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P ÍKROVOVÉ STAVBY PODÉL ROZHRANÍ LUGIKA A SILEZIKA

M. Opletal 

eská geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1, opletal@cgu.cz

Od 19. století byla pro stavbu Alp, i pro krystalinikum eského masívu ( M), v etn  Sudet,
aplikována p íkrovová stavba. Ale v padesátých letech minulého století byla pro krystalinikum
opušt na, a nahrazena blokovou tektonikou. Jen Pauk v Orlických horách, Jaroš s Mísa em ve 
svratecké klenb , a z ásti i Skácel v Jeseníkách z stali zastánci p íkrov . Od roku 1981 za ali
Jeseníky nov  mapovat pracovníci eského geologického ústavu v m ítku 1 : 25 000 (listy Karlova 
Studánka – Cháb et al. 1983 a Dolní Moravice – Opletal et al. 1984). Získané poznatky prezentovaly
publikace Cháb – Opletal (1984), Cháb et al. (1984) a Cháb et al. (1990), které vrátily p íkrovové
stavby do krystalinika M. Po po áte ních odporech proti p íkrov m dnes naprostá v tšina geolog
uznává násunovou tektoniku v krystaliniku celého M.

Území p i styku lugika a silezika pat í k nejsložit jším územím eského masívu. Ve sm ru SSV-
JJZ zde probíhá tektonické rozhraní prvního ádu – ramzovská tektonická zóna (RTZ) i linie, která 
odd luje litologicky, strukturn  i metamorfn  odlišné jednotky: lugikum a silezikum. Ramzovské
nasunutí, které popsal Suess (1912), má ale v sou asnosti charakter levostranného horizontálního
posunu. Ob  superjednotky se liší p edevším posloupností metamorfních událostí a jejich tlakov  - 
teplotními parametry. V lugiku a moldanubiku jsou asté relikty vysokotlakých a vysokoteplotních
metamorfit  (eklogity, granulity) a útržk  svrchního plášt  (serpentinizovaná a rodingitizovaná
pláš ová ultrabazika). Naproti tomu v sileziku byly metamorfní procesy nízko až vysokoteplotní a jen 
nízko až st edn tlaké a relikty vysokotlakých hornin se tu nevyskytují. Ob  jednotky ale mají
p íkrovovou stavbu s podobnými rysy styk  jednotlivých šupin – s mylonitizací, budináží a p edevším
tektonovým st ídáním. Ale pouze v lugiku jsou podél násunových zlom  vysouvány šupiny ultrabazik.

V sileziku popsali Cháb – Opletal (1984) tektonové struktury, mj. na násunovém styku
devonského drakovského kvarcitu s podložními horninami desenské klenby, a pozd ji i p i mapování 
na dalších místech. V lugiku se starom stské pásmo skládá z šupin s odlišnou litologií i
tektonometamorfním vývojem. Jsou zde ruly, svory, ortoruly, amfibolity a leptyno-amfibolitové 
komplexy, místy s relikty retrogresovaných eklogit . Na hranicích šupin se vyskytují fylonity,
budináž, tektonové st ídání a o ky ultrabazik. Na listech Hanušovice a Staré M sto, bylo vymezeno
6 p íkrovových šupin, zatímco na listu Šumperk jsou jen 4. To zp sobuje RTZ, která kose
„odst ihává“ okrajové šupiny. Také v ortorulách sn žnicko-gieraltowské skupiny jsou p íkrovové
stavby. K lugiku pat í i velkovrbenská klenba, která je tvo ena alochtonní tektonickou melanží
p íkrovových šupin složených z hornin ekvivalentních skupinám starom stské, stro ské, sn žnicko-

-gieraltowské a novom stské.
P i mapování Jeseník  i 
Kralického Sn žníku byla pop-
sána místa, na kterých je dob e
vid t p íkrovovou tektoniku,
v etn  násunových zlom ; ta 
byla asto prezentována v ka-
pitolách „Význa né geologické
lokality“ pro Vysv tlivky k ma-
pám 1 : 25 000. Power-point
ukazuje lokality, p edevším z lu-
gika, které dokumentují fylo-
nity, budináž a tektonové st í-
dání podél násunových zlom .

Obr.: Velkolom Konstantin Velké Vrbno s násunovou tektonikou. I. jemnozrnné ruly mají na strop
t žené grafitové polohy, IIa, IIb. dolomitické mramory, II.c. mramor, III. páskované amfibolity


