
Železnohorský zlom patří mezi nejvýznamnější zlomové 
struktury, které porušují jak platformní pokryv Českého masi- 
vu, tak komplexy magmatických a metamorfovaných hornin. 

Jako železnohorský zlom je označováno pásmo sblíže-
ných dislokací, probíhajících podél sv. okraje pruhu kří-
dových sedimentů (tzv. křídy Dlouhé meze) od Vojnova 
Městce směrem k SZ až po Týnec nad Labem. Za další po-
kračování jsou považovány zlomy v podloží české křídové 
pánve, zjištěné v okolí Velkého Oseka a Poděbrad (Mal-
kovský 1977). Průběh železnohorského zlomu byl v jeho jv. 
části byl upřesněn v rámci nového geologického mapování 
1 : 25 000 (Dudíková Schulmannová ed. 2008). 

Struktura železnohorského zlomu vznikla polyfázovou 
tektonickou aktivitou od nejmladšího období variských 
orogenních procesů po kenozoikum. Souhrn základních 
údajů o železnohorském zlomovém pásmu uvádí Malkov-
ský (1977), historii výzkumů a přehled názorů na jeho cha-
rakter shrnul ve své práci Coubal (1987). 

V nejstarších pracích rozvíjel Culek (např. 1932) před-
stavu křídy Dlouhé meze coby příkopové propadliny, která 
působením tektonického roztažení zaklesla oproti svému 
okolí. Železnohorský zlom byl v této koncepci pokládán 
za okrajový zlom propadliny, tedy poklesový zlom ukloněný 
k JZ. Teprve vrtné a důlní práce v souvislosti s vyhledáváním  
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Summary: The Železné hory Fault represents one of the major 
tectonic structures of the Bohemian Massif which were proved 
to be reactivated as reverse faults during the Alpine orogeny. 
However, the architecture and kinematic history of the fault are 
known only incompletely due to the fact that the trace of the fault 
is covered by extensive Quaternary sediments. Three sites in the SE 
segment of the fault were revised and characterized: they provide 
exposures of the fault core and brittle-deformed ambient rocks 
for a direct structural study. At the first site at the Sloupno village 
near Chotěboř, the fault core is exposed in a gorge of a brook. The 
second site is the nearby active quarry, which reveals the damage 
zone cutting crystalline rocks. The study of the fault core and its 
damage zone at the third site of Horní Studenec near Ždírec nad 
Doubravou would necessitate its re-opening by minor excavations.

Parameters of four stress events were estimated by the 
paleostress analysis of first few fault-slip datasets. The results were 
compared with previously known styles of brittle deformation of 
the Upper Cretaceous sediments. The oldest, probably dominant 
NE compression reactivated the Železné hory Fault as an oblique 
reverse fault. It was responsible for transpressional brittle and 
ductile deformations of rocks in its surroundings. The succeeding 
compression, of similar orientation, reactivated most faults in the 
area as strike-slips. The subsequent two events, characterized by 
NNW and WNW extension, are probably the relatively youngest 
ones. They were responsible for reactivation of the faults as 
oblique normal faults. Fault movements during the three younger 
deformation events resulted in frequent transverse segmentation 
of the structure of the Železné hory Fault. 

Recognition of the sites and the first results of paleostress 
analysis demonstrated its possibilities and marked the trends in 
further study, including the adaptation of some of these sites as 
educational sites for the public.

Projevy alpínské kinematické aktivity 
železnohorského zlomu v křehkém porušení okolí 
jeho jihovýchodní části
Record of Alpine tectonic activity of the Železné hory Fault expressed by brittle deformation 
within its southeastern segment

(13-44 Hlinsko)



a průzkumem ložisek uranu přinesly zjištění, že zlom 
má přinejmenším v úseku mezi Horušicemi a Vojnovým 
Městcem charakter přesmyku sv. kry se sklonem 50–80°  
k SV (Prachař – Urban 1967, Malkovský 1977). Podle Va-
lečky (in Kříž ed. 1989) i dalších názorů jde o strmý vrá-
sový přesmyk, který zformoval antiklinálu Železných hor 
a synklinálu Dlouhé meze. Modernější geologicky zamě-
řené práce většinou rozvíjejí poznání jednotlivých lokalit 
Železných hor (např. Čech et al. 1999), řada tektonických 
poznatků je zapracována ve vysvětlivkách k mapám (např. 
Burda ed. 1989, Dudíková Schulmannová ed. 2008 a další). 
Bylo zahájeno i studium recentní dynamiky této velké 
struktury (Švábenský et al. 2014). Rovněž byla sestavena 
představa o charakteru a posloupnosti tektonických fází, 
působících v Českém masivu jak během terciéru (Coubal 
et al. 2015), tak kvartéru (Štěpančíková et al. 2019). 

