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Terénní studium křehkého porušení hornin poskytuje vý-
znamné informace o charakteru horninového prostředí.
V průběhu křehké deformace horninového prostředí vzni-
kají pukliny a zlomy. Pokud nastanou vhodné podmínky,
takto porušené struktury mají tendenci opakovat pohyby
a mají sklon k reaktivaci. Typickým znakem pohybu na
těchto plochách jsou kinematické indikátory (např. rýho-
vání nebo minerální akreční stupně). Na základě orientace
zlomů a indikátorů pohybu je možné určit napěťové pod-
mínky, během kterých tyto zlomy vznikaly, případně byly
reaktivovány. Pokud se na studované ploše nachází více
setů kinematických indikátorů, je možné rozdělit tektonic-
ké fáze, při kterých vznikaly, a určit relativní stáří těchto
fází pomocí paleonapěťové analýzy.

Cílem této práce bylo na základě paleonapěťové analýzy
dat ze zlomových ploch určit tektonický vývoj sudetského
okrajového zlomu. Při nejstarší fázi byl sudetský okrajový
zlom poklesem s levostrannou složkou. V další fázi byl
pravostrannou zlomovou zónou. Během tří následujících
fází byl poklesem s extenzním režimem a následně násu-
nem. Při nejmladší tektonické fázi byl sudetský okrajový

zlom levostrannou zlomovou zónou s maximální kompresí
šikmo k hlavnímu zlomu. Variace napěťových podmínek
a tektonických režimů potvrzuje složitou tektonickou his-
torii sudetského okrajového zlomu.
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Sudetský okrajový zlom (SOZ) je jednou z nejvýznamněj-
ších tektonických struktur v České republice i ve střední
Evropě. Jeho celková délka je 250–300 km, přičemž v Čes-
ké republice vystupuje v délce 40 km. Severovýchodní část
Českého masivu patří k nejsložitějším územím Českého
masivu. Ve směru SSV-JJZ zde probíhá tektonické rozhra-
ní – ramzovská tektonická zóna (RTZ), která odděluje lito-
logicky, strukturně i metamorfně odlišné jednotky lugikum
a silesikum (Opletal 2007). Lugikum v západní části oblasti
je tvořeno především proterozoickými a paleozoickými
granitoidy. Nejčastějšími horninami jsou ortoruly, biotitic-
ké pararuly, svory a fylonity. Krystalické vápence, fylity,
amfibolity a zelené břidlice se nacházejí v metamorfovaných
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oblastech. V silesiku ve východní a v jižní části oblasti byly
metamorfní procesy nízko- až vysokoteplotní (Opletal
2007). Nejčastějšími horninami jsou granity žulovského
plutonu, ruly a granodiority. Detailní tektonická situace
včetně horninových jednotek je znázorněna na obr. 1.

Geologické mapování provedené Žáčkem et al. (1995)
mezi městy Javorník a Jeseník ukázalo, že SOZ tvoří zónu
paralelních zlomů směru SSZ-JJV. Tato zóna může být
v některých místech až 4 km široká, se systémem přidruže-
ných zlomů (Skácel 2004). Zlomový systém tvoří výraz-
nou morfologickou hranici viditelnou v reliéfu. Celý tento
systém je nazýván sudetskou okrajovou zlomovou zónou
(Skácel 2004). Sudetský okrajový zlom byl formován pře-
devším během variské orogeneze. Alexandrowski (1998)
předpokládá šikmé pohyby SOZ během této etapy a aktivní
seizmicitu. Později byl SOZ reaktivován jako poklesový
zlom. Různí autoři popisují tektonický vývoj SOZ různě,
s tím, že během jeho vývoje docházelo k rozdílným typům
pohybů. Grygar a Jelínek (2000) předpokládají reaktivaci
zlomů v širší oblasti SOZ ve směru SZ-JV a SSZ-JJV bě-
hem alpínské orogeneze. Opletal (2009) potvrzuje pokle-
sové i násunové pohyby během vývoje SOZ.
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V průběhu terénních prací bylo na 64 lokalitách, na přiro-
zených výchozech i v lomech, naměřeno 470 zlomů a více
než 3300 puklin. Na zlomových plochách byly sledovány
kinematické indikátory, především akreční minerální

stupně nebo rýhování. Všechny pohyby byly detailně zdo-
kumentovány a popsány. V případě nejistoty při určování
smyslu pohybu byla plocha označena číslem 2, v případě
jistoty určení pohybu číslem 1 pro identifikaci míry věro-
hodnosti dat při zpracování programem pro paleonapěťo-
vou analýzu. V některých případech byly na téže zlomové
ploše identifikovány dva až tři indikátory různého směru.
Takové zlomové plochy byly zjevně opakovaně reaktivo-
vány.

