
�������	
��������������������	���
������
������	�����	������
�������������������
� ��	����
�� � �������������	��������������
�������	�����������!�����	�����������	�������	����!�����"�	���	��#�������	$�%������	�&	����	������'���	����
�������������!�����������	�

()*+,- �.)/+,."/ 0��(12 %,&�*(3

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,

Hornicko-geologická fakulta, Institut geologického inženýrství, Institut

čistých technologií těžby a užití energetických surovin, 17. listopadu 15,

708 33 Ostrava; petr.skupien@vsb.cz

Please cite this article as: Polášková, E. – Skupien, P. (2017):

Preliminary study of organic matter in sediments of the Vendryně

Formation, Silesian Unit and its potential as a source of hydrocarbons. –

Geoscience Research Reports, 50, 293–297. (in Czech)

�������	
� ��������	
��
��
��������
������������
��

���
����
�����������������

������� 1�� ��� ��� �! ��� '����	� '�'�� �� ��� �	������ �!

������ ���� '���	���� �! ��� 1����	��	 "�	���	� #�������	 4!��5

����� ��!����� �� �� )�6�� 1�7�	 8���9 �	 ��� .���� :�����	

;��'�����	�< 1�� #�������	 ������� � �����	��� �=��	��	� !���

����� >?? �� @?? �$ �	� ��'����	�� ��� ����� ��������������'���

�	����!�����%������	�3�''�<

1�� ����� ���� ���� �	 ��� ��6	 �! 1��	�� �	� ��� ������	��	��<

%��'��� 6��� ����	 !��� ������� ������'� ���	� ��� ��	�� �!

��� .�7� 2���� �	 ��� ��������	 !��� ����� �� 	����$ �<�< ��6	5

������$ �'���!������ !��� � ����6�� ������ ��		����	� ��� ��6	� �!

1��	�� �	� "�	���	� �� ��� ���� ������'� �	 1��	��$ ��� %��	� �����

��������A������� 4#��< B9< 1�� ������'� ��� !����� ������ �! ����

�������� 4���� ����$ ���6	5����9 �������	�� �	� �������	��$ 6����

6��� ��'������ �	��� �	�=�� ��	�����	�< *	 ��� ����� ���� �����

������'������������	�����	��������	����������4?<C0B<D�E�1.;9<

1�� ����	�� �������� ������� �	 '���	�������� ������ 6�� ���5

���� �	�� ����� ����'� �	������	� ����� �����	F ����' �!

'����������$ '���	����'�� �	� ����'���� ����	�� ������

4-.G9< 1���� ������� 6��� ���� !�� �������	����	 �! ��� ��'� �!

������	 ���	� � ����� �� 1���	 4BHH>9< #��� ��� �	������ �!

������	 !����6� ���� ��� ����'���� ����	�� ������ 4-.G9 ��

���� ���	��	�$ 6���� �� !��������� !�� ��� !�������	 �! ��I���

����������	� �������	� �	 ����	��5���� ������ ��'������ �	

����! ����< 1�� �	����	��	� �������� �� ���� ���	 ����=��< J���

������ �! -.G �	������ � ������	� 4����=�� �� �	�=��9 �	����	5

��	� 6��� ���� '���	���� !�� '����������	 �! '��	���	�� ����	��

������< ,�����	 �! ��'� ** K * �	� ** K * 4�I����� ��'�9 '������5

	���� �	 ��� ������� ���'���<

1�� ���������	 �! ��� ������ �! ������� ��	������	 ��� ���6	

���� ��� �������� �� ������� �������� 4�� ��� 	�� �	����� ������

������� ��	������	$ '�������'������� !��� >? L; �� MC L;9< .	��

�'����������$ ��� ��������� ������ �������� 6��� ������� ��	���5

���	 �� ����� N? L;$ ������'�	��	� �� ��� ��� 6�	��6$ 6�� ���	5

��!���<

Sedimenty bohaté na organickou hmotu (kdy obsah orga-
nické hmoty je až 5 %) tvoří část jurských a křídových se-
dimentárních jednotek slezského příkrovu, který je pod-
statnou částí Moravskoslezských Beskyd. Převážně tmavě
zbarvené jílovce a prachovce sedimentovaly v anoxických
podmínkách nejvyšší jury, spodní křídy, eocénu a oligocé-
nu (Menčík et al. 1983, Skupien 2006, Pavluš – Skupien
2014). Podle Golonky a Píchy (2006) a Golonky et al.
(2008) je možno tyto sedimenty v oblasti Západních Kar-
pat považovat za potenciální zdrojové horniny uhlovodíků.

V rámci pilotního vyhodnocení byl porovnán obsah or-
ganického uhlíku, typ kerogenu stanovený palynologickou
metodou a stupeň přeměny organické hmoty sedimentů
vendryňského souvrství (dříve spodní těšínské vrstvy).

Mocnost vendryňského souvrství dosahuje kolem 300
až 400 m a stratigraficky náleží intervalu od oxfordu po
tithon–?berrias (Golonka et al. 2008). Souvrství je repre-
zentováno převážně tmavě šedými, hnědými anebo černý-
mi jílovci a prachovci, hrubými čočkami slínovců a jílovci
s polohami pelitických nebo detritických vápenců tence až
středně lavicovitých.
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Studovaná oblast se nachází ve městě Třinec a v jeho okolí.
Vzorky byly odebírány ve spolupráci s dr. M. Bubíkem
(ČGS) postupně na výchozech v březích řeky Olše z jihu na
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sever, tj. po proudu toku, a to od železničního mostu mezi
Třincem a Vendryní až po poslední výchozy v třinecké
místní části Sosna. Celkově bylo pak zpracováno a vyhod-
noceno 13 vzorků (tab. 1, obr. 1).

V oblasti obce Vendryně byl soubor vzorků odebrán na
pravém břehu řeky Olše. První vzorek byl odebrán těsně
nad železničním mostem přes řeku, který spojuje Třinec
s Vendryní. Jde o malý výchoz jílovců až prachovců hně-
došedé barvy. Směrem po proudu pod železničním mostem
začíná téměř souvislé pásmo výchozů, které zde dosahují
výšky až 5 m. Výchoz reprezentuje skluzové těleso jílovců
a prachovců hnědošedé barvy. V pokračování po proudu se

kromě jílovců a prachovců objevují vrstvy písčitých detri-
tických vápenců šedé barvy. Nepravidelně rozmístěné vá-
pence dosahují mocnosti 5–10 cm. Na několika úsecích
jsou pozorovatelná skluzová tělesa se špatně vytříděnými
slepenci, obsahující valouny křemene, metamorfovaných
hornin a vápenců. Výrazné výchozové pásmo se nachází
v blízkosti soutoku řeky Olše a potoka Vendryňka (ode-
brán vzorek VEND LM 154). Výchozy dosahují výšky až
3 m. Převládají jílovce a prachovce šedé až hnědošedé bar-
vy. Vzorek VEND LM 156 byl odebrán na pravém břehu
Olše, na úrovni domu čp. 97, v místě přítoku bezejmenné-
ho potoka cca 100 m po proudu od přítoku Vendryňky. Jde
o výchoz výrazně břidličnatých jílovců a prachovců šedé
barvy.

Další výchozové pásmo se objevuje v levém nárazovém
břehu řeky Olše v Třinci, místní části Lyžbice, v místech,
kde se na břehu řeky nachází ulice Olšová. Výchozy dosa-
hují výšky až 2 m. Převládají břidličnaté jílovce a prachov-
ce, místy se objevují slínité polohy. Horniny jsou šedé až
hnědošedé barvy. Vzorky VEND LM 157 a 158 byly ode-
brány ve vzdálenosti 100 m od sebe, tj. na počátku a na
konci výchozu.

Menší výchozy se objevují v blízkosti mostu přes řeku,
spojujícího místní části Lyžbice a Sosna. Výchozy do výš-
ky 1 m se nacházejí na levém břehu řeky. Převládají jílovce
a prachovce šedé barvy. Horniny jsou výrazně tektonicky
porušené. Vzorek VEND LM 160 byl odebrán 80 m od
mostu směrem proti proudu.

Poslední výchoz se nachází v pravém nárazovém břehu
řeky v místní části Sosna. Výchoz leží 150 m po proudu od
výše zmíněného mostu. Opět obsahuje jílovce a prachovce
šedé až hnědošedé barvy, značně tektonicky zbřidličnatělé.
Občas se objevují budinované vrstvy šedých vápenců.
Vzorek VEND LM 162 byl odebrán u báze výchozu.
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Coordinates of the collected samples

Sample Location Coordinates

VEND LM 153 Vendryně 49° 39´38.1˝ N 18° 41´30.9˝ E

VEND LM 154 Vendryně 49° 39´57.8˝ N 18° 41´35.8˝ E

VEND LM 156 Vendryně 49° 40´00.4˝ N 18° 41´29.5˝ E

VEND LM 157 Lyžbice 49° 40´02.4˝ N 18° 41´20.2˝ E

VEND LM 158 Lyžbice 49° 40´08.2˝ N 18° 41´17.9˝ E

VEND LM 160 Lyžbice 49° 40´24.4˝ N 18° 41´08.6˝ E

VEND LM 162 Sosna 49° 40´33.6˝ N 18° 41´01.8˝ E

VEND LM 34/08 Vendryně 49° 39´55.0˝ N 18° 41´38.9˝ E

VEND LM 35/08 Vendryně 49° 39´51.2˝ N 18° 41´38.5˝ E

VEND LM 36/08 Vendryně 49° 39´45.3˝ N 18° 41´36.8˝ E

VEND LM 37/08 Vendryně 49° 39´41.1˝ N 18° 41´32.7˝ E

VEND LM 38/08 Vendryně 49° 39´38.6˝ N 18° 41´31.4˝ E

VEND LM 56/94 Vendryně 49° 39´51.6˝ N 18° 41´38.6˝ E
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Obsah organické hmoty byl stanoven v Institutu geologic-
kého inženýrství VŠB – TU Ostrava na přístroji EuroEA
3000 (Eurovector Elemental Analyzer).

Složení organické hmoty ve vzorcích a typ kerogenu byly
určeny metodikou používanou v palynologii. Organický
materiál byl pro zhodnocení rozdělen v preparátech na
amorfní černé částice (zaoblené černé částice a rozložená or-
ganická hmota), černé hranaté částice, hnědé částice (hnědá

hmota rostlinného původu), žluté částice (kutikuly rostlin),
pylová zrna, spory, řasy a výstelky foraminifer (tab. 2,
obr. 2). Z každého vzorku bylo v ploše preparátu spočteno
500 organických zbytků. Složení organického materiálu
charakterizuje organickou facii, genezi organické hmoty
a typ kerogenu. Hodnocení vychází z metodiky používané
k charakteristice ropomatečných hornin (Batten 1996).

Charakteristika teplotní přeměny organické hmoty je
hodnocena podle stupnice teplotních změn organické hmo-
ty TAS (Thermal Alteration Scale sensu Batten 1996).
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Sample Location Phytoclasts Palynomorphs AOM Sum