Minimálně zpracovanou problematikou zůstává kine-
matická historie železnohorského zlomu, včetně způsobu 
jeho reaktivace v období alpínských orogenních procesů. 
Důvodem nejistoty v otázce charakteru a aktivity zlomu je 
jeho téměř úplné zakrytí kvartérními sedimenty. V litera-
tuře dosud nebyl uváděn jediný přirozený výchoz zlomu 
na povrch, který by umožňoval podrobné studium.

Metodika 

Rekonstrukce kinematické historie zlomů je standardně 
prováděna pomocí studia zlomových ploch a dalších typů 

křehkého porušení hornin. Rozlišovacím a zároveň charak-
terizujícím znakem jednotlivých fází tektonického vývoje 
jsou parametry napětí, které během dané fáze na horninový 
komplex působilo. Tyto základní parametry lze určit po-
mocí analýzy paleonapětí (např. Angelier 1994). Projevy 
zlomové aktivity v období alpínských orogenních procesů 
v zájmové oblasti dobře umožňuje studium křehkého po-
rušení připovrchových partií křídy Dlouhé meze. Nicméně, 
zlomové plochy se striacemi se v těchto horninách v dů-
sledku jejich semiplastické reologie vyskytují jen v těsné 
blízkosti železnohorského zlomu. 

Naopak v komplexu starších magmatických a metamor-
fovaných hornin variského fundamentu je dobře vyvinuta 
celá škála typů křehkých struktur, které umožňují kvalita-
tivní rekonstrukci deformačního vývoje. Problémem  ovšem 
je odlišení jednotlivých tektonických fází v celé škále 
křehkého vývoje těchto hornin. Nejvhodnějším řešením je 
srovnávací studium křehkého porušení hornin v jednotkách 
odlišného stáří. Pomocí analýzy paleonapětí jsou v této 
práci vymezeny a charakterizovány jednotlivé tektonické 
fáze a jejich posloupnost. 

Ze současné podoby železnohorského zlomu ve studo-
vané oblasti je zřejmé, že odráží především záznam pohybů 
alpínského stáří. Vertikální složka pokřídového posunu 
na železnohorském zlomu je odhadována na minimálně 
400 m (Malkovský 1977). Spolu s posunem na hlavním 
zlomu mohou v jeho zóně doprovodného porušení vznikat 
nebo být reaktivovány ruptury různé orientace, které mají 
v působícím napětí dostatečně velkou smykovou tendenci 
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Obr. 1. Geologická mapa okolí jihovýchodní části železnohorského zlomu. 1 – sedimenty české křídové pánve; dílčí oblasti: A – křída 
Dlouhé meze, B – chrudimská křída, 2 – horniny železnohorského krystalinika a paleozoika; dílčí oblasti: C – ohebské krystalinikum, 
D – železnohorský pluton, 3 – horniny kutnohorského krystalinika a moldanubika, 4 – zlomy zjištěné, předpokládané, 5 – studované 
lokality, 6 – studovaná oblast.
Fig. 1. Geological map of the environs of the southeastern segment of the Železné hory Fault. 1 – sediments of the Bohemian Cretaceous 
Basin; separate sub-areas: A – Cretaceous of “Dlouhá mez”, B – Cretaceous around Chrudim, 2 – rocks of the Železné hory Crystalline 
Complex and Paleozoic; sub-areas: C – Oheb Crystalline Complex, D – Železné hory pluton, 3 – rocks of the Kutná Hora Crystalline Complex 
and the Moldanubicum, 4 – faults proved, inferred, 5 – sites studied, 6 – area studied.



(Fossen 2010). Šířka této zóny podle Childs et al. (2009) 
obecně dosahuje přibližně hodnoty blízké velikosti posu-
nutí na hlavním zlomu. Z toho vyplývá, že většina rup-
tur porušujících krystalinické horniny v zóně přiléhající 
k hlavnímu zlomu o šířce několika prvních stovek metrů 
by měla být oživena společně s pokřídovým posunem.

Pro zjištění kinematiky a významu železnohorského 
zlomu v období celé jeho historie je důležité nalezení 
a strukturní studium povrchových výchozů zlomu a jeho 
doprovodného porušení. 

