidla jedním z podkladů, z kterého se odvozuje tvar 

pánve. Také Havlena na základě svých modelů vývoje mocností vrstevních 

jednotek předloņil svou představu o tvaru hornoslezské pánve. Jeho koncepce 

preerozivního rozsahu a tvaru hornoslezské pánve předpokládala, ņe jak 

severním, tak i západním a zejména východním směrem byl původní rozsah 

pánve podstatně větńí. Naopak od jihu docházelo v průběhu vývoje paralické 
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molasy k postupnému zmenńování rozsahu pánve. Podle mých představ 

docházelo v průběhu vzniku jednotlivých vrstevních jednotek paralické molasy  

zejména ke změnám rozsahu pánve východním směrem a ke zmenńování 

rozsahu pánve směrem od jihu. Pokud jde o rozsah pánve směrem k severu, je 

mi bliņńí koncepce v podstatě neměnného rozsahu pánve tímto směrem. Hustota 

dat v této části pánve vńak není taková, aby bylo moņno analýzu mosnosti v této 

části pánve opřít o jednoznačné údaje. Proto úvahy o rozsahu pánve severním 

směrem, ale také ve směru západním jsou v úrovni hypotéz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lenka Sedláčková 

Geologie porubských vrstev hornoslezské pánve (ostravské souvrství, namur) 

   

 112 

9 PÍSČITOST PORUBSKÝCH VRSTEV  

Vedle mocnosti je druhým základním parametrem sedimentologických analýz 

vrstevních jednotek uhelných pánví písčitost. Prostorový vývoj písčitosti porubských 

vrstev byl sice v řadě prací popisován, jeho grafické vyjádření ve formě map izolinií 

vńak schází. Mapa písčitosti porubských vrstev není obsaņena v práci Havleny (1977) 

ani Havleny (1982). Neobsahuje ji ani poslední geologická monografie české části 

hornoslezské pánve Dopity et al. (1997). O vývoji písčitosti se tak dovídáme pouze 

v textu citovaných, ale i dalńích prací, ovńem bez potřebného grafického vyjádření. 

Obdobná situace je i v literatuře polské části hornoslezské pánve. Přesto otázky 

písčitosti porubských vrstev byly předmětem studie, kterou pro českou část pánve 

zpracovala Fialová et al. (1978b). Studie obsahuje i mapy izolinií. Mapy písčitosti jsou 

vńak sestaveny za její spodní a svrchní část (hranicí je strop faunistického horizontu 

Konráda), odděleně pro podbeskydskou a ostravsko-karvinskou oblast (z hlediska 

dneńního členění revíru). Písčitosti celé vrstevní jednotky jsou zpracovány pouze pro 

Frenńtátsko. Jde nepochybně o málo známou studii, o které se nezmiņuje Dopita et al. 

(1997) ani jiní autoři. Výsledky studie odráņí stupeņ prozkoumanosti porubských vrstev 

v době jejího vzniku. Nové poznatky o vývoji porubských vrstev byly od té doby 

získány zejména na Karvinsku. 

9.1 Problémy konstrukce map písčitosti porubských vrstev 

Písčitost vrstevních jednotek se zpravidla vyjadřuje jako procentuální podíl 

celkové mocnosti pískovcových a slepencových poloh k celkové mocnosti vrstevní 

jednotky. Vývoj písčitosti se znázorņuje buď pomocí izolinií nebo formou intervalů 

písčitosti. Izolinie i intervaly mají ovńem stejný průběh, neboť intervaly jsou vymezeny 

právě průběhem izolinií. V této práci jsem zvolila vyjádření v intervalech písčitosti s 

krokem 20 %.  

Kromě procentuálního vyjádření písčitosti se někdy sleduje i mocnost 

pískovcových a slepencových poloh ve vrstevní jednotce (samostatně nebo v součtu). V 

případě porubských vrstev, jejichņ mocnost je v plońe značně proměnlivá, je vńak tento 

parameter poměrně obtíņně interpretovatelný. Parametr se v mapách opět vyjadřuje buď 
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izoliniemi nebo intervaly mocnosti. V této práci jsem zvolila intervaly mocnosti s 

krokem 100 metrů. Mocnost pískovců je v práci pouņita jako doplņkový parametr k 

písčitosti.  

S geologii porubských vrstev souvisí stanovení písčitosti tzv. “východních 

vývojů vrstevních jednotek” v polské části pánve. Ty jsou na východě součástí 

grodzieckých vrstev společně s vrstvami jakloveckými. Charakteristika grodzieckých 

vrstev je vńak známá pouze v několika “bodech”. Jejich plońný vývoj z důvodů nízké 

prozkoumanosti a malé ekonomické atraktivnosti, nebyl podrobněji zkoumán. Přitom 

jde o klíčové informace pro poznání historie vývoje celé hornoslezské pánve. Proto 

jsem se pokusila alespoņ orientačně charakterizovat plońný vývoj písčitosti 

grodzieckých vrstev. Taková analýza je opodstatněná, protoņe je velmi 

nepravděpodobné, ņe by se stupeņ prozkoumanosti grodzieckých vrstev v dohledné 

době zvýńil.  

9.2 Změny písčitosti porubských vrstev a jejich interpretace 

Mapa písčitosti porubských vrstev je na obr. č. 11. Procentuální obsah pískovců 

je v mapě znázorněn pomocí intervalů mocností, které jsou zvoleny s krokem dvacet 

procent. Větńi hodnota intervalu byla zvolena s ohledem na niņńí hustotu dat v polské 

části pánve, ale také s ohledem na čitelnost a interpretovatelnost modelu.  

Zpracovaný model písčitosti ukazuje na následující základní charakteristiky 

vývoje písčitosti porubských vrstev: 

 Obraz průběhu izolinii písčitosti porubských vrstev hornoslezské pánve není 

jednolitý, ale naopak je rozdělen do dvou ploch s odlińným vývojem. První 

z nich, podstatně větńí, zahrnuje posterozivní vývoj porubských vrstev v polské 

části pánve a v ostravsko-karvinské oblasti české části pánve. Druhá plocha 

s odlińným vývojem písčitosti pokrývá celý posterozivní výskyt porubských 

vrstev na jihu české části pánve v podbeskydské oblasti na Frenńtátsku. V polské 

části pánve a v ostravsko-karvinské oblasti české části pánve, mají izolinie tvar 

písmene U. K SSZ písčitost klesá. Maximální písčitosti se vyskytují v pásu 

směru SSV-JJZ na východě polské části pánve. Od tohoto pásu směrem na 
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východ písčitost klesá, coņ se v modelu písčitosti projevuje pásmem niņńích 

písčitostí lemujícím východní okraj posterozivní hranice porubských vrstev. 

Zcela odlińný prostorový vývoj má písčitost porubských vrstev v podbeskydské 

oblasti. V této plońe nepozorujeme uspořádání písčitosti do pásů jako v severní 

plońe, ale plochy s vyńńí písčitostí vybíhají od okrajů do středu plochy a to jak 

od jihu, tak i od severu. Uprostřed se nachází plochy s niņńí písčitosti. Je těņké 

rozhodnout, nakolik jsou popsané rozdíly důsledkem niņńí prozkoumanosti 

polské části pánve ve srovnání s Frenńtátskem. Na druhé straně je ovńem pravda, 

ņe na příklad karvinská část pánve třebaņe má stejný, ne-li vyńńí stupeņ 

prozkoumanosti, nepozorujeme v ní vývoj obdobný jako na Frenńtátsku.  

 Průběh izolinií písčitosti vůči posterozivním hranicím výskytu porubských 

vrstev podporuje teorii o převáņně erozivních hranicích dneńního výskytu 

porubských vrstev. Velmi dobře je to patrné zejména v případě výskytu 

v podbeskydské oblasti na Frenńtátsku,  v případě západní hranice porubských 

vrstev od Ostravy aņ ke Gliwicím, ale i jiņní hranice mezi Ostravou a Těńínem, 

stejně jako u severní a sv. hranice od města Bytom aņ k městu Jaworzno. 

Poněkud odlińná je situace v případě východní hranice posterozivního výskytu 

porubských vrstev, to je mezi SSV rohem výskytu porubských vrstev a okolím 

Těńína. V této části, s ohledem na vývoj mocnosti vrstevní jednotky, lze 

předpokládat existenci hranice způsobené vyklíněním porubských vrstev 

(komplikované současně i vlivy eroze). Průběh této hranice, podobně jako 

průběh hranice v ostatních částech hornoslezské pánve, je ovńem výsledkem 

konstrukce v důsledku překrytí porubských i grodzieckých vrstev mladńími 

vrstevními jednotkami. Přesto trend vykliņování porubských resp. grodzieckých 

vrstev jv. směrem je patrný i ze zpracovaných litologicko-korelačních profilů 

(příloha č. 2-7).  

 

Z pohledu prostorového vývoje hodnot obsahu pískovců porubských vrstváv v  

hornoslezské pánvi vyplývají následující skutečnosti: 

 Z mapy písčitosti porubských vrstev (obr. č. 11)  vyplývá, ņe maximální hodnoty 

tohoto parametru (v intervalu písčitostí nad 60 %, maximální hodnota 70,5 %) se 
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nacházejí na východě polské části pánve v plońe protaņené ve směru SV–JZ. 

Plochy zvýńených hodnot písčitosti se vyskytují rovněņ na Frenńtátsku. Jedná se 

o tři prstovité výběņky zasahující od posterozivních okrajů do středu plochy 

výskytu porubských vrstev a to od západu, jihu i od severu. Oba výskyty 

maximálních písčitostí (v polské a české části pánve) se lińí stupněm 

prozkoumanosti, coņ komplikuje jejich interpretovatelnost (úvahy o moņných 

příčinách v kapitole 14 věnované diskusi výsledků).  

 Velmi zajímavé je zjińtěné sníņení písčitosti  porubských vrstev východním 

směrem od pásma maximálních písčitostí směru SSV-JJZ na východě polské 

části pánve. Tento jev nebyl ověřen v petřkovických (Hýlová 2011) ani 

jakloveckých vrstvách (Kandarachevová 2011). Relativně nízký stupeņ 

prozkoumanosti této části pánve komplikuje interpretovatelnost tohoto jevu 

(úvahy o moņných příčinách v kapitole 14 věnované diskusi výsledků).  

 Procentuální písčitost porubských vrstev se podobně jako mocnost pískovců 

v plońe pánve poměrně výrazně mění (obr. č. 11). Z mapy mocností pískovců ve 

vrstevní jednotce porubských vrstev (obr. č. 12) vńak vyplývá, ņe celková 

mocnost pískovců v porubských vrstvách se mění s podstatně menńí intenzitou. 

