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Litostratigrafie a strukturní charakteristika lomu
Holcim Prachovice, elezné hory
Lithostratigraphy and structure characteristics of the Holcim Prachovice quarry, elezné hory Mts.
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Abstract: The study of geological-structural characteristics of
Prachovice quarry in elezné hory Mts. was focused on the Silurian black graphitic shales with dark grey limestones of the
Prachovice Formation and on the Devonian light grey Podol Limestone. The black shales overthrust the light grey limestone to the
N direction and form three E-W trending belts. The newly described lithostratigraphic unit of the Prachovice Formation con-

Na základě subdodávky pro firmu Vodní zdroje Chrudim,
spol. s r. o., která sledovala vliv těžby vápenců na ložisku
Prachovice na režim a kvalitu povrchových a podzemních
vod, byl v roce 1998 zahájen základní geologický výzkum
s cílem podat geologicko-strukturní charakteristiku horninového prostředí dobývacího prostoru ložiska Prachovice,
která nebyla od dob posledního ložiskového průzkumu
(Schmidt et al. 1986) aktualizována.
Terénní práce se soustředily především na dobývací
prostor ložiska, vymezený přibližně v ose mezi Prachovicemi a bývalou osadou Boukalka. Ložisko je zde rozfáráno
na šesti etážích s porubní frontou širokou cca 500 m, postupující směrem na východ.
Cílem detailní litostratigrafie „černých břidlic“ bylo zjistit vývoj vrstevního sledu, sestavit ideální litostratigrafické
schéma, především však odpovědět na otázku, kolik je poloh s hlavonožci (ortokonními cefalopody) a lilijicemi (krinoidy) a v jaké pozici se ve vrstevním sledu nacházejí. Tento poznatek pak byl porovnán se staršími údaji z vrtů
a zároveň byla otestována varianta převrácení vrstevního
sledu v rámci možné izoklinální stavby vápenopodolské
synklinály (Mísař et al. 1983, Cháb et al. 2008).
Strukturní analýza měla za cíl charakterizovat strukturní
stavbu lomu, ve kterém se opakovaně střídají zóny silurských grafitických černých břidlic s tmavě šedými vápenci
a polohy světle šedých až bělavých devonských podolských vápenců.

(13-44 Hlinsko)
sists of black graphitic shales intercalated by thin-bedded clayey
limestones with cephalopods and crinoids.

spodní část také přiřadili černošedý vápenec, obsahující
místy články krinoidů. Název byl odvozen od obce Podolí
či Podolí Vápenné (dnes Vápenný Podol), okres Chrudim.
Název podolský vápenec se užívá dodnes, avšak převážně
pro facii bílého krystalického vápence, tmavě šedě páskovaného nebo šmouhovaného, s obsahem více než 53 %
CaO. Tmavé vápence s krinoidy, tzv. scyphocrinitový obzor, byly označovány neformálně jako bazální vápence
(Krutský 1958) a podložní břidlice jako grafitické, popř.
jako graptolitové břidlice. Tuto peliticko-karbonátovou
sekvenci v podloží světlých podolských vápenců nazýváme v této práci prachovické souvrství podle obce Prachovice, okres Chrudim, kde je dobře odkryto současným činným lomem (viz obr. 1). Souvrství je vyvinuto jako
peliticko-karbonátová sekvence silurského stáří mezi ordovickými břidlicemi a devonskými(?) podolskými vápenci.

Litostratigrafie
Krejčí a Helmhacker (1891) pojmenovali bělavý, modrý
a šedě skvrnitý vápenec „podolský“ a k němu jako jeho

Obr. 1. Lom Holcim v Prachovicích. Pohled od JZ k SV. Letecký snímek D. Smutek.

20

Èeská geologická sluba, Praha  Czech Geological Survey, Prague  2014  ISSN 0514-8057, ISBN 978-80-7075-867-0

Obr. 2. Cefalopodový vápenec. Prachovické souvrství.

Charakteristickým litotypem souvrství jsou černošedé nevápnité či slabě vápnité grafitické břidlice a rytmicky zvrstvené, tence deskovité, mikritové bituminózní vápence
s vložkami černošedých grafitických břidlic. Břidlice tvoří
v ideálním profilu spodní část souvrství (Mrázová – Čech
2000). Směrem do nadloží se sporadicky objevují čočky

a lavice tmavošedých, více vápnitých sedimentů. Ve svrchní části se rytmicky střídají břidlice a vápence v různém poměru. Svrchní hranici tohoto souvrství, bázi podolských
vápenců, v tektonicky nepřerušeném sledu tvoří styk tmavošedých vápenců s cefalopody v těsném nadloží posledního proplástku grafitické břidlice v mikritových vápencích
se světle šedými, tmavě šedě laminovanými krystalickými
vápenci, ve kterých jsou místy vyvinuty hnědavé hlízy rohovců.
V prachovickém souvrství se vyskytují v několika úrovních významné polohy či obzory s cefalopody (obr. 2)
a krinoidy. Polohy s hojnými cefalopody jsou jak ve spodní
části prachovického souvrství v lavici vápence mocného
3 m, tak i v podloží a nadloží tzv. scyphocrinitového obzoru. Schránky hlavonožců jsou výrazně proudově usměrněny ve směru JZ-SV. Scyphocrinitový obzor je ve svrchní
části prachovického souvrství vyvinut ve všech třech pruzích. Tvoří jej jedna až tři lavice bioklastického vápence
s nahloučenými články lilijic, které jsou většinou doprovázeny výskytem plovacích orgánů lilijic, tzv. lobolitů. Mocnost scyphocrinitového obzoru se pohybuje mezi
0,5–1,3 m. V důsledku směrných násunů se v lomu prachovické souvrství opakuje ve třech v.-z. orientovaných pruzích (obr. 3).

