
Předmětem práce je zhodnocení významu a geneze nepří-
liš běžných sideritových konkrecí, respektive sideritických 
proplástků s konkrecionální stavbou ve sloji 559 sedlových 
vrstev karvinského souvrství české části hornoslezské 
pánve (dále jen ČHP) v dobývacím prostoru lokality Lazy, 
Důlní závod 1 v Karviné. 

Sedlové vrstvy jsou na rozdíl od ostatních vrstevních 
jednotek uhlonosného karbonu charakteristické napros-
tou převahou hrubozrnných klastik s jen slabým obsahem 
aleuropelitů a pelitů, tedy matečných hornin pelokarbonátů. 
Nalezený sideritický proplástek je z toho pohledu určitou 
zvláštností.
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Summary: Results of a detailed geological and mineralogical 
investigation of siderite microconcretions are presented. These are 
confined to an intercalation in coal seam No. 559 of the Karviná 
Formation (Bashkirian Stage of Pennsylvanian) in the Czech part of 
the Upper Silesian Basin. The observed coal seam was encountered 
in the Lazy Mine situated in the Karviná section of the basin  
(Fig. 1). Coal seam No. 559 belongs to the uppermost part of the 
Saddle Member of the Karviná Fm. that is typical of its coarse-
grained lithology. Sandstones and conglomerates form 70 to  
85 vol.% of the total unit thickness, whereas siltstones and 
coal seams make up the remaining part of local lithology. Thin 
intercalations in coal seam were found usually to consist of clay 
minerals, and a few chunks of volcaniclastic sedimentary rocks 
were also identified. 

An intercalation comprising carbonate microconcretions was 
found in one coal face and also in five underground exploratory 
boreholes (Fig. 2). It occurs approximately in the middle of the coal 
seam profile (Figs 3 and 4), and its thickness varies between 3 cm 
and 8 cm. The X-ray powder diffraction method (PXRD) showed 
the bulk of the intercalation to contain siderite, muscovite, quartz, 
kaolinite, to a lesser extent also K-feldspar, a mineral of plagioclase 
series, and anatase. Concretions form mostly spherical aggregates 
ranging from 0.X to 3 mm in size (Fig. 5a). The wavelength-dispersive 
X-ray spectroscopy (WDS, Table 1) proved that nodules consist of 
siderite (90–92 wt.%), with an admixture of rhodochrosite (up 
to 4 wt.%), magnesite (max. 3 wt.%), and calcite (up to wt. 6%). 
Although the nodules exhibit distinct zoning, it is not visible in BSE 
(Fig. 5), and siderite was found to be chemically heterogeneous. 
Septarian cracks are filled with almost pure calcite (98 wt.%;  
Fig. 5b). The origin of these concretions is thought to have taken 
place during a break in sedimentation of siderite precursor in coal-
swamp, long enough to start a nucleation of siderite, probably 
supported by microbial activity. Spherical shape of concretions 
does not necessarily indicate their growth prior to the sediment 
compaction, but rather is a product of recrystallization during 
diagenetic lithification of the sediment. Since this stage of 
sedimentary sequence was not observed in other mining works, 
it is difficult to estimate the original areal extent of this horizon.

Sideritové mikrokonkrece ze sedlové sloje č. 559 
v DP Lazy (karvinské souvrství, česká část 
hornoslezské pánve)
Siderite microconcretions of the Saddle coal seam No. 559 in the Lazy Mine 
(Karviná Formation, Czech part of the Upper Silesian Basin)

(15-44 Karviná)



Geologická situace

Hornoslezská pánev vznikla v závěrečných etapách vývoje 
rozsáhlé moravskoslezské paleozoické pánve v předpolí 
variského orogénu (Kumpera – Martinec 1995). Stratigra-
ficky se produktivní (uhlonosný) karbon ČHP člení na pa-
ralické souvrství ostravské (vrstvy petřkovické, hrušovské, 
jaklovecké a porubské) rozšířené v ploše celé české části 
ČHP a terigenní souvrství karvinské (vrstvy sedlové, suš-
ské a doubravské), zachované pouze v několika plochách 
(Kumpera – Dopita 1997). Nestarším litostratigrafickým 
členem karvinského souvrství jsou sedlové vrstvy v kar-
vinské, frenštátské a jablunkovské oblasti. Významně větší 
rozšíření má tato jednotka v polské části hornoslezské 
pánve, kde se nazývá warstwy siodłowe (Dopita 1997). 

Karbonátové konkrece v české části 
hornoslezské pánve

Karbonátové konkrece nejsou v ČHP vzácností a zmiňuje 
je řada autorů už od 19. století (Gaebler 1894). Dosud nej-
detailnější práce týkající se karbonátových konkrecí samot-
ných a jejich geneze publikovali Skoček (1961) a Králík 
(1970). Z ČHP jsou známy konkrecionální karbonáty 
s dominantním podílem sideritu, dolomitu, kalcitu nebo 
i rodochrozitu a také konkrece směsné (Králík 1970). 