Zdá se, ņe vývoj mocnosti psefitických a psamitických poloh porubských vrstev 

vykazuje podstatně větńí souvislost s vývojem mocnosti porubských vrstev neņ 

vlastní písčitost (%). Růst písčitosti porubských vrstev je zdá se důsledkem 

zmenńení zastoupení jemnozrnnějńích hornin (prachovců a jílovců), které má za 

následek pokles cykličnosti vrstevní jednotky a tím i její uhlonosnosti, coņ 

pozorovala i v jakloveckých vrstvách Kandarachevová (2011). Naopak nárust 

mocnosti pískovců západním směrem je překry nárustem celkové mocnosti 

porubských vrstev v témņe směru, coņ se v koeficientu písčitosti projevuje jeho 

podstatným sníņením. Zjińtění relativně stabilního vývoje celkové mocnosti 

pískovců v porubských vrstvách hornoslezské pánve jsou vńak nová. 
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0br. č.  11   Koeficient písčitosti  porubských vrstev v HP (orig. Sedláčková). 
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Obr. č.  12   Mocnost psefitické a psamitické frakce v porubských vrstvách v HP (orig. Sedláčková). 
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10 UHLONOSNOST PORUBSKÝCH VRSTEV 

Uhlonosnost je parametr, který se pouņívá v loņiskové geologii pro výpočet 

zásob částí uhelných loņisek s nízkou prozkoumaností. Druhou oblastí jeho pouņití je 

výzkum vývoje uhelných pánví. Uhlonosnost totiņ umoņņuje sledovat prostorové změny 

podmínek vhodných pro vznik a tvorbu uhelných slojí v pánvich a přispět tak k získání 

názoru na vývoj jejich depozičních prostředí. Proto je sledování uhlonosnosti 

povaņováno také za základní metodu litofaciální analýzy a paleogeografické 

rekonstrukce vývoje uhelných pánví.  

10.1 Problémy konstrukce map uhlonosnosti porubských 

vrstev 

Geologické souvislosti, metodické otázky i přehled publikací o uhlonosnosti  

vrstevních jednotek hornoslezské pánve uvádí Kandarachevová (2011). Proto se 

v následujícím textu soustředím  pouze na nejdůleņitějńí otázky spojené s pouņitím 

tohoto parametru. 

Uhlonosnost sedimentů hornoslezské pánve byla popsána v řadě prací. 

Uhlonosnost vrstevních jednotek polské části pánve studovali Kotas a Malczyk (1972a, 

1972b). Celkovou mocnost uhelných slojí vrstevních jednotek v některých částech 

pánve uvádí např. Gabzdyl (1994). Uhlonosností vrstevních jednotek české části 

hornoslezské pánve se zabýval na příklad Petrascheck (1908). V monografii 

kamenouhelných dolů ostravsko-karvinského revíru z roku 1928 uvádí uhlonosnost 

ostravského souvrství Folprecht (1928). K odhadu zásob pánve pouņívá pro ostravské 

souvrství průměrnou uhlonosnost 2 % (pro uhlonosnost od mocnosti uhelných slojí 0,40 

m). Přehled novějńích prací zabývajících se uhlonosností uvádí Ńevčík (1985). Hodnoty 

uhlonosnosti vrstevních jednotek hornoslezské pánve jiņ dříve publikoval Havlena 

(1964). Sledování uhlonosnosti v mapách pomocí izolinií nacházíme aņ v novějńích 

pracích (např. Adamusová et al. 1992, Dopita et al. 1997 a Peńek et al. 1998). 

Uhlonosnost porubských vrstev české části hornoslezské pánve je obsaņena v práci 

Fialové et al. (1978b) a je také součástí charakteristiky porubských vrstev v publikaci 

Dopity et al. (1997).   
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Uhlonosnost vrstevních jednotek se vyjadřuje více způsoby: 

 první z nich představuje procentuánlní poměr mezi celkovou mocností 

uhelných poloh ve vrstevní jednotce a celkovou mocností vrstevní jednotky 

(tzv. koeficient uhlonosnosti; U): 

100
M

m
U     / % / 

kde U = koeficient uhlonosnosti vrstevní jednotky v procentech, 

  m = součet uhelných poloh  ve vrstevní jednotce v metrech, 

  M = celková mocnost vrstevní jednotky v metrech;  

 druhý způsob je vyjádření uhlonosnosti vrstvení jednotky součtem mocnosti 

uhelných poloh vrstevní jednotky (M); 

 třetí způsob je určení uhlonosnosti počtem uhelných poloh, které se ve 

vrstevní jednotce vyskytují (P).  

U kaņdého z popsaných způsobů vyjádření uhlonosnosti je třeba udat minimální 

mocnost uhelné polohy, od které jsou uhelné polohy do výpońtu zahrnuty. Tato hodnota 

se uvádí (v cm) jako horní index symbolu uhlonosnosti (např. U
10

). Z pohledu 

minimálních mocností zahrnutých do výpočtu uhlonosnosti se rozlińuje  absolutní a 

relativní uhlonosnost. Absolutní uhlonosnost, nebo-li také uhlonosnost celková, je 

uhlonosnost, do jejíhoņ výpočtu byly zahrnuty „vńechny“ uhelné polohy. Zpravidla vńak 

i tato uhlonosnost je počítána od určité hodnoty mocnosti (často 10 cm). Vńechny 

ostatní uhlonosnosti jsou označovány jako relativní uhlonosnosti (např. uhlonosnosti 

počítané od hodnoty mocnosti bilančních nebo nebilančních uhelných zásob, případně 

jiné).  

Jak jsem jiņ uvedla, procentuální uhlonosnost (tzv. koeficient uhlonosnosti) se 

pouņívá zpravidla ve výpočtech zásob. Uhlonosnost vyjádřena součtem uhelných poloh, 

případně jejich počtem, je součástí  sedimentologických analýz uhelných pánví. 

Hodnoty uhlonosnosti jsou vņdy závislé na okrajových podmínkách výpočtu, to je 

zejména na mocnosti, od které jsou uhelné polohy do výpočtu uhlonosnosti zahrnuty. 
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Při přejímání či komentování hodnot jiných autorů je třeba se těmito okrajovými 

podmínkami výpočtu podrobně zabývat. Nejsou-li tyto podmínky v textu jednoznačně 

popsány, mají takové hodnoty uhlonosnosti minimální hodnotu a neměly by být ani 

pouņívány. 

Na otázky geologických souvislostí mezi vývojem uhlonosnosti v hornoslezské 

pánvi a faktory, které tuto uhlonosnost ovlivņují, existovaly dvě odlińné skupiny názorů. 

Skupina pracovníků bývalého Geologického průzkumu Ostrava (zejména Zeman, ale i 

dalńí, in Ńevčík 1985) odvozovali vývoj uhlonosnosti v pánvi od průběhu tektonických 

struktur. Havlena (1963) se naopak domníval, ņe uhlonosnost je ovlivņována mobilitou 

pánevního dna, takņe oblasti zvýńených uhlonosností jsou spjaty s místy maximálních 

mocností vrstevních jednotek. Havlenův názor si nańel postupně více zastánců neņ 

názory Zemana, jehoņ stanovisko bylo odvozováno od předpokládaného vlivu tzv. 

synsedimentární tektoniky na vývoj sedimentů hornoslezské pánve, který se vńak 

dalńími výzkumy nepotvrdil. 

Datové soubory pro stanovení uhlonosnosti porubských vrstev hornoslezské 

pánve jsem vytvořila z databáze vrtných profilů vrtů z hornoslezské pánve oddělení 

nerostných surovin Hornicko-geologické fakulty VŃB-Technické univerzity Ostrava. 

Tento soubor byl doplněn o dokumentaci vybraných jam, či jiných důlních děl, zejména 

v místech, kde nebyly k dispozici údaje z vrtného průzkumu. 

S ohledem na účel a způsob pouņití uhlonosnosti v této práci (sledování 

distribuce fosilních rańelinińť v období vzniku jakloveckých vrstev a nikoliv odhad 

stavů uhelných zásob), byla pro vyhodnocení vývoje uhlonosnosti porubských vrstev 

v pánvi přednostně pouņita metoda sledování celkové mocnosti uhelných poloh a 

nikoliv koeficienty uhlonosnosti. Byly sestaveny tři modely vývoje celkové mocnosti 

uhelných poloh porubských vrstev v celé hornoslezské pánvi: 

 mapa izolinií součtu mocností uhelných poloh M
10

 (uhelné polohy o mocnosti 

větńí neņ 10 cm, obr. č. 13); 

 mapa izolinií součtu mocností uhelných poloh M
40

 (uhelné polohy o mocnosti 

větńí neņ 40 cm, obr.  č. 14); 
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 mapa izolinií součtu mocností uhelných poloh M
80

 (uhelné polohy o mocnosti 

větńí neņ 80 cm, obr. č. 15). 

Dále byly sestaveny tři modely vývoje počtu uhelných poloh porubských vrstev 

v celé hornoslezské pánvi: 

 mapa izolinií počtu uhelných poloh P
10

 (uhelné polohy o mocnosti větńí neņ 10 

cm, obr. č. 16); 

 mapa izolinií počtu uhelných poloh P
40

 (uhelné polohy o mocnosti větńí neņ 10 

cm, obr. č. 17); 

 mapa izolinií počtu uhelných poloh P
80

 (uhelné polohy o mocnosti větńí neņ 10 

cm, obr. č. 18). 

 

Rovněņ byly sestaveny následující modely procentuálních hodnot uhlonosnosti 

(koeficientů uhlonosnosti): 

 mapa izolinií koeficientů uhlonosnosti U
10

 (uhelné polohy o mocnosti větńí neņ 

10 cm, obr. č. 19); 

 mapa izolinií koeficientů uhlonosnosti U
40

 (uhelné polohy o mocnosti větńí neņ 

40 cm, obr. č. 20); 

 mapa izolinií koeficientů uhlonosnosti U
80

 (uhelné polohy o mocnosti větńí neņ 

80 cm, obr. č. 21). 

10.2 Změny uhlonosnosti porubských vrstev a jejich 

interpretace 

Vývoj uhlonosnosti porubských vrstev,  jak jsem jiņ uvedla, odvozuji předevńím 

od celkové mocnosti uhelných poloh, případně od počtu uhelných poloh. Vývoj 

koeficientů uhlonosnosti povaņuji za doplņkový parametr. Následující text je proto 

odvozen zejména od modelů celkové mocnosti uhelných poloh, především od 

modelu M
10

 (uhelné polohy o mocnosti větńí neņ 10 cm, obr. č. 13), doplněných o 

poznatky z modelování vývoje počtu uhelných poloh porubských vrstev v plońe pánve.  



Lenka Sedláčková 

Geologie porubských vrstev hornoslezské pánve (ostravské souvrství, namur) 

   

 122 

Základní směr průběhu izolinii uhlonosnosti porubských vrstev hornoslezské 

pánve je SSV-JJZ aņ SV-JZ, v detailu vńak najdeme i odchylné směry. Uvedený směr 

izolinií je výsledkem vývoje hodnot uhlonosnosti v  pánvi, který se projevuje úbytkem 

uhlonosnosti východním směrem. Tento trend existuje na Frenńtátsku, v klasické 

ostravsko-karvinské oblasti (kde byl popsán Briedou 1972), ale také na severu polské 

části pánve mezi Gliwicemi a východní posterozivní hranicí porubských vrstev v okolí 

města Jaworzno. Jako u jiných vrstevních jednotek paralické molasy hornoslezské 

pánve je velkou neznámou vývoj uhlonosnosti, ale i dalńích parametrů, ve středu polské 

části pánve. Důvodem je nízká prozkoumanost porubských vrstev v této části pánve. 

Porubské vrstvy jsou zde uloņeny ve značných hloubkách, překryty mladńími 

vrstevními jednotkami. Proto vývoj v této centrální části pánve můņeme jen odvozovat 

z vývoje na jejích okrajích, zejména na západní, severní a jiņní straně. Základní trend 

vývoje uhlonosnosti má východo-západní polaritu, kolmou k základnímu směru 

průběhu izolinií (SSV-JJZ aņ SV-JZ). Od jeho průběhu vńak mohou lokálně existovat 

četné a významné odchylky. Je to dáno charakterem uhlonosné sedimentace a 

variabilitou výskytu optimálních podmínek pro rozvoj fosilních rańelinińť v pánvi. 

Jednotlivé modely celkových mocností uhelných poloh si vzájemně v zásadě 

odpovídají. Modely celkové mocnosti uhelných poloh o vyńńí minimální mocnosti 

(mapy izolinií součtu mocností uhelných poloh M
40

, M
80)

, stejně jako modely počtu 

uhelných poloh v přísluńných skupinách jsou důkazem, ņe uhelné sloje vyńńích 

mocností jsou vyvinuty předevńím v západní, mobilní části pánve. Modely vývoje 

procentuálních hodnot koeficientů uhlonosnosti doplņují jiņ popsané vztahy. Jsou 

obtíņně interpretovatelné s ohledem na změny mocnosti porubských vrstev v pánvi. 

Jejich hodnoty i prostorový vývoj dokumentují nízkou uhlonosnost porubských vrstev 

v pánvi. Vývoj uhlonosnosti porubských vrstev podél západního okraje dneńního 

výskytu porubských vrstev je výsledkem extrapolace, protoņe v této plońe jsou porubské 

vrstvy částečně erodovány a v takto redukovaných vrstevních sledech nelze určit 

celkovou uhlonosnost vrstevní jednotky. Sestavené modely v těchto plochách jsou 

pokračováním trendů z erozí neredukovaných vývojů. Vykazují růst uhlonosnosti 

směrem k západu. 

S výjimkou plochy lemující východní hranici porubských vrstev v polské části 

pánve, nevykazuje průběh izolinií uhlonosnosti ņádný podstatný vztah k průběhu 
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posterozivních hranic vrtevní jednotky. Tento vývoj lze chápat jako podpůrný argument 

pro posterozivní charakter hranic porubských vrstev. Vývoj porubských vrstev 

v blízkosti východní hranice v polské části pánve, to je v úseku mezi SSV rohem 

výskytu porubských vrstev (východně od města Jaworzno) a okolím města Těńína, 

podporuje teorii, ņe hranice v této části pánve pravděpodobně souvisí s vyklíněním 

porubských vrstev a následnou postsedimentární erozí. S ohledem na nízký stupeņ 

prozkoumanosti této části pánve je průběh  v celém rozsahu tato hranice pouze 

výsledkem konstrukce. 

K otázce prostorového vývoje hodnot uhlonosnosti v porubských vrstvách 

hornoslezské pánve jsem již uvedla podstatné závěry výše. Pro doplnění ještě připojuji 

několik poznámek a celkové shrnutí poznatků o vývoji uhlonosnosti. 

Na základě sestavených modelů vývoje uhlonosnosti vyjádřené součtem 

mocností uhelných poloh a počtem uhelných slojí lze vyvodit následující základní 

prostorové vztahy:  

 západním směrem rostou hodnoty uhlonosnosti a zvětńuje se počet uhelných 

poloh, 

 uhelné polohy vyńńích mocností (uhelné sloje) se aņ na vyjímky vyskytují  na 

západě posterozivního výskytu porubských vrstev, 

 v datových souborech hodnot uhlonosnosti i počtu uhelných poloh existují  

extrémní hodnoty (jak nízké tak i vysoké).  

Interpretace modelů je komplikována nedostatkem dat v polské části pánve, která je 

navíc umocněna v polské i české části pánve erozí porubských vrstev na západě jejich 

výskytu. Pro sestavení modelů, jak jsme jiņ uvedla, byly pouņity pouze vrty, které 

zastihly neerodované porubské vrstvy, jelikoņ doplņování erodovaných částí vrstevních 

sledů z údajů okolních vrtů, které zastihly úplný profil vrstevní jednotky, je v případě 

uhlonosnosti mimořádně nespolehlivé. Proto ani nebylo při sestavování modelu 

uhlonosnosti pouņito.  

Prostorový vývoj hodnot koeficientu uhlonosnosti U
10

 , U
40

 i U
80

 (obr. č. 19 - 

21), jak jsem jiņ uvedla, je obtíņně interpretovatelný, protoņe jeho hodnota závisí nejen 

na mocnosti uhelných poloh, ale také na mocnosti vrstevní jednotky. Jelikoņ mocnost 
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porubských vrstev se v prostoru hornoslezské pánve výrazně mění a současně se mění i 

hodnota celkové mocnosti uhelných poloh lze výpočtem z různých hodnot uvedených 

základních parametrů získat ve výsledku např. i stejné hodnoty koeficientu 

uhlonosnosti. Proto v této studii jsem uvedený parametr pouņila jen jako doplņkový, 

jako  ilustraci technicko-ekonomických podmínek případného vyuņívání uhelných slojí 

porubských vrstev. Hodnoty koeficientů uhlonosnosti U
10

 jejichņ model jsem sestavila, 

proto komentuji pouze z tohoto pohledu. Koeficienty dosahují nízkých hodnot. 

V modelu převaņuje plocha s hodnotami v intervalu 2 - 4 %, Ve skutečnosti větńina 

ověřených hodnot je menńí neņ 3 %. Koeficienty uhlonosnosti počítané pro hodnoty 

slojí vyńńích mocností by dosahovaly podstatně niņńích hodnot. Blíņily by se 2 %, 

případně by byly jeńtě niņńí (Dopita et al. 1997 uvádí pro českou část uhlonosnost U
40

 

ve výńi 1,8 %).  

Oblast maximálních hodnot koeficientů uhlonosnosti, která se nachází na JV 

polské části pánve, jiņně od spojnice měst Zory – Oświęcim, je teba brát s rezervou, 

třebaņe se uplatņuje ve vńech mapách izolinií koeficientu uhlonosnosti (obr. 19-21). Její 

vznik je výsledek vývoje porubských vrstev ve 4 vrtech: Piasek IG-1, Laka IG-1, Wisla 

Wielka IG-4 a Brzeszcze IG-32. Je moņné, ņe jde o lokální vývoj, který vlivem pouņití 

metody modelování se promítl do větńí vzdálenosti. Bliņńí upřesnění vývoje v této části 

pánve nelze v nejbliņńích letech oekávat s ohledem na průzkum a osvojování slojí 

porubských vrstev v této části pánve. 

Hodnoty koeficientů uhlonosnosti jsem pouņila pro hodnocení technicko-

ekonomického významu porubských vrstev v české části pánve. Zjińtěné vztahy jsem jiņ 

dříve publikovala v autorském kolektivu (Sedláčková et al. 2008).  
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Obr. č.  13   Mapa izolinií součku mocností uhelných poloh M
10 

(orig. Sedláčková). 



Lenka Sedláčková 

Geologie porubských vrstev hornoslezské pánve (ostravské souvrství, namur) 

   

 126 

 

Obr. č.  14   Mapa izolinií součtu mocností uhelných poloh M
40

 (orig. Sedláčková).  
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Obr. č.  15   Mapa izolinií součtu mocností uelných poloh M
80

 (orig. Sedláčková).  
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Obr. č.  16   Mapa izolinií počtu uhelných poloh P
10 

(orig. Sedláčková). 
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Obr. č.  17   Mapa izolinií počtu uhelných poloh P
40

 (orig. Sedláčková). 
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Obr. č.  18   Mapa izolinií počtu uhelných poloh P
80

 (orig. Sedláčková). 
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Obr. č.  19   Mapa izolinií koeficientů uhlonosnosti U
10

 (orig. Sedláčková).  
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Obr. č.  20   Mapa izolinií koeficientů uhlonosnosti U
40

 (orig. Sedláčková).  
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Obr. č.  21   Mapa izolinií koeficientů uhlonosnosti U
80

 (orig. Sedláčková).  
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11 PROUHELNĚNÍ PORUBSKÝCH VRSTEV 

 V rámci studia geologie porubských vrstev jsem se zabývala jako členka autorského 

týmu také studiem vývoje prouhelnění vrstevních jednotek  hornoslezské pánve. Tyto 

práce navazovaly na řeńení grantového projektu „Chemické a fyzikální vlastnosti slojí 

české části hornoslezské pánve z hlediska dlouhodobých perspektiv surovinové 

základny České republiky” (GA105/01/325). Vycházely předevńím z publikovaného 

atlasu chemicko-technologických vlastností uhelných slojí české části hornoslezské 

pánve (Sivek et al. 2003a), přičemņ se zabývaly prostorovým vývojem rozhodujících 

parametrů uhelné hmoty vńech vrstevních jednotek, včetně porubských vrstev.  

V práci týmu jsem se věnovala zejména otázkám prostorového vývoje stupně 

prouhelnění v pánvi. V případě vrstevních jednotek paralické molasy hornoslezské 

pánve byly konstatovány podobné trendy vývoje prouhelnění. Studovány byly také 

otázky moņné souvislosti stupně prouhelnění s distribucí plynových loņisek v prostoru 

české části hornoslezské pánve. Výslydky studia jsem publikovala jako spoluautorka 

článku s názvem „Lateral development of coalification in the Czech part of the 

Upper Silesian Coal Basin and its connection with gas deposits” v časopise 

International Journal of Coal Geology (IF 1,625 v roce 2009). V této disertační práci je 

tento článek (Kandarachevová et al. 2009) zařazen na str. 136 - 144. 

Dalńí oblastí výzkumu, kterému jsem se věnovala v rámci práce týmu, bylo 

studium vztahu obsahu vody v uhelné hmotě a stupně jejího prouhelnění. Uvedený 

vztah je znám jako tzv. Schürmannovo pravidlo (pokles obsahu vody v uhelných slojích 

v závislosti na jejich hloubce v daném místě). Toto pravidlo bylo původně odvozeno 

pro hnědá uhlí. Výsledky analýz a statistických hodnocení, které byly provedeny pro 

sloje vńech vrstevních jednotek včetně porubských vrstev, potvrdily existenci této 

závislost i u černých uhlí české části hornoslezské pánve. Výsledky studia jsem 

publikovala společně s dalńími autory v článku s názvem „Variation of moisture 

content of the bituminous coals with depth: A case study from the Czech part of 

the Upper Silesian Coal Basin” v časopise International Journal of Coal Geology (IF 

1,924 v roce 2010). V této disertační práci je tento článek (Sivek et al. 2010) zařazen na 

str. 145-154. 
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Hodnoty základních parametrů chemicko-technologických vlastností porubských 

vrstev uvádí Dopita et al. (1997). Jejich prostorový vývoj studovali Sivek et al. (2003), 

kteří také sestavili modely jejich vývoje pro českou část hornoslezské pánve. Tyto 

studie vńak neřeńily otázky vývoje hornoslezské pánve v období vzniku jednotlivých 

vrstevních jednotek, ale byly zaměřeny předevńím na otázky vývoje jakostních 

charakteristik uhelné hmoty. Výsledky výzkumu stupně prouhelnění uhelné hmoty 

vrstevních jednotek hornoslezské pánve, které byly hlavní náplní obou výńe citovaných 

článků, budou v oblasti studia geologického vývoje hornoslezské pánve teprve vyuņity. 

