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minulých letech byla otestována p edstava 
stavby jihovýchodního k ídla pražské synfor-

my v souvislosti se stavbou pražského dálni ního 
okruhu, když byla proražena pr zkumnou štolou 
a po té dvojicí dálni ních tunel . Pr zkumná štola 
a následn  i tunely zachytily ve sm ru od Radotína 
k Lochkovu vrstevní sled od králodvorského po ko-
paninské souvrství. N které ásti sledu se tektonic-
ky opakovaly vlivem tektonických poruch (obr. 1).  

První porucha zastižená v tunelu m la charakter 
vrstevního zlomu, kdy se v nadloží litohlavského 
souvrství (spodní silur) objevilo op t souvrství 
králodvorské (svrchní ordovik). Mikroskopicky bylo 
možno pozorovat deforma ní stavby s asymetric-
kými SC-strukturami a porfyroklastovými systémy 
indikujícími sm r pohybu nadloží k JV. Tento zlom 
lze interpretovat jako východní pokra ování spodní 
v tve o kovského zlomu ( erný 2008).

Obr. 1: Schéma geologické stavby území s vyzna ením polohy tunel . Otazník ozna uje místo k ížení zlom , které nel-
ze jednozna n  interpretovat z hlediska jejich vzájemného stá í.
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Druhá významná tektonická porucha se v pr z-
kumných dílech projevila vklín ním tektonické 
šupiny želkovického souvrství siluru do ordo-
vického souvrství kosovského (Štorch, 2006) podél 
severojižní poruchy. Porovnáním situace v obou 
paralelních tunelech bylo možno pozorovat tek-
tonické vykli ování silurské šupiny sm rem k J. 
Podle strukturní situace je nutno p edpokládat, že 
se silur do kosovského souvrství dostal v d sledku
dvou tektonických pohyb . Nejprve došlo k tek-
tonickému zdvojení svrchního ordoviku a spodního 
siluru, z ejm  po vrstevním zlomu srovnatelném s 
východním pokra ováním svrchní v tve o k-
ovského p esmyku ( erný, 2008). Pak následoval 
pohyb po severojižní poruše, která se v map  proje-
vuje levostranným posunutím horninových pruh .

Bude tak možno dodate n  opravit podrobnou ge-
ologickou mapu, v níž je mapováním zjišt né po-
sunutí pruh ešeno p í ným zlomem sm ru SZ–JV. 

T etí poruchou je tektonizovaný styk kosovského 
a motolského souvrství. Vztah k ostatním poruchám 
nebylo možno zjistit, avšak vzhledem k charakteru 
p ízlomových deformací se dá p edpokládat, že se 
jedná o pom rn  mladý poklesový zlom s malou ve-
likostí pohybu. 

Pr zkumná díla tak vedle již d íve publiko-
vaných doklad  (Melichar, 2004) potvrdila p edpo-
klad vrstevního charakteru významných násunových 
zlom  v pražské synform  a zárove  ukázala na 
nutnost korektního ur ování sm r  tzv. p í ných
zlom .
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