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V

minulých letech byla otestována pĜedstava
stavby jihovýchodního kĜídla pražské synformy v souvislosti se stavbou pražského dálniþního
okruhu, když byla proražena prĤzkumnou štolou
a po té dvojicí dálniþních tunelĤ. PrĤzkumná štola
a následnČ i tunely zachytily ve smČru od Radotína
k Lochkovu vrstevní sled od králodvorského po kopaninské souvrství. NČkteré þásti sledu se tektonicky opakovaly vlivem tektonických poruch (obr. 1).

První porucha zastižená v tunelu mČla charakter
vrstevního zlomu, kdy se v nadloží litohlavského
souvrství (spodní silur) objevilo opČt souvrství
králodvorské (svrchní ordovik). Mikroskopicky bylo
možno pozorovat deformaþní stavby s asymetrickými SC-strukturami a porfyroklastovými systémy
indikujícími smČr pohybu nadloží k JV. Tento zlom
lze interpretovat jako východní pokraþování spodní
vČtve oþkovského zlomu (ýerný 2008).

Obr. 1: Schéma geologické stavby území s vyznaþením polohy tunelĤ. Otazník oznaþuje místo kĜížení zlomĤ, které nelze jednoznaþnČ interpretovat z hlediska jejich vzájemného stáĜí.

Konferencie, sympózia a semináre

ŠGÚDŠ Bratislava, 2009

40

Spoloþný kongres Slovenskej a ýeskej geologickej spoloþnosti

Druhá významná tektonická porucha se v prĤzkumných dílech projevila vklínČním tektonické
šupiny želkovického souvrství siluru do ordovického souvrství kosovského (Štorch, 2006) podél
severojižní poruchy. Porovnáním situace v obou
paralelních tunelech bylo možno pozorovat tektonické vykliĖování silurské šupiny smČrem k J.
Podle strukturní situace je nutno pĜedpokládat, že
se silur do kosovského souvrství dostal v dĤsledku
dvou tektonických pohybĤ. Nejprve došlo k tektonickému zdvojení svrchního ordoviku a spodního
siluru, zĜejmČ po vrstevním zlomu srovnatelném s
východním pokraþováním svrchní vČtve oþkovského pĜesmyku (ýerný, 2008). Pak následoval
pohyb po severojižní poruše, která se v mapČ projevuje levostranným posunutím horninových pruhĤ.

Bude tak možno dodateþnČ opravit podrobnou geologickou mapu, v níž je mapováním zjištČné posunutí pruhĤ Ĝešeno pĜíþným zlomem smČru SZ–JV.
TĜetí poruchou je tektonizovaný styk kosovského
a motolského souvrství. Vztah k ostatním poruchám
nebylo možno zjistit, avšak vzhledem k charakteru
pĜízlomových deformací se dá pĜedpokládat, že se
jedná o pomČrnČ mladý poklesový zlom s malou velikostí pohybu.
PrĤzkumná díla tak vedle již dĜíve publikovaných dokladĤ (Melichar, 2004) potvrdila pĜedpoklad vrstevního charakteru významných násunových
zlomĤ v pražské synformČ a zároveĖ ukázala na
nutnost korektního urþování smČrĤ tzv. pĜíþných
zlomĤ.
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