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Ze sbírek Bergakademie Freiberg nám prof. Jürgen Schnei-
der poskytl vzorek uhlí o velikosti 40 × 20 × 20 mm, s ten-
kým světle béžovým proplástkem o mocnosti 1,5–2,5 mm
a s několika drobnými čočkami podobného charakteru
1–2 mm dlouhými, které jsou do 0,2 mm mocné (obr. 1 a 2).
Vzorek pochází z Nýřan na Plzeňsku bez bližší lokalizace.
Vzhledem k uhelně petrografickému charakteru studované-
ho vzorku – střídání pásků bitumenního a sapropelitového
uhlí, lze předpokládat, že tento vzorek pochází z hlavní sloje
nýřanského souslojí (sloj I) těžené v Nýřanech pouze v býv.
dolu Krimich (I). Podle Purkyně (1913) se polohy sapropeli-
tového uhlí v tomto dolu vyskytovaly pouze v z. části dobý-
vacího pole. Námi provedené studie dokládají, že jde o vul-
kanogenní polohy (tonsteiny) v hlavní sloji nýřanského
souslojí. Doplňují tak dosavadní výčet vulkanogenních pro-
jevů (Pešek – Tásler 1989) v nýřanských vrstvách kladenské-
ho souvrství (astur až kantabr).
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Poloha tonsteinu tvoří v uhlí vložku, probíhající paralelně
s páskováním uhelné sloje. Její báze nasedá ostře na podloží.
Protože jde o laminu obklopenou uhlím, bylo zapotřebí še-
trně oddělit jílovou hmotu od uhlí. Opticky téměř izotropní
základní hmotu tonsteinu tvoří velmi jemnozrnný až semi-
amorfní kaolinit s rozptýlenými pseudomorfózami po slídě.
V práškovém preparátu pro IRS* a rtg.-práškovou difrakci**
byla identifikována jílová hmota jako směs převažujícího
kaolinitu s dobrou krystalinitou v pseudomorfózách po slídě
a semiamorfního kaolinitu s horší krystalinitou ve smyslu
Murray-Lyons (1956) v základní hmotě. Podle IRS je domi-
nantní kaolinit s dobrou krystalinitou charakterizován vlnoč-
ty 3693, 3667, 3649 a 3616 cm-1, 1097, 1034, 1012, 914 cm-1.
Toto zjištění dobře odpovídá morfologii kaolinitových šupin

-
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v agregátech. Podobný typ tonsteinů je znám např. z české
části hornoslezské pánve. Základní hmotu tohoto tonsteinu
tvoří kaolinit s náznaky pozitivní gradace s rozptýlenými šu-
pinami alterovaných slíd a s vulkanoklasty (optická mikro-
skopie v procházejícím a odraženém světle*). Z vulkanogen-
ních minerálů se v tomto tonsteinu vyskytují šupiny silně
baueritizované a kaolinizované slídy (patrně biotitu) se ztrá-
tou pleochroizmu, dále sanidin (1–2× větší než zrna křeme-
ne), ojedinělá zrna střípkovitého ostrohranného křemene,
apatit a zirkon. Běžné jsou zploštělé čočkovité útvary vypl-
něné semiamorfním kaolinitem, obsahující alterované slídy
(morfologicky odpovídající kaolinizované sklovité lapilli).
Silně zploštělé čočky semiamorfního kaolinitu v uhlí v nad-
loží tohoto tonsteinu jsou uloženy paralelně s pásky uhlí.
Tvoří je silně pigmentovaný semiamorfní kaolinit s drobný-
mi šupinkami kaolinizovaných slíd.

