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Anotace

V předložené diplomové práci je zpracována strukturní a morfotektonickou analýzou 

české křídové pánve. První část se věnuje strukturně-geologickým, litostratigrafickým a 

geomorfologickým  poměrům  české  křídové  pánve.  Druhá  část  se  věnuje  základním 

principům a metodám strukturní a morfotektonické analýzy, a aplikaci těchto metod na 

českou  křídovou  pánev.  Výsledky  získané  jednotlivými  metodami  strukturní  a 

morfotektonické analýzy jsou prezentovány formou kartografických výstupů.  Porovnání 

získaných  výsledku  je  v  kapitole  „Srovnávací  analýza“  a  je  zpracováno  v  podobě 

kartografického výstupu a přehledné tabulky.

Klíčová slova: morfotektonická analýza, strukturní analýza, česká křídová pánev, růžicový 

diagram, morfolineament, gravimetrický lineament, ortogonální systém puklin

Summary

This  thesis  treats  morphotectonical  and  struktural  analysis  of  Czech  Cretaceous 

basin. The first part attends to structural, geological, lithostratigrafical and geomorfological 

charakteristics  of  Czech  Cretaceous  basin.  In  the  next  part  there  is  an  explanation  of 

methods of structural and morfotectonical analysis and further these methods are aplied to 

Czech Cretaceous basin. Results gained in methods are presented as cartographical maps. 

Comparison of results is in the chapter „Comparative analysis“ and is presented also as 

cartographical map and synoptic table.

Keyword: morphotectonical  analysis,  structural  analysis,  Czech Cretaceous basin,  rose 

diagram, morpholineament, gravimetric lineament, orthogonal crack system
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 1 Úvod
Cílem diplomové práce je provedení morfotektonické a strukturní analýzy v oblasti 

české  křídové  pánve  a  odhalení  vazeb  mezi  geomorfologií  reliéfu  a  strukturně-

tektonickými  poměry  pánve.  Prostředím  pro  provádění  morfotektonické  a  strukturní 

analýzy  jsou  prostředky  geografických  informačních  systémů,  které  umožňují  práci  s 

digitálními  modely  reliéfu  a  provádění  morfometrických  analýz  (například  model 

sklonitosti svahů, model expozice svahů ke světovým stranám nebo stínový model reliéfu).

První kapitola popisuje geologické, stratigraficko-litologické a strukturně tektonické 

poměry a je zde rovněž popsán paleodrenážní systém fluviálních jednotek výplně pánve, 

které jsou výrazně ovlivňovány zděděnými zlomy v podloží  (ULIČNÝ ET AL.  2009).  Další 

kapitola  řeší  geomorfologické  členění  pánve,  stručně  popisuje  významné  taxonomické 

celky  České  tabule  a  hlavní  tvary  reliéfu.  Následující  kapitola  se  zabývá  základním 

popisem digitálních modelů reliéfu, metodiky morfotektonické analýzy jak ji použil JELÍNEK  

(2008) a vyjmenovává vstupní data a využité programové prostředky. Poslední kapitola se 

obsahuje strukturní a morfotektonickou analýzou a srovnávací analýzu výsledků.
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 2 Geologie české křídové pánve
Česká  křídová  pánev  patří  k  epikontinentálním  pánvím  spojených  cenomanskou 

transgresí. V počátcích sedimentovaly fluviálně-lakustrinní usazeniny a pánev kopírovala 

permokarbonské  pánve.  Po  oživení  oslabených  zón  ve  svrchním cenomanu  se  prostor 

pánve rozšířil a začala mořská sedimentace (CHLUPÁČ ET AL 2002). Výplň pánve se utvářela 

od spodního cenomanu po santon, tvoří ji klastické sedimenty různé zrnitosti (CHLUPÁČ ET  

AL 2002; HERRMANN ET AL. 1999). Mořská transgrese ve svrchním cenomanu měla postupný 

až oscilační charakter. Ve spodním turonu došlo k dílčí regresi moře a s počátkem středního 

turonu přišla transgrese, na níž v závěru středního turonu navázala další dílčí regrese. Po 

transgresi a sedimentaci ve svrchním turonu následovala sedimentace v coniaku, v jehož 

svrchní části došlo k místnímu prohloubení a rozšíření pánve (MÜLLER IN MALKOVSKÝ ET AL.  

1974). Původní rozsah pánve se v důsledku pokřídové eroze nedochoval (obr. 2.1).
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Obr. 2.1: Vymezení české křídové pánve na podkladu geologické mapy (CHÁB ET AL. 2007) a stínového  
reliéfu.
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Křídová pánev leží na rozhraní čtyř krustálních fundamentů (KACHLÍK 2003). Schéma 

regionálně-geologického  členění  je  na  obrázku  2.2.  V  podloží  křídy  nejrozsáhlejší 

bohemikum zastupuje Barrandien, tepelské krystalinikum, severní metamorfované ostrovy, 

chrudimské paleozoikum, železnohorské neoproterozoikum, železnohorský pluton, hlinské 

paleozoikum a proteroziokum, poličské a letovické krystalinikum. Sasko-durynskou oblast, 

od  bohemika  oddělenou  tepelsko-saskodurynskou  suturou  (KACHLÍK 2003),  reprezentuje 

krušnohorské  krystalinikum  a  jeho  výskyty  v  oherském  riftu.  Lugikum  reprezentuje 

krkonošsko-jizerské,  orlicko-sněžnické  a  zábřežské  krystalinikum.  Jižně tvoří  podloží 

kutnohorsko-svratecká oblast (CHUPÁČ ET AL.. 2002).