Výsledky

Odkryvy železnohorského zlomu 
a doprovodného křehkého porušení 

V jihovýchodním úseku železnohorského zlomu byly v šir-
ším okolí Chotěboře (obr. 1) v minulosti nalezeny tři loka-
lity vyhovující výše uvedeným kritériím (Coubal – Málek 
1990). V letech 2017 a 2018 byly tyto lokality revidovány 
a byla doplněna další tektonická data.

Lokalita č. 1: Sloupno
U Sloupna byla v roce 1989 v nárazovém břehu potoka 
po přívalovém dešti odkryta struktura železnohorského 
zlomu s přítomností tektonického jílu a kataklastické defor-
mace, oddělující horniny svrchní křídy a železnohorského 
krystalinika (obr. 2). 

Jádro zlomu, tvořené polohami tektonických jílů a brek-
cií, vykazuje azimut sklonu 80–100° s úklonem 40–50°. 
Odkryv situovaný pod příkrým svahem byl ale brzy opět 
částečně překryt svahovými sedimenty. Horniny železno-
horského krystalinika ve vzdálenosti cca 100 m od jádra 
zlomu (obr. 3) jsou porušeny četnými ohlazovými plochami 

se striacemi. Většina odkrytých ruptur má orientaci blízkou 
jádru zlomu a nese striace odpovídající šikmým posunům.

Lokalita č. 2: Sloupno – lom
Nedaleko popisované lokality je situován dosud činný lom 
v metadioritech a metagranodioritech železnohorského 
krystalinika (obr. 1). Železnohorský zlom probíhá v bez-
prostřední blízkosti jeho jz. okraje, takže porušení hornin 
ve většině lomu spadá do zóny přizlomového porušení (viz 
výše). V lomu lze pozorovat několik na sebe naložených ge-
nerací zlomů a puklin nejrůznějších velikostních kategorií 
(obr. 4). Ruptury mají většinou směr ZJZ-VSV a směrově 
odpovídají spíš zlomům, které příčně a kose porušují hlavní 
zlom. Na jejich převážně strmých plochách jsou většinou 
zachovány striace, odpovídající šikmým nebo horizontál-
ním posunům (obr. 5). Směrem k železnohorskému zlomu 
roste hustota poklesů, středně ukloněných k SZ i JV, které 
jsou na předchozí dislokace superponovány. 

Lokalita č. 3: Horní Studenec
Na okraji obce Horní Studenec (obr. 1) byla zóna železno-
horského zlomu obnažena v roce 1989 v prostoru pravdě-
podobně zamýšlené stavební parcely s odkrytým skalním 
podkladem. Horniny v okolí zlomu porušuje hustý systém 
ruptur. V metadioritech železnohorského plutonu byly 
na jejich plochách hojně vyvinuty ohlazy se striacemi, po-
dobně jako jsou dodnes pozorovatelné na skalkách v dalším 
pokračování tohoto údolí směrem k S až SV. Významná 
část přítomných ruptur (obr. 5) má směr blízký železno-
horskému zlomu se strmým sklonem a striacemi charak-
teru šikmých posunů. V jejich doprovodu vystupují kosé 
ruptury směru většinou SSV-JJZ, reaktivované jako šikmé 
přesmyky. Svrchněkřídové horniny jizerského souvrství po-
stupně nabývaly směrem ke zlomu charakteru masivních 
hornin v důsledku druhotného obohacení kalcitem. Na  
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Obr. 2. Odkryv jádra železnohorského zlomu v korytě potoka ve Sloupně (lokalita č. 1). a – dezintegrované metamorfity železnohorského 
plutonu, b – pestrobarevné tektonické jíly a brekcie, c – hnědofialový tektonický jíl, d – pískovec pevný (svrch. cenoman), e – pískovec 
dezintegrovaný (svrch. cenoman), f – slínovce (spodní turon), g – svahoviny.
Fig. 2. The fault core and the adjacent part of the damage zone of the Železné hory Fault, exposed in a streambed at Sloupno (Site 1).  
a – disintegrated metamorphic rocks of the Železné hory pluton, b – variegated fault gouges and breccias, c – brown-violet fault gouge, 
d – solid sandstone (Upper Cenomanian), e – disintegrated sandstone (Upper Cenomanian), f – marlstone (Lower Turonian), g – colluvial 
deposits.



plochách porušujících ruptur byly vyvinuty neostré, ale 
přesto výrazné stopy smykového pohybu. To nasvědčuje 
pokřídovému stáří většiny ohlazů. Svrchněkřídové i krys-
talinické horniny byly v širokých zónách po obou stranách 
zlomu porušeny disjunktivní kliváží (Coubal – Málek 
1990).

