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Abstrakt 
Výsledkom tejto diplomovej práce je Geodynamická mapa Moravy v mierke 1:500 000. Na 
zostavenie mapy boli využité dostupné údaje z GPS meraní, seizmické, gemorfologické a 
ďalšie dáta. Mapa je spracovaná v prostredí GIS technológií. Na základe skúmaných dát sú 
vymedzené niektoré záujmové lokality, ktoré sa vyznačujú recentnou tektonickou aktivitou. 
Tieto sú bližšie analyzované.  
  
Klíčová slova 
geodynamická mapa, GPS vektor, seizmicita, tektonika, recentné pohyby  
  
  
  
Abstract 
Result of this graduation theses is Geodynamic map of Moravia in scale 1:500 000. There 
were used available data from GPS measurements, seismic, geomorphologic and other data to 
construct map. Map is worked in GIS software. On the backround of researched data, there 
are determinated some locations, which are characterized by recent tectonic activity. These 
are analyzed for more detail.  
  
Keywords 
geodynamic map, GPS vector, seismicity, tectonic, recent movements  
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ÚVOD 

 

Geodynamika je jednou z oblastí geovedných disciplín, ktorá sa zaoberá skúmaním 

dynamických javov v Zemi aj na jej povrchu. Na to je potrebné spracovať a vyhodnotiť 

údaje z rôznych oblastí ako je geológia, geofyzika, matematika, geochémia a geodézia. 

V tejto práci som pristúpil k riešeniu zadania hlavne z finálnej časti – ukázať aké sú 

dostupné dáta a ako je možné interpretovať tieto dáta s ohľadom na geodetické výsledky. 

Štúdium geodynamiky, a obzvlášť neotektoniky, vychádza spravidla 

z geologických údajov a podkladov. K týmto poznatkom, ktoré boli získavané 

a spracovávané na základe rešeršných štúdií, som sa snažil pridať výsledky geodetických 

meraní realizovaných a publikovaných z oblasti Českého masívu a jeho okolia. Ide 

o výsledky GPS meraní [5.] [16.] [17.] [18.] [20.] [22.] [23.] a opakovanej veľmi presnej 

nivelácie [28.]. 

Je zrejmé, že nebolo možné spracovať všetky detailné údaje, z ktorých sa pri 

takýchto štúdiách vychádza. Oproti predchádzajúcim prístupom však boli podklady 

spracovávané v prostredí GIS technológií. Tým je umožnené s nimi v budúcnosti ďalej 

pracovať a prípadne reinterpretovať. Cieľom práce bolo, na základe geodetických dát, 

geofyzikálnych výsledkov a geologických máp, zostaviť Geodynamickú mapu Moravy, 

ktorá by slúžila na vymedzenie geodynamicky aktívnych oblastí na území Moravy. 

  



10 

 

1. PREHĽAD SÚČASNÉHO STAVU POZNANIA 

 

V minulosti bol záujem prevažne o zostavenie neotektonických máp, tektonických 

máp pre určité obdobie alebo seizmotektonických máp. Neskôr sa začali zostavovať 

špeciálne mapy, napr. pre účely nájdenia vhodných území pre úložiská rádioaktívneho 

odpadu [31.], alebo tzv. Mapy rizikových oblastí [16.] [18.]. 

Jednou z prvých, rozsiahlejších prác, ktorá sa venovala neoidnej a recentnej 

tektonike, bola práca vypracovaná v roku 1983 ako súčasť úlohy „Vypracování 

geologických studií se zaměřením na seismotektonické vyhodnocení zájmových oblastí 

jaderných elektráren“. Cieľom práce bolo vymedziť oblasti nevhodné pre stavbu jadrových 

elektrární na území Českého masívu. Štúdia mala rešeršný charakter a materiál bol len 

zhromaždený. Hlavnými podkladmi pre vytvorenie geodynamickej mapy sú atlas 

geologických a geofyzikálnych máp Českého masívu zostavený pre prognózne ocenenie 

rudonosnosti [25.] „Tektonická mapa Československa“ [13.], výsledky štúdia recentných 

pohybov zemskej kôry [28.], blokové členenie Českého masívu [31.], výsledky 

geomorfologického výzkumu, geodetické štúdie o Českom masíve. 

Revíziou a reinterpretáciou týchto podkladov bola zostavovaná Geodynamická 

mapa Moravy. 
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2. GEODYNAMIKA, GEODYNAMICKÁ MAPA 

 

Geodynamika sa zaoberá meraním, modelovaním a interpretáciou konštrukcie 

a pohybov Zeme a iných planét. Výsledkom geodynamických procesov, ktoré prebiehajú 

počas vývoja Zeme, je jej geologická stavba. Môžeme ich deliť na endogenné, exogénne 

a antropogénne. 

Endogénne geodynamické procesy sú ovplyvnené napäťovými zmenami 

v Zemskom telese. Prejavujú sa vo forme tektonických pohybov zemskej kôry, 

vulkanizmu, zemetrasení. Exogénne sú vyvolávané pôsobením vonkajších fyzikálnych, 

chemických a mechanických vplyvov na prostredie. Prejavujú sa rozrušovaním hornín 

a premiestňovaním horninových hmôt. Patria sem napr. erózia, krasovanie, zvetrávanie. 

Antropogénne geodynamické javy sú vyvolané umelou činnosťou človeka. Môže pri nich 

dochádzať k poddolovaniu, zdvihnutiu podzemnej vody a zmenám vegetačného krytu. 

Štúdium geodynamických javov vyžaduje aplikáciu širokej škály metód (Turcotte 

and Shubert, 2002) a štúdium mnohých vlastností a procesov spojených s týmito 

geodynamickými javmi. Medzi základné kategórie radí Turcotte a Schubert poznanie 

vzťahov a skúmanie týchto vzťahov a závislostí k skúmanému územiu: 

1. procesy doskovej tektoniky, 

2. tlakové a napäťové pole, 

3. štruktúrne a deformačné prejavy, 

4. tepelný tok, 

5. tiažové a magnetické pole a ich anomálne prejavy, 

6. mechanika kvapalín, 

7. fyzikálne vlastnosti hornín a rheológia, 

8. tektonika, 

9. geochémia, rádioaktivita a chronológia. 

V práci sú stručne zhrnuté a spracované dostupné informácie s výnimkou bodov 6 

a čiastočne 9. Obsah týchto bodov  v podmienkach našich možností nebolo možné 

spracovať, vzhľadom k tomu, že sa dotýkajú aj procesov odohrávajúcich sa v zemskom 

plášti, ľadovcovej činnosti, chemizmu vôd a plynov v rezervoároch atď.. 
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Recentné geodynamické procesy ovplyvňujú situovanie a výber stavenísk. Je 

možné, že nimi bude ovplyvnená samotná stavba. V súčasnosti narastá hlavne vplyv 

antropogénnych geodynamických procesov vyvolaných napr. indukovanou seismicitou, 

vplyvom ťažby, povrchovým dobývaním surovín, zásahmi do vodných tokov a pod.. Preto 

je štúdium tejto problematiky dôležité aj pre inžiniersku geológiu.   
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3. GEOLÓGIA SKÚMANÉHO ÚZEMIA 

 

Územie Moravy je rozložené na dvoch hlavných geologických jednotkách (Obr. 1). 

Je to prevažne Český masív. Juhovýchodnú časť územia tvoria vonkajšie Západné Karpaty. 