Krušnohorské krystalinikum tvoří rulové horniny s intruzemi granitoidů (CHÁB ET AL.  

2008), které zasahuje až za krušnohorský zlom (CHALOUPSKÝ IN MALKOVSKÝ ET AL. 1974). Na 

jz.  od  Železných  hor  tvoří  podloží  křídy  kutnohorské  krystalinikum  (CHALOUPSKÝ IN  

MALKOVSKÝ ET AL. 1974) charakteristcké inverzní metamorfní stavbou (SYNEK 1993). Svrchní 

neoproterozoikum má ekvivalenty ve středočeské oblasti,  Železných horách a zábřežské 

sérii. Typický je nižší stupeň metamorfózy a nedostatek ortorul a migmatitů. (CHALOUPSKÝ IN  

MALKOVSKÝ ET AL. 1974). Starší paloezoikum zastoupují ordovické a kambrické uloženiny 

(CHLUPÁČ ET AL. 2002), v menší míře devonské až spodnokarbonské nebo silurské horniny. 
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Obr. 2.2: Základní regionálněgeologické rozdělení variské stavby Českého masivu
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Obr. 2.3: Geologická mapa podloží české křídové pánve (ULIČNÝ ET AL. 2009).
Krystalinické  a  magmatické  komplexy:  LP  -  lužický  pluton;  NaP  -  nasavrcký  pluton;  KP  -  
krušnohorský pluton; KJP - krušnohorsko-jizerský pluton; SČP - středočeský pluton; PLP - poličský a  
litický  pluton;  KJK -  krkonošsko-jizerské  krystalinikum; KrHK -  krušnohorské  krystalinikum; HZ -  
hlinská zóna; PoK - poličské krystalinikum; LeK - letovické krystalinikum; SvK -sSvratecká klenda;  
ZaK  -  zábřežské  krystalinikum;  SnK  -  sněžnické  krystalinikum;  BrM  -  brněnský  masiv;  KtHK  -  
kutnohorské krystalinikum.
Permokarbonské pánve: MRP - mšensko-roudnická pánev; BoB - boskovická brázda; ČBP - česko-
brodská pánev; ČKP - česko-kamenická pánev; DP - dohlenská pánev; VSP - vnitrosudetská pánev; JB  
- jihlavská brázda; KPP - krkonošská piedmontní pánev; KRP - kladensko-rakovnická pánev; MHP -  
mnichovo-hradištská pánev; MRP - mšensko-roudnická pánev; OP - orlická pánev; TNP - trutnovsko-
náchodská pánev.
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Kambrium
V Českém masivu je mezi kambriem a neoproterozoikem diskordance (FATKA A HLADIL  

IN CHÁB ET AL. 2002). Kambrium tvoří v podloží křídy sz. od Železných hor až 11km široký 

pruh metamorfovaných fylitických břidlic, drob a pískovců (CHLUPÁČ ET AL. 2002).

Ordovik
Ordovik  vystupuje  v  Barrandienu  a  ve  varisky  přeměněných  krystalinických 

jednotkách (CHLUPÁČ ET AL. 2002). Barrandien pokračuje pod křídové sedimenty do oblasti 

Železných  hor  a  maršovicko-bezdězské  elevace  (CHALOUPSKÝ IN MALKOVSKÝ ET AL.  1974). 

Sedimentační prostor založený v tektonickém příkopu má orientaci SV-JZ, podloží tvoří 

zvrásněné  neoproterozoikum,  případně  ploše  uložené  kambrické  sedimenty,  na  které 

transgredují  ordovické  uloženiny  (CHLUPÁČ ET AL.  2002).  Faciální  vývoj  má  převahou 

monotónních  tmavých  břidlic  až  fylitů  (CHALOUPSKÝ IN MALKOVSKÝ ET AL.  1974).  Další 

rozšíření ordoviku je známo z drobného výchozu u Opočna, (SOUKUP 1946), nebo z vrtů sz. 

od Děčína (CHLUPÁČ ET AL. 2002).

Silur
Spodní silur byl zjištěn u Jablonného v Podještědí, vztah k podloží a nadloží je však 

sporný (CHLUPÁČ ET AL. 2002). V permokarbonských slepencích byla nalezena fauna siluru a 

spodního devonu,  dá se  proto  předpokládat  výskyt  nemetamorfovaného nebo jen slabě 

přeměněného siluru v podloží křídové pánve (ZIKMUNDOVÁ, HOLUB 1965).

Devon a spodní karbon
Svrchní  devon má transgresivní  charakter,  sedimentace pokračuje až do spodního 

karbonu  (CHLUPÁČ ET AL.  2002).  Ve vrtech u Zdětína  byly v permokarbonském líňském 

souvrství nalezeny valounky spodnodevonských vápenců (CHLUPÁČ ET AL. 2002). Na východ 

od Hradce Králové tvoří devonské souvrství přímé podloží spodnokarbonských sedimentů.