Výzkum uhelné hmoty slojí porubských vrstev z hlediska poznání podmínek a vývoje 

fosilních rańelinińť v období vzniku porubských vrstev bude předmětem příńtích 

projektů. Řeńení těchto projektů, v případě získání grantových prostředků, nepochybně 

přinese nové poznatky o historii vývoje hornoslezské pánve v období vzniku 

porubských vrstev. Poznatků, které doplní text této práce a dále rozńíří nańe znalosti o 

geologii porubských vrstev.  
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12 VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE  

 Má práce je zaloņena na syntéze prostorového vývoje čtyř parametrů: mocnosti, 

písčitosti, uhlonosnosti a prouhelnění, které jsou doplněny o litologicko-korelační 

profily porubskými vrstvami. Tento soubor dokumentace a jeho analýza jsou základem 

pro charakterizování depozičního prostředí porubských vrstev a jejich faciálního 

vývoje v kontextu vývoje hornoslezské pánve. Nejdůleņitějńí výsledky uvádím 

v následujícím textu.  

12.1 Mobilita hornoslezské pánve v období vzniku 

porubských vrstev 

Porubské vrstvy jsou litostratigrafickou jednotkou, která je podobně jako jiné 

litostratigrafické jednotky paralické molasy hornoslezské pánve, vymezena na své bázi i 

stropu skupinou relativně stálých mořských faunistických horizontů. Vrstevní sekvence 

porubských vrstev představuje komplex sedimentů, jehoņ mocnost v podstatě odpovídá 

intenzitě mobility pánve v časovém úseku jejich vzniku.  

Porovnání modelu vývoje mocnosti porubských vrstev v pánvi s jejich 

litologicko-korelačními profily ukazuje, ņe z hlediska mobility byla hornoslezská pánev 

v období vzniku porubských vrstev rozdělena do tří odlińných zón (obr. č. 22):  

 zóna maximální mobility pánve lemuje západní posterozivní hranici 

porubských vrstev. V porubských vrstvách jsou vrty zachyceny pouze její 

východní výběņky v petřvaldské dílčí pánvi a na západě polské části pánve. Její 

průběh na jihu české části pánve je  výsledkem modelování. Zóna maximální 

mobility zde totiņ nezasahuje do posterozivního výskytu porubských vrstev na 

Frenńtátsku, ale pravděpodobně se nacházela západně od tohoto reliktu. Zóna 

probíhá ve směru SSV-JJZ a je mírně vyklenuta k východu. Na jihu české části 

pánve má tendenci se stáčet aņ do směru SV-JZ, zatímco na severu polské části 

pánev se blíņí směru SSV-JJZ. V zóně maximální mobility přesahují 

preeerozivní mocnosti porubských vrstev 600 metrů (nejvyńńí ověřená 

preerozivní mocnost ve vrtu Jejkowice IG-1 činí 873 m).  
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 zóna střední (přechodné) mobility pánve se přimyká k východnímu okraji 

zóny maximální mobility pánve. Ve vrtech je zachycena na západě Frenńtátska, 

v karvinské dílčí pánvi a v polské části pánve v okolí města Jastrzębie Zdrój a 

Katowice na severu. Hodnoty preerozivních mocnosti porubských vrstev 

(poklesů pánevního dna) v této přechodné zóně se pohybují mezi hodnotami 200 

aņ 600 metrů.  

 zóna minimální mobility pánve lemuje východni okraj zóny střední mobility 

dna pánve. Vyvinuta je předevńím na východě polské části pánve (východně od 

spojnice měst Katowice, Tychy a Pszczyna). Pravděpodobně zasahuje do 

východních částí drobných reliktů porubských vrstev u Těńína. Na jihu české 

části pánve se zóna vyskytuje ve vrtech na východě Frenńtátska. Hodnoty 

mocnosti porubských vrstev v této zóně dosahují 200 metrů na západě, přičemņ 

východním směrem se sniņují, takņe na východě v pásu vykliņování porubských 

vrstev dosahují prvých desítek metrů, případně se blíņí nule.  

 

Mobilní zóna podle Havlenovy teorie vývoje paralické molasy hornoslezské 

pánve odpovídá „předhlubni“ ve smyslu jeho terminologie. Její podloņí bylo 

nepochybně méně konsolidované, coņ umoņņovalo přenos tektonických procesů 

do pokryvných útvarů a následně vznik vrásových a zlomových deformací. Havlena osu 

předhlubně kladl přibliņně do průběhu západní posterozní hranice petřkovických vrstev. 

(Havlena 1977, 1982), podobně jako Hýlová (2011). Mnou sestavený model isopach 

porubských vrstev (obr.  č.  10) v zásadě tuto teorii potvrdil, je ovńem třeba 

poznamenat, ņe dosud neexistuje jednoznačný důkaz o redukci mocností některé z 

vrstevních jednotek paralické molasy hornoslezské pánve západním směrem, tedy od 

osy maximálních mocností na západ (snad jen zmínka Hýlové (2011), která se týkala 

petřkovických vrstev). V porubských vrstvách je vńak s ohledem na jejich posterozivní 

rozsah vývoje, ověření osy maximálních mocností nereálné, podobně jako ověření 

západního křídla pánve s redukcí mocnosti západním směrem. Osa maximálních 

mocností v porubských vrstvách totiņ s největńí pravděpodobností probíhala západně od 

dneńní západní hranice vývoje porubských vrstev. V oblasti posterozivního výskytu 

porubských vrstev je proto pravděpodobně vyvinuta pouze část východního křídla 
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pánve, bez pásu podél osy jejich maximálních mocností a v některých částech i bez 

nejvýchodnějńí části jejich preerozivního vývoje. 

Model vývoje preerozivních mocností porubských vrstev prokazuje zřetelnou 

redukci mocnosti vrstevní jednotky směrem k VJV. Proto vývoj mocnosti porubských 

vrstev hornoslezské pánve má silnou východozápadní polaritu. Redukce mocnosti 

porubských vrstev ve směru Z – V je vńak jiņ dlouho známa (např. Brieda 1972). 

Vytvoření společného modelu vývoje porubských vrstev v polské a české části pánve 

vńak ukázalo, ņe kromě jiņ zmíněné polarity vývoje mocnosti vrstevní jednotky 

přibliņně ve směru Z – V, existuje i polarita severojiņní. Tato polarita se projevuje 

sbíháním izolinií směrem k JJZ, pravděpodobně jako důsledek zúņení pánve. Často 

uváděné sníņení mocnosti ve směru S-J, prokazované porovnáváním mocností vrstevní 

jednotky v karvinské a frenńtátské části pánve vńak není zcela na místě, jak to dokládá 

průběh izolinii v modelu mocnosti porubských vrstev. Frenńtátsko je totiņ z hlediska 

pozice v sedimentačním prostředí porubských vrstev lokalizováno více východně, tedy 

blíņe k vyklínění vrstevní jednotky na východě pánve. Proto tako zóna nejniņńích 

mocností je vyvinuta na Frenńtátsku, zatímco na Karvinsku schází. 

Východozápadní polarita vývoje mocností porubských vrstev a popsané změny 

vývoje mocností ve směru SSV-JJZ, jsou doprovázeny změnami v písčitosti vrstevní 

jednotky i její uhlonosnosti. Změny písčitosti se vzájemně ovlivņují se změnami v 

cyklické stavbě sedimentů, která východním směrem postupně mizí. Tyto změny lze 

studovat předevńím v polské části pánve a částečně také na Frenńtátsku. Zajímavým 

prvkem stavby sedimentů porubských vrstev na východě Frenńtátska je postupná 

redukce stratigraficky nejniņńí litologické jednotky porubských vrstev (tzv. 1. dílčí 

litologická jednotka), která odpovídá XXII. sk. f. h. Filipa. V některých vrtech vńak 

schází i část sekvence odpovídající skupině faunistických horizontů Barbory a dokonce 

i nejsvrchnějńí části jakloveckých vrstev z jejího podloņí. Jedna z moņností jak vysvětlit 

uvedené změny vrstevních sledů v této oblasti, je jejich eroze „litosomem zámeckého 

slepence“, který se zde v důsledku redukce 1. dílčí litologické jednotky ocitá na bázi 

porubských vrstev (téņ Kandarachevová 2011).  
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Obr. č.  22   Zóny mobility pánve v období sedimentace porubských vrstev (orig. Sedláčková). 
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12.2 Vztah uhlonosné sedimentace porubských vrstev 

k vývoji pánve 

Vývoj fosilních rańelinińť a uhlonosné sedimentace v porubských vrstvách jsem 

studovala pomocí modelů uhlonosnosti. Sestavila jsem sadu modelů celkové mocnosti 

uhelných poloh, počtu uhelných poloh a hodnot koeficientů uhlonosnosti pro vybrané 

minimální hodnoty uhelných poloh (kapitola 10).  

Porovnání uvedených modelů s modely písčitosti a vývoje mocnosti porubských 

vrstev v pánvi, mně přivedl k následující představě o hlavních faktorech ovlivņujících 

vznik a rozvoj uhelné sedimentace porubských vrstev: 

 uhlonosnost roste se zvětńující se mobilitou pánevního dna a s rostoucí mocností 

vrstevní jednotky; 

 nárůst písčitosti a potlačení cyklické stavby porubských vrstev naopak vede 

k redukci jejich uhlonosnosti. 

Tyto závěry nejsou překvapivé. Odpovídají představám Havleny (na příklad Havelna 

1977), přičemņ k podobným závěrům dospěla Hýlová (2011) i Kandarachevová (2011), 

které uvedené vztahy studovaly v petřkovických a jakloveckých vrstvách hornoslezské 

pánve.  

Vývoj uhlonosnosti porubských vrstev vykazuje řadu podobných rysů s 

vývojem mocnosti vrstevní jednotky (obr. č. 23). Nejvyńńí hodnoty uhlonosnosti, ale 

také mocnosti, se nachází v západní části posterozivního výskytu porubských vrstev. 

Uhlonosnost východním směrem klesá, takņe na východě polské části pánve, ale i na 

východě Frenńtátska a částečně i na východě Karvinska, dosahuje minimálních hodnot. 

Tento vývoj potvrzuje sestavený model součtu mocností uhelných poloh porubských 

vrstev M
10

 a podporují jej i dalńí modely M
40

 i M
80

, stejně jako modely vývoje počtu 

uhelných poloh. Sloje větńích mocností jsou četnějńí na západě pánve a i počet uhelných 

poloh roste západním směrem. Kromě modelů dokumentují tyto trendy i hodnoty 

celkových mocností uhelných slojí porubských vrstev, jejichņ vývoj jsem sledovala 

v litologicko-korelačních i pracovních profilech směru V - Z na Frenńtátsku, 

v ostravsko-karvinské oblasti i na  severu polské části pánve. Odobný vývoj má i 

mocnost porubských vrstev slojí, která také roste západním směrem, takņe výsledky 
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 srovnání prostorového vývoje hodnot obou parametrů (uhlonosnosti a mocnosti 

porubských vrstev) podporuje teorii o jejich úzké provázanosti. Ukazuje se, ņe 

optimální podmínky pro rozvoj fosilních rańelinińť porubských vrstev se prostorově 

kryly s oblastmi stálého poklesávání dna pánve. V těchto plochách, které jsou  současně 

i oblastmi maximálních mocností porubských vrstev, se vytvářela příznivá prostředí pro 

rozvoj uhlonosné sedimentace.  

Modely uhlonosnosti prokázaly, že příznivé podmínky pro rozvoj uhelné 

sedimentace závisí také na vývoji písčitosti (obr. č. 24). Závisí vńak také na 

litologickém vývoji vrstevní jednotky a existenci cyklické sedimentace, alespoņ 

v případech uhlonosných pánví s paralickým vývojem sedimentace, v nichņ prostředí 

produkující sedimenty o vysoké písčitosti, a nízké cykličnosti nejsou pro rozvoj 

rańelinińť a uhlonosnou sedimentaci příznivá. Pro sedimentaci kontinentální molasy 

hornoslezské pánve vńak platí zřejmě odlińná pravidla. Kdyņ např. uhlonosnost 

sedlových vrstev dosahuje vysokých hodnot.  