Relativní stáří jednotlivých fází bylo stanoveno porovná-
ním stáří překrývajících se lineací nalezených na téže zlo-
mové ploše. Podle jejich superpozice bylo možné určit
mladší a starší fázi u cca 5 % zlomů. V případě minerálních
akrečních stupňů měly starší stupně velikost až 4 cm, za-
tímco mladší pouze 0,5 cm. Tektonické fáze byly určeny na
základě paleonapěťové analýzy. Separace fází z heterogen-
ních kinematických dat byla provedena v programu
T-Tecto Professional (Žalohar – Vrabec 2007). Zlomové
plochy byly přiřazeny k tektonickým fázím, v jejichž prů-
běhu byly aktivní (tedy vznikly nebo byly reaktivovány),
pomocí Gaussovy metody, založené na inverzi kinematic-
kých dat, zahrnující rovněž identifikaci nejlépe odpovídají-
cích tenzorů napětí a deformace (Žalohar – Vrabec 2007).
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Strukturně geologický výzkum ukázal, že v zóně sudetské-
ho okrajového zlomu se vyskytují zlomy orientované
v různých směrech v závislosti na typu hornin. Zlomy byly
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rozděleny do sedmi skupin: metamorfované horniny, ruly,
svory, fylity (M), krystalické vápence u Bílé Vody (V1),
krystalické vápence u Jeskyně na Špičáku (V2), granity žu-
lovského plutonu (G) a krystalické vápence skupiny Bran-
né (V3–V5) (obr. 2a). V metamorfovaných horninách se
nacházejí zlomy ve směru SV-JZ a SZ-JV. Tyto dva směry
jsou hlavní ve studované oblasti a mohlo dojít k porušení
hornin při reaktivaci a následných pohybech na predispo-
novaných plochách při orogenetických procesech. Hlavní
směr zlomových ploch krystalických vápenců u Bílé Vody
je SV-JZ. Tyto vápence zjevně nebyly reaktivovány ve
směru hlavní zlomové zóny.

Vápence jeskyně na Špičáku vykazují dva hlavní směry
zlomových ploch, V-Z a SZ-JV. Granity žulovského plu-
tonu mají dva hlavní směry zlomových ploch, SZ-JV
a SV-JZ. Kolmý systém zlomů v granitech může být způ-
soben reaktivací puklin typických pro granity. Ve vápen-
cích skupiny Branné se nacházejí tři hlavní směry zlomů:
S-J, V-Z a SV-JZ. Sklon všech zlomů ve studované oblasti
je převážně 70–90°. Lineace nalezené na zlomových plo-
chách jsou orientovány především k SZ a Z, se subvertikál-
ním až vertikálním sklonem. Pukliny naměřené v zóně su-
detského okrajového zlomu mají přednostní orientaci V-Z,
nicméně se vyskytují ve všech směrech (obr. 2b). Jejich

sklon je převážně subvertikální až vertikální, v některých
případech korespondující s vrstevnatostí nebo s kliváží.

Na základě paleonapěťové analýzy dat ze zlomových
ploch v širším okolí sudetského okrajového zlomu bylo se-
parováno šest tektonických fází od nejstarší k nejmladší
(obr. 3):

1. Nejstarší fáze byla charakteristická režimem se šik-
mým posunem. Maximální komprese (σ1) byla orientová-
na směrem SZ-JV téměř paralelně s hlavní zlomovou zó-
nou. Maximální extenze (σ3) byla orientována směrem
SV-JZ. Sudetský okrajový zlom byl během této fáze pokle-
sem s levostrannou složkou.

2. Druhá fáze byla charakteristická režimem se šikmým
posunem. Maximální komprese (σ1) byla orientována smě-
rem SSV-JJZ, maximální extenze (σ3) směrem ZSZ-VJV.
V této fázi byl sudetský okrajový zlom pravostrannou zlo-
movou zónou.

3. Třetí fáze byla charakteristická extenzním režimem.
Maximální extenze (σ3) byla orientována směrem SV-JZ.
Maximální komprese (σ1) byla téměř vertikální. Sudetský
okrajový zlom byl během této fáze poklesem s extenzním
režimem.

4. Čtvrtá fáze byla charakteristická extenzním režimem.
Maximální komprese (σ1) byla orientována subvertikálně
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k hlavní zlomové ploše. Maximální extenze (σ3) byla
orientována směrem SV-JZ. Během této fáze byl sudetský
okrajový zlom poklesem.

