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Od 15. září 2010 byla autory dokumentována stavba stanice
Červený Vrch jako stavební oddíl SOD 03 Červený Vrch
(úsek 14,221–14,414 km), a to včetně všech dílčích staveb-
ních objektů – přístupové štoly František SO 03/24, větrací
šachty SO 03/29, jámy Červený Vrch SO 03/24, výtahové
šachty SO 03/25, výhybny SO 03/24, eskalátorového tunelu
SO 03/23, vestibulu SO03/21 a stanice Červený Vrch SO
03/20. Stanice je součástí prodloužení metra A ze stanice
Dejvická do nově budované stanice Motol. Délka celé trasy
nového úseku je 6134 m. Traťové tunely metra byly raženy
razícími štíty, které neumožňují plnohodnotnou geologic-
kou dokumentaci vzhledem ke kontinuálnosti celého pro-
cesu ražby (nutno zastavit celý proces ražby), ale hlavně
kvůli velmi špatnému přístupu k čelbě z těžní komory (vidi-
telná pouze část čelby po omytí tlakovou vodou). Ve stanič-
ních úsecích byla použita nová rakouská tunelovací metoda
(NRTM), která využívá spolupůsobení horninového masivu
s primárním ostěním z příhradových rámů a stříkaného beto-

nu při cyklickém způsobu ražby. Při každém postupu ražby,
který zpravidla činil 1,0 m, byla provedena geologická a in-
ženýrskogeologická dokumentace čelby.