12.3 Typy sedimentace porubských vrstev a jejich rozsah 

v pánvi 

Jednim z cílů studia sedimentologického vývoje vrstevních jednotek uhelných 

pánví je určení typů sedimentace vyskytujících se ve zkoumané vrstevní jednotce na 

základě výzkumu litologického sloņení sedimentů a charakterizování prostředí jejich 

vzniku. Prostředkem k tomu je analýza vývoje základních sedimentologických 

parametrů, analýza cykličnosti vrstevní jednotky, jejího litologického sloņení, ale i 

pouņití dalńích metod. Nejdůleņitějńím přínosem těchto výzkumů je poznání vztahů 

mezi základními sedimentárními typy sedimentů a prostředím jejich vzniku, coņ je 

důleņité i pro určení charakteru pánve i historie jejího vývoje. 

Typy sedimentace (Hýlová 2011 a Kandarachevová 2011 pouņívají označení 

„základní typy sedimentů“), nejsou synonymem dílčích litologických jednotek, jak byly 

pro porubské vrstvy popsány v kapitole 6.2.3. Na rozdíl od dílčích litologických 

jednotek jsou základní typy sedimentů více orientovány do oblasti charakteristiky 

prostředí jejich vzniku. Nejsou proto také definovány výlučně petrograficky, ale jsou 
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vymezovány předevńím na základě sedimentologického vývoje vrstevní jednotky a 

prostředí jejich vzniku.  

V porubských vrstvách vymezil jiņ dříve na základě studia vývoje  mocnosti 

vrstevní jednotky a profilů vrtů (případně i svodných profilů) Havlena (1977) čtyři 

základní typy sedimentace a definoval základní charakter prostředí jejich vzniku: 

 I. typ - sedimenty typicky paralického vývoje, vyskytující se v areálu mezi 

Ostravou a Karvinou na severu mezi Gliwicemi a Katowicemi (Havlena uvádi 

město Dąbrowa Górnicza, coņ je město přibliņně 12 km vzdálené na SV od 

Katowic). Deposita tohoto sedimentačního typu mají výraznou cykličnost, 

vysokou (z hlediska porubských vrstev) uhlonosnost a odpovídají (podle 

Havleny 1977) předhlubņovému vývoji. 

 II. typ - sedimenty obdobného typu jako sedimenty paralického vývoje, 

avńak s výraznými bazálními pískovci v cyklech, s příměsí valounů a méně 

výraznou uhlonosností. Tento typ sedimentace se podle Havleny (1977) 

vyskytuje v sz. rohu pánve v okolí Gliwic. Havlena vymezení tohoto typu 

sedimentace dává do souvislosti s litosomem zámeckého slepence, resp. jeho 

jemnějńí distální frakce. Přínos tohoto materiálu předpokládá od Z aņ SZ.  

 III. typ - sedimenty převážně kontinentálního původu se slabou uhlonosností, 

s potlačeným cyklickým uspořádáním a s nápadným vysokým podílem 

pískovců. Sedimentaci tohoto typy popisuje Havlena (1977) na Frenńtátsku, 

Těńínsku a ve vrtu  Wiśla Wielka.  

 IV. typ - sedimenty obdobného charakteru jako typ kontinentálního 

původu, avńak s nápadným vysokým podílem lagunárních a jezerních 

aleuropelitů a slabou písčitostí. Sedimentaci tohoto typu popisuje Havlena 

(1977) na východě polské části pánve.  

 

Sedimentace prvého a druhého typu je podle Havleny typická pro prostředí 

předhlubņové části akumulační plońiny, situované v blízkosti vyvrásņovaných 

moravosilesid. Sedimentace třetího a čtvrtého typu se vyvíjí v mimopředhlubņové části 

akumulační plońiny a má kontinentální ráz. Reprezentuje dle Havleny (1977) mořem 
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nezaplavovanou část akumulační plońiny s fluviatilní, jezerní a lagunární sedimentací, 

související se souńí na J a SV.  

Havlena ve své klasifikaci typů sedimentace v období vzniku porubských vrstev, 

jako jedna z mála, nejenņe zohledņuje prostředí vzniku sedimentů, ale vymezuje v mapě 

také plońnou distribuci jednotlivých typů sedimentace (Havlena 1977, příloha 9). I 

v tomto pohledu je Havlenova práce vyjímečná, jelikoņ u větńiny autorů plońné 

vymezení sedimentárních prostředí nenacházíme. Řada autorů totiņ povaņuje toto téma 

za kontroverzní, zejména jedná-li se o plońné vymezení jednotlivých typů sedimentace 

v mapách. Jejich námitky jsou větńinou zaloņeny na argumentaci, ņe faktory ovlivņující 

vývoj typů sedimentů (resp. prostředí jejich vzniku) jsou natolik různorodé a málo 

průkazné, ņe neumoņņují tyto oblasti spolehlivě vymezit. Proto řada autorů se 

podrobnějńí charakteristice prostředí, zejména vńak grafickému vymezení jejich 

distribuce v pánvi, vyhýbá. Ačkoliv jsem si vědoma těchto problémů, pokusila jsem se 

v porubských vrstvách typy sedimentace vymezit a jejich plońné rozńíření v mapě 

znázornit. Vycházela jsem z mocnosti, písčitosti a uhlonosnosti porubských vrtsev, 

které jsem dále doplnila o studium profilů vrtů, litologicko-korelačních profilů (přílohy 

2-7) a dalńí geologické dokumentace.  

Svou klasifikaci sedimentárních prostředí porubských vrstev jsem zaloņila na 

následujících  základních předpokladech: 

 kritéria musí být srozumitelná a musí se dát při práci s dokumentaci reálně 

pouņít; 

 jako kritéria jsem vybrala parametry, které reagují na prostředí vzniku sedimentů 

a jejich pozici v pánvi. 

 

Z mého studia vývoje porubských vrstev vyplynulo, ņe spojitost a vzájemné 

vztahy mezi základními sedimentologickými parametry (mocnost, písčitost a 

uhlonosnost) jsou podstatně komplikovanějńí, takņe kaņdá klasifikace sedimentárních 

prostředí i vizualizace jejich prostorového rozńíření bude vņdy představovat 

zjednoduńení reálné situace. Při výběru parametrů a jejich charakteristice v 

klasifikačním systému typů sedimentace porubských vrstev jsem se řídila uvedenými 
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základními předpoklady pro výběr klasifikačních parametrů a charakteristik 

jednotlivých typů sedimentace. Podle mých hodnocení lze za vhodné parametry 

povaņovat uhlonosnost a mocnost vrstevní jednotky, písčitost jsem povaņovala za 

pomocný parametr. Návrh mé klasifikace typů sedimentace  je uveden v (tab. č. 6). 

Tab. č.  6   Klasifikace typů sedimentace v porubských vrstvách hornoslezské pánve (orig. Sedláčková).  

 

Na základě analýz jsem vymezila čtyři typy sedimentace které v podstatě 

odpovídají v podstatě Havlenovým typům  (Havlena 1977). Z hlediska vývoje a 

prostředí vzniku jsou vńak klasifikovanána odlińně s ohledem na mé zařazení 

hornoslezské pánve do skupiny pánví v předpolí orogenu (foredeep basin).  

Prostorové rozńíření typů sedimentace v pánvi je znázorněno na obr. č. 23. Z 

porovnání Havlenovy a mé představy rozńíření typů sedimentace porubských vrstev 

vyplývá, ņe rozdíly mezi nimi nejsou velké, ale existují. Jejich příčinu je moņno hledat v 

nových poznatcích o vývoji porubských vrstev a s nimi spojených rozdílech mezi 

Havlenovou a mou dokumentací. V neposlední řadě důvodem diferencí je také odlińný 

přístup k zařazení hornoslezské pánve z hlediska typu a charakteru pánve, jak jsem jiņ 

uvedla, nové poznatky o vývoji sedimentárních pánví v předpolí orogenů (podrobně 

kapitola 12 práce), ale také nové poznatky získané o vývoji české, zejména vńak polské 

části hornoslezské pánve, které v době vzniku Havlenových prací nebyly známy. 
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Obr. č.  23   Porovnání parametru uhlonosnosti s mocností porubských vrstev (orig. Sedláčková). 
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Obr. č.  24   Porovnání parametru uhlonosnosti s písčitostí porubských vrstev (orig. Sedláčková). 
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12.4 Grodziecké vrstvy a beskydský vývoj  

Na severovýchodě a východě polské části pánve byly v podloņí bazální sloje 

sedlových vrstev (zde nazývané Reden) ověřeny vrstevní sekvence, jejichņ vývoj se 

značně lińil od vývoje vrstevních jednotek v obdobné stratigrafické pozici v západní 

části pánve. Tyto sedimenty byly nejlépe prozkoumány v tzv. „rejonie dąbrowskim“ 

(podle města Dąbrowa Górnicza). Rozhodující podíl na jejich výzkumu měli Czarnocki 

(1909, 1913), předevńím pak Doktorowicz-Hrebnicki (1935), ale i řada dalńích (nověji 

např. Kotas a Malczyk 1972a). Pojmenovány byly podle místa jejich charakteristického 

vývoje. Nejdříve jako vrstvy dolu Grodziec, později je Doktorowicz-Hrebnicki (1935) 

označil  jiņ jen jako vrstvy grodziecké. Rozdělil je na část dolní (odpovídající 

jakloveckým vrstvám) a část horní (odpovídající porubským vrstvám), přičemņ hranice 

byla poloņena do počvy sloje VII (Andrzej) dolu Grodziec I. Litologický vývoj spodní a 

svrchní části grodzieckých vrstev je odlińný. Spodní část prakticky neobsahuje polohy 

uhlí. Je hodně písčitá a má redukovanou mocnost. V její horní části vystupuje mohutná 

lavice pískovců a nad ní sedimenty s charakteristickými polohami mořské fauny, které 

Doktorowicz-Hrebnicki (1935) identifikoval jako skupinu Barbor. Svrchní část 

grodzieckých vrstev na rozdíl od spodní části obsahuje polohy uhlí. Ty vńak mají malou 

mocnost. V průvodních horninách převaņují jílovce, mocnost se pohybuje do 250 metrů. 

Svrchní hranice horní části grodzieckých vrstev je jednoznačná, klade se do počvy sloje 

Reden (=Prokop). Spodní hranice (srovnej kapitola 6.1.1) je totoņná se svrchní hranicí 

skupiny faunistických horizontů Barbory. Mohou vńak nastat případy, kdy určení této 

hranice můņe být obtíņné vzhledem k ne vņdy jasnému vývoj skupiny Barbory.  