Nadloží a podloží hlavní polohy tonsteinu tvoří střídání
pásků černouhelného humitu a sapropelitu s reflektancí Rr

0,6 %, tzn. slabě prouhelněné černé uhlí. Makroskopicky
převažuje matné uhlí páskované. V mikroskopu mírně pře-
vládají macerály skupiny vitrinitu (28,2 obj. %) nad skupi-
nou liptinitu (20,5 obj. %) a inertinitu (18,1 obj. %). Poměrně

hojná (33,2 obj. %) je minerální příměs (tab. 1). Ve skupině
vitrinitu jsou nejčastější kolotelinit a kolodetrinit (13,1
a 12,6 obj. %). Kolodetrinit tvoří základní hmotu, která spo-
juje macerály skupiny inertinitu a liptinitu. Vitrodetrinit tvo-
ří nepravidelné, protáhlé úlomky menší než 10 μm, které jsou
rozptýleny v kolodetrinitu a v minerální příměsi. Nejčastější-
mi macerály skupiny liptinitu jsou alginit (15,0 obj. %) a lip-
todetrinit (2,6 obj. %), který tvoří směs alginitu, sporinitu
a úlomků rezinitu s bituminitem. Ve skupině inertinitu domi-
nuje mikrinit (9,7 obj. %) nad fuzinitem (3,8 obj. %), inerto-
detrinitem (2,5 obj. %) a dalšími macerály. V minerální pří-
měsi výrazně převládají jílové minerály (26,0 obj. %). Tvoří
samostatné polohy zejména s příměsí křemene a pseudomor-
fózami kaolinitu po biotitu. Byly také identifikovány fram-
boidy pyritu; mezi karbonáty převládá kalcit.

Původ vzorku z hlavní sloje nýřanského souslojí potvrzují
nálezy megaspor druhu Valvisporites auritus, což odpovídá i
výzkumům této sloje provedeným například Zerndtem
(1937), Kalibovou-Kaiserovou (1969 a 1983) a Drábkem
(1977). Mikrosporové společenstvo na základě hojného
výskytu a diverzifikace monoletních spor a přítomnosti tri-
letních spor Vestispora fenestrata, V. quaesitata a V. costata
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naznačuje, že jde o společenstvo nýřanských vrstev, jeho cel-
kový charakter však jednoznačně nepotvrzuje, ale ani nevy-
lučuje příslušnost k hlavní sloji nýřanského souslojí. Zají-
mavý je nález striátních pylů, který dosud nebyl z této sloje
uváděn. Byl by to zde jejich případný nejstarší stratigrafický
výskyt. Nově byl objeven zástupce rodu Crucisaccites, který
dosud nebyl v Českém masivu zjištěn.

D����#

Sapropelitové polohy ve zkoumaném vzorku uhlí, které se
v plzeňské pánvi u Nýřan vyskytovaly pouze v západní části
dobývacího prostoru býv. dolu Krimich (I) a výzkum mega-
spor svědčí o tom, že tento vzorek, poskytnutý nám laskavě
profesorem Jürgenem Schneiderem ze sbírek Bergakademie
ve Freiberku a označený pouze lokalitou Nýřany, pochází
z hlavní sloje nýřanského souslojí (sloj I). Doplňuje tak pro-
zatím známé spektrum výskytu vulkanogenních poloh v ný-
řanských vrstvách o novou, dosud neznámou úroveň při bázi
této jednotky.
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macerálová skupina/macerál obj. %

vitrinit 28,2

telinit 0

kolotelinit 13,1

kolodetrinit 12,6

vitrodetrinit 0,4

korpogelinit 2,1

gelinit 0

liptinit 20,5

sporinit 1

alginit 15

kutinit 0,4

rezinit 0,8

exudatinit 0

liptodetrinit 2,6

bituminit 0,7

inertinit 18,1

fuzinit 3,8

semifuzinit 0,4

funginit 1,1

sekretinit 0,2

makrinit 0,4

mikrinit 9,7

inertodetrinit 2,5

minerální příměs 33,2

jílové minerály 26,9

sulfidy 2,5

karbonáty 1,1

křemen 1,2

ostatní minerály 1,5

��������	�������	����������������	�����	������� �!�����"#$$�� ������������� !���"��# ����� � �� $#� �




