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Mostecká (severočeská hnědouhelná) pánev je cenným zá-
znamem prostředí spodního miocénu. Nejvíce informací
o její výplni bylo získáno při poválečném průzkumu suro-
vinové základny. Jeho rozsah už nebude překonán, ale po-
kud jde o stratigrafii, výsledkem bylo většinou pouze zpra-

cování neformálního členění. Sedimentární záznam
mostecké pánve se ale stává předmětem nových vědeckých
prací, což připomíná problém absence konsensuální for-
mální stratigrafie a nejasných vztahů mezi jednotlivými lo-
kalitami v mostecké pánvi.
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Analyzovali jsme více než 4000 vzorků z nadloží a hlavní
uhelné sloje z vrtů v předpolí dolů Libouš – Droužkovice
(SP257, DO546), Bílina (LB297, HK521, HK591, OS16),
Vršany – Hrabák (HO880) a VČSA (AL405) a také přímo
ze stěn lomů (viz obr. 1, tab. 1). Použili jsme metody
rtg.-fluorescenční analýzy práškových vzorků spektromet-
rem MiniPal 4.0 (PANalytical, Holandsko) s Rh lampou
a Si detektorem a stanovení kationtové výměnné kapacity
s komplexem [Cu(trien)]2+ (Matys Grygar – Mach 2013).
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Zjistili jsme, že geochemie poskytuje v mosteckém souvrs-
tví několik korelačních horizontů (obr. 2), jejichž polohu
lze vztáhnout k existujícím stratigrafickým jednotkám, na-
vrženým Domácím (1975, obr. 3), v návaznosti především
na práce Elznice (1966) a Váněho (1987).

Pro faciálně pestré sedimenty zahrnující hlavní uhelnou
sloj a její laterální ekvivalenty navrhl Domácí (1975) název
holešické vrstvy. Klastické sedimenty holešických vrstev

jsou vrstevnaté až laminované, bohaté na fosilie, s častým
výskytem karbonátových konkrecí nebo souvislých vrstvi-
ček karbonátických jílovců až pelokarbonátů. Faciální pes-
trost je dána dynamickým fluviálním nebo mělkovodním
jezerním prostředím v důsledku aktivity řady menších zlo-
mů ve fázi časného vývoje riftu (Rajchl et al. 2009) a kom-
pakce vrstev podložní rašeliny říčními sedimenty (Rajchl –
Uličný 2005). Tato pestrost dosud ztěžovala korelaci
svrchní části holešických vrstev. Strop sloje pro ni nevyho-
vuje, protože není ani v dílčích částech pánve izochronní
(Mach et al. 2013) a navíc byl v některých částech pánve
synsedimentárně deformován (Mach 2003). Prostorově
rozrůzněný vývoj byl ukončen vznikem celopánevního je-
zera. V sedimentárním záznamu se to projevilo nástupem
monotónních sedimentů s poměrně nevýrazně odlišnou li-
tologií, ale jednoznačnou změnou mineralogie jílové slož-
ky sedimentů: Prudké zvýšení obsahu expandabilních jílo-
vých minerálů se dá prokázat rentgenovou difrakcí
(Rákosová 1982) nebo stanovením kationtové výměnné
kapacity (Matys Grygar – Mach 2013). V minulosti byla
prokázána mj. ve dvou liniích vrtů projektovaného velko-
lomu Koh-i-noor na Mostecku (Rákosová 1982). My jsme
ji zjistili ve všech námi dosud analyzovaných hlubokých
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vrtech na Chomutovsku, Bílinsku a Mostecku a na výcho-
zech uhelných lomů. Paleontologicky známá vrstva břeš-
ťanských jílů a jejich laterálních ekvivalentů má nízký ob-
sah expandabilních jílových minerálů a obsahuje vrstvičky
karbonátických jílovců stejně jako sedimenty uložené v bí-
linské deltě, tj. uložila se ještě v době před vznikem celopá-
nevního jezera.