Důvody definování grodzieckých vrstev je třeba hledat v historii osvojování 

loņisek uhlí polské části hornoslezské pánve, v její geologické stavbě a vývoji 

jednotlivých vrstevních jednotek. Je nutno mít na zřeteli, ņe vzdálenost dolu Grodziec, 

podle kterého byla vrstevní jednotka pojmenována, od výskytů porubských vrstev 

v jejich klasickém vývoji na západě polské části pánve, je přibliņně 60 km. Rozdílný 

vývoj vrstevních sekvencí, redukce mocností, odlińná uhlonosnost i vývoj faunistických 

horizontů přináńely problémy v identifikaci a korelaci, to byly pravděpodobně hlavní 

důvody, proč Doktorowicz-Hrebnicki (1935) definoval v podloņí bazální sloje 

sedlových vrstev v okolí města Grodziec novou vrstevní jednotku se samostatným 

jménem.  
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Řeńení, které zvolil Doktorowicz-Hrebnicki není nijak vyjímečné. Lze se s ním 

setkat v řadě sedimentárních pánvích. Problémem je způsob, kterým byly vrstvy 

grodziecké vymezeny. Tato kritéria totiņ nejsou jednoznačná. Je ovńem třeba 

poznamenat, ņe  Doktorowicz-Hrebnicki se byl této skutečnosti vědom, kdyņ v textu své 

práce z roku 1935 poznamenává, ņe tyto otázky budou vyņadovat dalńí výzkum a 

průzkum. Přesto vymezení grodzieckých vrstev nebylo nijak upraveno či doplněno a 

pouņívá se dodnes, ačkoliv je zřejmé, ņe jejich vymezení je zaloņené na lokálních 

korelačních vodítcích. Přesto jej neupřesnili ani Kotas a Malczyk (1972a), ani Havlena 

(1977). Rovněņ nevím, ņe by jiní autoři takové zpřesnění navrhli. Pouze Havlena k této 

otázce uvádí, ņe „rozhraní porubské vrstvy – grodzieckých vrstev je ve spojnici míst důl 

General Zawadzki – Katovice, která přibliņně odpovídá poloze izopachy 200 m 

v příloha č. 9“ (jde o  přílohu citované práce Havleny 1977).  

Po analýze existujících názorů na vymezení grodzieckých vrtev jsem dońla 

k názoru, ņe problém má dvě roviny:  

 vymezení spodní a svrchní hranice horní části grodzieckých vrstev. Při 

současném stavu znalostí geologie hornoslezské pánve, lze na větńině 

dokumentačních bodech tyto hranice určit, jelikoņ hraniční horizonty jsou 

zpravidla vyvinuty (počva sloje Prokop (Reden) a nejsvrchnějńí faunistický 

horizont Barbory).  

 vymezení hranice mezi porubskými a grodzieckými vrstvami. Existující 

kritéria, která definoval Doktorowicz-Hrebnicki (1935) jsou problematická, 

protoņe nejsou jednoznačná a mohou vést k různým interpretacím hranic 

grodzieckých vrstev.  

Na základě analýzy sestavených modelů prostorového vývoje základních 

sedimentologických parametrů porubských vrstev a s přihlédnutím k existujícími i 

minulým názorům, jsem jako základní parametry pro vymezení vrchní části 

grodzieckých vrstev zvolila: 

 průběh izolinie mocnosti porubských vrstev o hodnotě 250 metrů. Vycházela 

jsem z analýzy popisu grodzieckých vrstev v původní práci,v níņ byla tato 

vrstevní jednotka definována (Doktorowicz-Hrebnicki. 1935), kde se doslova 

uvádí, ņe „ogólna miąższość warstw sięga 250 m“. Rovněņ jsem vycházela z  
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doporučení způsobu vedení hranice mezi porubskými a grodzieckými vrstvami 

jak je  formuloval Havlena (1977).  

 litologické složení vrstevní jednotky. V grodzieckých vrstvách (ekvivalentu 

porubských vrstev) se vyskytují uhelné polohy o nízké mocnosti, převaņují 

jílovce. Tím se odlińují od spodní části grodzieckých vrstev (ekvivalentu 

jakloveckých vrstev), které jsou bez uhelných poloh a mají vysokou písčitost. 

Tento parametr povaņuji jako pomocný. 

Kritéria ovlivņují průběh hranice mezi porubskými vrstvami (v jejich západním vývoji) 

a svrchní části grodzieckých vrstev, které jsou ekvivalentem porubských vrstev ve 

východní části pánve. Aplikace uvedených kritérii v litostratigrafii porubských vrstev 

znamená, ņe výskyt grodzieckých vrtev není omezen pouze na východ polské části 

pánve, ale zasahuje také do české části pánve, a to na východ Frenńtátska a 

do jablunkovského příkopu.  

Grodziecké vrstvy (obr. č. 25) a dalńí vrstevní jednotky (vrstvy sarnowské a 

florowské), které definoval Doktorowicz-Hrebnicki 1935 pro vývoj paralické molasy 

hornoslezské pánve v okolí města Grodziec, jsou i dnes pouņívány ve stratigrafii 

východní oblasti polské části pánve. V litostratigrafických tabulkách hornoslezské 

pánve, v sektoru polské části pánve, jsou doprovázeny vysvětlením „vývoj na východě 

pánve“ (např. Dopita et al. 1997), případně s dodatkem „podle: Doktorowicz-Hrebnicki 

(1935)“. Domnívám se, ņe litostratigrafie východních vývojů paralické molasy 

hornoslezské pánve by zaslouņila nové podrobné zpracování. Vyņadovalo by to ovńem 

nové studie, které by znovu detailně prověřily kriteria vyčlenění jednotlivých vrstevních 

jednotek a následně i průběh jejich hranic. Otázka tzv. východních vývojů totiņ 

přesahuje rámec litostratigrafického členění sedimentů paralické molasy a lze ji 

povaņovat za součást základních problémů geologického vývoje hornoslezské pánve. 

V poslední době se v  litostratigrafii sedimentů paralické molasy české části 

hornoslezské pánve objevil nový termín „beskydský vývoj na východě“. S tímto 

termínem se setkáváme v práci, kterou publikovali Cháb et al. (2008). Termín 

„beskydský vývoj na východě“ se v citované práci vyskytuje jednak v 

litostratigrafickém schématu hornoslezské pánve a to v její české části, jako dále 

nerozčleněný, společný ekvivalent vńech vrstevních jednotek ostravského souvrství. 
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Jednak se vyskytuje také v textu práce v souvislostech, ze kterých je zřejmé, ņe autoři 

tímto názvem označují vývoj ostravského souvrství směrem k východu, kdy se sniņuje 

jeho mocnost a klesá počet slojí aņ „celé ostravské souvrství se stane neproduktivním“. 

V pokračování textu se pak doslova uvádí: „beskydský vývoj, neproduktivní části 

sarnovských, florovských a grodzieckých vrstev“. Dalńí kritéria pro vymezení 

„beskydského vývoje“ jiņ text neobsahuje a nejsou ani určeny plochy jeho rozńíření 

v pánvi.  

Uņívání tohoto termínu v litostratigrafii české části hornoslszké pánve naráņí i na 

dalńí problémy. Nejde totiņ o první pouņití tohoto termínu v geologické literatuře. 

Termínem „beskydský vývoj“ označil jiņ dříve Kumpera (1983) kulmské sedimenty 

spodního karbonu v redukovaném vývoji. Kritéria pro zařazení ostravského souvrství na 

východě pánve jako beskydský vývoj avńak toto souvrství jako celek nesplņuje (např. 

neproduktivní vývoj, mají-li autoři na mysli úplnou absenci uhelných poloh).  Zavedení 

termínu beskydský vývoj v kontextu jak je autory navrhován, neodpovídá také 

poņadavkům priority, podle kterých by se měl tento vývoj nepochybně označit jako 

„grodziecký vývoj“. Proto se domnívám, podobně jako Kandarechovová (2011) nebo 

Hýlová (2011), ņe závádění uvedeného termínu do stratigrafie hornolezské pánve, bez 

jeho podrobného vymezení a zdůvodnění, lze přinejmenńím označit za nevhodné.  

Otázka tedy dle mého názoru nestojí v pozici grodziecké vrstvy nebo beskydský 

vývoj, ale grodziecké vrstvy nebo grodziecký vývoj. Na tuto otázku, s ohledem na 

rozsah a zaměření mé práce, vńak mohu těņko odpovědět. Grodziecké vrstvy jsou 

společným ekvivalentem porubských i jakloveckých vrstev, zatímco tématem mé práce 

jsou pouze porubské vrstvy. Přesto jsem přesvědčena, ņe z mnoha důvodů by otázka 

grodzieckých vrstev měla být předmětem dalńího výzkumu. Nejedná se tady jen o 

dořeńení litostratigrafického členění hornoslezské pánve, ale také o poznání 

sedimentologického vývoje i historie hornoslezské pánve.  



Lenka Sedláčková 

Geologie porubských vrstev hornoslezské pánve (ostravské souvrství, namur) 

   

 170 

 

Obr. č.  25   Plošný výskyp grodzieckých vrstev v hornoslezské pánvi (orig. Sedláčková). 
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13  ZÁVĚREČNÁ DISKUSE VÝSLEDKŮ PRÁCE  

V poslední kapitole práce se chci jeńtě jednou vrátit formou diskuse k hlavním 

výsledkům mé práce a doplnit je o některé jejich teoretické souvislosti ve vztahu 

k typologii hornoslezské pánve, historii jejího vývoje, charakteru sedimentačního 

prostředí a některým otázkám její litostratigrafie. Mé poznámky jsou limitovány 

zaměřením a rozsahem mé práce, která zpracovává sice významný, ale jen dílčí časový 

úsek vývoje paralické molasy hornoslezské pánve.  

13.1 Sedimentologie prostředí při vzniku hornoslezské pánve 

Ačkoliv jsem si vědoma, ņe tématické zaměření mé práce na vývoj jedné 

vrstevní jednotky paralické molasy hornoslezské pánve nedává dostatečný prostor k 

úvahám o typu hornoslezské pánve a charakteru jejího vývoje jako celku, musela jsem 

se přesto o tyto otázky zajímat, jelikoņ bez jejich pochopení bych nebyla schopna 

zaujmout stanovisko k těm problémům, které jsou součástí cílů mé doktorské práce. Na 

základě srovnání mých výsledků s pracemi, které publikovali Reading (1996), Einsele 

(2000), A. Allen a J. R. Allen (2005), DeCelles a Giles (1996) a dalńí, jsem dońla 

k závěru, ņe z pohledu vývoje porubských vrstev, lze v geologii hornoslezské pánve 

vysledovat prvky geologické stavby, které jsou typické pro předhlubņové pánve 

orogenu (foredeep basin). K obdobným závěrům dospěli na příklad Kumpera (1997), 

Gradziński (1982), Opluńtil a Cleal (2007) i jiní.  

Uhlonosnost předhlubņových pánví, které vznikají v tlakovém prostředí 

kolizních zón na hranicích litosférických desek, v předpolí orogénu, je známá. 

Podporuje ji subsidence podloņí pánve, jako důsledek tlaku orogenu i sedimentární 

výplně pánve na podloņní sedimenty. Subsidence podloņí pánve se zmenńuje s rostoucí 

vzdáleností od čela orogenetické fronty. Stavbu předhlubņových pánví popsali na 

příklad DeCelles a Giles (1996), kteří také charakterizovali typické prvky jejich 

architektury.  

V hornoslezské pánvi rozeznal Gradziński (1982) následující typické znaky 

předhlubņových pánví : 

 sniņování subsidence pánve východním směrem, 
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 směr transportu materiálu paralelně s čelem orogénu, 

 růst intenzity tektonické deformace směrem k orogénu, 

 kanibalismus starńích sedimentů. 

 

Tři z uvedených bodů je moņno v hornoslezské pánvi povaņovat za prokázáné. 