Intruzivní tělesa a metamorfóza v podloží křídy
Granitoidní  horniny tvoří  různé  typy žul,  adamellitů,  granodioritů  a  křemenných 

dioritů.  Do lugika intrudovali  kadomské  granitoidy  lužického plutonu (KACHLÍK 2003) a 

zasahují hluboko pod pánevní sedimenty  (CHALOUPSKÝ IN MALKOVSKÝ ET AL. 1974). Variský 

krkonošsko-jizerský  pluton,  tvořený  porfyrickými  biotitickými  granity, nezasahuje pod 

křídové usazeniny, ale leží v bezprostřední blízkosti pánve (CHÁB ET AL. 2008).  Kadomský 
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čistecko-jesenický masiv tvoří tiský granit, do kterého v devonu vnikl čistecký granodiorit 

(CHÁB ET AL. 2008). Vystupuje na povrch na jihu kladensko-rakovnické pánve a pokračuje 

pod sedimenty permokarbonu k Rakovníku (CHALOUPSKÝ IN MALKOVSKÝ ET AL. 1974). Intruze v 

bohemiku  jsou  zastoupeny  výběžkem  středočeského  plutonu  a  nasavrckým  plutonem 

(CHÁB ET AL. 2008).

Regionální  metamorfóza  staropaleozoických  hornin  nepřesahuje  facii  zelených 

břidlic, přeměna proterozoických formací kolísá mezi facií nejslabší metamorfózy a facií 

amfibolitovou.  V západních Sudetech se vyskytují  paleozoické a proterozoické horniny 

metamorfované ve facii zelených břidlic. Podobnou oblastí snížené metamorfní aktivity je 

barrandienské proterozoikum a staropaleozoiku (CHALOUPSKÝ IN MALKOVSKÝ ET AL. 1974).

Vnitřní molasa
Mladší  paleozoikum tvoří  permokarbon  v  okolí  Hradce  Králové,  ve  středních  a 

západních Čechách a dále výplně příkopových propadlin  (CHLUPÁČ ET AL. 2002). Základní 

stratigrafie pánve, která pokrývá značnou část středních a západních Čech je obrázku 2.5. 

V průběhu ukládání pánve začínala v Krušných horách mohutná vulkanická činnost. (CHÁB  

AT AL. 2008). Výplň pánve tvoří klastické sedimenty s uhelnými slojemi a vulkanogenními 

sedimenty (CHLUPÁČ ET AL. 2002).
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Obr.  2.4:  Rozšíření  permokarbonských pánví v podloží české křídové pánve  (PEŠEK -  HOLUB 1992).
KRP – kladensko-rakovnická pánev; MRP – mšensko-roudnická pánev; MHP - mnichovo-hradišťská pánev; 
ČKP – českokamenická pánev; PKP – podkrkonošská pánev; VSP – vnitrosudetská pánev; OP – orlická  
pánev; BB – Boskovická brázda (na obrázku severní českobrodská část) ; JB – jihlavská brázda
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Do  podloží  české  křídové  pánve  zasahuje  ve  Středních  Čechách  kladensko-

rakovnická  pánev  a  mšensko-roudnická  pánev  (obr.  2.4).  Ve  výplni  je  patrné  střídání 

humidních  a  aridních  období,  přínos  klastického  materiálu  z  orogenních  bloků  a  vliv 

zlomové tektoniky (CHLUPÁČ ET AL. 2002). V lužické oblasti tvoří podloží křídy v severních 

Čechách podkrkonošská a vnitrosudetská pánev, v západních Čechách mnichovohradšťská 

a českokamenická pánev (obr.  2.4).  Lužické pánve se od středočeských odlišují  větším 

stratigrafickým rozsahem,  většími  mocnostmi  a  vyšším zastoupením vulkanitů  (GRYGAR  

2007). Českokamenická pánev je zcela skryta pod křídovými uloženinami (CHLUPÁČ ET AL.  

2002).  Mnichovohradišťská  pánev  byla  součástí  podkrkonošské,  ale  během  saxonské 

tektoniky poklesla podél lužické poruchy a oddělila se (HOLUB A TÁSTER IN MALKOVSKÝ ET AL.  

1974). Obě pánve se liší směrem protažení sedimentačního prostoru, mnichovohradišťská 

má  směr  SV-JZ a  podkrkonošská  V-Z.  Efuzivní  vulkanismus  má  v  lugiku  počátek  ve 

westphalu (CHLUPÁČ ET AL. 2002).

Svrchnostephanské až spodnopermské brázdy
Na západní Moravě je boskovická brázda,  v Čechách blanická a jihlavská brázda 

(obr. 2.4). Boskovická brázda má SSV-JJZ směr, je 8km široká a 90km dlouhá, do podloží 
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Obr. 2.5: Stratigrafické schéma karbonu a permu limnických intramontánních pánví Českého masivu  
(PODLE PEŠKA 1998 IN CHLUPÁČ ET AL. 2002).
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pánve zasahuje severním výběžkem, dále přechází do orlické brázdy, která má směr SZ-JV 

a tvoří ji pískovce a slepence saxonského stáří (CHÁB ET AL. 2008). Blanická brázda má směr 

shodný s boskovickou, její zbytky se zachovaly u Českého brodu. Střídají se v ní šedá a 

pestrá siliciklastika s mocností až 700m (CHLUPÁČ ET AL. 2002).