Obr. 3. Strukturnìgeologická mapa lomu Holcim Prachovice. 1 ordovické bøidlice; 2  silurská peliticko-karbonátová sekvence prachovického souvrství; 3  devonské vápence podolského souvrství; 4  devonské minety; 5  zlom; 6  pøesmyk; 7  mylonitizace.
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Obr. 4. Kontakt èerných grafitických bøidlic a svìtlých podolských vápencù. Projekce pólù ploch na spodní polokouli.
Obr. 5. Orientace vrstevnatosti podolských vápencù. Projekce pólù ploch na spodní polokouli.
Obr. 6. Orientace vrásových os. Projekce na spodní polokouli.
Obr. 7. Orientace foliací èerných bøidlic. Projekce pólù ploch na spodní polokouli.
Obr. 8. Orientace dislokací. Projekce pólù ploch na spodní polokouli.
Obr. 9. Orientace striací na dislokaèních plochách. Projekce na spodní polokouli.
Obr. 10. Orientace ploch il minet. Projekce pólù ploch na spodní polokouli.

Strukturní charakteristika
Strukturní charakteristika činného lomu Prachovice byla
zaměřena na černé břidlice s tmavě šedými vápenci (prachovické souvrství) a polohy světlých podolských vápenců, které se opakovaně vyskytují v celém profilu lomu. Výsledky jsou prezentovány pomocí orientačních diagramů
projekce na spodní polokouli.
Ve všech třech v.-z. orientovaných pruzích je spodní hranice prachovického souvrství tvořena slabě vápnitými
homogenními grafitickými břidlicemi. Kontakt s „podložními“ podolskými světle šedými vápenci je tektonický.
Násunová plocha (obr. 4), ukloněná 35–85° k J, je převážně ostrá, nerovná, doprovázená mylonitizací nebo zónou
silně deformovaných břidlic s budinami decimetrových
vápenců s hlavonožci nebo bloky břidlic, zahnětenými
do „podložních“ vápenců. V důsledku silného tektonického postižení bývá mocnost břidlic značně redukována. Na
některých místech je násunová plocha nezřetelná, konformní se zvrstvením podložních vápenců, takže styk obou
litostratigrafických jednotek budí dojem stratigrafické
konkordance. Lokálně pozorovaná vrstevnatost ve vápencích zapadá 40–90° k J (obr. 5). Lineace je definována
uspořádáním kalcitu a převážně zapadá k JV. Ve vápencích
jsou lokálně vyvinuté izoklinální vrásy, jejichž osy mají jihovýchodní vergenci (obr. 6).
Silně deformované černé břidlice se v nepravidelných
mocnostech střídají s tmavě šedými vápenci. Jsou intenzivně foliované a provrásněné nebo mohou anastomozně uza-

vírat jednotlivé kry až budiny těchto vápenců. Foliace je
definována hustou břidličnatostí, která zapadá pod mírnými až strmými úhly 25–85° k J (obr. 7).
V celém činném lomu jsou černé břidlice a podolské vápence porušené příčnými dislokacemi. Jde o křehké střižné
zóny s brekciovitou výplní tmelenou hrubozrnným kalcitem. Tyto struktury jsou převážně strmé až subvertikální,
orientované SZ-JV, podružně SV-JZ (obr. 8). Na povrchu
dislokačních ploch jsou vyvinuté striace (rýhování), ukloněné převážně k JV až V, ojediněle k Z a SZ, s kolísajícími
stupni sklonu 3–60° (obr. 9). Na křížení poruch bývají vyvinuté krasové jevy. Ojediněle dislokačních poruch využívají proniky minet (obr. 11). Tyto žilné magmatické horniny jsou převážně strmé až subvertikální, orientované V-Z
až VVS-ZZJ (obr. 10).

Hlavní výsledky a závìr
Nový geologicko-strukturní plán dobývacího prostoru Prachovice oproti poslednímu ložiskovému průzkumu z roku
1986 zdůrazňuje existenci příčných, sz.-jv. orientovaných
tektonických poruch, ověřených jak terénní dokumentací,
tak i leteckým snímkováním (obr. 1 a 3; letecký snímek
poskytly Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o.).
Zjištěná litologická sukcese spolu s paleontologickým
obsahem vrstev vylučuje izoklinální stavbu této části pánve. Opakované střídání rytmicky zvrstvené sekvence prachovického souvrství se scyphocrinitovým obzorem značí,
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Poděkování. Autoři děkují pracovníkům lomu a těžby Holcim Prachovice, ing. Veselému a ing. Ševiolovi, a RNDr. Smutkovi z Vodních zdrojů Chrudim, spol. s r.o., nositeli projektu Národní geopark Železné hory, za jejich všestrannou pomoc pro zabezpečení
našeho výzkumu. Poděkování patří také recenzentům RNDr. D.
Smutkovi a doc. Z. Kukalovi, jakož i editorce RNDr. L. Hradecké.
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