 

Obrázok 1 Geologické jednotky na území Moravy 

Základné rysy stavby fundamentu Českého masívu boli sformované behom variskej 

orogenézi, kým Západné Karpaty boli tvorené prevažne v alpínskom orogéne. Okrem toho 
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sa líšia tieto dva celky rozdielnym zastúpením zvrásneného a platformného pokryvu 

krystalinického fundamentu. Tento v Karpatoch takmer chýba. 

3.1. GEOLÓGIA ČESKÉHO MASÍVU 

Podľa [7.] je Český masív zbytkom variského horstva, ktoré vzniklo v období 380 – 

300 mil. rokov p.n.l.. Ako vyplýva z teórie doskovej tektoniky, variské vrásnenie bolo 

zapríčinené kolíziou menších litosferických dosiek vzniknutých rozpadom prakontinentu 

Gondwana a prakontinentu Laurasie. Variská orogenéza prebiehala hlavne v období od 

stredného devónu po vrchný karbón. 

Český masív môžeme deliť na 5 základných horninových celkov (Obr. 3), ktoré 

vznikli počas variského vrásnenia: 

a) moldanubikum 

b) bohemikum 

c) saxoturingikum 

d)  lugikum 

e) moravosilezikum 

Tieto celky sú oddelené výraznými sutúrami alebo tektonickými zlomami. Odlišujú 

sa hlavne v mladšej etape paleozoického vývoja variskej orogenézi. 
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Obrázok 2Geotektonické členenie varisky konsolidovaného základu Českého masívu [14.] 

3.1.1. Postorogénny – platformný vývoj Českého masívu 

Český masív sa stal súčasťou stabilizovanej variskej kôry západoeurópskej 

platformy v počiatku westphalu. Neskoršie deformácie mali charakter početných zlomov 

s prevahou vertikálnej zložky pohybu. Najvýznamnejšími líniami sú zlomy sv. – jv. 

(sudetského) smeru, sv. – jz. (krušnohorského) smeru a zlomy ssv. – jjz. smeru (tzv. brázdy 

– boskovická, blanická, jihlavská viz. obr. 4). Mladšie uloženiny, ktoré vznikli po 

variskom vrásnení, označujeme ako platformné. Sú len výnimočne postihnuté vrásovými 

deformáciami s veľkou vlnovou dĺžkou. 
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Obrázok 3 Prehľad dôležitých zlomových línií v Českom masíve podľa [15.] 

Po zväčšení mocnosti variskej kôry v priebehu kompresných fáz variskej orogenézy 

došlo ku gravitačnému kolapsu orogénu. Pri následnej extenzii došlo k vertikálnym aj 

horizontálnym posunom hlavne v smere sz. – jv., napr. systém zlomov Hornomoravského 

úvalu [4.]. Po týchto zlomoch mohlo dochádzať k posunom v rádoch kilometrov. Okrem 

gravitačnej komponenty extenzie je uvažovaná ešte zložka extenzie vyvolaná k juhu 

subdukujúcou rhenohercynskou oceánskou litosférou, ktorá pôsobila aj po úplnom uzavretí 

tejto oceánskej domény [9.]. 

3.1.2. Platformný vývoj 

Platformný vývoj Českého masívu sa začína po triasovej sedimentácii. V období 

triasu a jury došlo v Českom masíve k rozsiahlej erózii a peneplenizácii. Juhovýchodné 

svahy Českého masívu majú výrazný jurský pokryv. 

V priebehu vrchnej kriedy došlo k nahradeniu denudácie Českého masívu 

sedimentáciou. Najväčšou dochovanou sedimentačnou panvou na území Českej republiky 
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je Česká křídová pánev [7.]. Patrí k sústave epikontinentálnych paniev, prepojených po 

cenomanskej morskej transgresii. Koncom kriedy nastáva alpínska orogenéza, ktorej 

dôsledkom je inverzia českej kriedovej panvy. Niektoré sz. – jv. zlomy boli v tejto etape 

využívané na skracovanie panvy. Najznámejším príkladom takto invertovaného zlomu je 

lužický prešmyk. 

 

Obrázok 4 Oblasti kriedových sedimentácií v Českom masíve [26.] 

Legenda: 1 – preddruhohorné podložie; 2 – trias, jura; 3 – morské panvy: I – česká kriedová, II – severosudetská, III – 

opolská, IV – dolnorakúsko-jihomnoravská, V – bavorská, VI – wasserburgská; 4 – limnické panvy: VII – jihočeská; 5 –  okraj 

karpatských a alpských príkrovov; 6 – pevnina počas turonu a coniaku; 7 – zlomy 

V terciéry vznikali klesajúce panvy, obklopujúce oblasť Českého masívu, do 

ktorých periodicky vnikalo more hlavne od sz. alebo od j. a jv. z Tethydy. Tektonická 

aktivita sa v Českom masíve prejavila hlavne vznikom zlomov a priekopových prepadlín. 

Poklesy pozdĺž zlomov viedli k obnoveniu sedimentácie v juhočeských panvách. Behom 

sedimentácie spôsobila zlomová tektonika, známa ako saxonská, rozsiahlu vulkanickú 

činnosť vo vnútri Českého masívu.  
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3.1.3. Kvartérny vývoj 

V období staršieho kvartéru (pleistocénu) územie Českej republiky ležalo v tzv. 

periglaciálnej (priľadovcovej) oblasti (oblasť medzi severoeurópskym kontinentálnym 

ľadovcom a horským ľadovcom Álp). To znamená, že sa tu prejavoval vplyv glaciálnych 

ľadovcov, ale zaľadnenie sa vyskytovalo len v niektorých častiach územia. 

Kvartér na území ČR sa delí na oblasť (obr. 5): 

 denudačnú (znosu) 

 akumulačnú 

 oblasť kontinentálneho zaľadnenia 

 oblasť extraglaciálna 

 

Obrázok 5 Členenie Českého masívu počas terciéru a kvartéru [7.] 

Po ústupe zaľadnenia nastalo obdobie postglaciálu – holocénu, ktoré trvá dodnes. 

V tomto období nesmieme zanedbávať tektonicé procesy, ktoré ovplyvňujú dynamiku 

Zeme. Tektonického pôvodu je väčšina slabých zemetrasení v republike. Následkami 
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endogénnej aktivity sú aj početné výrony plynov, hlavne CO2 (obr. 6). Na Morave súvisia 

s mladými zlomami alebo vulkanickou činnosťou (v Jeseníkach, v Predpolí Karpát). 

 

Obrázok 6 Výrony plynov CO2 na sv. Českého masívu a v predpolí Karpát 

 

3.2.  GEOLÓGIA ZÁPADNÝCH KARPÁT 

Na územie Moravy zasahujú aj jednotky Západných Karpát, ktoré sú súčasťou 

severnej časti alpsko-himalájskej vrásovo-príkrovej sústavy. Sú omnoho mladšie než 

Český masív. Vznikli ako výsledok alpínskeho vrásnenia v období od vrchnej kriedy po 

terciér. Hlavnou príčinou vzniku bola kolízia africkej dosky s varisky konsolidovanou 

doskou Európy. Český masív tvorí ich predpolie. Na území Moravy rozlišujeme tieto 

hlavné časti vonkajších Západných Karpát: 

 Flyšové pásmo 

o  Magurská skupina príkrovov 

o  Vonkajšia skupina príkrovov 

 Karpatská predhlbeň 

 Viedenská panva 
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Obrázok 7 Rozdelenie Západných Karpát na území Českej republiky 

Vo vývoji sa budeme venovať hlavne Vonkajším Západným Karpatom, ktoré sa 

dotýkajú našej záujmovej oblasti. Vonkajšie Západné Karpaty vznikali v období vrchnej 

kriedy až do miocénu. Naša problematika výskumu je zameraná na analýzu predovšetkým 

terciérneho a recentného vývoja.  

3.2.1. Terciér 

V eocéne sa začalo prejavovať alpinské vrásnenie. Počas eocénu sa vyvrásnili 

sedimentárne výplne flyšových trogov, ktoré sú typické pre alpinské vrásnenie. Behom 

týchto procesov sa flyšové pásmo Karpát posúvalo smerom na svoje predpolie, ktorým bol  

Český masív. Tieto procesy boli spojené s práve prebiehajúcou Pyrenejskou fázou 

orogenézy. V tomto období vznikla karpatská predhlbeň a viedenská panva, ktorá sa 

nachádzala medzi Alpami a Karpatami.  
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Obrázok 8Peleogeografická a tektonická schéma vývoja Západných Karpát na Morave v terciéry [7.] 

Legenda: 1 - Okraj Českého masívu vystupujúci na povrch, 2 - Dnešní okraj presunutých Západných Karpát, 3 – Vonkajší 

okraj flyšových príkrovov, 4 - Morské panvy. MH - Morská hladina, PAP - Priestor autochtonnéhopaleogénu, B - Zlomový systém 

Bulhar, SCH - Schratenberský zlomový systém, ST - Steinberský zlomový systém, RP - Zbytkové (reziduálne panvy), VP - Viedenská 

panva, ZP - Ždánický priestor, PP - Pozdřanský priestor, KP - Karpatská predhlbeň, DP - Dunajská panva. 

Kým sedimentácia v magurskej skupine príkrovov sa skončila v eocéne, vo 

vonkajšej skupine príkrovov pretrvávala až do konca oligocénu. V magurskej skupine 
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príkrovov sa postupne vyvinuli tieto príkrovy: račansý, bystrický a bielokarpatský. Vo 

vonkajšej skupine príkrovov to boli: predmagurský, slezský, ždánický a pouzdřanský. 

Po neogénom vzniku Karpát vstúpilo do ich vnútorného oblúka more. Od pliocénu 

sa karpatská oblasť vyvíjala spoločne s Českým masívom. 

3.3.  PREHĽAD NEOTEKTONICKÝCH POHYBOV 

3.3.1. Tektonika 

Tektonika sa zaoberá deformáciami zemskej kôry. Tieto deformácie podliehajú 

geodynamickým podmienkam prebiehajúcim v danom čase a priestore. Dynamické 

procesy sa členia na dve skupiny, ktoré sa podieľajú na pretváraní zemského plášťa: 

 endogénne sily – spôsobujú reakcie zemskej kôry (tvorba pohorí, pohyby 

blokov, subdukcia a pod.), 

 exogénne sily – spôsobujú hlavne gradačné zarovnania (planácia, 

zvetrávanie, tvorba parovín a pod.). 

Regionálne tektonické štruktúry sú výsledkami tektonických impulzov. Na základe 

porušenia kontinuity masívov rozoznávame tieto štruktúry: 

 spojité – vrásy, flexúry, 

 nespojité – zlomy, trhliny, poklesy, posuny. 

Blokové rozhrania je potrebné vymedziť, pretože sú považované za najmenej 

stabilné časti zemskej kôry. Na vymedzení tektonických blokov sa podieľajú hlavne 

geológia, geofyzika a geomorfológia.  

Výsledky tektonického výskumu majú veľký význam v stavebníctve, pretože 

tektonické poruchy môžu negatívne ovplyvniť zakladanie stavieb. Zároveň nám umožňujú 

predvídať nové ložiská nerastných surovín a pod.. 

Základné zlomy na území Českého masívu jasne ukazujú na jeho blokovú stavbu, 

ktorá sa zachovala po ukončení variského orogénu. K týmto hlbinným zlomom patrí (Obr. 

3) jáchymovský zlom, labská zóna, přibyslavský, litoměřický, sázavský a stredočeský 

zlom. Behom hercynskej fázy vznikli aj dve depresie vyplnené permokarbónom a to 

boskovická brázda a blanická brázda. 
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Výsledná zložitá mozaika blokov vznikla behom saxonskej tektogenézy, ktorá 

prebehla až do obdobia kvartéru. Bloková stavba Českého masívu je tak výsledkom 

tektogenézy kadomského, variského a záverečného neoidného cyklu. 

3.3.2. Neotektonické mapy 

Pod pojmom neotektonika chápeme tektonické procesy, ktoré prebiehali v nedávnej 

minulosti alebo pretrvávajú aj dnes. Spodná hranica neotektonických pohybov je v rôznych 

oblastiach rozličná. Zvykne sa určovať podľa obdobia, v ktorom došlo k usporiadaniu 

platní ako ho poznáme v súčasnosti. Vo všeobecnosti sa však zaň považuje koniec terciéru 

a začiatok kvartéru. 

Na základe získaných poznatkov bola zostavená neotektonická mapa 

Československa v mierke 1:1 000 000. Okrem nej bola publikovaná aj mapa kvartérnej 

tektoniky Českého masívu v mierke 1:1 000 000 [10.]. 

Práve v období oligocén – kvartér si všímame zvýšenú intenzitu tektonických 

pohybov a vulkanizmus. V tomto odbobí sa povrch Českého masívu morfologicky veľmi 

zmenil. Avšak tektonické pohyby boli nerovnomerné a neotektonické štruktúry nemajú 

rovnaký vek. Podľa [30.] môžeme na základe intenzity a charakteru neotektonických 

pohybov rozčleniť Český masív na tri oblasti, čo môžeme pozorovať aj na Mape mladších 

tektonických struktur Českého masívu [29.]. 

1. Najintenzívnejšie sa prejavili pohyby v pohraničných oblastiach masívu 

s amplitúdami neotektonických pohybov 1000 – 1200 m. Túto oblasť označujeme ako 

aktivizovanú časť platformy. 

2. Oblasti so strednou intenzitou nachádzajúce sa hlavne vo východnej polovici 

Českého masívu. 

3. Relatívne slabé neotektonické pohyby sa prejavili v centrálnej časti masívu. 

Pre územie Moravy sú teda charakteristické oblasti so strednou a slabou intenzitou 

neotektonických pohybov. Do kategórie oblastí so strednou intenzitou neotektonických 

pohybov môžeme zaradiť tieto horské pásma: Českomoravská vysočina, Drahanská 

vrchovina, Nízky Jeseník. Tu sa prejavujú neotektonické pohyby s amplitúdou 500 – 700 

m.  
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Do tretej kategórie patria oblasti, ktoré sa vyznačujú rovným alebo mierne 

zvlneným reliéfom napr. Hornomoravský úval a časti Českého masívu susediace so 

Západnými Karpatami. 

3.3.3. Seizmicita 

Najvýraznejším prejavom tektonických pohybov je seizmicita. Pri posudzovaní 

seizmicity je potrebné vychádzať aj z údajov zo susedných oblastí. Na sledovanom území 

sa seizmicita prejavuje iba slabšími otrasmi s magnitúdou do 3°. Usudzuje sa, že je to 

spôsobené práve blokovou stavbou Českého masívu.  

Ako ukazuje (obr. 9), ohniská zemetrasení ležia na zlomoch alebo v ich blízkosti. 

Z toho vyplýva priama súvislosť medzi seizmicitou a tektonikou. V práci sme považovali 

za významnejšie zemetrasenia s magnitúdou vyššou ako 3°. Vidíme, že tieto sa nachádzajú 

len v oblasti Kyšperského zlomu. V severnej časti územia sa vyskytli zemetrasenia 

s podobnou intenzitou len v okolí Bělského zlomu. Zvýšená aktivita je v oblasti 

Okrajového zlomu oderských vrchov v sv. časti Českého masívu. Táto je pravdepodobne 

spôsobená aj intenzívnou banskou činnosťou. 
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Obrázok 9 Epicentrá zemetrasení, údaje z obdobia 1973 – 2013 získané z USGS 

Slabšie zemetrasenia môžeme pozorovať na celom území Moravy avšak svojou 

intenzitou nie sú významné. Spoločným prvkom ale ostáva, že sa nachádzajú v blízkosti 

tektonických zlomov. 

Častejšia je indukovaná seismicita vzniknutá ľudskou činnosťou. Väčšie 

zemetrasenia sa vyskytujú skôr v poddolovaných územiach v sv. časti Českého masívu na 

Ostravsku. 

3.3.4. Analýza lineárnych a nelineárnych rozhraní, fotolineamenty 

Pri odhalovaní tektonických prvkov sa môžu využiť aj metódy diaľkového 

prieskumu Zeme. Ide o analýzu lineárnych rozhraní pomocou leteckých a družicových 



26 

 

snímok. Tieto prvky lineárneho charakteru sa nazývajú, často nesprávne, fotolineácie. Na 

snímkoch sa môžu objaviť aj nelineárne štruktúry poukazujúce na výskyt impaktov, 

vulkanických štruktúr alebo domatických štruktúr s výskytmi vrásových prvkov, solných 

pňov, alebo magmatických plutonov (napr. granitových telies).  

Pri spracovaní sa využíva korelácia máp s vyznačenými lineárnymi a nelineárnymi 

štruktúrami s tektonickými podkladmi. Lineárne rozhrania sa javia ako nesúvislé úseky, 

ktoré naznačujú priebeh štruktúrnych prvkov rôzneho typu. Pri mojej práci som preto 

využil Schematickú mapu výrazných lineárních prvků a systémů fotolineací [1.] kde sú 

interpretované výrazné lineárne prvky a systémy fotolineácií v priestore Českého masívu. 

Ako vidíme na (prílohe 5) viacero systémov lineárnych rozhraní sa nám kryjú so 

známymi štruktúrnymi prvkami, medzi ktoré patria napr. boskovická brázda, kyšperský 

zlom, hlubinný zlom červenohorského a pod.. Niektoré preukázané systémy fotolineácií sa 

nezhodujú so žiadnymi známymi štruktúrne-tektonickými prvkami, avšak je možné na nich 

sledovať zvýšenú seismickú aktivitu.  
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Obrázok 10 Príklad zhody zistených fotolineácií so zlomovou tektonikou v oblasti Boskovickej brázdy 

doplnené o mapu recentných vertikálnych pohybov [27.] 
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4. SPRACOVANIE 

Hlavnou úlohou práce bolo zozbierať dostupné dáta, a tieto následne spracovať 

v prostredí GIS technológií do jednotlivých máp. V prostredí GIS je možné tieto údaje 

následne rôzne interpretovať a pridávať atribúty. Na tento účel bolo využité programové 

vybavenie ArcGIS 9.3.  

Spracovanie prebiehalo digitalizáciou dostupných mapových podkladov ako aj 

zozbieranie dát, ktoré boli už v digitálnej podobe. Naskenované mapové podklady sme 

pomocou programu ArcGIS georeferencovali. To znamená, že im boli pridelené súradnice 

v určitom súradnicovom systéme. Každému prvku sme pridali atribúty, kde bol uvedený 

nie len typ a názov  prvku, ale aj autor. S jednotlivými vrstvami sa dá pracovať aj v podobe 

databázových tabuliek. 

Náročnosť spracovania spočívala hlavne v skreslení všetkých prvkov 

z digitalizovaných máp v podobe rastrov.  

Výstupom je Geodynamická mapa Moravy v mierke 1:500 000.  

Dáta boli uložené vo forme tzv. shapefilov. Shapefile je dátový formát vyvinutý 

firmou Esri, ktorý slúži na uloženie priestorových dát v prostredí GIS technológií. Tento 

typ údajov je prispôsobený tomu, aby bol kompatibilný aj s inými GIS softwaremi. 

Program ArcGIS umožňuje prevod súradníc zo systému WGS do systému JTSK. 

 

Obrázok 11 Pracovné prostredie software ArcGIS 
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5. METÓDY ŠTÚDIA RECENTNÝCH POHYBOVÝCH TENDENCIÍ 

Neotektonické pohyby mali výrazný vplyv na tvar súčasného reliéfu Moravy. 

S ohľadom na tektoniku je región veľmi premenlivý. Toto sťažuje určiť pôvod a vek 

najmladších pohybov. Na to, aby to bolo možné, je potrebné využívať dostupné dáta 

z rôznych oblastí geovied. Najčastejšie sú využívané geologické dáta, ktoré sú doplnené 

o geofyzikálne, geomorfologické a geodetické údaje. 

5.1. GEOLOGICKÉ DÁTA 

Medzi geologické dáta využívané pri sledovaní pohybových tendencií patria 

seizmotektonické dáta, sedimentologické údaje, štruktúrne dáta a analýza napäťového 

poľa. Geológia popisuje skôr staršie tektonické štruktúry. 

5.1.1. Neotektonické pohyby 

Súčasná zlomová tektonika je v určitej miere ovplyvnená neoidnou tektogenézou, 

ktorá postihla konsolidovanú epihercynskú platformu. Neoidné pohyby oživili niektoré 

staré zlomové zóny. Väčšinou ide o zlomy reaktivované tzv. saxonskou tektogenézou, 

ktorá bola vyvolaná deformáciami v predpolí alpského orogénu. [31.]. Došlo k ich 

poklesom, zdvihom alebo horizontálnym posunom, čím sa porušilo ich podložie.  

V priestore Moravy je dominantnou štruktúrou boskovická brázda s naväzujúcimi 

zlomami semaninským, kyšperským a králickým lomom na severe a diendorfským 

a waitzendorfským zlomom na juhu. Vrchná krieda je zachovaná na oboch stranách 

boskovickej brázdy, ale na jej území chýba. Predpokladom tejto poruchy môžu byť pohyby 

počas saxonskej tektogenézy  na okrajových zlomoch boskovickej brázdy. 

Vzhľadom na neotektonický vývoj vonkajších Západných Karpát sa dá 

predpokladať, že výrazný geologický zlom ohraničujúci Karpatskú predhlbeň v smere sz. –

jv. by mohol mať neotektonický charakter. Aj keď podľa [14.] toto rozhranie nemusí byť 

v celej dĺžke tektonické. 

Na základe Mapy mladších tektonických štruktúr Českého masívu [11.] sa 

nachádza boskovická brázda v tzv. oblasti so strednou intenzitou neotektonických 

pohybov. Amplitúda neotektonických pohybov je v tejto oblasti 400 až 700 metrov (obr. 

12). Neotektonické pohyby s amplitúdou v rozmedzí 200 – 300 m nastali v poruchovej 
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oblasti Hané. Je pravdepodobná aj reaktivácia Kyšperského zlomu, ktorý oddeľuje oblasť 

so strednou intenzitou neotektonických pohybov s oblasťou s intenzívnymi 

neotektonickými pohybmi.  

 

Obrázok 12 Zobrazenie neotektonických pohybov v oblasti Boskovickej brázdy 

Horské sústavy Českého masívu, v podobe ako ich poznáme dnes, sa vyvinuli 

v období kvartéru, následkom výzdvihu jednotlivých kier masívu. V súčasnosti je Český 

masív z hľadiska neotektoniky pomerne stabilizovaný. 

5.1.2. Štruktúrne dáta 

Štruktúrna geológia sa zaoberá rozložením horninových telies v priestore.  Pre 

geologický význam je dôležité poznať štruktúrne prvky skúmaného územia. Štruktúrne 

prvky porušujúce platformný pokryv Českého masívu môžeme rozdeliť na dve skupiny, 

ktoré sa ďalej delia: 

1) Spojité štruktúry 

a) homoklinály – označenie pre jednoduchý typ tektonického náklonu súvrstvia. Sú 

typické pre veľké regióny, predovšetkým platforiem. 
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b) flexúry – schodovité prehnutie vrstiev, zložené z dvoch dlhších rovnobežných 

úsekov, ktoré sú spojené kratším úsekom. Sú dokladom saxonskej aktivity zlomov 

v podloží. 

c) vrásy – asymetrické vrásy sú najčastejším typom spojitých deformácií českej 

kriedovej panvy. 

2) Nespojité štruktúry (zlomy) – vznikajú účinkom tlaku, ťahu a šmyku. Strižné zlomy sú 

typické pre platformný pokryv: 

a) poklesy, 

b) zdvihy, 

c) horizontálne posuny. 

Väčšina zlomov platformného pokryvu Českého masívu patrí k translačným 

zlomom (obr. 13). K translačným zlomom patria aj dôležité zlomové línie ako Boskovická 

brázda, zlom Bulhary, okrajový zlom Lugika, pásmo Hané a pod.. 

 

Obrázok 12 Zobrazenie niektorých dôležitejších translačných zlomov na území Moravy 
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Poklesy sú strižné zlomy, ktoré sú v platformnom pokryve Českého masívu často 

zastúpené. Pri spevnených horninách sú poklesy strmé, zatiaľ čo pri plastických horninách 

bývajú často ploché. To môžeme pozorovať na spevnených sedimentoch vrchnej kriedy. 

Sklon pri zdvihoch sa obvykle zmenšuje s hĺbkou. Medzi zdvihy patria prešmyky 

a plošné presuny. Na (prílohe 1) vidíme, že sú na sledovanom území menej zastúpené ako 

poklesy. 

Malkovský [14.] rozčlenil Český masív na areál moldanubika a areál intenzívnej 

saxonskej tektogenézy. Areál intenzívnej saxonskej tektogenézy ďalej člení na tri celky: 

a) severozápadná časť s prevládajúcimi zlomami jz. – sv. 

b) severovýchodná časť s prevládajúcimi zlomami sz. – jv. 

c) jv. časť Českého masívu, ktorá je bezprostredne ovplyvnená vývojom 

Západných Karpát. 

Areál moldanubika sa berie ako celok kvôli nedostatku dôkazov o saxonskej 

aktivite zlomov. V sv. časti územia je vyššia intenzita zlomového a vrásového porušenia,  

než je to na území labskej zóny. 

5.1.3. Sedimentologické dáta 

Sedimentológia je odvetvie geológie, ktoré sa zaoberá charakteristikou sedimentov 

a sedimentačných procesov.  

Z obdobia triasu sa zachovali zbytky sedimentárnych oblastí len v podkrkonošskej 

panve, hronovsko-poříčskej priekope a vnitrosudetské panve, pretože Český masív bol 

v tomto období vystavený silnej erózii. Po triasovej sedimentácii nasleduje platforemný 

vývoj Českého masívu. Sedimenty z obdobia jury sú v Českom masíve veľmi vzácne. 

Spoľahlivo sa dajú určiť len v oblasti lužického zlomu. Na žiadnom inom mieste prieskum 

nepotvrdil výskyt jurských sedimentov. Je pravdepodobné, že sa vyskytovali vo väčšom 

množstve, ale podľahli silnej kriedovej denudácii.  

K rozsiahlejšej sedimentácii došlo behom zdvihu hladiny svetového oceánu. 

Kriedové usadeniny sa v Českom masíve nachádzajú vo veľkom množstve. Najväčšiu 

plochu zaberá Česká kriedová panva. V jv. časti Českého masívu dochádzalo k veľkým 

morským transgresiám čo bolo spôsobené alpínskym vrásnením. Oblasť Českej kriedovej 
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panvy bola postupne zaplavovaná oceánom a usadzovali sa tu morské sedimenty. 

Dôkazom sú aj piesčité, ílovité a vápenaté sedimenty, ktoré sa zachovali v okolí Brna, 

pochádzajúce z tohto obdobia. 

V terciéry vznikali v Českom masíve depresie spojené s alpinským vrásnením, 

v ktorých sa usadzovali sladkovodné sedimenty. S týmto bola spojená aj rozsiahla 

vulkanická činnosť, čoho dôkazom sú rozšírené terciérne vulkanity (obr. 14). V období 

eocénu a oligocénu dochádza k morskej sedimentácii Karpát vo flyšovom pásme (obr. 5). 

Len výnimočne presahuje táto sedimentácia do Českého masívu. Väčšina treťohorných 

sedimentov patrí do neogénu. Medzi tieto sedimenty patria hlavne ílovce, íly a bazálne 

klastiká, ale aj pieskovce a pieskové vápence. Na j. Morave sú známe aj ložiská ťažkej 

ropy u Měnína a Žatčan. 

 

Obrázok 13 Rozšírenie terciérnych vulkanitov na sledovanom území (podľa Kodymet al.) 
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Kvartérna sedimentácia bola ovplyvnená striedaním studených a teplých období. 

Väčšina územia bola oblasťou denudačnou (obr. 5), preto v nej nedochádzalo k veľkej 

akumulácii sedimentov. Kvartérne sedimenty majú len malú mocnosť, napriek tomu sú 

jednými z najrozšírenejších hornín na území Moravy. Prevažujú nespevnené klastické 

horniny a menej sú zastúpené chemogénne sedimenty. Medzi glaciálne sedimenty patria 

hlavne hliny s bludnými balvanmi, ktoré vytvárali morény. Extraglaciálne sedimenty sú 

väčšinou zastúpené vo forme spraší a naviatých pieskov. 

5.1.4. Seizmotektonické dáta 

Seizmotektonika sa zaoberá vzťahmi medzi zemetraseniami a aktívnymi 

tektonickými zlomami. Snaží sa rozhodnúť, ktoré poruchy sú zodpovedné za seizmickú 

aktivitu. Je potrebné sledovať aj oblasti seizmického kľudu, pretože podľa [19.]  sa môžu 

tektonické napätia uvoľniť aj po dlhšom období kľudu vo forme relatívne silných otrasov. 

Medzi významné seismotektonické línie patria tieto línie: Hlubinný zlom 

červenohorského, Kvasický zlom – súčasť Poruchového pásma Hané (obr. 15), 

Přibyslavský zlom mimo územia ČR, Holešovský zlom. 

Seismoaktívne zlomy sa vyvíjajú dvoma základnými mechanizmami: 

prerušovaným sklzom a vytváraním ťahových trhlín. Za hlavný mechanizmus sa považuje 

prerušovaný sklz. Na Boskovickej brázde, na ktorej dochádza k translačnému pohybu, sa 

vyskytujú viaceré zemetrasenia. To poukazuje na správnosť tvrdenia, že zemetrasenia 

vznikajú skôr na miestach, kde dochádza k horizontálnym posunom.  
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Obrázok 14 Príklad translačného zlomu, na ktorom pozorujeme seizmickú aktivitu 

Zemetrasenia sa častejšie vyskytujú na juh od Boskovickej brázdy v oblasti 

Diendorfského zlomu. Na základe výskumov [16.] vieme povedať, že Diendorfský zlom je 

tektonický aktívny. 

Významná seizmotektonická zóna sa ťahá pozdĺž Alpsko – Karpatskej hranice. 

Táto však nespadá na územie Českej republiky. Napriek tomu makroseizmické účinky 

môžu mať vplyv aj na územie ČR. 
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Obrázok 15 Modrou čiarou je vyznačená oblasť kde seizmická aktivita naznačuje Alpsko-Karpatskú 

hranicu. 

5.1.5. Napäťové pole 

V každom horninovom masíve pôsobia mechanické sily, ktoré majú povahu 

orientovaného napätia (stress). Zlomové štruktúry, na ktoré pôsobí napäťové pole, sú 

ovplyvnené existujúcimi staršími tektonickými prvkami. Po vytvorení zlomu je napätie 

sústredené na pohyb pozdĺž tejto zlomovej línie. Vznik ohnísk zemetrasení je spojený 

s nahromadeným napätím a pohybom pozdĺž zlomových línií. 

Hefty a Gerhátová [6.] zostavili mapu, ktorá zobrazuje trajektórie napäťového poľa. 

Pohyby blokov nastávajú pozdĺž týchto trajektórií. Ako vidíme na (obr. 17) ohniská 

zemetrasení sa nachádzajú v blízkosti týchto trajektórií. 
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Obrázok 16 Trajektórie napäťového poľa v priestore Moravy [6.] s naznačenými tektonickými pohybmi 

5.2. GEOFYZIKÁLNE DÁTA 

5.2.1. Tepelné toky 

Tepelný tok vyjadruje množstvo tepla, ktoré prechádza jednotkou plochy za 

jednotku času. Vyjadruje sa v jednotkách mW.m
-2

. Hodnota tepelného toku v porovnaní 

s geologickými údajmi môže napovedať mnohé o geologickom vývoji.  

Vo všeobecnosti sú na stabilných častiach zemskej kôry hodnoty tepelného toku 

nižšie. Naopak v miestach so silnou seizmicitou a vulkanizmom sú hodnoty vyššie. Na 

transformných zlomoch je tepelný tok takisto vyšší. To nám umožňuje určiť miesta kde by 

mohlo dochádzať k seizmickej aktivite a teda i k tektonickej aktivite. V tabuľkách 1 a 2 sú 

uvedené minimálne a maximálne hodnoty tepelného toku v Českom masíve. Môžeme 

z nich vyčítať, že v severnej časti Karpatskej predhlbne dosahuje maximálny tepelný tok 

hodnôt až 124 mW.m
-2

 pričom na (prílohe č.2) môžeme vidieť, že je tu rozsiahla seizmická 

aktivita. 
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Tabuľka 1 Hodnoty povrchového tepelného toku v Českom masíve a západnej časti Karpatskej sústavy 

[8.] 

Geologická jednotka Tepelný tok (mW.m
-2

) 

Český masív minimum maximum priemer 

moldanubikum 25 72 54 

barrandien 44 92 60 

Krušné hory a Podkrušnohoří 59 121 85 

permokarbonské panvy 55 81 83 

česká křídovápánev 59 96 73 

Jeseníky 23 55 39 

Karpatská predhlbeň (sever) 45 124 83 

 

Tabuľka 2 Hodnoty tepelného toku v rôznych geologických jednotkách Česka v jednotkách mW.m-2 [21.] 

Geologická jednotka rozmedzie priemer 

Český masív (stabilná časť) 

česká časť 43-71 53,4 

moravská časť 21-41 31,2 

moldanubikum(celkovo) 21-71 40,4 

Český masív (časti ovplyvnené alpínskou orogenézou) 

Krušné hory 58-185 81,8 

oherský prelom 45-121 94,3 

saxoturingikum (celkovo) 45-185 90,8 

predkarbonské jednotky 31-72 54,1 

permokarbón a krieda 52-96 67,9 

Barrandien (celkovo) 31-96 63,3 

hornoslezká panva 55-92 69,6 

moravikum (celkovo) 45-92 66,2 

Smerom k okrajovým častiam Českého masívu rastie tepelný tok. Je to spôsobené 

stenčujúcou sa kôrou. Preto je tepelný tok vyšší v miestach hlbinných zlomov. Hodnota 

tepelného toku na styku Českého masívu a Západných Karpát rastie až do 72 mW.m
-2

.  
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5.2.2. Tiažové dáta 

Z údajov o tiažových anomáliách vieme povedať, že na sledovanom území sa  

Český masív prejavuje prevažne pozitívnymi anomáliami. Naopak Západné karpaty na 

území ČR sa prejavujú záporne. 

Priebeh tiažového poľa potvrdzuje oblúkovú stavbu Českého masívu. Na mape 

Bouguerových anomálií vidíme ako sa prejavuje Přybyslavský hlbinný zlom (obr.18).Na 

východ od neho sa nachádzajú bázicky granitoidný Brnenský plutón, ktorý naznačuje 

pozitívne anomálie.  

Negatívne anomálie v oblasti Západných Karpát naznačujú pravdepodobné nízke 

hustoty sedimentárnych karpatských príkrovov.  

 

Obrázok 17 Mapa Bouguerových anomálií [16.] 
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5.2.3. Magnetické dáta 

Geomagnetické dáta nám poskytujú informácie o geologických formáciách na 

zemskom povrchu alebo v malých hĺbkach.  

Na území medzi Boskovickou brázdou a Mohelenským zlomom sa vyskytujú 

magnetické anomálie s amplitúdou nad 100 nT. Amplitúdy nad 100 nT sa vyskytujú 

v oblastiach krystalinika. Potobnými anomáliami sa vyznačuje oblasť nasunutia Západných 

karpát na Český masív, kde anomálie presahujú aj hodnotu 200 nT. Magnetické anomálie 

nad 500 nT, ktoré sú spájané s neovulkanitmi [3.] sa vyskytujú v Brněnskom masíve len vo 

veľmi malej miere. Na (obr. 19) môžeme vidieť, že väčšie magnetické anomálie sa 

vyskytujú predovšetkým v mladších geologických prvkoch. 

 

Obrázok 19 Magnetické anomálie [3.] s amplitúdou nad 100 nT na podklade geologickej mapy [32.] 

5.2.4. Seizmické dáta 

Údaje o ohniskách zemetrasení použité v práci boli získané zo stránok Akadémie 

vied Českej republiky a U.S. Geological Survey. Sú v nich uvedené ohniská zemetrasení 

zistené za posledných cca 40 rokov. 

Je potrebné rozlišovať zemetrasenia rojového typu – niekoľko otrasov v krátkom 

časovom slede s jedným epicentrom a izolované otrasy. Zemetrasenia rojového typu sa 

často vyskytujú na Ostravsku(obr. 20). Tieto zemetrasenia môžu byť spôsobené banskou 

činnosťou a teda nemajú súvislosť s tektonickými pohybmi. 
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Obrázok 20 Zemetrasenia rojového typu na Ostravsku 

K údajom o ohniskách zemetrasení je okrem magnitúdy pridávaný aj údaj o hĺbke 

daného ohniska. To môže vplývať na veľkosť a tvar seizmického poľa. 

5.3.  GEOMORFOLOGICKÉ DÁTA 

V minulosti neboli vytvorené predpoklady ku geodetickému výskumu 

horizontálnych pohybov. Preto sa na sledovanie horizontálnych posunov využívali 

geomorfologické dáta. Medzi metódy, ktoré sa využívajú patrí sledovanie riečnych ohybov 

a posúdenie rozrušenosti zarovnaných povrchov. 

5.3.1. Zarovnané povrchy 

Štúdium zarovnaných povrchov môže byť jedným s dôležitých prvkov pri zisťovaní 

aktívnych zlomov. Deformácie zarovnaných povrchov nám môžu napovedať mnoho 

o priebehu mladších štruktúr. Tam kde sú zarovnané povrchy takmer rozrušené, je 

pravdepodobná zvýšená aktivita zlomov. V týchto oblastiach pravdepodobne došlo 

k posunom v období mladšieho Kenozoika. 
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Obrázok 21 Zarovnané povrchy v okolí Boskovickej brázdy 

Na obr. 20 vidíme, že v oblasti Boskovickej brázdy sú zarovnané povrchy porušené 

takmer na 50%. To je zjavne spôsobené značnými pohybmi pozdĺž tejto línie. Údaje 

získané z [31.] slúžia ako podklad pre určenie aktívnych zlomov mladších obdobiach. 

5.3.2. Riečna sieť 

Len málo autorov sa zaoberalo štúdiom vplyvu poruchových zón na riečnu sieť 

územia. Napriek tomu môžeme nájsť v Českom masíve príklady ako tektonika ovplyvnila 

riečne údolia. 

V minulosti nebolo možné sledovať horizontálne pohyby geodetickými metódami. 

Preto sa využívali geomorfologické údaje o sigmoidálnych ohyboch riečnych sietí. Na 

základe týchto pozorovaní boli v Českom masíve vymedzené niektoré pásma línií smeru 

SZ-JV s horizontálnymi posunmi riečnych údolí [31.] viz. (príloha 6). 

5.4. GEODETICKÉ DÁTA 

Geodetické dáta sú dôležitou súčasťou štúdia recentných pohybov. Nové 

technológie nám umožňujú sledovať okrem vertikálnych posunov aj horizontálne. 
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Z hľadiska neotektoniky nám pomáhajú geodetické dáta vyčleniť aktívne zlomy. Okrem 

iného sú  podkladom aj pre geologické a geofyzikálne interpretácie recentných pohybov. 

Geodetické výskumy v oblasti Karpatskej predhlbne na rozhraní Českého masívu 

a Západných Karpát, boli zistené horizontálne pohyby s ročnými rýchlosťami 8-10 mm/rok 

[31.]. Na základe dostupných dát vieme povedať, že horizontálna zložka pohybu prevláda 

nad vertikálnou.  

5.4.1. Recentné vertikálne pohyby 

Podkladom pre geodetické vyhodnotenie pohybových tendencií sa stala mapa 

recentných vertikálnych pohybov. Vertikálna zložka je vyjadrená izolíniami rýchlosti 

pohybov. Uvádzajú sa v pomere mm za rok. Rozloženie týchto izolínií rešpektuje neoidné 

blokové rozdelenie Českého masívu. 

Medzi hlavné metódy merania vertikálnych pohybových tendencií sa radí hlavne 

tzv. veľmi presná nivelácia. Aj s rozvojom GPS technológií zostáva presná nivelácia 

hlavnou metódou zisťovania recentných pohybov, vďaka svojej vysokej presnosti. Jedná sa 

o etapové merania v lokálnych nivelačných ťahoch, ktoré sú rozmiestnené na území Českej 

republiky. V minulosti bola sieť nivelačných ťahov pomerne riedka a preto boli zizočiary 

ročných pohybov určené interpoláciou zo siete týchto ťahov. Sieť nivelačných ťahov je 

zostavená tak, aby rešpektovala tektonické prvky, na ktorých sa dajú predpokladať posuny. 

Ako ukazuje mapa recentných vertikálnych posunov [28.] (príloha 7), na väčšine 

územia Českého masívu sú poklesové tendencie. Na Morave sa gradienty ročných rýchlostí 

pohybujú v rozmedzí od -1 do -0,5 mm/rok. Na jv. republiky v oblasti Západných Karpát 

sme zaznamenali rýchlosti až -2 mm/rok. 

5.4.2. GPS – horizontálne pohybové tendencie 

Na sledovanie horizontálnych pohybov sa využívajú väčšinou lokálne 

geodynamické GPS siete. Umiestňujú sa na miestach kde sú na základe dostupných 

poznatkov výrazné tektonické poruchy. 

Vektory horizontálnych posunov [5.] ukazujú smerové tendencie recentných 

pohybov. 
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Na sledovanie pohybových tendencií na rozhraní Českého masívu a Alpsko-

Karpatského oblúku bola založená geodynamická sieť MORAVA. Projekt bol realizovaný 

v spolupráci viacerých organizácií v rokoch 1994-1996 a následne v roku 2010 došlo k re-

observácii niektorých bodov pod záštitou VUT Brno. 

Tabuľka 3 Zoznam bodov geodynamickej siete MORAVA [23.] 

  Názov Č.B. Kód Šírka [°] Dĺžka [°] El. výška 

1 Načeratická hora  73 NAHO  48.83028  16.09777  332.6  

2 Dukovany 72 DUKO  49.08472  16.18027  423.6  

3 Stolová hora  76 STOH  48.84722  16.63910  502.6  

4 VUT v Brně 100 TUBO  49.20333  16.59284  324.3  

5 Koryčany 91 VRSA  49.08472  17.18868  533.7  

6 Skalný  38 SKAL  49.38972  17.70000  732.0  

7 Vávrovaskála 47 VAVR  49.59306  15.96667  796.7  

8 Na výhonkách 60 VYHO  49.27111  15.99583  537.8  

9 Helišovaskála 66 HELI  49.40667  16.75861  657.4  

10 Kobrštejn 81 KOBR  50.20333  17.31667  970.6  

11 Malé návrší  82 NAVR  50.23722  17.53333  411.2  

12 Čelechovice 83 CELE  49.52528  17.10000  358.0  

13 Budislav 85 BUDI  49.81333  16.18333  568.2  

14 Slavíč 86 SLAV  49.55917  18.61667  950.4  

15 Svinec 88 SVIN  49.55917  17.98333  583.3  

16 Rasová  92 RASO  48.98278  17.81667  583.0  

17 Zliechov  96 ZLIE  48.94889  18.44694  717.5  

18 Modra  99 MOPI  48.37278  17.27389  578.9  

19 Temelín 101 TEME  49.175  14.36972  548.6  

Pre účeli sledovania pohybových tendencií bolo vybraných päť bodov siete 

MORAVA [23.] viz. (obr. 22). Tieto sledujú oblasť v okolí Boskovickej brázdy, ale hlavne 

rozhranie medzi Českým masívom a Západnými Karpatmi. Na základe porovnania dĺžok 

základní z roku 1995 a 2010 sa určili rýchlosti ročných horizontálnych pohybov 

v sledovanej oblasti. Získané údaje potvrdzujú, že na rozhraní dvoch významných 

geologických jednotiek dochádza k odďaľovaniu. Výrazným prvkom ktorý môže hrať rolu 

je tektonická zóna Diendorf-Čebín a zlom Bulhary [23.]. 
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Obrázok 22 Zobrazenie zistených ročných rýchlostí na vybraných bodoch v sieti MORAVA 

Na základe týchto poznatkov boli vykonané merania v tejto oblasti [16.]. Na tento 

účel bol vybudovaný geodynamický polygón Znojmo. Body boli situované tak, aby pokryli 

dva tektonicky aktívne zlomy – Waitzendorfský a Diendorfský zlom, ktoré sú 

pokračovaním Boskovickej brázdy na juh. Výrazné pohybové tendencie v oblasti týchto 

zlomov medzi stabilizovaným Dyjským blokom a posunutým Načeratickým blokom 

s maximálnymi rýchlosťami ročných pohybov -0,6 mm/rok korešpondujú s výsledkami 

získanými zo siete MORAVA [23.]. Porovnanie týchto výsledkov so seizmickými dátami 

poukazuje na pravdepodobnú spojitosť seizmoaktívnych zón v Rakúsku s dynamickými 

javmi na území Moravy. 