Trias a Jura
Výskyty triasu se v severních Čechách soustředí kolem lužické poruchy, kolem níž 

byla  v  terciéru  vyzdvižena,  nad  úroveň  povrchu  české  křídové  pánve,  kra 

západosudetských  krystalinických  hornin  a  granitoidů  lužického  masivu.  Kry  jurských 

hornin byly vytaženy z podloží a v překocené poloze přesunuty přes svrchnokřídový sled 

(obr.  2.6). Do triasu se ve vnitrosudetské pánvi klade bohdašínské souvrství (obr.  2.5) s 

maximální mocností 120m. Toto souvrství je litologický nejednotné a vnitřně rozdělené 

hiátem.  Spodní  část  tvoří  pastelově  zbarvené  pískovce  s  polohami  slepenců,  ukládané 

občasnými  říčními  toky  a  aluviálními  kužely,  svrchní  část  tvoří  zvrstvené  pískovce  s 

kaolinitickým tmelem ukládané v jezerech ovlivněných mořem (CHLUPÁČ ET AL. 2002).
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Obr. 2.6: Geologický profil výskytu jurských vrstev v severních Čechách (DVOŘÁK 1962 IN CHLUPÁČ 2002).
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 2.1 Stratigraficko-litologické poměry české křídové pánve
Cenoman byl vlivem kolísající hladiny faciálně rozrůzněný. Po zformování pánve ve 

střením turonu převažují facie dvou typů: facie pod vlivem zdroje a facie pánevní. Facie 

pod vlivem zdroje je charakteristická dotací písčitého materiálu z pevniny, tvoří ji psamity 

s proměnlivým obsahem základní hmoty (HERRMANNET AL. 1999; CHLUPÁČ  ET AL  2002). V této 

facii vznikly kvádrové pískovce. Facie pánevní je charakteristická pro oblasti vzdálenější 

od pevniny, s omezeným přínosem písčitého materiálu. Tvoří ji vápnité jíly, prachovce a 

slínovce (HERRMANN ET AL.1999; CHLUPÁČ ET AL 2002).
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Obr. 2.7: Rozmístění základních faciálních areálů v české křídové pánvi (VALEČKA 1999 IN CHLUPÁČ  
2002).
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Cenoman
Nejstarší  částí  výplně  pánve  je  perucko-korycanské  souvrství  (obr.  2.8).  Perucké 

vrstvy tvoří  říční,  jezerní  a  lagunové sedimenty s  mocností  několika metrů,  v  jv.  části 

pánve i 100m (CHLUPÁČ ET AL 2002). Korycanské vrstvy jsou mořské (ČECH, VALEČKA 1991), 

laterálně  zasahují  do vrstev  peruckých.  Specifický vývoj  měly místa  blízko skalnatého 

pobřeží, kde se vlivem mořského vlnění hromadily příbojové facie (CHLUPÁČ ET AL 2002).
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Obr. 2.8: Stratigrafické schéma české křídové pánve (VALEČKA 1999 IN CHLUPÁČ 2002). 1 – slepence; 2 – 
pískovce s vložkami jílovců; 3 – pískovce; 4 – cyklické střídání slepenců, pískovců a jílovců; 5 – prachovce;  
6 – vápnité jílovce s vložkami pískovců; 7 – vápnité jílovce až biomikritové vápence; 8 – rohatecké vrstvy; 9  
– slínovce (opuky); 10 – bioklastické vápence; 11 – glaukonitové obzory na hiátových plochách.
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Turon
Na počátku turonu se sedimentační prostor rozšířil,  prohloubil a začalo usazování 

facie  pánevní  a  facie  ovlivněné zdrojem  (HERRMANN ET AL.  1999).  V místech skalnatých 

elevací  bývá  ještě  vyvinuta  příbojová  facie  (CHLUPÁČ ET AL 2002).  V  závěru  ukládání 

bělohorského souvrství (obr. 2.8) dochází na okrajích pánve k regresi a denudaci (MŨLLER  

IN MALKOVSKÝ 1974). V jizerském souvrství (obr. 2.8) výrazně stouplo ukládání přízdrojové 

facie (CHLUPÁČ ET AL 2002). V závěru došlo k dílčí regresi, zúžení a změlčení pánve vlivem 

tektonické aktivity v karpatské soustavě (MŨLLER IN MALKOVSKÝ 1974). Rozsah pánve byl v 

tomto období největší, zvýšila se sedimentace pánevní facie, prostor přízdrojové facie se 

omezil na okolí lužického zlomu (CHLUPÁČ ET AL 2002).

Coniak a santon
Rohatecké vrstvy (obr. 2.8) tvořené inocerovými opukami jsou řazeny do teplického 

souvrství,  liší  se  zvýšenou  pevností  podmíněnou  silicifikací  (HERRMANNET AL.  1999). 

Březenské  souvrství  (obr.  2.8)  je  charakteristické  faciálním  rozrůzněním,  zvýšenou 

subsidencí dna a výskytem vrstev přechodní facie podobné tempestitům  (CHLUPÁČ ET AL  

2002). Merboltické souvrství (obr.  2.8) se dochovalo v Českém středohoří  (CHLUPÁČ ET AL  

2002), kde tvoří řadu denudačních reliktů oddělených hloubkovou erozí  (HERRMANN ET AL.  

1999).

