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Z konstrukce SSD mĤžeme souþasnČ interpretovat geometrii zlomu. Konstantní stratigrafická separace mezi obČma liniemi je typická pro kerné zlomy
(obr. 1a). Rozdílnou velikost stratigrafické separace
obou ker v celém diagramu obvykle vytváĜejí násunové zlomy se schodovou geometrií (flat-ramp-flat).
Typické stupnČ (rampy) se stĜídají s témČĜ horizontálními úseky linií ker (odlepeními) v diagramu
(obr. 1b).
Pro starší vrásovou strukturu protnutou studovaným zlomem je charakteristické zvlnČní obou linií.
Synklinála se pak v diagramu projeví jako konvexní
vlna (nahoru) a antiklinála jako konkávní (dolĤ).
Zlomy s posunem po spádnici mají linie obou ker
posazeny pĜímo nad sebou a jsou tedy paralelní
(obr. 1c). Pokud se pĜidá i podíl horizontální složky
pohybu, pak jednotlivé vlny jsou vĤþi sobČ posunuty
(obr. 1d).

barrandienu existují zlomy, které jsou si podobné (mají podobný smČr, délku, tektonickou
pozici a vytváĜejí stratigrafické zdvojení) a je tĜeba
zjistit jejich pĤvod. V pĜíspČvku se proto pokusíme
nastínit použití jednoduché pomĤcky k tomuto rozlišení – diagramu stratigrafické separace.
Diagram stratigrafické separace
V diagramu stratigrafické separace (dále SSD) se
vynáší stratigrafická úroveĖ kry zlomu v závislosti
na vzdálenosti podél zlomu. Diagram tak obsahuje
dvČ linie – jednu pro každou kru zlomu (Woodward,
1987; Wilkerson et al., 2002; a další). Podle pozice
jednotlivých linií je možno rozhodnout o povaze
zlomu: 1) linie nadložní kry je položena výše než
podložní – pak zlom vytváĜí stratigrafický „gap“; 2)
opaþný pĜípad, kdy nadložní kra je níže než podložní – zlom vytváĜí stratigrafické zdvojení.

Obr. 1: Možnosti diagramu stratigrafické separace: a – kerný zlom s neznámým posunem po zlomové ploše, b – násunový zlom se schodovou geometrií (flat-ramp-flat geometrií) – pohyb ve smČru SSD, c – kerný zlom s pohybem po spádnici protínající starší vrásovou stavbu, d – kerný zlom s pohybem po spádnici i horizontální složkou pohybu protínající
starší vrásovou stavbu.
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sedimenty. Podle diagramu SSD (obr. 2c) lze zlom
zaĜadit mezi násunové zlomy (Janeþka et al. 2005).
Tato geometrie vyluþuje pĜedchozí pĜedstavu o synsedimentárním zlomu (KĜíž in Chlupáþ et al. 1992).
Odlepení nadložní kry je situováno do þerných bĜidlic
liteĖského souvrství na jihozápadČ a do bĜidlic bohdaleckého souvrství na severovýchodČ. Rampy protínají pískovce kosovského souvrství (výška asi 400 m
na délku pĜibližnČ 5 km). Podložní kra má podobný
charakter – severovýchodní odlepení v bĜidlicích králodvorského souvrství a podobnČ jako nadložní jihozápadní odlepení v bohaleckém souvství.
Druhý studovaný – pražský zlom má délku okolo
60 km a podle jediného výchozu (HloubČtín) je
témČĜ vertikální. V okolí Motola protíná násuny
zlomy, je tedy mladší než tyto násuny (jako napĜ.
kodský, tachlovický zlom atp.). V diagramu SSD se
projevuje vrásovými vlnami obou ker s pĜibližnČ
stále stejnou stratigrafickou separací podél celého
zlomu (~1600 m), což je typické pro kerné zlomy
protínající starší vrásovou stavbu (obr. 2b). Stálá
stratigrafická separace, vertikální sklon a pĜibližné
uklonČní vrstevnatosti 40°, ukazuje velikost sklonového posunu pražského zlomu témČĜ 2500 m. StĜední bloky zaklesnuté mezi obČ kry mají vždy stálou
pozici v diagramu, což zĜejmČ indikuje dvojí aktivaci zlomu.
ZávČr

Obr. 2: Zjednodušená geologická mapa pražské synformy
a diagramy stratigrafické separace: a – zjednodušená
geologická mapa pražské synformy s vyznaþenými studovanými zlomy; b – diagram stratigrafické separace pražského zlomu; c – diagram stratigrafické separace tachlovického zlomu. Legenda: PT – proterozoikum, O – ordovik,
S – silur.

Aþkoli pražský i tachlovický zlom vypadají na
první pohled podobnČ, zpracované diagramy stratigrafické separace ukazují na odlišnou geometrii
a mechanismus vzniku obou zlomĤ. Tachlovický
zlom je jedním z hlavních násunových zlomĤ vzniklých pĜed vytvoĜením pražské synformy. Naopak
pražský zlom je mladší, vznikl až po zvrásnČní stavby synformy a patĜí do skupiny kerných zlomĤ.
Z tČchto výsledkĤ je zĜejmé, že diagram stratigrafické separace se ukazuje jako efektivní a užiteþný nástroj pro analýzu zlomĤ. Pokud jsou k dispozici
podrobné geologické mapy s detailním stratigrafickým zpracováním, pak je SSD jednoduchá, levná
a rychlá pomĤcka.

Praktické využití na zlomech barrandienu
Tato práce byla zamČĜena na dva velmi podobné
zlomy v barrandienu (pražský a tachlovický), které
leží v severním kĜídle pražské synformy a probíhající smČrem VSV-ZJZ. Konstrukce SSD byla zhotovena z podrobných geologických map.
Tachlovický zlom je dlouhý zhruba 40 km se
sklonem k JV a svrchnoordovické a spodnosilurské
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