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Kruhovou stavbu Českého masívu jako souvislého celku lze sledovat nazpátek v čase do svrchního
proterozoika. Účinek jednotlivých horotvorných pochodů na toto uspořádání se projevuje jako tečné zlomy ke
okružní stavbě skládající opisující kosočtverec hor a vnitřní pánev. Nejstarším odpovídajícím tektonickým
projevem je intruze brněnského masívu. Nejmladším vyjádřením jsou zlomy podkrušnohorkého prolomu a
vídeňské pánve.
Chování pevných kotoučových struktur rozměrů jako je Český masív lze napodobit v pokusech
simulujících deformaci litosféry.
Porovnání mapy Bougerových anomálií kráteru Chicxulub a Českého masívu s geologickou mapou
ukazují, že v Českém masívu byl jako ve vícekruhové pánvi vytvořen „středový“ pahorek o poloměru ca 60
km. Jeho těžiště se nachází v. od Tábora a opisuje kotouč zhruba o 60 km poloměru mezi Prahou a Českými
Budějovicemi. Stejně jako v kráteru Chicxulub byly zvýrazněny a oživeny předkráterové zlomy, které jsou
v případě Českého masívu dokladem starší zlomové stavby směru ssv. - jjz.
Jako doklad vysoce energetických pochodů jsou uvažovány:
a) pseudotachylitové brekciové žíly v moldanubických pararulách a proterozoiku středočeských ostrovů,
b) diamanty z okolí Forchheimu z Krušných hor,
c) deformované žuly moldanubika,
d) metamorfní projevy v pestré sérii.
e) strukturní stavba území.
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Obr. 1 Nahoře Bougerovy anomálie kráteru
Chicxulub (podle V.L. Sharptona, otočeno, dole
Bougerovy anomálie Českého masívu (podle
J.Sedláka 1996)
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