 2.2 Strukturně tektonické poměry
Zóny  tektonického  porušení  ovlivňovaly  v  počátcích  usazování  pánve  fluviální 

sedimentaci,  určovaly snosové oblasti  a  formovaly drenážní  systém. Vlivem oživených 

zděděných zlomů v podloží byl utvářen a prohlubován sedimentační prostor české křídové 

pánve. Po usazení pánve podmínily zóny tektonického porušení samotný tektonický režim 

sedimentů české křídové pánve a tím i erozi v pánvi. Patrné je to například v oblastech 

skalních  měst,  které  vznikla  vlivem  působení  říční  eroze  v  ortogonálně  rozlámaných 

kvádrových pískovcích (ULIČNÝ ET AL. 2009).
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Obr. 2.9: Mapa zlomů a tektonických zón poorogenního vývoje Českého masivu (ULIČNÝ ET AL. 2009). L 
– labská zlomová zóna; L1 – lužická zlomová zóna; L2 – karsdofský zlom; L3 – ploučnická zlomová  
zóna; L4 – žitenický zlom; L5 – zlom Lužní potok L6 – zlomová zóna Chomutovky; L7 – krušovická  
zlomová zóna; L8 – rovenský zlom; L9 – libuňský zlom; L10 – sukoradský zlom; L11 – zlomová zóna  
Skalského  potoka;  L12  –  poděbradský  zlom;  L13  –  luštěnický  zlom;  L14  –  kolínský  zlom;  L15  –  
mlékosrbský zlom; L16 – mázlovický zlom; L17 – zvičínský zlom; L18 – jílovický zlom; L19 – poličský  
zlom; L20 – lačnovská zlomová zóna; L21 – sázavská zlomová zóna; S – lužická zlomová zóna; S1 –  
hronovsko-poříčská  zlomová  zóna;  S2  –  pilníkovský  zlom;  S3  –  zlom  broumovského  útesu;  S4  –  
vnitrosudetský  zlom;  S5  –  zieleniecký  zlom;  S6  –  kyšperský  zlom;  S7  –  žamberský  zlom;  S8  –  
semanínský zlom; S9 – zlomy západního ohraničení orlické brázdy; S10 – zlom ohraničující blanskou  
brázdu; S11 – bušínský zlom; O – oherská zlomová zóna; O1 – oherská zlomová zóna; O2 – střezovský  
zlom; O3 – krušnohorská zlomová zóna; O4 – děčínská zlomová zóna; O5 – úštěkská zlomová zóna;  
O6 – strážský zlom; O7 – kounický zlom; O8 – škodějovský zlom; J – jizerská zlomová zóna; J1 –  
kouřimský zlom a blanická zlomová zóna, J2 – jizerská zlomová zóna (západ); J3 - jizerská zlomová  
zóna (východ); J4 – vltavská zlomová zóna; J5 – kokořínská zlomová zóna; J6 – liběchovická zlomová  
zóna;  J7  –  zlomy  východní  hranice  mnichovohradišťské  pánve;  J8  –  sobčický  zlom;  J9  –  zlomy  
ohraničující jihlavskou brázdu; J10 – svojanovská střižná zóna; J11 – zlomy ohraničující boskovickou  
brázdu; J12 - zlomy ohraničující východ Nyské brázdy.
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Zlomy  v  severní  části  pánve  jsou  součástí  labské,  případně  lužické  skupiny  se 

směrem k SZ (ULIČNÝ ET AL. 2009). V evropském měřítku jsou oba systémy jihovýchodním 

pokračováním labské zlomové zóny ve smyslu SCHECK ET AL. (2002). Dalším systémem jsou 

zlomy jizerské skupiny směřující k SSV a skupiny oherského směru VSV-ZJZ, paralelní s 

tepelsko-saskodurynskou suturou (ULIČNÝ ET AL. 2009). Všechny zlomy byly od paleozoika 

mnohokrát oživeny a významně ovlivňují režim sedimentace v prostoru Českého masivu 

(ŠPAČEK ET AL. 2006).

Labská a lužická tektonická zóna
Labská  tektonická  zóna  (SCHECK ET AL.  2002) se  v  Českém  masivu  rozdělila  do 

lužického a labsko-železnohorského systému se směrem SZ (viz  L,  obr  2.9).  V těchto 

zónách se vyskytují SZ orientované riedlovy střihy (ULIČNÝ ET AL. 2009). Počátek aktivity 

těchto  zón  je  kladen  před  ukládání  permokarbonských  pánví.  Aktivita  mezi  pozdním 

stephanem a spodním permem se vyznačovala pravosměrnými pohyby (PITRA ET AL. 1999).

Jizerská tektonická zóna
Jizerská tektonická zóna (viz. J, obr 2.9) má směr SSV a protíná labskou tektonickou 

zónu.  Nejvýznamnější  rodelská  tektonická  zóna  míří  z  blanické  brázdy  na  sever  a  je 

interpretována jako zóna horizontálních posunů  (MATTE ET AL. 1990), v hloubce shodná s 

interpretovaným okrajem Brunie (SCHULMANN ET AL. 2008). Zlomy boskovické brázdy mířící 

SV směrem jsou interpretovány jako horizontální posuny.

Oherská tektonická zóna
Oherská tektonická zóna (viz. O, obr 2.9) má směr shodný se směrem oherského riftu 

a probíhá napříč labskou tektonickou zónou  (MATTE ET AL. 1990; SCHULMANN 2005). Mezi 

labsko-železnohorskou a lužickou tektonickou zónou je oherská tektonická zóna založena 

v  linii  V-Z.  Podobné  založení  má  také  severovýchodně  od  lužické  poruchy,  podél 

podkrkonošké  pánve  (MAZUR A ALEKSANDROVSKI 2001).  Oherská  tektonická  zóna  byla 

reaktivována v cenozoiku (RAJCHL ET AL. 2009).

