Nové výsledky strukturní analýzy propasti Macocha
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...úvodem
Propast Macocha představuje 138,5 metrů vysoký profil vápenci macošského souvrství v němž jsou zastoupeny vápence vilémovické a lažánecké. Autoři článku vznik propasti připisují propadení stropu rozlehlé prostory vzniklé
na křížících se zlomech a mezivrstevních odlepeních za současného působení eroze vody přitékající ve směru podélné osy Macochy od SZ. Voda přitékala znatelnou povrchovou depresí zasahující do charakteru některých
jeskyní; deprese je označována také jako tzv. „macošský zlom“. Tento termín však není příliš výstižný, zlomů je zde větší množství. V profilu propasti lze pozorovat několik vrstveních odlepení, které v souladu s Kettnerovými
názory vznikly během variského vrásnění (před přibližně 300 mil. roky). Strukturní stavba Moravského krasu je velmi složitá, neboť prošla dvěma významnými orogenezemi.
.

Mezivrstevní odlepení v místě návštěvní trasy, jedná se o přesmyky
rotované do stratigrafikých poklesů (během variského vrásnění)
N

Přítoková stěna s mezivrstevními odlepeními
První vrásnění (variské) bylo způsobeno kolizí moldanubika a brněnského
masivu a zapříčinilo vznik vysokého pásemného pohoří tyčícího se do
několika kilometrové výšky. Hory byly dávno setřeny erozí, avšak
pozůstatky složitých tektonikých pohybů během vzniku dávného pohoří
poodhalují právě vápence. Během vrásnění došlo k přesunutí vápenců
(Mor. krasu) od Z až SZ přes brněnský masív, kdy současný stav tvoří pouze
drobný provrásněný relikt vápenců přední větve soustavy antiklinál. Během
alpínského vrásnění došlo k reaktivaci některých vhodně orientovaných
zlomů, ale současně i ke vzniku nových struktur. Odlišení zmíněných dějů je
extrémně odlišné avšak částečně dešifrovatelné na velkých výchozech
(stěnách).

Orientace ploch diskontinuit, mezivrstevní odlepení 120/45 k
jihovýchodu (spodní plocha Lambertova ortognálního zobrazení)
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Propast je založena na systému subvertikálních zlomů orientace SZ-JV
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3D geometrický model povrchu vápenců propasti Macocha (čtyři různé pohledy, šipka zn. směr k severu)

Výsledky
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Drátový model
propasti s
vyznačenými
strukturními řezy
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Geologické interpretace stavby Macochy se opírají převážně o geodetické zaměření povrchu vápenců, litologické studie a strukturní a geodetická měření vrstevnatosti
vápenců a ploch zlomů. Z podložních vrstev přítokové stěny bylo odebráno několik orientovaných vzorků určených pro účely mikropaleontologického a litofaciálního
výzkumu. Ze zjištěných studií lze usuzovat givetské stáří odebraného vápence. Jedná se však o horninu silně tektonicky postiženou a rekrystalizovanou. Z uvedeného
důvodu lze usuzvat na tektonické pohyby, jejichž důsledkem docházelo k rozpouštění a drcení horniny v místech extrémního tření. Přítomnost sparitu na rozsáhlé smykové
zóně na severovýchodní stěně propasti poukazuje na deformace, které probíhaly hlouběji pod povrchem, v místech se silným tlakem migrujících fluid. Délku pohybu po
zmíněných zlomech lze odhanout ne maximálně první stovky metrů. Strukturní měření poukazují na tři převládající směry orientací diskontinuit. Směr SZ-JV byl evidentně
stěžejním pro vznik propasti, další systém subvertikálních zlomů v orientaci SV-JZ formoval ohraničení prostory jako takové. Silně je patrná orientace ploch nespojitosti,
které jsou definovány jako mezivrstevní odlepení, po kterých probíhal pohyb během variského vrásnění avšak pozdější reaktivace během alpinského vrásnění nejsou
vyloučeny. Macocha.
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Modelové profily přes propast s významnými strukturními prvky

návštěvní plošina
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