Projevy alpínské aktivity 

Na uvedených lokalitách byly naměřeny soubory ohlazo-
vých ploch, a to jak během jejich ideálního odkrytí (Cou-
bal – Málek 1990), tak během revizí v letech 2017 a 2018. 
Do předložené analýzy byly zahrnuty ohlazy na rupturách 
v tektonických jílech a brekciích jádra zlomu i na rupturách 
zóny jeho doprovodného porušení v přilehlých krystalinic-
kých horninách. 

Uvedené ruptury byly evidentně oživeny několika růz-
nými napětími, tj. během několika různých tektonických 
fází. To je zřejmé podle výskytu podobně orientovaných 
ploch, nesoucích zároveň více směrových systémů striací. 
Na všech lokalitách jsou na první pohled patrné minimálně 
dvě generace striací, a to většinou starších, subhorizon-
tálních a mladších, strměji ukloněných. Plochy oživené 
v mladší fázi jsou většinou provázeny oxidy Fe. 

Výsledky revize rozlišení jednotlivých alpínských tek-
tonických fází a výpočtu základních charakteristik napětí, 
které během nich působilo, jsou pro lokality č. 2 a 3 pre-
zentovány v obr. 5. Analýza byla provedena výpočetní me-
todou Málka et al. (1991).

Jako relativně nejstarší a zároveň dominantní byla 
na všech studovaných lokalitách zjištěna tektonická fáze f1  
(obr. 5), charakteristická působením subhorizontální kom-
prese směru SV-JZ a subvertikálně orientované σ3. Želez-
nohorský zlom byl v závislosti na místní orientaci plochy 
zlomu během této fáze převážně reaktivován jako šikmý 
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Obr. 4. Křehké porušení hornin železnohorského plutonu 
systémem ruptur různého typu, mj. rozsáhlou ohlazovou plochou 
se subhorizontálně orientovanými striacemi v lomu ve Sloupně 
(lokalita č. 2). 
Fig. 4. Brittle deformation of rocks of the Železné hory pluton by 
a system of fractures of various types, also including an extensive 
slickenside with subhorizontally orientated striae in a quarry at 
Sloupno (Site 2).

Obr. 3. Porušení hornin želez-
nohorského plutonu hustým 
systémem smykových zlomů 
v rámci vnitřní části zóny do-
provodného porušení železno-
horského zlomu, zhruba 100 m 
od jádra zlomu (jádro vpravo 
mimo snímek) v korytě potoka 
ve Sloupně (lokalita č. 1).
Fig. 3. Deformation of rocks of 
the Železné hory pluton with 
a dense system of shear faults. 
The inner part of the damage 
zone of the Železné hory Fault, 
some 100 m from the fault core 
(core is located to the right, 
out of the field of view) in 
a streambed at Sloupno (Site 1).



přesmyk (Coubal – Málek 1990). Většina nalezených ohla-
zových ploch na lokalitách č. 1 a 2 byla během působení 
tohoto napětí reaktivována subhorizontálně  orientovanými 
pohyby, plocha hlavního zlomu jako šikmý přesmyk. To-
též napětí bylo zjištěno studiem na ohlazech porušujících 
křídové sedimenty i horniny variského fundamentu na lo-
kalitě č. 3 (obr. 5). Vzhledem k atypickému vývoji  striací 
v kalcifikovaných sedimentech byly zjištěné výsledky 
kontrolovány rekonstrukcí elipsoidu duktilní deformace 
těchto hornin. Základním údajem byly vzdálenosti středů 
zrn křemene v písčitých sedimentech a kalcitu v jílovitých 
horninách, měřené na orientovaných výbrusech a vyhod-
nocené metodou Fry (1979). Vyhodnocení ukazuje na ob-
látní elipsoid s maximálním zploštěním ve směru SV-JZ 
(Coubal – Málek 1990). Tento výsledek je kompatibilní se 
směrem stlačení, určeným z ohlazů. Uvedenou napjatost 
zde dále nezávisle potvrzuje intenzivní porušení sedimentů 
disjunktivní kliváží směru SZ-JV, která v případě pelitic-
kých hornin obecně indikuje jejich silné stlačení (srov. En-
gelder – Marshak 1985). Uvedené jevy souhlasně ukazují, 
že širší okolí železnohorského zlomu bylo v této fázi vysta-

veno kompresi ve směru téměř kolmém na jeho plochu, což 
kromě posunu na zlomu vedlo i k silnému bočnímu stlačení 
okolních hornin, tedy k transpresi

Během mladší tektonické fáze f2 (obr. 5) působila opět 
komprese směru SV-JZ, avšak v režimu horizontálních 
posunů (tj. horizontálně orientovaná σ3 – srovnej Fossen 
2010). Tato napjatost vedla k reaktivaci zlomu jako ho-
rizontálního posunu. Zastoupení horizontálních posunů 
během této fáze i na zlomech dalších směrů vedlo např. 
k segmentování a příčným posunům železnohorského  
zlomu. 