Na severe Moravy v oblasti Bělského zlomu naznačujú rôzne výzkumné metódy 

tektonickú aktivitu. V tejto oblasti, ktorá sa vyznačuje blokovou stavbou, bola vybudovaná 

GPS sieť Východné Sudety [20.]. Maximálne ročné rýchlosti dosahovali až 5 mm/rok. 

Z tohto pohľadu sa zdá táto oblasť ako vysoko aktívna. Merania, získané z geodynamickej 

siete Králický Sněžník, ktorá sa tiež nachádza v tejto oblasti, ale tieto výsledky 

nepotvrdzujú. Pohyby získané z meraní v tejto sieti dosahujú rýchlosti max. 1,5 mm/rok 

[22.]. 
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Obrázok 23 Vektory ročných rýchlostí horizontálnych pohybov v geodynamickej sieti Východné Sudety 

[20.] 
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6. VÝSLEDOK – GEODYNAMICKÁ MAPA MORAVY 

Výsledná Geodynamická mapa Moravy kombinuje zlomové línie [15.] údaje 

o ohniskách zemetrasení (USGS, AV ČR) a GPS vektormi získaných z lokálnych 

geodetických meraní, vykonaných rôznymi autormi, na podklade geologickej mapy [32.]. 

Kombináciou dát z rôznych oblastí sme vymedzili 3 lokality, ktoré vykazujú tektonickú 

aktivitu. Hlavnú úlohu pri vymedzení týchto lokalít zohrávajú seizmologické a geodetické 

dáta, ktoré naznačujú recentnú aktivitu týchto miest.  

Najvýznamnejšou lokalitou sa javí oblasť na styku Boskovickej brázdy a zlomov 

Waitzendorfským a Diendorfským. Podľa (obr. 24) vidíme že na styku Boskovickej brázdy 

a Diendorfského zlomu dochádza k posunom blokov smerom na juh. Zároveň vidíme, na 

základe GPS vektorov (na obrázku červenou farbou) že v tejto oblasti  ročné rýchlosti 

posunov dosahujú až 1,8 mm/rok. 

 

Obrázok 8 Lokalita č. 1 - výrez z Geodynamickej mapy Moravy 
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Z pohľadu seizmickej aktivity nie je táto oblasť až taká zaujímavá. Napriek tomu 

pohybové tendencie, ktoré sa tu nachádzajú môžu byť spojené so seizmicitou v južnejšej 

časti Diendorfského zlomu.  

Seizmicky aktívnejšia je oblasť v okolí Bělského zlomu. Merania v lokálnej sieti 

Východné sudety [20.] dokazujú značné horizontálne posuny. O nedávnej aktivite v tejto 

oblasti svedčia nálezy vulkanických hornín z obdobia terciéru (na obr. 25 fialovou farbou). 

Dominantným štruktúrnym prvkom v oblasti je hlbinný zlom Červenohorského. Na obr. je 

zjavné blokové členenie tejto oblasti. 

 

Obrázok 25 Lokalita 2 - výrez z Geodynamickej mapy Moravy 

V priestore medzi Olomoucom a Svitavami sa nachádza naša ďalšia záujmová 

oblasť. Táto lokalita sa nachádza na kontakte Kyšperského zlomu, ktorý je predĺžením 
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pásma Hané, a Šternbersko-Hornobenešovského zlomu. Translačné pohyby pásma Hané 

spôsobujú veľkú seizmickú aktivitu, ktorá sa prejavuje hlavne na tomto kontakte. 

Vyskytujú sa tu ohniská zemetrasení s magnitúdou miestami až 4°, pričom ich hĺbka je  

zväčša 10 km. 

 

Obrázok 26 Lokalita 3 - výrez z Geodynamickej mapy Moravy 

Pásmo Hané je vyplnené kvartérnymi sedimentami, ktoré sem prenikli z Karpatskej 

predhlbne. Je to spôsobené tým, že Holešovský zlom a zlomy s ním paralelné výrazne 

porušujú okraj Českého masívu a Západných Karpát. V tomto kvartérnom pokryve sme 

zaznamenali niekoľko slabších otrasov s magnitúdami do 2°. 
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7. DOPORUČENIA PRE ĎALŠIE VÝSKUMY 

Pre budúcnosť doporučujem pokračovať vo výzkume a získavaní materiálov 

o recentnej tektonike a dopĺňať ich dátami získanými z geodetických meraní na 

sledovanom území Moravy. Dôležité je dodržovať náväznosť geodetických prác na 

geofyzikálne a geologické práce, aby sa predchádzalo nesprávnej interpretácii výsledkov.  

Pozornosť by som sústredil na vybrané lokality, ktoré aj v súčastnosti poukazujú na 

vysokú recentnú aktivitu. Z hľadiska geodetických metód, nám nástup GPS technológií 

umožnil s dostatočnou presnosťou určovať horizontálne pohybové tendencie. Napriek 

tomu odporúčam dopĺňať tieto údaje o vertikálnu zložku z vybraných polygónov presnej 

nivelácie. 

Ako sme si ukázali Český masív sa vyznačuje blokovou stavbou. Pozornosť treba 

sústrediť na rozhrania týchto blokov a aktívne zlomy, ktorými sú napr. Diendorfský zlom, 

Boskovická brázda, Kyšperský zlom, Holešovský zlom a ďalšie. Priložená Geodynamická 

mapa Moravy môže slúžiť ako podklad pri budúcich výskumoch. 
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ZÁVER 

Predložená rešeršná štúdia a Geodynamická mapa Moravy zobrazuje stav výskumu 

z rôznych oblastí geovedných disciplín. Sústreďuje sa na interpretáciu geodetických 

meraní [5.] [16.] [17.] [18.] [20.] [22.] [23.] vo svetle štruktúrnej stavby územia. 

Kombinuje údaje od rôznych autorov a snaží sa interpretovať ich vplyv na recentnú 

pohybovú aktivitu na Morave. V prílohách sú uvedené dielčie údaje spracované v mierke 

1:1 000 000, tieto nám poslúžili pri zostavovaní tejto práce. 

Geodynamická mapa Moravy ukazuje prehľad tektonických pomerov na území 

Moravy. Jej podrobnosť zodpovedá mierke 1:500 000. Mapa je spracovaná v prostredí GIS 

technológií čo umožňuje jej pohodlné prepracovanie vo svetle nových dôkazov o recentnej 

aktivite územia. 

Je nutné podotknúť, že geodynamické procesy prebiehajú kontinuálne počas celého 

vývoja Zeme, a preto je potrebné sledovať tieto procesy a ich dopady na sledované územie 

aj naďalej. Rozsah práce neumožňuje podrobnejšie spracovanie, ale práca ako taká môže 

slúžiť ako podklad pre detailnejší výskum regionálnych geologických jednotiek na území 

Moravy.  

 

 

 

„Znalosť minulosti a polohy Zeme je okrasou a stravou ľudského ducha“  

LeonardoDaVinci 
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