Koncem křídy  a  zvláště  počátkem terciéru  byly  sedimenty  české  křídové  pánve 

postiženy saxonskou tektonogenezí, odezvou alpinotypních deformací v alpsko-karpatské 

oblasti  ve varisky konsolidovaném Českém masivu  (PETRÁNEK 1993).  Procesy saxonské 

2009/2010 13



Jakub Šafránek : Strukturní a morfotektonická analýza České křídové pánve

tektoniky  přetrvávají  dodnes.  Saxonská  tektonika  umožnila  hloubkovou  erozi  řek  a 

vytvořila podmínky pro vznik skalních měst v kvádrových pískovcích. Lze ji rozdělit do tří 

fází.:  fázi  předkřídovou od permu po svrchní  křídu,  která  je  odezvou na  staroalpinské 

vrásnění,  fázi  terciérní,  součást mladoalpinské orogeneze a fázi  subrecentní  až recentní 

(BUDAY ET AL. 1996).

K  nejstarším  projevům  patří  oživení  variských  zlomových  struktur.  Vertikální 

pohyby v řádech stovek metrů, doprovázené oživením vulkanismu v oherském riftu a v 

areálu  české  křídové  pánve  (CHLUPÁČ ET AL.  2002).  Došlo  k  vyzdvižení  Železných  hor 

(BUDAY,  ĎURICA,  SUK 1996),  vznikla  soustava  zlomů  v  Českém  masivu  a  Západních 

Karpatech a  byly oživeny zlomové systémy panonské pánve,  považované za integrální 

součást alpinského orogénu (BUDAY ET AT 1996).

 2.3 Údolní systém na bázi české křídové pánve
V počátcích  sedimentace  české  křídové  pánve  se  usazovaly  fluviální  sedimenty. 

Údolní síť byla ovlivněna zděděnými zlomy v podloží (obr.  2.9), které ovlivňovaly říční 

síť. Tektonika ovlivňovala rovněž erozi, materiál z oslabených zón byl snášen řekami do 

nižších  částí,  kde  se  usazoval  v  korytech  a  vytvářel  v  počátcích  cenomanu  první 

sedimentární  záznam  české  křídové  pánve.  Sedimentace  v  pozdějších  fázích  byla 

ovlivněna mořských prostředím, nebo přecházela do režimu mořské sedimentace. Údolní 

systém,  který  vznikal  na  počátku  usazování  české  křídové  pánve,  lze  rozčlenit  dle 

paleogeografické polohy na čtyři jednotky: centrální, severní a západní paleoúdolí, které 

mají  shodný  stratigrafický  vývoj  a  východní  paleoúdolí  se  samostatným  vývojem, 

oddělené elevací Nové Město – Holice (ULIČNÝ ET AL. 2009).

Ve  výplni  centrálního,  severního  a  západního  pakleoúdolí  bylo  stanoveno  šest 

genetických stupňů CEN1 až  CEN6 (obr.  2.10).  Stupně CEN1 a  CEN2 jsou fluviální, 

stupeň  CEN3 je  výrazný  paralickou  záplavou  pánve  s  pobřežními  estuarii.  Od  stupně 

CEN4 se vyvíjela mělkomořská sedimentace. Ve stupních CEN5 a CEN6 jsou stopy po 

subsidenci dna  (ULIČNÝ A ČECH IN VOIGHT ET AL 2008). Výplň východního paleoúdolí (obr. 

2.10) je rozdělena do čtyř stupňů CENA až CEND (KANTA IN ULIČNÝ ET AL. 2009). Stupeň 
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CENA reprezentuje písek a štěrk prudkých řek, CENB jemně vytříděný materiál, stupně 

CENC a CEND jsou sedimenty mělkých moří a estuárií (ULIČNÝ ET AL. 2009).

Centrální paleoúdolí
Centrální  paleoúdolí  (obr.  2.11)  je  tvořeno hlavním kanálem vyplňujícím širokou 

depresi  mezi  labskou a lužickou zlomovou zónou s  přítoky z  jihu,  východu a západu. 

Paleoúdolí  leží  na  mnichovo-hradištské  pánvi,  směr  hlavního  kanálu  určují  zlomy 

jizerského  směru.  V jz.  části  pánve  je  přítok  vlivem  odolných  ordovických  hornin  v 

podloží rozdělen do několika paralelních údolí. Bázi tvoří 50m mocné vrstvy fluviálních 

usazenin, střední vrstvy sedimentovaly pod vlivem moře, nejvyšší vrstvy tvoří bažinné a 

příbřežní sedimenty (ULIČNÝ ET AL. 2009).
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Obr. 2.10: Chronostratigrafie výplně jednotlivých paleoúdolí české křídové pánve (Uličný et al. 2009).
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Západní paleoúdolí
Západní  paleoúdolí  je  tvořeno  širokým  pásem  Z  až  JZ  směru  a  úzkým  pásem 

severního směru, který v oblasti Hřenska ústí do saxonské pánve (obr.  2.11). Široká část 

západního paleoúdolí se vyvinula na sedimentech svrchního karbonu. Směr této části je 

souhlasný se směrem oherské skupiny zlomů,  užší  severní část  byla ovlivněna labskou 

zlomovou zónou (ULIČNÝ ET AL. 2009).

Severní paleoúdolí
Severní  paleoúdolí  zahrnuje  několik  krátkých,  paralelních  údolí  (obr.  2.11). 