Stanice je umístěna pod Evropskou ulicí přibližně mezi
křížením s Nigerijsou a Liberijskou ulicí. Azimut ražby
stanice Červený vrch byl 82°, délka, výška a šířka výrubu
je 193 × 14,74 × 20,24 m. Stanice se nachází 15 m (východ-
ní část stanice) až 23 m (západní část stanice) pod povr-
chem. Stanice byla ražena přístupovou štolou František
ústící v Kladenské ulici.
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Lokalita náleží k severnímu křídlu pražské pánve paleozoi-
ka Barrandienu. Popisované území se nachází jihovýchod-
ně od šáreckého zlomu a severně od pražského zlomového
pásma. Paleozoikum na povrchu tvoří relativně úzký pás
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mezi barrandienským proterozoikem na S a reliktem křído-
vých hornin na J (Chlupáč et al.1992). Na základě geolo-
gické mapy 1 : 25 000 (Králík et al. 1984) jsou v okolí sta-
nice metra Červený Vrch paleozoické horniny zastoupeny
sedimenty a vulkanity šáreckého souvrství a sedimenty
dobrotivského souvrství (viz obr. 1). Šárecké souvrství je
zde reprezentováno černošedými jílovitoprachovitými
břidlicemi s rekrystalizovanou a navíc často paralelně
usměrněnou základní jílovitou hmotou, kde obsah organic-
kého uhlíku se pohybuje mezi 0,32–1,53 %. Téměř vždy
obsahují příměs hrubého detritu. Mohou nabývat až cha-
rakteru hrubě slídnatých písčitých břidlic s četnými „chon-
drity“ a vložkami drob. Jsou laminárně zvrstvené a posti-
žené kliváží, která zastírá jejich původní vrstevnatost
a vyvolává roubíkový rozpad. V rámci šáreckého souvrství
se rovněž v tomto území vyskytují šedozelené bazaltové
tufy s karbonátovým tmelem (tzv. žabáky) a červenohnědé
tufy s krevelovým tmelem, které společně s čočkami ooli-
tického krevele byly hornicky těženy jako železná ruda na
Červeném Vrchu. Podřízeně se vyskytují i lávy bazaltické-
ho složení, místy s mandlovcovitou (amygdaloidní) textu-
rou. V polohách bazaltových tufů se nepravidelně střídají
více či méně stmelené polohy, které se barevně odlišují od
aglomerátů (Kovanda 2001). Dobrotivské souvrství je za-
stoupeno v trase stavby dvěma vzájemně zcela odlišnými
faciemi, a to černými jílovitými břidlicemi a světlými ska-
leckými křemenci. Vrstevní sled tohoto souvrství začíná
deskami a lavicemi křemenců a směrem do nadloží postup-
ně přibývá vložek a poloh černých břidlic, takže hranice
skaleckých křemenců a dobrotivských břidlic je často ne-
ostrá. Místy jsou mocnější břidličné polohy (až 15 m) i ve
spodní části křemencového sledu. Vrstevní plochy kře-
menců jsou často nerovné a průměrná mocnost křemenců
činí 50–80 m, ojediněle až 100 m (Kovanda 2001). Černé
jílovité břidlice, které mají na vrstevních plochách hojný
muskovit, se vyskytují ve středních a svrchních polohách
tohoto souvrství. Jsou střípkovitě až roubíkovitě rozpadavé
a obsah organického uhlíku v nich stoupá nad 1 %. Místy
jsou v nich hojné jílovitopísčité konkrece s pevným karbo-
nátovým tmelem (Kukal 1963). V rámci geologických
a paleontologických výzkumů dočasných výkopů na Červe-
ném Vrchu se Chvátal (2003) zabýval studiem minerálních
asociací v břidlicích, prachovcích a doprovodných křemi-
tých konkrecích šáreckého souvrství. Jednotlivé minerály
byly identifikovány pomocí práškové rtg.-difrakce a elek-
tronovým mikroskopem. Šlo především o aragonit, ankerit,
baryt, kalcit, limonit, oxidy manganu, sádrovec, siderit, že-
lezitý křemen a pyrit. Dřívějším studiem mineralogie Červe-
ného Vrchu a jeho širšího okolí se zejména ve vztahu k ulo-
žení ordovických železných rud na bázi šáreckého souvrství
zabývali Kratochvíl (1957–1966), Tuček (1949, 1970),
Kraus (1867), Woldřich (1914), Röhlich et al. (1957), Horný
et al. (1967), Láznička (1964) a další. Stratigrafii území na
základě studia graptolitů se věnovali Kraft a Kraft (2003).
Litologicko-stratigrafickému popisu šáreckého souvrství
včetně popisu fauny z dočasných výkopů na Červeném Vr-
chu a porovnávání s jinými lokalitami se věnovala práce Bu-
dila et al. (2003). Tektonicky je území ovlivněno význačnou
tektonickou linii – šáreckým zlomem, který prochází s. od
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stanice Veleslavín a podmiňuje tektonické opakování spod-
ního ordoviku. Kromě těchto podélných tektonických struk-
tur trasu stavby přetínají i příčné zlomy a poruchová pásma,
podél kterých docházelo k vertikálním i horizontálním po-
hybům. Tyto zlomy mají směr SSZ-JJV až SZ-JV, o strmém
sklonu 70–80°. Poruchová pásma mají charakter širokých
drcených pásem, kde jsou ordovické břidlice rozdrceny až
na jílovitou hmotu a odolnější křemence mají charakter
brekcií. Toto pásmo bylo zachyceno vrtem J104 v prostoru
šachty VZT na stanici Červený Vrch (Bohátková 2008).
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V rámci geologického a geotechnického monitoringu byly
posuzovány změny geotechnických podmínek ražby oproti
předpokladům z předchozí etapy geologického průzkumu.
Pro přizpůsobování technologie ražby skutečným podmín-
kám při ražbě přístupové štoly a dále samotné stanice byly
dokumentovány následující horniny, rozdělené inženýr-
skogeologickým průzkumem do jednotlivých geotechnic-
kých typů (GT). Jednotlivé GT pak pro potřeby technolo-
gie ražby tvořily takzvané kvazihomogenní celky:

Staničení štoly 0–14 m: GT typ Bz – břidlice jílovitopra-
chovitá, rezavě hnědá, silně zvětralá s povlaky limonitu, ten-
ce deskovitě odlučná, na puklinách s jílovitohlinitou výplní,
jemně slídnatá (muskovit), třída pevnosti R5, ojediněle R4,
v horní části výrubu zcela zvětralá, charakteru jílovitohlinité
zeminy, střípkovitě rozpadavá, R6 – šárecké souvrství;