Pro monotónní masivní jíly uložené v celopánevním je-
zeře navrhl Domácí (1975) název libkovické vrstvy. V nich
převažuje jílová a prachová složka, chybějí písčité polohy
(kromě oblasti jižně od střezovského zlomu, kde je ale stra-
tigrafie nadloží uhelné sloje dosud nejasná), typická je ab-
sence laminace a vrstviček karbonátických jílovců a ojedi-
nělost makrofosilií. Vysoký obsah expandabilních jílových
minerálů v těchto vrstvách (obr. 2) se mimo jiné projevuje
výrazným šupinkovým rozpadem jílů, odlišným od vrstev-
natého rozpadu podložních holešických vrstev. Libkovické
vrstvy jsou ideální pro využití chemostratigrafie: lze v nich
identifikovat tři vrstvičky obsahující crandallit (Al-Ca fos-
fát s významným obsahem Sr a Ba) v mocnosti 1–10 cm,
několik výrazných horizontů se sníženým obsahem K
v mocnosti 1–3 m a několik výrazných horizontů se zvýše-
ným obsahem Sr v mocnosti 1–3 m. Tyto horizonty se nám
podařilo korelovat mezi Chomutovskem a Bílinskem na
vzdálenost přes 40 km (Matys Grygar – Mach 2013). Va-
riace obsahu K (poměru K/Al nebo K/Ti ) jsme podrobili
frekvenční analýze a podařilo se nám identifikovat signatu-
ru Milankovičových cyklů. Ověřením se stala kromě for-
mální statistiky především shoda s výsledky magnetostrati-
grafie (Matys Grygar et al. 2013). Výsledkem je zjištění

pravděpodobné průměrné sedimentační rychlosti libkovic-
kých vrstev v oblasti Hrdlovky 16–20 cm/1000 let a upřes-
něné časové zařazení libkovických vrstev ve svrchním bur-
digalu. Další analýzy a interpretace jsou předmětem
pokračujících prací.

Nad monotónními, převážně šedými sedimenty celopá-
nevního jezera jsme v oblasti Hrdlovky zjistili ca 20 m
mocnou vrstvu zelenavých prachovitých jílů s nízkou kati-
ontovou výměnnou kapacitou a zvýšeným obsahem sulfi-
dů železa. Následuje uhelná sloj (jílovité uhlí nebo uhelna-
té jíly), jinde v pánvi písek nebo písčité jíly (Elznic 1966)
a pak až 100 m mocná vrstva bezstrukturních jezerních še-
dých jílů. Tyto sedimenty označil jako lomské vrstvy Do-
mácí (1975). Jako diagnostické kritérium pro rozhraní lib-
kovických a lomských vrstev se nabízí změna charakteru
sedimentu, provázená poklesem kationtové výměnné ka-
pacity a poměru Al/Si; toto rozhraní jsme zachytili vrty
v oblasti bývalé Hrdlovky.
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Chemostratigrafie umožňuje pokrok ve studiu jezerních
sedimentů mosteckého souvrství. Její výsledky posloužily
prvnímu pokusu o cyklostratigrafii těchto sedimentů.
V budoucnu očekáváme možnost identifikovat geochemic-
ké horizonty jako diagnostická kritéria pro stratigrafii už
při mapování, a to hlavně díky pokroku ve vývoji polních
analytických metod, zejména ručních rtg.-fluorescenčních
analyzátorů a Vis a NIR spektrometrů.
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vrty vrstvy
(Domácí 1975)

popis vrstev navrhované diagnostické kritérium hranic

CEC(meq/100 g) hmotn. poměr K/Al vrty

OS16 lomské monotónní jezerní jíly, stabilní geochemické
parametry, stabilní Sr ~100 ppm

horní hranice chybí (eroze)

z kolísavé nízké
hodnoty vzrůst na
stabilní ~0,23

konec kolísání a
dosažení stabilní
hodnoty ~0,28

OS16

uhlí a jeho různorodé klastické laterální
ekvivalenty, variabilní poměry Al/Si, K/Al,
CEC, Sr 70–90 ppm
bez maxim >100 ppm ze stabilní hodnoty

~0,25 pokles na
~0,18 a kolísání

strop stabilní
hodnoty ~0,20,
začíná  kolísání
mezi 0,13 a 0,55

HK521,
HK591

HK521,
HK591,
LB297,
SP257,
DO546

libkovické jíly celopánevního jezera, stabilní poměry Al/Si,
Ti/Al, CEC, Zr/Si, korelovatelné variace K/Al a
Sr (70 ppm s píky až 400 ppm, příp. až jednotky
procent v crandallitových proplástcích)

růst z ~0,13 na
stabilní hodnotu
~0,25

~ 0,24 SP257,
DO546,
LB297

LB297,
K521,
HK591,
HO880,
AL405,
SP257,
DO546

holešické uhlí a jeho různorodé klastické laterální
ekvivalenty (sedimenty říčních systémů a
progradujících delt), geochemicky pestré

? ?

? duchcovské redeponované zvětraliny
starších geologických útvarů ? hiát



Poděkování. Výzkum je financován GAČR (210-11-1357) a velmi
významně podporován Severočeskými doly, a.s.
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