5. Pátá fáze byla charakteristická kompresním režimem.
Maximální komprese (σ1) byla orientována směrem
SZ-JV. Napěťové podmínky ukazují, že sudetský okrajový
zlom byl během této fáze násunovou zlomovou zónou.

6. Poslední fáze je charakteristická režimem se šikmým
posunem s maximální kompresí (σ1) ve směru SV-JZ a ma-
ximální extenzí (σ3) ve směru SZ-JV. Předpokládá se, že
tato fáze je nejmladší, vzhledem k tomu, že žádné jiné
mladší kinematické indikátory nebyly nalezeny. Sudetský
okrajový zlom představuje levostrannou zlomovou zónu
s maximální kompresí šikmo k hlavnímu zlomu.

Pro nejmladší tektonickou fázi byl vytvořen zjednoduše-
ný model tektonické situace založený na kinematické
analýze směrů jednotlivých zlomů. Za předpokladu, že při
nejmladší fázi působil transpresní režim, formují levostran-
né zlomy ve směru SZ-JV a pravostranné zlomy ve směru
SV-JZ systém antitetických a syntetických zlomů. Toto na-
pětí generuje poklesové zlomy, které mají směr stejný jako
hlavní napěťová osa σ1, a násunové zlomy, které jsou kol-
mé k hlavnímu napětí (obr. 4.).
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Sudetský okrajový zlom studovalo mnoho autorů pro jeho
zajímavou geologickou stavbu i pro možnost potencio-
nálního seizmického rizika. Význam studia této zlomové
zóny dokazují Štěpančíková et al. (2010), zabývající se
seizmickou a tektonickou aktivitou SOZ. Na základě pre-
historických zemětřesení odhadli minimální momentové
magnitudo M6.3. V zóně sudetského okrajového zlomu
jsou základní skupiny zlomů orientovány ve směru
SZ-JV, SV-JZ, S-J a Z-V. Tyto zlomy většinou strmě upa-
dají pod úhlem 70–90°. Lineace nalezené na zlomech ob-
vykle směřují k JZ a Z. Pukliny ve studované oblasti jsou
všesměrného původu a jsou především subvertikální až
vertikální.
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Nováková (2015) určila čtyři napěťové fáze v povari-
ském vývoji SOZ. Tento článek poskytuje širší datovou
bázi a rozšiřuje vývoj SOZ o další dvě fáze. Pomocí pa-
leonapěťové analýzy dat ze zlomových ploch v okolí su-
detského okrajového zlomu bylo separováno šest tekto-
nických fází od nejstarší k nejmladší: 1. fáze se šikmým
posunem s maximální kompresí (σ1) orientovanou smě-
rem SZ-JV téměř paralelně s hlavní zlomovou zónou,
2. fáze se šikmým posunem s σ1 orientovanou SSV-JJZ,
3. extenzní fáze s σ1 orientovanou směrem SV-JZ,
4. extenzní fáze s σ1 orientovanou subvertikálně k hlavní
zlomové ploše, 5. kompresní fáze s σ1 orientovanou
směrem SZ-JV, 6. fáze se šikmým posunem s σ1 oriento-
vanou SV-JZ. Stáří tektonických fází založené na terén-
ním výzkumu indikátorů na zlomových plochách je pou-
ze relativní, neboť nebylo provedeno datování, které by
určilo absolutní stáří těchto fází. Při paleonapěťové ana-
lýze byla zohledněna superpozice kinematických indi-
kátorů v terénu a vzájemné poměry byly přiřazeny jed-
notlivým fázím.

Stejné napěťové režimy popisují Štěpančíková et al.
(2010) ve vývoji SOZ od miocénu po současnost (šikmý
posun, extenzní a kompresní fázi). Podle Peškové et al.
(2010) převládá sv.-jz. směr komprese, nicméně kom-
prese směru SSZ-JJV byla také dokumentována. Oba
směry kompresí odpovídají vypočítaným fázím. Na zá-
kladě zpracovaných dat je možné určit, že sudetský okra-
jový zlom představoval během nejmladší tektonické
fáze levostrannou zlomovou zónu s maximální kom-
presí šikmo k hlavnímu zlomu. Tato studie poukazuje na
výhody použití paleonapěťové analýzy při určování tek-
tonického vývoje složitých poruchových zón. Variace
napěťových podmínek souvisejících s různými fázemi
poskytla další důkaz o složité tektonické historii sudet-
ského okrajového zlomu.
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cepčního rozvoje výzkumné organizace RVO: 67985891. ASTER
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rovi za poskytnutí softwaru T. Tecto 3 Professional. Autorka by
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