Od staničení štoly 10 m: GT typ Q – jemnozrnný křemenný
pískovec až křemenec, šedý až bělavě žlutošedý, navětralý
až mírně zvětralý, rozpukaný, kostkovitě až blokovitě
rozpadavý (typu sugar cubes), místy lavicovité až polyedric-
ké struktury, oddělené vrstvou šedé jílovité břidlice, třída
pevnosti R2 až R3, od staničení 22,4 do staničení 59,7
v levé části výrubu tektonicky porušené, silně rozpukané,
s puklinami vyplněnými střípkovitě rozpadavou jílovitou
břidlicí – dobrotivské souvrství, skalecká fácie, ordovik;

Od staničení štoly 100,2 m: GT typ Bp – prachovité až jí-
lovité břidlice, šedé až černé, tence deskovitě vrstevnaté,
mírně zvětralé, silně deformované a detailně provrásněné
s hojnými tektonickými ohlazy (místy až provířené), stříp-
kovitě rozpadavé, grafitické, třída R5 (lze drobit v ruce),
místy s rotovanými plovoucími úlomky křemenných pís-
kovců typu Q, kalcitické vyhojení puklin, s ojedinělým
výskytem prokřemenělých konkrecí kulovitého až oválně
nepravidelného tvaru, velikost od 5 cm do 20 cm, konkrece
sterilní na fosilie – dobrotivské souvrství, ordovik;

Staničení štoly 191,1–221,1 m: GT typ Bq – jílovitopra-
chovité břidlice až prachovce, šedé až černé, deskovitě až
kostkovitě rozpadavé, mírně prokřemenělé, třída R3 – dob-
rotivské souvrství, ordovik;

Staničení štoly 221,1–222,8 m (staničení štoly 222,8 m =
staničení 0,0 m stanice Červený Vrch), od staničení stani-
ce 0,0–193,0 m: GT typ B – jílovitoprachovité břidlice,
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šedočerné až černé, tence deskovitě až deskovitě vrstevnaté,
jemně slídnaté (muskovit), mírně provrásněné, třídy R4 až
R5 – dobrotivské souvrství, ordovik.

Ražba přístupové štoly do staničení 14 m byla realizová-
na v geotechnickém typu Bz, zastoupeným břidlicemi šá-
reckého souvrství (Kraft et al. 2011). Od staničení štoly
10 m břidlice postupně přecházely do křemenných pískov-
ců až křemenců skalecké facie dobrotivského souvrství. Ve
staničení štoly 98,7–109,2 byl dokumentován ostrý pře-
chod do černých, silně tektonicky porušených břidlic dob-
rotivského souvrství (Králík et al. 1984) s rotovanými
útržky plovoucích křemenných pískovců (obr. 1). Ražba
stanice probíhala převážně v geotechnických typech B,
Bp a Q, přičemž typ Bp převažoval (obr. 2). Průměrný ob-
jemový podíl těchto typů B, Bp a Q pro celou stanici byl
30, 53 a 17 %.
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Hornina světle šedé barvy má masivní a kompaktní stavbu
s nitkovitými žilkami, které jsou vyhojeny karbonátem či
křemenem. Minerální součásti jsou makroskopicky prak-
ticky nerozlišitelné. V řezech horninou jsou patrné pouze
drobné šupinky muskovitu (sericitu), popř. chloritu. Lom-
né plochy jsou nerovné, slabě zdrsnělé.

Minerální složení patrné ve výbrusu: křemen; akcesorie:
jílový minerál (?), sericit, chlorit, opakní rudní minerál,
muskovit, turmalín, zirkon, apatit; sekundární součásti –
oxidy a hydroxidy Fe, organický uhlík, karbonát.

Struktura horniny je psamitická. Převažující část tvoří
psamitická frakce zrnitosti 0,05–0,25 mm. Hlavní (dominu-
jící) součástí psamitické frakce jsou zrna křemene, který
tvoří zhruba izometrická, nebo více či méně protažená zrna,
obrůstaná (a někde i zatlačovaná) křemitým tmelem (silicifi-
kace). Zrna jsou monokrystalická, nebo agregátní s undulóz-
ním zhášením (intrakrystalová deformace), bez výrazněj-
šího rozpukání. Výjimečně křemen uzavírá drobná zrnka
zirkonu a apatitu. Větší část zrn si zachovala svůj původní
klastický ráz i tvar. V akcesorickém množství jsou nerovno-
měrně rozptýlena drobná zrnka opakního rudního minerálu,
turmalínu, zirkonu, apatitu a drobné šupinky muskovitu do
velikosti 0,4 mm. Ve vzorku jsou vyvinuty ojedinělé diskon-
tinuity (mikropukliny), které jsou vyhojeny křemenným ag-
regátem, karbonátem, popř. oxidy a hydroxidy Fe.