Karbonátové konkrece se nejčastěji vážou na slad-
kovodní, brakické i mořské aleuropelitické a pelitické 

horizonty, pocházející z období přerušení uhlotvorné se-
dimentace při zalití oblasti jezerní či mořskou transgresí. 
Méně často se vyskytují přímo v uhelných slojích, v nichž 
vytvářejí proplástky, případně čočkovité naduřeniny. Mo-
hou být ve slojích přítomné také jako „plovoucí“ samo-
statné oválné konkrecionální útvary (Králík 1970). 

Konkrece s vnitřním rozpukáním bývají nazývány septá-
riové. Tímto termínem se ale často označuje jak vnitřně 
rozpukaná konkrece vcelku, tak i jednotlivé pukliny, které 
mohou, ale nemusí být kompletně vyplněny. Vysvětlení 
vzniku puklin je dosti složité, ne zcela dořešené a bývá 
postaveno na představě vysychání a smršťování „gelovi-
tých“ vnitřních částí konkrecí. Možné je i spolupůsobení 
tlaku nadloží v rámci tlakového rozpouštění (Hendry et 
al. 2006), případně procesů Ostwaldova zrání. Septáriové 
pukliny se v ČHP vyskytují pouze u menší části konkrecí 
(Skoček 1961).

Materiál a metody studia

Analyzovaný vzorek proplástku, tvořeného drobnými si-
deritovými konkrecemi, pochází ze 4. kry dobývacího 
prostoru (dále jen DP) Lazy (obr. 1) ze sloje 559 (37. míst-
ního číslování). Z porubu č. 137 408, z chodeb č. 37 411 
a 37 413 a ze dvou otvírkových překopů č. 982 a 984 při zá-
padním okraji 4. kry (obr. 2) bylo získáno celkem 5 vzorků 
tohoto materiálu. Z nich se do současnosti zachoval pouze 
jediný. 
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Obr. 1. Schematická mapka 
české části hornoslezské pánve 
s vyznačením polohy dobýva-
cího prostoru Lazy, lokality Lazy 
(do roku 2008 Důl Lazy), Důl-
ního závodu 1. Podle Jiráska et 
al. (2016). 
Fig. 1. Schematic map of the 
Czech part of the Upper Silesian 
Basin with position of the Lazy 
mining area (before 2008 Lazy 
Mine). According to Jirásek et 
al. (2016).



Morfologie a chemické složení horniny byly sledovány 
na leštěných nábrusech i přírodních trhlinách a lomných 
plochách za použití autoemisního elektronového mikro-
skopu FEI Quanta-650 FEG od firmy FEI. Mikrofotografie 
byly pořízeny pomocí detektoru zpětně odražených elek-
tronů (BSE) v režimu chemického gradientu. Chemické 
složení minerálů bylo ověřováno pomocí energiově dis-
perzního spektrometru EDAX Galaxy. Mikroskop praco-
val za podmínek: napětí 15 kV, proud 8–10 nA, průměr 
svazku 4,5‒6 μm, vakuum s tlakem v komoře nižším než 
10–3 Pa, pokovení 10 nm vrstvou Cr. Spektrální linie byly 
identifikovány s využitím spektrálního rozkladu za použití 
funkce halographic peak deconvolution. 

Práškové rtg.-difrakční analýzy byly prováděny na pří-
stroji Bruker-AXS D8 Advance s 2θ/θ s reflexní geome-
trií měření, vybaveném polovodičovým – silicon strip –  
detektorem LynxEye. Měření probíhalo za podmínek: zá-
ření CuKa/Ni, napětí 40 kV, proud 40 mA, krokový re-
žim s krokem 0,014o 2θ, čas na kroku 0,25 s, sumace 3–5 
měření. Pro měření a kvalitativní vyhodnocení byl použit 
firemní software Bruker – AXS Diffrac, resp. Diffrac.EVA 
a databáze difrakčních dat PDF 2/JCPDS, verze 2011. Se-
mikvantitativní vyhodnocení bylo prováděno Rietveldovou 
metodou pomocí programu Topas, verze 4.2. Vstupní struk-
turní data byla převzata z Bruker Structural Database. 

Chemické složení karbonátů bylo kvantitativně studo-
váno pomocí elektronového mikroanalyzátoru Cameca SX 
100 (Přírodovědecká fakulta MU, Brno, analytik R. Škoda) 
za podmínek: vlnově disperzní analýza, urychlovací napětí 
15 kV, proud svazku 10 nA, průměr svazku 5 μm. Jako 
standardy byly použity sanidin (Si, Al, K), spessartin (Mn), 
olivín (Mg), albit (Na), SrSO4 (Sr), almandin (Fe), wollas-
tonit (Ca), baryt (Ba), gahnit (Zn) a vanadinit (Pb). 