Jetřichovické paleoúdolí je 9km dlouhé, se směrem S-J, otevřené k lužické poruše. Nachází 

se  v  úzké  depresi  jejíž  výplň  byla  ovlivněna  přílivem.  Cvikovské  paleoúdolí sleduje 

východní okraj českokamenické pánve s přítoky z východu a západu. Zachovaná délka 
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Obr. 2.11: Mapa rozšíření výplně cenomanských paleodrenážních systémů (ULIČNÝ ET AL. 2009).
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paleoúdolí je 22km a směr hlavně S-J. Rynoltické paleoúdolí je dlouhé asi 10km, jeho jižní 

část má směr SZ. Ralské paleoúdolí má směr k SZ, osa údolí je dlouhá 22km, maximální 

mocnost sedimentů je 45m. Fluviální vrstvy jsou v ideálním případě složeny z několika do 

nadloží  zjemňujících  cyklů.  Paleoúdolí  Starého  Dubu je  2km široké  a  7km dlouhé  se 

směrem k SV, výplň je totožná s centrálním paleoúdolím (ULIČNÝ ET AL. 2009).

Východní paleoúdolí
Východní  paleoúdolí  se  vlivem cenozoického  vyzvednutí  a  eroze  nezachovalo  v 

plném rozsahu. Nejlépe je zachována asi 40km dlouhá část směřující k severovýchodu, s 

menšími přítoky ze západu a východu (obr. 2.11). Na bázi je výplň tvořena hrubě zrnitými 

pískovci  a  slepenci.  V nadloží  spočívají  sedimenty  řeky s  vysokým stupněm břehové 

sedimentace a nejvyšší část tvoří mořské usazeniny (ULIČNÝ ET AL. 2009).
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 3 Geomorfologie české křídové pánve
Po skončení neogénu a změně říčního režimu v důsledku saxonské tektonogeneze 

začaly vodní toky zahlubovat svá koryta. Zahlubování neprobíhalo kontinuálně, ale bylo 

ovlivněno několika klimatickými výkyvy.

Taxonomicky nejvyššími jednotkami české křídové pánve jsou systém hercynský a 

subsystém hercynských pohoří. Spolu s velkou částí české republiky je pánev řazena do 

provincie Česká vysočina a dále do subprovincie České tabule, Krušnohorské subprovincie 

a  krkonošsko-jesenické  subprovincie.  Poslední  dvě  jsou  v  pánvi  zastoupeny  pouze 

minimálně (BALATKA, KALVODA 2006, INTERNET 1). Podrobnější dělení je na obrázku a tabulce 

v závěru kapitoly (obr. 3.6, tab. 1). Na obrázku 3.1 je mapa reliéfu české křídové pánve a 

erozní limit křídových sedimentů.
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Obr. 3.1: Mapa reliéfu české křídové pánve sestavená pomocí modelu stínového a výškových hladin.
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Ralská pahorkatina
Ralská pahorkatina je na sv. je ohraničena ještědsko-kozákovským hřbetem, na jv. 

plynule přechází do Jizerské tabule a na z. pozvolna klesá k Labi. Nejvyšším vrcholem je 

Ralsko,  zakončený  suťovým  kuželem.  Podloží  je  budováno  kvádrovými  pískovci  s 

kaňonovitými údolími  a četnými erozními tvary.  Další  krajinné dominanty oblasti  jsou 

vypreparované čedičové, znělcové a trachytové horniny (INTERNET 2; INTERNET 3).

Jičínská pahorkatina
Jičínská  pahorkatina  leží  na  západ  od  řeky  Jizery.  Jde  o  členitou  pahorkatinu  s 

množství kuest, hřbetů, kotlin, brázd a se skalními městy Hrubá skála a Prachovské skály z 

kvádrových pískovců.  Skalní  města  dokládají  tektonické  porušení  oblasti,  jsou na nich 

patrné směry zlomových linií a puklinových systémů (obr.  3.2, obr.  3.3). V oblasti jsou 

rozptýlené průniky drobných těles bazaltoidních hornin (INTERNET 2; INTERNET 3).
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Obr. 3.2: Systémy křehkého porušení ve skalním městě Hrubá skála (INTERNET 4).

Obr. 3.3: Systémy křehkého porušení ve skalních útvarech Prachovských skal (INTERNET 4).
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Dolnooharská tabule
Tabule  má  ráz  členité  pahorkatiny,  reliéf  je  převážně  destrukčního  charakteru  s 

denudačními  plošinami  na  zlomech.  Ve  v.  a  sv.  části  je  typický  akumulační  reliéf 

pleistocenních říčních teras a údolních niv, z. část tvoří pokleslá kra Hazmburské tabule s 

typickými strukturně-denudačními plošinami a hřbety (INTERNET 3). 

Jizerská tabule
Jizerská  tabule  je  členitá  pahorkatina  s  reliéfem strukturně-denudačních  plošin  a 

zarovnaných povrchů bez vodních toků, která v západní části přechází do hlubokých údolí.  

Podloží tvoří vápnité slínovce a jílovce (INTERNET 3).

Středolabská tabule
Středolabská tabule tvoří plochou pahorkatinu při středním toku Labe, dolní Vltavy, 

Doubravy a Mrliny.  Reliéf tvoří plošiny,  roviny, kotliny a nízké říční terasy.  Čáslavská 

kotlina tvoří při úpatí Železných hor tektonickou sníženinu, která leží zčásti na turonských 

slínovcích, zčásti na krystalinických horninách (INTERNET 3).

Východolabská tabule
Východolabská tabule je plochá pahorkatina v povodí Labe a Cidliny. Reliéf tvoří 

pleistocenní  terasy  a  eolické  sedimenty.  Nejvyšším  vrchem  je  svědecká  plošina  krytá 

říčními štěrky a písky zvaná Na šancích (INTERNET 3).