Mezi zrny je vyvinut křemitý tmel, nebo původní matrix,
složený z mikroagregátu fylosilikátů. V základní hmotě
jsou patrné četné, většinou přednostně orientované šupinky
muskovitu a blanky chloritu do velikosti 0,4 mm.
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Hornina černošedé až šedočerné barvy. V řezu kolmém
k vrstevnatosti je patrná laminace, podmíněná střídáním
paralelně uspořádaných vrstviček s vyšším obsahem aleu-
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ritické frakce a tmavších poloh s vyšším obsahem grafi-
toidní hmoty. Jednotlivé horninové typy tvoří různě mocné
laminy (čočky) milimetrových až centimetrových mocnos-
tí. Minerální součásti jsou makroskopicky prakticky neroz-
lišitelné. Lomné plochy jsou mírně nerovné (zvlněné), vy-
hlazené tektonickými mezivrstevními pohyby.

Struktura horniny je aleuriticko-pelitická. Minerální slo-
žení patrné ve výbrusu: jílový minerál (?), sericit, chlorit,
křemen; akcesorie: muskovit, opakní rudní minerál, zir-
kon, apatit, turmalín; sekundární součásti – oxidy a hydro-
xidy Fe, organický uhlík, karbonát.

Převažující část horniny tvoří aleuritická frakce (místy
přechody do psamitické) a přednostně uspořádaná fylosili-
kátová tkáň (jílový minerál?, sericit, chlorit). Fylosiliká-
tová (rekrystalovaná) tkáň je místy více či méně difuzně
zakalená (pigmentovaná) oxidy a hydroxidy Fe (prosycení
organickým pigmentem), nebo v menší míře karbonátem.
Vrstevnatost prachovitých břidlic až jílovitých prachovců
je podmíněna přednostní orientací fylosilikátové tkáně se
šupinkami sericitu, muskovitu, chloritu a koncentrací gra-
fitoidní hmoty (organického uhlíku) do zhruba paralelně
(subparalelně) až čočkovitě uspořádaných blan. Řídce a ne-
rovnoměrně jsou rozptýleny izolované, přednostně oriento-
vané šupinky muskovitu a chloritu do velikosti 0,6 mm.

Aleuritickou, místy až psamitickou frakci zrnitosti do
0,15 mm tvoří převážně zrnka křemene. Zrna jsou angulár-
ní až subangulární, zhruba izometrická, místy více či méně
protažená. Lokálně jsou v hornině vyvinuty laminy nebo
čočky s vyšším obsahem detritu (aleuritická až psamitická
frakce), odpovídající jílovitým prachovcům až jemnozrn-
ným pískovcům, nebo prachovcům až jemnozrnným pís-
kovcům. Podřadnou součástí horniny (aleuritické frakce)
jsou drobná zrnka opakního rudního minerálu, zirkonu,
apatitu a turmalínu.

Laminace je podmíněna střídáním paralelně uspořáda-
ných vrstviček s vyšším obsahem aleuritické (psamitické)
frakce, odpovídajících jílovitým prachovcům – pískov-
cům, nebo prachovcům až drobnozrnným pískovcům,
a tmavších lamin jílovitých až prachovitopísčitých břidlic
s vyšším obsahem grafitoidní hmoty (organického uhlíku).

Minerální součásti jsou bez výraznějších alterací. Horni-
nou prostupují ojedinělé mikropukliny, které jsou vyho-
jeny fylosilikáty (chloritem, sericitem), křemenem, oxidy
a hydroxidy Fe, popř. karbonátem (kalcitem). Pouze výji-
mečně se v hornině vyskytují fragmenty fosilií do velikosti
0,5 mm.

