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NÁSUNOVÁ TEKTONIKA VÝCHODNÍHO OKRAJE BRN NSKÉHO MASIVU
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Navzdory velké pozornosti geolog  za poslední století je tektonika východního okraje brn nského
masivu a jeho paleozoického sedimentárního pokryvu stále p edm tem diskusí. Nicmén  základní rysy
lze nastínit pomocí n kterých terénních pozorování (Kettner 1949, Melichar a Kalvoda 1997, Rez a
Melichar 2001, etc.). 

 Granitoidy brn nského masivu jsou nasunuty na paleozoické horniny (vrt Melkov-1, lomy na
Hádech).

 Existuje n kolik tektonických šupin paleozoických hornin zapracovaných do brn nského masivu 
podél mylonitových zón (Valchov, Vav inec, Adamov, etc.).

 P ed-orogenní paleozoické sedimenty jsou nasunuty na syn-orogenní flyš, nap . u Ostrova
u Macochy nebo v lomech Mokrá-Horákov. Tyto násuny jsou v map  jasn  patrné.

 P ed-orogenní paleozoické sedimenty mají násunovou vnit ní stavbu, hlubokovodn jší facie byly
nasunuty na facie m lkovodn jší, jak je dokumentováno nap . u Sloupu nebo v lomech Mokrá- 
-Horákov. Tyto násuny mají v map  složitý pr b h a nesledují hlavní sm ry násun .

Detailní 3D-strukturní analýza klí ových výchoz  umožnila ur ení základního deforma ního rysu
spole ného pro východní okraj brn nského masivu od Boskovic po Brno – p ítomnost dvou generací 
násunových zlom . Starší generaci násun  reprezentují tektonické šupiny paleozoických hornin
zapracovaných do brn nského masivu a sblížení r zných facií paleozoických hornin. „P echodní“
facie nem icko-vratíkovského pruhu je nasunuta na platformní facii Moravského krasu u Sloupu.
V lomech Mokrá-Horákov a vrtech SV-1 až SV-3 jsou horniny hlubokovodn jšího horákovského
vývoje nasunuty na m lkovodnéjší horniny vývoje host nického. Tyto násuny jsou porušeny mladší,
mnohem nápadn jší generací násun , asto doprovázenou SV-vergentními vrásami (nap . u Ostrova
u Macochy nebo v lomech Mokrá-Horákov). Tyto vrásy p evras ují starší p íkrovovou stavbu, takže
starší násuny mají v map  esovitý pr b h. Práce byla podpo ena výzkumným zám rem
MSM0021622412.

Obr. 1: Schematické geologické mapy východního okraje brn nského masivu, jižní ásti Moravského krasu (a)
and n m icko-vratíkovského pruhu (b; Melichar a Kalvoda 1997). c) Idealizovaný profil studovaným územím.


