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a vývoj momentov v konštrukcii v dvoch na 
seba kolmých smeroch. Ďalej boli opísané la
boratórne prístroje na meranie šmykovej 
pevnosti zeminy vystuženej geotextiliou, 
pravé triaxiálne prístroje, triaxiálne prístroje 
a i. V prednáške sa prezentovali aj výsledky 
statickej penetračnej skúšky umožňujúcej me
ranie pérového tlaku a vyhľadávanie tenkých 
vrstvičiek priepustných zemín. Premietli sa 
diapozitívy zo staveniska čistiacej stanice 
V Aalborgu, založenej na 27 m mocnej vrstve 
stlačitelného ílu na prefabrikovaných pilótach 
dlhých 2 x 9 m spojených špeciálnym zám
kom a zo zakladania ťažobných veží na ropu 
a zemný plyn v Severnom mori do hĺbky až 
130 m a vzdialených niekoľko sto km od 
pevniny. 

Č e s t m í r T o m e k : Srovnání násunové 
tektoniky Českého masívu a Západných Kar
pát na Morave (Bratislava 8. 11. 1984) 

V posledních deseti letech bylo zméŕeno 
reflexní technológií nékolik dúležitých pŕíč
ných regionálních seizmických profilu ve 
flyšovém pásmu západního úseku Západních 
Karpát v celkové délce pŕes 300 km a asi 
40 km profilu na východním okraji Českého 
masívu. 

Je známo, že reflexní seizmika je velmi 
vhodnou metódou pro zjišťování násunú a 
pŕíkrovových plôch, zejména ze dvou dúvo
dú: Pod nékterými násunovými zlomy se na
cházejí relatívne neporušené, velmi dobre 
reflektující sedimenty, svédčící o tom, že de
formace probéhla pouze v nasouvajícím se 
komplexu flyšových Karpát, a neprobéhla 
v podložním brunovistuliku. To je prípad 
vnéjších Západních Karpát. Velmi dobrými 
reflektory kromé sedimentu jsou však také 

mylonitové zóny, alespoň 50 m mocné. Ta
kové reflektory nacházíme na východním 
okraji Českého masívu, kde podložní bruno
vistulikum je zahrnuto do deformační zóny 
a nasouváno společné s nadložním kulmem. 

Vnéjší (krosnénský) a vnitŕní (magurský) 
flyš je nasunut na kúru brunovistulika, zten
čující se postupné k JV, ve značné mocnosti, 
takže celková mocnost kúry je stejná pod 
moravskoslezským kulmem i pieninským 
bradlovým pásmem a činí asi 35 km (t.ij. pru
mérná mocnost kontinentálni kúry). Celková 
mocnost alochtonních (a možná i autochton
nich) sedimentu činí v blízkosti bradlového 
pásma 10—12 km. Je pravdepodobné, že 
v záveru alpínské orogeneze v miocénu se 
Karpaty nasunuly na pasívni kontinentálni 
okraj evropského kontinentu (na okraji 
s brunovistulikem), sousedící s krosnénským 
moŕem a oceánskou či kvazioceánskou kúrou. 

Svrchnoviséský flyš hradeckých a moravic
kých vrstev Nízkeho Jeseníku byl nasunut na 
brunovistulikum spoločné se západnejšími 
fragmenty srvchnoproterozoického brunovi
stulického komplexu patrné béhem a po 
skončení sedimentace ostravského souvrství 
uhlonosného karbonu. Násunové plochy smé
ŕují príkre od JV k SZ pod úhlem 30—40° 
a svedčí (na rozdíl od Karpát) o značné 
kompresi. 

Český masív i z^ápadní Karpaty byly na
sunuty na brunovistulikum v záveru her
cynské a alpínské orogeneze. Zpúsob násunu 
je však velmi rozdílný. Zatímco Západní 
Karpaty se pouze dosunuly na pasívni kon
tinentálni okraj evropského kontinentu bez 
významnejší kolize, Český masív prodélal 
koncern spodniho a počátkem svrchního kar
bonu intenzívni kolizi typu „kontinent — kon
tinent" po uzavŕení kulmského more. 