Určité pochybnosti mohou dle mého názoru vznikat v  otázce směru transportu 

materiálu. Směry sedimentárních lineací v kyjovických vrstvách, nejmladńím vrstevním 

členu paleozoika jesenického bloku, popisuje Kumpera (1983). Jako převaņující směr 

přínosu klastik uvádí Kumpera přínos od J k S aņ k SSZ či dokonce SZ. Souhrnná studie 

obdobného typu a rozsahu vńak pro vrstevní jednotky paralické molasy hornoslezské 

pánve bohuņel schází. Není proveden ani soupis literatury obsahující byť dílčí poznatky 

o transportu materiálu v pánvi, přestoņe zmínky v literatuře o této otázce existují. 

Najdeme je i v práci autorů Dopity et al. (1997), kteří se přiklánějí k názoru, ņe materiál 

byl do pánve pravděpodobně transportován z více směrů. Směr transportu od J k S, 

případně SZ vńak nepochybně v pánvi existoval. Hovoří o něm Gradziński (1982), 

přesvědčivé důkazy o jeho existenci v období vzniku petřkovických vrstev přináńí Filák 

2006 a jsou obsaņeny i v nańí poslední práci o zámeckém slepenci porubských vrstev 

(předloņená do tisku), která je součástí této práce. Dle mých studií vývoje porubských 

vrstev (zejména písčitosti a mocnosti) se zda být pravděpodobnějńí, ņe směr transportu 

materiálu od J k S převládal v okolí osy předhlubně, zatímco v křídlech pánevní 

struktury (v posterozivním rozsahu pánve je zachováno pouze východní křídlo) se více 

uplatņoval směr od V k Z (v dnes erodovaném západním křídle ve směr od Z k V). 

Modely architektury předhlubņových pánví nacházíme v řadě 

sedimentologických prací. Tyto modely vytvářejí nejen obraz stavby tohoto typu pánví, 

ale i určitou konzistentní představu o charakteru jejich sedimentace. Proto jsem 

porovnala výsledky mých výzkumů vývoje porubských vrstev hornoslezské pánve 

s teoretickými modely předhlubņových pánví. Toto srovnání potvrdilo, ņe ve větńině 

bodech jsou si tyto modely velmi podobné (přítomna je charakteristická redukce 

mocnosti s rostoucí vzdálenosti od osy předhlubně ve směru k elevaci předhlubně, 

podobně jako vývoj uhlonosnosti v pánvi vázaný předevńím na oblast předhlubně a 

částečně tomu odpovídá i vývoj písčitosti). Právě ve vývoji písčitosti porubských vrstev 
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jsem zaznamenala rozdíly proti ideálnímu modelu vývoje předhlubņové pánve. Ta 

částečně postrádá regionální aspekty východozápadní polarity typické pro vývoj 

písčitosti petřkovických a jakloveckých vrstev, V porubských vrstvách se více uplatņují 

regionální vlivy, coņ vede k odlińnému vývoji písčitosti v jednotlivých částech pánve 

(prostorový vývoj písčitosti na Frenńtátsku je jiný neņ na Karvinsku). Příčiny tohoto 

jevu dávám do souvislosti se změnami podmínek v pánvi, které pravděpodobně 

předcházely ukončení paralické etapy vývoje hornoslezské pánve. Ty vedly k 

postupnému vyplņování pánve a konečně i ke kolapsu paralické sedimentace v pánvi. 

Změny ve vývoji písčitosti porubských vrstev lze proto povaņovat za důleņitý signál 

počátku nové, kontinentální etapy vývoje hornoslezské pánve.  

Provedla jsem rovněņ grafické porovnání vývoje porubských vrstev 

s teoretickým modelem předhlubņových pánví, jak je sestavil DeCelles a Giles (1996), 

do kterého jsem zakreslila mnou předpokládané vystupování posterozního vývoje 

porubských vrstev v polské části pánve (obr. č. 26). Z obrázku je patrné, které části 

teoretického modelu předhlubņových pánví (autorů DeCelles a Giles 1996), jsou 

v posterozivním výskytu porubských vrstev zastoupeny. Jedním z mých předpokladů, 

který jsem také do obrázku zahrnula, je teoretická moņnost přítomnosti sedimentů 

prostoru za elevací (back-bulge) v posterozivním vývoji porubských vrstev, který se 

v mapách písčitosti projevuje niņńími hodnotami na východě polské části pánve, které 

jsou doprovázené nízkou uhlonosností. To nebylo pozorováno ani v petřkovických ani v 

jakloveckých vrstvách. Nelze ovńem vyloučit, ņe můņe také jít o jeden z projevů změn 

sedimentačních podmínek v pánvi, které mohly předcházet ukončení paralické etapy 

vývoje hornoslezském pánve.  

Hýlová (2011) i Kandarachevová (2011) zjistily, ņe změny mocnosti 

petřkovických i jakloveckých vrstev existují také v severojiņním směru. Předevńím vńak 

potvrdily sbíhání izolinií mocnosti směrem k J, jejíņ příčinu viděly v zuņování pánve 

v tomto směru. V sestaveném modelu vývoje mocnosti porubských vrstev lze tento 

trend sice pozorovat, jeho intenzita vńak zdaleka nedosahuje úrovně pozorované v 

podloņních vrstevních jednotkách. Vysvětlení této změny lze pravděpodobně hledat ve 

sniņování intenzity deformačních projevů variského orogénu, v poklesu intenzity 

zahlubování pánve v okolí osy subsidence předhlubņové části pánve a případně i 

v postupném vyplņování pánve. To můņe obecně nasvědčovat tomu, ņe v období tvorby 
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porubských vrstev jiņ nedońlo k intenzifikaci těchto procesů, případně nepřímo 

signalizovat i ukončení přesouváním centra subsidence k severu, jak o něm 

hovořil Havlena (1977).  

Charakteristické prvky geologické stavby předhlubņových pánví vyskytující se v 

hornoslezské pánvi, které popsal Gradziński (1982), jsem jiņ uvedla v úvodu této 

kapitoly. K nim připojila Hýlová (2011) a Kandarachevová (2011) dalńí dva fenomény: 

 řídící vliv orogénu na zatěņování jeho blízkého předpolí, růst subsidence pánve 

a průběh její osy, 

 kompenzace zatěņování blízkého okolí orogénu předhlubņové části pánve 

výzdvihem oblasti elevace předpolí (forebulge). 

Na základě mých poznatků z výzkumu vývoje porubských vrtev jsem dońla 

k závěru, ņe typické znaky předhlubņových pánví je třeba jeńtě doplnit o dalńí jev, 

kterým je: 

 redukce uhlonosnosti a sniņování počtu slojí vyńńích mocností s rostoucí 

vzdáleností od osy subsidence směrem k okrajům pánve. 

Domnívám se, ņe uvedené prvky geologické stavby, které ve vývoji jednotlivých 

vrstevních jednotek i celé hornoslezské pánve nacházíme, jsou dostatečnými důkazy pro 

jeji zařazení do skupiny předhlubņových pánví orogenu (foredeep basin). 

 

Obr. č.  26   Rozsah posterozního vývoje porubských vrstev v HP (DeCelles a Giles 1996, upraveno). 

1 – kraton; 2 – prachovce a jílovce; 3 – variský orogén; 4 – pískovce; 5 – hranice dílčích částí 

předhlubňové pánve; 6 – směr násunu variských příkrovů. 
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13.2 Sedimentologie prostředí  při vzniku porubských vrstev   

Mé úvahy o charakteristice sedimentačních prostředí porubských vrstev jsou 

zaloņeny na analýze litologicko-korelačních profilů porubskými vrstvami, na studiu 

profilů vrtů a dalńích důlních děl i jiné dostupné geologické dokumentace. Prostudovala 

jsem také literaturu pojednávající o charakteru sedimentačních prostředí hornoslezské 

pánve. Ze starńích prací to byla práce, kterou publikoval Petrascheck (1935), doktorská 

práce Havlenova (Havlena 1977), z novějńích práce o sedimentačním prostředí 

hornoslezské pánve autorů Sivek et al. (2003) a práce polských autorů (např. Gradziński 

et al. 2005, Kędzior et al. 2007 a řada dalńích). 

V poznání depozičních prostředí uhelných pánví je stále řada otevřených 

problémů. Na větńinu z nich existuje více názorů, ačkoliv větńina autorů pouņívá 

v podstatě shodné metody sedimentační analýzy. Shoda vńak není ani v základních 

otázkách, jako na příklad zda hlavním sedimentačním prostředím paralické molasy 

hornoslezské pánve byla delta nebo akumulační plońina. Příčiny rozdílných názorů 

analyzovala Kandarachevová (2011), proto se jimi jiņ nebudu zabývat a soustředím se 

pouze na otázky vývoje sedimentačního prostředí v období vzniku porubských vrstev. 

Na základě provedených analýz vývoje hlavních sedimentologických parametrů 

porubských vrstev, studia profilů vrtů a dalńí geologické dokumentace jsem nabyla 

přesvědčení, ņe na rozvoj, druhovou variabilitu a prostorovou distribuci sedimentárních 

prostředí v období vzniku porubských vrstev má určující vliv sedimentární typ pánve. 

Proto jsem se v předchozí kapitole podrobně věnovala poznání sedimentárního typu 

hornoslezské pánve a následně i hlavním mechanismům vývoje předhlubņových pánví. 

Domnívám se, ņe v případě těchto typů pánví sehrává hlavní roli v prostorové distribuci 

sedimentačních prostředí v pánvi orogenetická aktivita blízkého orogenu. Ta probíhá 

v podstatě souběņně s vývojem sedimentární pánve. Ovlivņuje vývoj i prostorovou 

distribuci sedimentárních prostředí v pánvi. Řídícím prvkem těchto procesů je 

subsidence předhlubně, vyklenování oblasti elevace předpolí pánve (forebulge) a 

komplikované doznívání vlivů deformovaného orogenu v oblasti za elevací (back 

bulge). Druhá skupina vlivů se pak odvozuje od procesů kolísání mořské hladiny. Jejím 

důsledkem jsou pohyby v distribuci sedimentárních prostředí včetně rozvoje rańelinińť 
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v pánvi. Můņe být doprovázena i erozí a kanibalismem dříve vytvořených sedimentů 

pánve, včetně uhelných slojí. 

Analýzou vývoje porubských vrstev jsem dospěla k názoru, ņe ve vývoji této 

vrstevní jednotky se uplatņují zejména následující prostředí: 

 fluviální prostředí, zaststoupené předevńím sedimenty říčních koryt, valů, ale 

také sedimenty niv; 

 sedimenty prostředí jezer, vznikající předevńím v nivách řek, přičemņ směrem 

k ústí řek se jejich četnost zvětńuje (tzv. příbřeņní jezera); 

 sedimenty prostředí mořského pobřeží, mořské sedimenty v české části pánve 

označované jako tzv. „mořská patra“, v menńí míře téņ sedimenty lagun, 

pískových bariér, případně estuárií.  