Black Brown Yellow Spores and pollen grains Algae

VEND LM 153 Vendryně 1.17 2.53 0.39 0.97 15.40 79.54 100.00

VEND LM 154 Vendryně 3.64 6.51 0.00 2.11 15.13 72.61 100.00

VEND LM 156 Vendryně 3.13 2.08 0.42 0.83 13.54 80.00 100.00

VEND LM 157 Lyžbice 6.54 5.61 0.75 0.19 20.19 66.72 100.00

VEND LM 158 Lyžbice 5.07 5.92 0.42 0.85 16.07 71.67 100.00

VEND LM 160 Lyžbice 3.58 1.59 0.40 1.19 15.11 78.13 100.00

VEND LM 162 Sosna 3.33 3.57 0.24 0.48 6.19 86.19 100.00

VEND LM 34/08 Vendryně 7.14 3.66 1.47 0.55 23.63 63.55 100.00

VEND LM 35/08 Vendryně 2.17 3.35 0.20 0.39 20.51 73.38 100.00

VEND LM 36/08 Vendryně 4.28 3.50 0.19 0.78 19.65 71.60 100.00

VEND LM 37/08 Vendryně 1.72 2.80 0.43 0.43 6.02 88.60 100.00

VEND LM 38/08 Vendryně 2.21 1.99 0.22 1.55 12.58 81.45 100.00

VEND LM 56/94 Vendryně 1.20 4.21 0.60 1.20 19.44 73.35 100.00



Metodika je založena na optickém pozorování barvy paly-
nomorf, a to cyst dinoflagelát.

Obsah organického uhlíku se pohybuje v rozmezí od
0,54 do 1,70 % (tab. 3).
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Organický materiál studovaný v palynologických prepará-
tech byl rozdělen do tří skupin charakterizujících jejich pů-
vod (skupinu fytoklastů, palynomorf a AOM – Amorphous
organic matter), sloužících k určení typu kerogenu pomocí
grafu (obr. 2, podle metodiky Tysona 1993).

Z analýzy kerogenu vyplývá dominantní obsah AOM,
které je přínosem pro tvorbu kapalných uhlovodíků vy-
skytujících se v organicky bohatých břidlicích uložených
v šelfovém moři. Prostředí bylo suboxické. Vysoké hodno-

ty AOM naznačují redukční (disoxické nebo anoxické)
prostředí s vysokým potenciálem pro uchování planktonic-
ké organické hmoty, nebo bentického bakteriálního mate-
riálu. Amorfní organická hmota se často váže na jílové
minerály. Synsedimentární proces „amorfizace“ se děje ve
fotické zóně, kde dochází ke spotřebovávání a reminerali-
zaci biomasy, nebo na rozhraní sedimentu a vody. Někte-
ří autoři interpretují tuto organicko-minerální asociaci jako
počáteční flokulaci labilního (částečně rozloženého) orga-
nického materiálu s jílovými minerály ve vodním sloupci
(Tyson 1993).

Ze získaných hodnot vyplývá, že vzorky se nacházejí
pouze ve dvou oblastech grafu, a to VIII a IX. V oblasti
VIII (organický materiál charakteristický pro distální
disoxický – oxický šelf) se nacházejí vzorky VEND
LM 153, 154, 157, 158, 160, 34/08, 35/08, 36/08, 38/08,
56/94 a 156. Tyto vzorky náležejí II>I typu kerogenu
(tj. akvatický kerogen), který je podle Tysona (1993) ná-
chylný k produkci kapalných uhlovodíků. Další vzorky
náležejí do oblasti IX (organický materiál charakteristic-
ký pro distální suboxickou – anoxickou pánev): VEND
LM 162 a 37/08. Představují typ kerogenu II>I (kerogen
akvatický), který je taktéž náchylný k produkci kapalných
uhlovodíků.

Vyhodnocení stupně teplotní přeměny u odebraných
vzorků provedené podle řas vyšlo následovně: u vzorků
VEND LM 156, 34/08, 35/08, 37/08 a 56/94 vyšel stupeň
2/3 se žlutou až oranžovou teplotní přeměnou. Vzorky
VEND LM 153, 158, 162, 36/08 a 38/08 jsou charakteris-
tické stupněm 3 se spíše žlutohnědou, někde až oranžově
hnědou teplotní přeměnou. Teplotní stupně organické
hmoty 1/2–3 můžeme popsat jako stupně s úplně nejnižší
paleoteplotou od 30 °C do 65 °C. Odraznost vitrinitu (Ro)
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Sample Thermal
alteration

degree

Colour of algae
transformation

TOC (wt.%)