Výsledky

Nositelem popisované polohy sideritových konkrecí je 
proplástek ve sloji č. 559, nacházející se ve svrchní části 
slojového komplexu 561–558. Tento slojový komplex leží 
v hloubce cca 50 m pod počvou bazální spodní sušské sloje 
č. 605 a cca 100 m nad první mohutnou sedlovou slojí  
č. 530. Na většině plochy karvinské dílčí pánve (cca 60 %) 
byl zcela smyt nebo silně redukován a zachován zůstal 
pouze v pěti větších a několika drobnějších vzájemně ne-
souvisejících ostrůvcích, mimo jiné i v DP Lazy. Horizont 
je tvořen několika lávkami, které se od okrajů erodovaných 
ploch navzájem sbližují a v centrech pak nabývají maxi-
málních mocností. Dopita (ed. 1997) uvádí (bez lokalizace) 
maximální zjištěnou mocnost tohoto „souslojí“ 4 m, s varia-
bilitou mocnosti v mezích 1,2–2,5 m. 

Ve 4. kře DP Lazy (obr. 1) dosahuje slojový horizont 
celkové mocnosti až 4 m. Nejvyšší plást č. 561 není vět-
šinou vyvinut, následující č. 560, zpravidla v podlimit-
ním vývoji, je od hlavní polohy uhlí vzdálen 0,5–4,5 m. 
Vrchní lávka – hlavní poloha uhlí – mívá mocnosti v roz-
sahu 1,3–2,8 m, spodní pak 1,0–1,5 m. Deset až patnáct cm 
pod stropem vrchní lávky se celkem pravidelně vyskytuje 
tonstein v mocnosti mezi 1 až 3 cm (obr. 3). Sideritový 
proplástek bývá přítomen přibližně v polovině mocnosti 
lávky č. 559 a je tvořen 0,1–3,0 mm velkými konkrecemi. 
Výskyt konkrecí byl, jak uvedeno výše, zaznamenán až 
v závěru hornické činnosti v předmětné sloji ve 4. kře 
při přípravě a dobývání porubu 137 408, na chodbách  
č. 37 411 a 37 413 a na dvou otvírkových překopech –  
č. 982 a 984 – při západním okraji kry a také v několika 
průzkumných vrtech. Směrem k jižnímu okraji 4. kry, kde 
dochází ke vzdalování jednotlivých lávek, ani v jiných 
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Obr. 2. Pozice důlních vrtů 
a porubu s ověřeným výskytem 
sideritových konkrecí v dobýva-
cím prostoru Lazy. 
Fig. 2. Positions of underground 
boreholes and the coalface with 
proved occurrence of siderite 
concretions in the Lazy mining 
area.



částech dobývacího prostoru sideritický materiál nebyl na - 
lezen. 

Pozice průzkumných vrtů, v nichž byl studovaný mate-
riál zaznamenán, je vyznačena na obr. 3. Polohu proplástku 
s mikrokonkrecemi v profilu sloje 559 ilustruje obr. 4.

Pomocí práškové rentgenové analýzy bylo doloženo, že 
hmota proplástku s konkrecemi je tvořena převážně karbo-
náty blízkými sideritu – ao = 4,6960(1) Å, co = 15,409(1) Å.  
Jeho difrakční linie jsou homogenní, symetrické a není tu-
díž předpoklad přítomnosti více blízkých fází. Jako další 
komponenty byly ověřeny illit-muskovit, smíšené struktury 
typu illit-smektit s vysokým podílem illitické komponenty, 
křemen a kaolinit, v jednotkách procent pak draselný živec, 
minerál plagioklasové řady a anatas. 

Elektronovou mikroanalýzou (tab. 1) bylo ověřeno, že 
karbonát tvořící konkrece má složení odpovídající sideritu, 
obsah magnezitové komponenty je v rozmezí 1,9–2,6 %, 
rodochrozitové komponenty v rozmezí 3,5–4,0 % a kalci-
tové 2,8–3,6 %, Drobné septáriové pukliny konkrecí vypl-
ňuje poměrně čistý kalcit s obsahy Fe, Mn a Mg do 0,01 
apfu. 