 

K obdobným závěrům dospěla Hýlová (2011) pro charakter prostředí 

petřkovických vrstev a Kandarachevová (2011) pro prostředí vzniku jakloveckých 

vrstev. Ze srovnání sedimentárních prostředí jednotlivých vrstevních jednotek vyplývá, 

ņe jednotlivá prostředí jsou zastoupena ve vńech vrstevních jednotkách, mění se vńak 

jejich procentuální zastoupení a plońná distribuce. Přesto se vývoj porubských vrstev a 

jejich prostředí od ostatních vrstevních jednotek v mnohém lińí. Na prvním místě je to 

výrazná cykličnost sedimentů porubských vrstev na západě pánve v okolí osy 

předhlubně. Na tomto území je také vyvinuta relativně vysoká uhlonosnost, coņ svědčí 

o prostředí vhodném pro rozvoj fosilních rańelinińť. Východně od tohoto vývoje roste 

písčitost porubských vrstev, klesá cykličnost, sedimenty nabývají kontinentální ráz a 

vyznačují se nízkou uhlonosností. Východně od tohoto vývoje, zejména na SV polské 

části pánve, jsem zaznamenala typ sedimentace, který se odlińuje relativním poklesem 

písčitostí, v sedimentech jsou zastoupeny lagunární a jezerní prostředí reprezentované 

aleropelity, s nízkou uhlonosností, polohy uhlí mají nízkou mocnost. Tento typ prostředí 

nebyl zatím popsán u jiných vrstevních juednoitek. Jeho typická rysem je sniņování 

písčitosti východním směrem a nízká uhlonosnost. Předběņně tyto sedimenty povaņuji 

za moņné sedimenty prostoru za elevací (tzv. back bulge). 
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Z analýzy vývoje základních sedimentologických parametrů vyplývá, ņe 

v sedimentaci porubských vrstev nacházíme nové prvky, které nebyly pozorovány ve 

vývoji starńích vrstevních jednotek. Tyto prvky jsou nejlépe patrné na vývoji píńčitosti. 

Jejich přítomnost jsem pozorovala zejména na Frenńtátsku, kde za jejich projev 

povaņuji nárůst písčitosti od J, S i Z směrem do středu tohoto posterozivního výskytu. 

Vytvářejí se tak předpoklady  příčné segmentace pánve (pravděpodobně v prostoru mezi 

Frenńtátskem a výskyty porubských vrstev v ostravsko-karvinské oblasti. Do skupiny 

popisovaných vlivů nepochybně patří i vytváření dílčího sedimentačního prostoru na 

SV pánve, projevujícího se poklesem sedimentace a s určitými obavami ho označuji 

jako oblast pánve za elevací (back bulge). Ta by se tak poprvé ocitla v plońe 

posteroztivního výskytu vrstevní jednotky ostravského souvrství, Svědńilo by to o 

významném zůņení sedimentačního prostoru mezi západním a východním okrajem 

pánve. Hornoslezská pánve se tak začíná formovat do pánve obklopené vyklenujícími 

se oblastmi, které jsou zdrojem materiálu pro sedimentaci v pánvi. Uvedené změny 

v procesu sedimentace v pánvi povaņuji za předzvěst zvratu ve vývoji sedimentace 

v pánvi a přechodu od paralické molasy ke kontinentální molase.  

13.3 Grodziecké vrstvy a beskydský vývoj  

Grodzieckým vrstvám i tzv. beskydskému vývoji jsem se podrobně věnovala 

v předchozích kapitolách. Tato otázka, jak jsem jiņ uvedla, má dva rozměry. První 

souvisí s litostratigrafií ostravského souvrství (paralické serie), druhý s jeho 

sedimentologii a vývojem prostředí jeho vzniku. V obou případech je dalńí pokrok 

v řeńení těchto otázek podmíněn výzkumem vývoje vńech vrstevních jednotek 

ostravského souvrství v rozsahu celé hornoslezské pánve. Domnívám se, ņe takový 

výzkum by byl nepochyně potřebný, jelikoņ poznání zákonitostí těchto „východních 

vývojů“ je klíčem k pochopení vývoje nejen paralické molasy hornoslezské pánve, ale i 

k dalńímu prohloubení nańich znalostí o vývoji uhelných pánví v předpolích orogenů. 

Z pohledu mého výzkumu porubských vrstev se jejich „východní vývoj“ 

podstatně odlińuje od „východního vývoje“ jakloveckých vrstev. Nejzřetelněji je to 

patrné  na východě polské části pánve, kde v porubských vrstvách pozorujeme 

zachování byť omezené uhlonosnosti s nízkými mocnostmi uhelných poloh a zastoupení 
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jílovcú v průvodních horninách, proti nulové uhlonosnosti a vysoké písčitosti 

jakloveckých vrstev. Vysvětlení těchto rozdílů není jednoduché a dnes je ho nutno 

z více důvodů povaņovat za předběņné. Příčiny těchto rozdílů lze hledat pravděpodobně 

ve změnách preerozivního rozsahu pánve. V porubských vrstvách pravděpodobně dońlo 

k jeho dalńímu zmenńení, takņe v prostoru posterozivního reliktu paralické molasy byly 

zachovány i nejvýchodnějńí části vývoje vrstevní jednotky, včetně prostoru za elevací 

(back bulge). To souviselo se zmenńováním vzdálenosti mezi čelem variského orogénu 

a elevací předpolí, která se pravděpodobně v relativně v mladńích jednotkách posouvala 

k západu. 

Pokud jde o otázku tzv. beskydského vývoje, jeho zavádění do litostratigrafie 

hornoslezské pánve nemohu doporučit. Důvody, které mně k tomu vedou jsem jiņ 

popsala. Mezi ně rozhodně nepatří, ņe bych popírala rozdíly mezi vývojem vrstevních 

jednotek na západě a východě pánve. Nelze vńak opakovat staré chyby a definovat nové 

jednotky a vývoje bez určení jejich hranic a respektování historického vývoje výzkumu. 

Současně je ovńem třeba uznat, ņe výsledky prací potvrzují, ņe rozdíly ve vývoji 

porubských vrstev na západě a východě pánve jsou tak rozdílné, ņe vyčlenění 

samostatných vrstev s „východním vývojem“ je moņno povaņovat za oprávněné. 
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14 ZÁVĚR 

V práci jsem shrnula poznatky získané během mých výzkumů vývoje 

porubských vrstev v české i polské části hornoslezské pánve. Výsledky jsem 

publikovala v časopisech a informovala o nich na konferencích. Publikace se staly také 

základní kostrou pro zpracování této práce. Jejich text jsem doplnila o dalńí výsledky, 

které nejsou dosud publikovány, ale jiņ jsou v současné době v recenzním řízení.   

Těņińtě mé práce je zaloņeno na modelování vývoje nejdůleņitějńích parametrů 

sedimentologického vývoje porubských vrstev (mocnost, písčitost a uhlonosnost). 

Pozornost jsem rovněņ věnovala vývoji prouhelnění v hornoslezské pánvi. K sestavení 

modelů jsem pouņila vńechna dostupná data, posoudila jsem jejich věrohodnost a 

sestavila jejich databáze. Modely vývoje sledovaných parametrů a jejich geologická 

interpretace mi pomohly formulovat názory na vývoj paralické molasy hornoslezské 

pánve a její depoziční prostředí v období vzniku porubských vrstev. 

Modely vývoje geologických parametrů a jejich interpretace shodně ukazují, ņe 

v období vzniku paralické molasy byla hornoslezská pánev typickou pánví vyvíjející se 

v předpolí orogénů (tzv. foredeep basin). Hornoslezská pánev má větńinu prvků 

charakteristických pro tento typ pánví a její vývoj byl variským orogénem také 

ovlivņován. Důsledkem tohoto vlivu je i asymetrie vývoje pánevních sedimentů ve 

východozápadním směru a částečně i ve směru severojiņním, která se projevuje ve 

vývoji vńech sledovaných parametrů (mocnost, písčitost a také uhlonosnost), ale také 

vývoj uhlonosnosti porubských vrstev i prostorové uspořádání sedimentárních typů, 

které zřetelně ukazují na vznik v podmínkách pánve předpolí orogénu.  

Předmětem mého zájmu byly také otázky depozičního prostředí v období vzniku 

porubských vrstev. Mé představy jsou blízké závěrům, ke kterým dospěl Havlena 

(1977), ale také studiem petřkovických vrstev Hýlová (2011) a studiem jakloveckých 

vrstev Kandarachevová (2011). Mnou sestavené modely i litologicko-korelační profily, 

profily vrtů a dalńí geologická dokumentace, kterou jsem měla moņnost studovat mně 

vede k závěru, ņe porubské vrstvy vznikaly ve více prostředích. Domnívám se, ņe jejich 

dominantním prvken byla akumulační plońina s  plochým reliéfem, na které převaņovala 

fluviální sedimentace v kombinaci s jezerním prostředím nivních jezer, na které se vázal 

vznik fosilních rańelinińť. Četnost těchto jezer stoupala k ose mobility pánve, jak je 
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patrné z modelů vývoje uhlonosnosné sedimentace. Opačným směrem docházelo ke 

zvětńování podílů sedimentů říčních koryt, zmenńovalo se zastoupení jezerní 

sedimentace, zhorńovaly se podmínky pro vznik rańelinińť a jejich dlouhodobé trvání. 

Vznikaly zde jen uhelné polohy niņńích mocností,  sniņovala se cykličnost sedimentů, 

rostla písčitost, projevy eroze a změnil se charakter uhlonosnosti porubských vrstev, 

kdyņ dońlo k radikálnímu poklesu mocnosti uhelných slojí.  

 Otázkou zda sedimenty paralické molasy hornoslezské pánve jsou sedimenty 

delty nebo akumulační plońiny, jsem se samostatně nezabývala. Důkazy pro pravdivost 

jedné nebo druhé varianty jsou totiņ v podmínkách hornoslezské pánve značně 

problematické. Je to částečně způsobeno charakterem průzkumu, jeho hustotou a 

metodickou orientací, hlavní problém vńak dle mého názoru stále představují omezené 

moņnosti rozlińení sedimentů delt a akumulačních plońin, kdyņ v sedimentaci delt i 

akumulačních plońin se uplatņují podobné typy sedimentačních prostředí. S ohledem na 

zaměření mé práce výlučně na jednu vrstevní jednotku hornoslezské pánve, byly moje 

moņnosti nalézt odpověď na tuto otázku jen velmi malé. 

Nevyhla jsem se ani otázkám litostratigrafie sedimentů hornoslezské pánve. 

Soustředila jsem se předevńím na otázky litostratigrafie porubských vrstev. Popsala 

jsem historii jejich vyčlenění a podrobně jsem se zabývala také problematikou jejich 

vymezení. Dotkla jsem se rovněņ otázky grodzieckých vrstev, třebaņe jen v rozsahu 

nezbytném pro řeńení tématu této práce. Předpokládám, ņe budu mít moņnost se otázce 

grodzieckých vrstev podrobně věnovat. 

Z mých výzkumů geologie porubských vrstev jsou prakticky vyuņitelné 

předevńím výsledky studia prostorového vývoje uhlonosnosti a distribuce celkové 

mocnosti uhelných poloh v pánvi. Modely těchto parametrů, které jsem sestavila, do 

značné míry změnily existující představy o vývoji uhlonosnosti porubských vrstev. 

Potvrdilo se, ņe uhelné sloje, které mají potřebné technicko-ekonomické parametry, se 

v porubských vrstvách vyskytují pouze v některých částech pánve. Pro českou část 

hornoslezské pánve jsem tyto výsledky také publikovala (Sedláčková et al. 2008). Nově 

sestavené modely celkové mocnosti uhelných poloh i hodnot koeficientů uhlonosnosti 

pro českou i polskou část hornoslezské pánve vńak prokázaly ńirńí souvislosti vývoje 

uhlonosné sedimentace  porubských vrstev.  
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