VEND LM 153 3 yellow-brown 0.87

VEND LM 154 4/5 medium brown 0.54

VEND LM 156 2/3 yellow 1.11

VEND LM 157 3/4 light brown 0.55

VEND LM 158 3 yellow-brown 0.77

VEND LM 160 3/4 light brown 1.70

VEND LM 162 3 yellow-brown 1.23

VEND LM 34/08 2/3 yellow 1.31

VEND LM 35/08 2/3 yellow 1.29

VEND LM 36/08 3 yellow-brown 0.65

VEND LM 37/08 2/3 yellow 0.87

VEND LM 38/08 3 yellow-brown 1.29

VEND LM 56/94 2/3 yellow 1.45
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u těchto stupňů odpovídá 0,2–0,5. Jeho materiál z hlediska
zralosti organické hmoty považujeme za nezralý nebo pře-
chodný stav.

Další stupeň 3/4 se projevuje na vzorcích VEND LM 157
a 160. Tento stupeň je charakteristický středně světle hně-
dou teplotní přeměnou. Stupeň 3/4 odpovídá paleoteplotě
65–80 °C a odrazností vitrinitu (Ro) 0,5–0,65 % Ro. Mate-
riál považujeme za přechodný nebo také za raný zralý.

U zbývajícího vzorku VEND LM 154 byl určen nejvyšší
stupeň 4/5 teplotní přeměny, charakterizovaný středně
tmavě hnědou barvou. Stupni 4/5 odpovídá jediný zralý
vzorek VEND LM 154 s paleoteplotou 80 °C a odrazností
vitrinitu (Ro) od 0,7 do 0,95 % Ro.
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Složení organické hmoty zjištěné palynologickou metodou
odpovídá akvatickému typu kerogenu (typ II) s dominant-
ním podílem amorfní organické hmoty. Tento typ je pří-
nosný pro tvorbu kapalných uhlovodíků vyskytujících se
v organicky bohatých břidlicích uložených v šelfovém
moři. Jde o palynofacii charakteristickou pro oblast distál-
ní suboxické až anoxické pánve, což ukazují vysoké hod-
noty AOM. Velmi podobné výsledky uvádějí Golonka et
al. (2008) podle geochemických studií, kteří přiřazují vzor-
ky jílovců odebrané z okolí Třince (vendryňské souvrství)
k typu kerogenu II–III.

Golonka et al. (2008) uvádějí odběr břidlicových vzorků
z okolí města Třinec, které ukazovaly obsah TOC od
0,91 % do 1,04 %. Tmavé pelitické sedimenty mladších
vrstevních jednotek Vnějších Západních Karpat mají daleko
větší obsah organického uhlíku, např. veřovické souvrství
aptského stáří má TOC 2,189 %, nejvyšší obsah TOC má
menilitové souvrství oligocenního stáří (až 15 %, in Za-
hradník 2014), hradišťské souvrství aptského stáří se vy-
značuje také vysokým obsahem TOC, cca kolem 13 %,
a bašské souvrství cenomanského až turonského stáří obsa-
hem TOC 9,767 %.

Vyhodnocení stupně teplotní přeměny ukázalo, že mate-
riál většiny vzorků je nezralý, protože sedimenty neprošly
vyšší teplotní přeměnou. Za zralou lze považovat organic-
kou hmotu jediného vzorku VEND LM 154, který odpoví-
dá podle paleoteploty ropnému oknu. Zahradník (2014)

také považuje jím odebraný vzorek sedimentu z vendryň-
ského souvrství za zralý, tedy odpovídající ropnému oknu
(středně lehká až lehká ropa). Sedimenty vendryňského
souvrství lze tudíž považovat z hlediska složení kerogenu
za plynodajné a ropodajné. Ovšem z pohledu obsahu orga-
nické hmoty a její teplotní přeměny jsou tyto sedimenty pro
vývoj a výskyt břidlicové ropy, případně břidlicového ply-
nu neperspektivní.
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