Nejmladší tektonické fáze f3 a f4 (obr. 5) odráží ex-
tenzi ve směru SSZ-JJV až ZSZ-VJV, která byla spojena 
s reaktivací či vytvořením zlomových ploch v poklesovém 
kinematickém režimu (srov. Fossen 2010). 

Poklesovou tektoniku ve stavbě oblasti předpokládal již 
Culek (1932), avšak jeho koncepce byla později zamítnuta 
ve prospěch přesmykové stavby. Na základě uvedených 
zjištění nicméně předpokládáme, že zde kompresní i ex-
tenzní struktury existují zároveň jako projevy dvou různých 
tektonických fází.
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Obr. 5. Výsledky analýzy paleonapětí souborů ohlazových ploch, porušujících horniny železnohorského plutonu v rámci zóny doprovod-
ného porušení železnohorského zlomu v lomu ve Sloupně (lokalita č. 2) a v Horním Studenci (lokalita č. 3). Symboly σ1, σ2 a σ3 – největší, 
střední a nejmenší hlavní napětí určeného tenzoru napětí, které působilo během dané tektonické fáze. Detaily v textu.
Fig. 5. Results of the paleostress analysis of fault-slip data sets from rocks of the Železné hory pluton. The damage zone of the Železné 
hory Fault in a quarry at Sloupno (Site 2) and at Horní Studenec (Site 3). Symbols σ1, σ2 and σ3 indicate the maximum, medium and 
minimum principal stresses of the determined stress tensor acting during the given tectonic phase. For details see the text.



Závěr

V okolí obcí Sloupno u Chotěboře a Horní Studenec 
u Ždírce nad Doubravou byly revidovány tři dříve nalezené 
povrchové výchozy železnohorského zlomu a jeho dopro-
vodného porušení. Odkryté geologické poměry umožňují 
rekonstrukci kinematické historie zlomu včetně odlišení její 
alpínské etapy. 

Studiem křehkého porušení na uvedených lokalitách 
byla získána první představa o způsobu reaktivace železno-
horského zlomu v období alpínských orogenních procesů. 
V průběhu nejstarší dokumentované fáze byl zlom vystaven 
kompresi ve směru SV-JZ a jeho reaktivace probíhala v re-
žimu šikmého, převážně levostranného přesmyku. Násle-
dující tektonická fáze byla vyvolána kompresí podobného 
směru při horizontální orientaci σ3, což vedlo k reaktivaci 
zlomu v režimu horizontálního posunu. Nejmladší ze zjiš-
těných napětí měla charakter regionální extenze ve směru 
SSZ-JJV až ZSZ-VJV, spojené s tvorbou poklesových zlo-
mových struktur a formováním struktur příčných zlomů 
sv.-jz. směru.

Prezentované výsledky představují pouze první kroky 
k rekonstrukci alpínské kinematické historie železnohor-
ského zlomu. K dokonalejšímu propracování problematiky 
je třeba rozsáhlejší studie, která by daleko podrobnějším 
sledováním vzájemných vztahů struktur a také zahrnutím 
většího počtu studovaných lokalit umožnila rekonstruovat 
možná i další tektonické fáze. Klíčovým by k jejich po-
znání mohlo být odkrytí lokalit č. 1 a 3, které by vyža-
dovalo jenom nepříliš rozsáhlé technické práce. Následné 
zpřístupnění těchto lokalit jako například zastávek naučné 
stezky by návštěvníkům umožnilo pozorovat in situ nej-
důležitější geologickou strukturu Národního geoparku Že-
lezné hory – železnohorský zlom, což zatím není možné.

Poděkování. Tato práce vznikla díky podpoře z institucionálních 
zdrojů Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., (RVO67985831), 
na pracovišti České geologické služby pak v rámci úkolů 546014, 
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tovení a úpravu grafických částí, Jiřímu Adamovičovi za anglický 
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