Konkrece: V přístupové štole a v západní části stanice
Červený vrch jsme po celou dobu ražby nacházeli konkrece
o velikosti zhruba 5–8 cm. Převažují nepravidelné kulovité
tvary, mírně čočkovitého průřezu, občas s kuželovitými ne-
pravidelně rozmístěnými výčnělky na povrchu. Na konkre-
cích bývá zřetelná původní vrstevnatost. Konkrece se slože-
ním odpovídajícím okolní hornině mají vysoký obsah
železa, jejich hustota se pohybuje zhruba mezi 5–6 g.cm–3.

Menší konkrece jsou bez výplně, ojediněle s drobnými
(do 3 mm) neidentifikovatelnými úlomky fosilií. Úlomky
jsou tvořeny sulfidem (pyritem). Ve větších konkrecích se
zpravidla nachází nepravidelné žilky bílého karbonátu, ku-
lovité až oválné útvary tvořené sulfidem železa (o velikosti
prvních milimetrů) a drobné fosilizované zbytky fauny.

Tektonika: Součástí geologické dokumentace čeleb
bylo měření a popis všech ploch nespojitosti, které byly ge-
neticky rozlišovány. Na Červeném Vrchu šlo zejména
o plochy vrstevnatosti (V v diagramu černě), tektonické
pukliny (P v diagramu červeně) a dislokace (D v diagramu
zeleně), viz obr. 5, 6 a 7.

Při ražbě přístupové štoly dominovaly plochy vrstevna-
tosti křemenců a břidlic a tektonické pukliny v křemencích.

Do staničení 10 m převažovala v šáreckých břidlicích
vrstevnatost 140–190°/45–70° a dva systémy puklin
20°/15° a 310°/80° (obr. 2). Ve staničení 10–100,2 m kolí-
sala vrstevnatost nezvrásněných dobrotivských křemenců
v intervalu 300–340°/50–75°. Ve staničení 22,4–59,7 m
byla ražbou zastižena tektonická porucha se směrem sklo-
nu a sklonem 90°/65–75° (obr. 3). Plochy vrstevnatosti
křemenců byly rovné, hladké, průběžné přes celý výrub.
Vrstvy měly průměrnou mocnost 10–50 cm. Tektonické
poruchy byly rovné, hladké, vzdálenost mezi nimi se pohy-
bovala v intervalu 10–50 cm, byly částečně průběžné (do
ca 1 m) s rozevřením do 1 mm.
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Podél plochy tektonické poruchy 300°/40° ve staničení
100,2 až 108,0 m se ražba dostávala do tektonicky silně po-
rušených břidlic. Jde zřejmě o zlom přibližně kolmý na šá-
recký zlom (obr. 2 a 5). Tato porucha ostře ohraničuje pře-
chod do zpočátku tektonicky silně porušených břidlic
dobrotivského souvrství. Dále do konce staničení štoly směry
diskontinuit značně kolísaly díky velkému tektonickému
postižení. Bylo dokumentováno často i detailní provrásnění
břidlic a různé směry rotace plovoucích bloků křemenců
(obr. 4). Podobné tektonické poměry popsali Straka a Rö-
hlich (2007) při ražbě železničních tunelů pod vrchem Vít-
kov v Praze. Tektonické pukliny v porušených břidlicích
byly rovné, hladké, vzdálené od sebe 10–50 cm, částečně prů-
běžné (do ca 1 m), rozevření místy až do 2 cm, často s jílovi-
tou výplní a kalcitem. Pukliny dvou až tří systémů byly v celé
délce štoly orientovány převážně kolmo na vrstevnatost.

Ražba stanice byla z hlediska orientace diskontinuit roz-
dělena na několik úseků, ve kterých směry sklonů a sklony
kolísaly v určitých intervalech. Byly vymezeny tyto úseky
staničení: 14–26 m; 27–33 m; 34–38 m; 39–46 m;
47–58 m; 59–67 m; 68–78 m; 79–94 m, 95–122 m
a 122–193 m (obr. 6 a 7). Rozdělení stanice do těchto úseků
odpovídá složitosti strukturních poměrů a vypovídá o kom-
plikované stavbě, v níž dominují vrásové a přesmykové
struktury. Charakter ploch vrstevnatosti v prostoru stanice
byl rovný až zvlněný, plochy byly hladké, průběžnost byla
okolo 2 m, vzdálenost ploch 3–50 mm, v polohách křemen-
ců až 200 mm.