Diskuse a závěr

Vznik těchto nepříliš běžných sideritových mikrokonkrecí 
nacházejících se uvnitř uhelné sloje má pravděpodobně jed-
noduché vysvětlení. Rozpuštěné ionty železa byly do se-
dimentačního prostoru přinášeny ve formě pravých nebo 
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Obr. 3. Poloha horizontu se sideritovými konkrecemi ve sloji 559 v chodbě č. 37 413 4. kry dobývacího prostoru Lazy. Použité zkratky:  
u – uhlí, h – hlušina, ph – prorostlá hlušina, sid – poloha se sideritovými konkrecemi. Čísla značí mocnosti jednotlivých poloh v centimetrech, 
Fig. 3. Position of the intercalation containing siderite concretions in Coal seam No. 559 in gateway No. 37 413 of the 4th block of the 
Lazy Mine. Abbreviations: u – coal, h – gangue, ph – slate coal, sid – intercalation with siderite microconcretions. Numbers indicate true 
thickness of individual lithotypes in centimeters

Obr. 4. Pozice horizontu se sideritovými konkrecemi ve sloji 559 
v průzkumných vrtech v dobývacím prostoru Lazy. Lokalizace vrtů 
je na obrázku 2. Použité zkratky viz obr. 3.
Fig. 4. Position of the intercalation containing siderite concretions 
in Coal seam No. 559 penetrated by underground exploratory 
boreholes in the Lazy mining area. For drilling sites of boreholes 
see Fig. 2. For abbreviations see Fig. 3.
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Tabulka 1. Chemické složení karbonátů v konkrecích (hmot. %) a přepočet koeficientů empirického vzorce na sumu dvojmocných kationtů 
rovnou jedné. Zastoupení iontů Ba2+, Sr2+ a Pb2+ je menší než 0,001 apfu
Table 1. Chemical composition of carbonates in concretions (in wt.%) and conversion of wt. % to apfu bulk of divalent cations equal to 
one. The amount of Ba2+, Sr2+, and Pb2+ is less than 0.001 apfu

siderit kalcit

FeO 57.96 58.30 55.58 56.35 0.72 
CaO 1.82 1.74 1.41 1.34 55.52 
MnO 2.59 2.30 2.29 2.13 0.55 
MgO 0.93 0.99 0.67 0.74 0.19 
BaO 0.02 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 
SrO < 0.01 < 0.01 0.02 < 0.01 0.02 
ZnO 0.04 < 0.01 0.02 < 0.01 0.06 
PbO 0.03 < 0.01 < 0.01 0.06 0.02 
K2O 0.12 0.11 0.12 0.14 < 0.01 
Na2O 0.10 0.16 0.11 0.12 < 0.01 
Al2O3 0.97 0.79 0.89 0.96 0.03 
SiO2 1.49 1.19 1.38 1.58 0.12 
Σ 66.05 65.59 62.49 63.43 57.24 
CO2* 39.58 39.59 37.32 37.72 44.61 
Σ 105.63 105.18 99.81 101.15 101.85 
Fe2+ 0.897 0.902 0.912 0.915 0.010 
Ca2+ 0.036 0.034 0.030 0.028 0.977 
Mn2+ 0.041 0.036 0.038 0.035 0.008 
Mg2+ 0.026 0.027 0.020 0.022 0.005 
Zn2+ 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 
mol. % FeCO3 89.8 90.2 91.3 91.6 1.0 
mol. % MnCO3 4.1 3.6 3.8 3.5 0.8 
mol. % CaCO3 3.6 6.4 3.0 2.8 97.8 
mol. % MgCO3 2.6 2.7 2.0 2.2 0.5 

Obr. 5. Proplástek tvořený sideritovými mikrokonkrecemi zobrazený zpětně odraženými elektrony. a – uspořádání mikrokonkrecí,  
b – nehomogenní sideritové (Sd) mikrokonkrece s trhlinami vyplněnými kalcitem (Cal). 
Fig. 5. BSE image of siderite microconcretions in the observed intercalation. a – microconcretions pattern, b – heterogeneous siderite 
(Sd) microconcretions with septarian cracks filled with calcite (Cal). 



mikrokonkrecí izometrického tvaru a jde o zbytkové volné 
prostory, druhotně vyplněné kalcitem. 

Důvodem pro relativní vzácnost těchto konkrecí je 
zřejmě fakt, že za 1. pokud netvoří mocnější proplástky, jsou 
snadno přehlédnutelné a za 2. ve většině případů nebyla se-
dimentace organické hmoty v uhlotvorném prostředí rašeli-
niště přerušena na dobu dostatečně dlouhou k růstu konkrecí. 
Popsané vzorky s převahou sideritu tak můžeme pova - 
žovat za konkrecionální diagenetické sideritické ferolity.

Z malého počtu nálezů ve vrtech a v důlních dílech již 
dnes nelze soudit na celkový rozsah proplástku se siderito-
vými mikrokonkrecemi ve sloji 559. Je možné, že jde o lo-
kální výskyt vázaný právě jen na nálezovou oblast, ovšem 
možné je i rozšíření podstatně větší, přičemž studovaný 
fenomén pouze úspěšně unikal pozornosti.
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