Hydrogeologie: Stanice se nachází zhruba 13 m pod hla-
dinou podzemní vody. Charakter hornin neumožňuje vznik
průlinových kolektorů. Propustnost masivu je výhradně
puklinová a značně nehomogenní. Pukliny jsou převážně
neprůběžné a sevřené a vyplněné limonitem. Z toho vyplý-
vá velmi omezená propustnost masivu. Přítoky podzemní
vody do stanice byly především nesoustředěné, v řádu tisí-
cin, nejvýše prvních setin litrů za sekundu. Vyšší přítoky
jsou ojedinělé, téměř bodové. Nejvyšší přítok podzemní
vody jsme zaznamenali ve střední části stanice při jižní
stěně 0,3 a 0,5 l.s–1. Voda přitékala z otevřené poruchy o té-
měř obdélníkovém průřezu 5 × 10 cm.

Fosilie a ichnostavba: Během ražby stanice nebyly na-
lezeny žádné fosilie. V konkrecích se ojediněle nachází
drobné (zpravidla do 3 mm) neidentifikovatelné úlomky
fosilií. Ichnofosilie jsou zastoupeny nehojnými vertikální-
mi stopami skolitového typu.

+���"��

Vzhledem k uvedeným zjištěným skutečnostem lze inter-
pretovat geologickou stavbu zkoumaného území následov-
ně. Dokumentované břidlice šáreckého souvrství mají na
začátku přístupové štoly směry vrstevnatosti generelně od-
povídající směrům v severozápadním křídle synklinoria
pražské pánve, čili 140–190°/45–70° (obr. 1 a 5). Opačná

orientace křemenců (300–340°/50–75°) od staničení štoly
10 m svědčí o přítomnosti tektonické poruchy, ohraničující
rotovaný blok s křemenci a břidlicemi dobrotivského sou-
vrství. Poloha skaleckých křemenců zastižených přístupo-
vou štolou měla minimální pravou mocnost 7–10 m (spočí-
táno z převýšení štoly na daném úseku a orientace spádnice
vrstev vůči orientaci osy díla). Vzhledem k mechanickým
vlastnostem této polohy nedošlo k jejímu zvrásnění (znač-
ně rigidní). Ve staničení štoly 100,2–108,0 byl zastižen
subvertikální zlom přibližně kolmý na směr šáreckého zlo-
mu, který se vyskytuje severně od zkoumaného území.
Jeho plocha měla listrický tvar a ohraničovala nástup silně
deformovaných, detailně provrásněných břidlic dobrotiv-
ského souvrství. Prakticky až do konce staničení štoly a do
staničení stanice 127–150 m byly na čelbách v tomto úseku
dokumentovány vrásovo-přesmykové struktury (obr. 4),
svědčící o duktilitě hornin dobrotivského souvrství. V tom-
to úseku stanice ražba přešla do jílovitých břidlic šárecké-
ho souvrství podél zlomu téže orientace. Novým zjištěním
při geologickém monitoringu této stavby byla právě pří-
tomnost tektonicky silně porušených a provrásněných po-
loh dobrotivského souvrství, omezených zmíněnými zlo-
my. Pohyb na zlomech ohraničujících tento blok byl velice
pravděpodobně horizontální, směru SSZ-JJV, jak napoví-
dají i vergence vrás v jednotlivých úsecích stanice (obr. 7).
Jde zřejmě o jeden z příčných zlomů pražské pánve
(Röhlich 2007), geneticky spojený se šáreckým zlomem.
Díky geologickému monitoringu této významné podzemní
stavby jsme měli možnost ověřit si geologické poměry
v prostředí ordoviku a přinést nové poznatky pro pochope-
ní složité stavby pražské pánve.

Poděkování. Příspěvek vznikl díky podpoře firem ARCADIS Geo-
technika a.s. a PÚDIS a.s., které na stavbě zajišťovaly geologický
dozor.
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