Orlická tabule
Orlická  tabule  je  plochá  pahorkatina  v  povodí  Orlice,  Úpy a  a  Metuje.  Tvoří  ji 

pleistocenní a eolické sedimenty, které leží na podloží tvořeném slínovci a jílovci svrchní 

křídy (INTERNET 3).

Svitavská pahorkatina
Svitavská pahorkatina leží v povodí Orlice, Loučné, Chrudimky a Svitavy. Tvoří ji 

členitá  vrchovinná  pahorkatina  z  pelistocenními  fluviálními  a  eolickými  sedimenty  s 

lokalitami neogenních sedimentů. Pro oblast jsou typické kuesty (INTERNET 3).

Děčínská vrchovina
Děčínské  vrchoviny  spadá  pod  CHKO  Labské  pískovce.  Charakteristické  jsou 

tektonické údolí, kaňony a skalní města. Na území vrchoviny leží České Švýcarsko. Na 

skalních útvarech je patrný průběh puklinových systémů (obr. 3.4).
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Broumovská vrchovina
Broumovská  vrchovina  je  členitá  vrchovina  uvnitř  vnitrosudetské  pánve.  V  této 

oblast  se  nacházejí  skalní  města  Adršpašsko-teplické  skály  a  Broumovské  stěny.  Na 

obnažených skalách jsou patrné puklinové systémy (obr 3.5).
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Obr. 3.5: Letecké snímky skalních útvarů Adršpašsko-teplických skal (INTERNET 4).

Obr. 3.4: Letecký snímek skalních útvarů Českého Švýcarska (INTERNET 4).
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Obr. 3.6: Geomorfologie České tabule (INTERNET 1)

Tabulka 1: Geomorfologické členění české křídové pánve (BALATKA, KALVODA 2006).

VI Česká tabule

VIA Severočeská tabule VIA-1 Ralská pahorkatina
VIA-2 Jičínská pahorkatina

VIB Středočeská tabule
VIB-1 Dolnooharská tabule
VIB-2 Jizerská tabule
VIB-3 Středolabská tabule

VIC Východočeská tabule
VIC-1 Východolabská tabule
VIC-2 Orlická tabule
VIC-3 Svitavská tabule

III Krušnohorská subprovincie IIIA Krušnohorská hornatina IIIA-3 Děčínská vrchovina

IV
IVA Krkonošská oblast IVA-2 Lužické hory
IVB Orlická oblast IVB-1 Broumovská vrchovina
IVB IVB-3 Podorlická pahorkatina

Krkonošsko-jesenická 
subprovincie
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 4 Metody morfotektonické analýzy
Morfotektonická analýza je oborem strukturní geomorfologie, který srovnává vztahy 

mezi morfostrukturami a tvary reliéfu. Morfostruktura zahrnuje litologii hornin, vliv starší 

tektoniky,  vlastnosti  hornin  (například  fyzikální,  chemické,  a  podobně).  Při  provádění 

morfotektonické  analýzy je  důležité  komplexně vyhodnotit  tektonické poměry zájmové 

oblasti.  Interpretace  zlomové  sítě  pomocí  morfotektonické  analýzy  je  založena  na 

vizuálním posouzení  reliéfu  a  předpokládá  co  největší  shodnost  digitálního  modelu  se 

skutečným průběhem reliéfu. Relevantnost takové analýzy závisí na přesnosti digitálního 

modelu  reliéfu,  na  vhodnosti  využitých  metod  a  na  subjektivním  posouzení  oblasti 

interpretátorem (JELÍNEK 2008).

 4.1 Digitální modely reliéfu
Pro  potřeby  analýzy  je  třeba  terén  nahradit  jeho  zjednodušeným zobrazením.  V 

morfotektonické  analýze  bude  tímto  zjednodušeným  zobrazením  tzv.  DMR,  digitální 

model  reliéfu,  který  reprezentuje  vybrané  území  na  základě  použitých  dat  a  jejich 

interpolačního  algoritmu  (RAPANT 2006).  Modely  lze  na  základě  zobrazovaných  prvků 

rozdělit na digitální model reliéfu (Digital Terrain Model), který neobsahuje prvky pevně s 

reliéfem, digitální model povrchu (Digital Surface Model) zobrazující reliéf včetně prvků s 

ním spojených, digitální výškový model (Digital Elevation Model) reprezentující povrch 

pomocí  pravidelné  sítě  výškových  bodu  a  digitální  model  krajiny (Digital  Landscape 

Model) propojujícího předchozí modely (RAPANT 2006).

Vstupní data, jejich získáváni a přesnost
První  zásadní  krok  ve  vytváření  digitálního  modelu  reliéfu  je  volba  vhodných 

zdrojových dat a způsobu získávání těchto údajů. K vytvoření přesného digitálního modelu 

je zapotřebí nekonečného počtu bodů a k tomu je zapotřebí nekonečnou datovou kapacitu 

(KRCHO 1990).  V  dnešní  době  se  nejčastěji  využívá  přímých  geodetických  měření, 

digitalizují  se  topografické  mapy  nebo  se  pomocí  stereoskopie  interpretují  snímky 

dálkového  průzkumu  Země  (JELÍNEK 2008).  Dalšími  metodami  jsou  například  laserové 

skenování LIDAR nebo měření pomocí GPS (RAPANT 2006).
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Přesnost  modelu  reliéfu závisí  na druhu model,  na  hustotě  a  přesnosti  vstupních 

údajů,  na  zvoleném  datovém  modelu,  na  zvolené  interpolační  metodě  (JELÍNEK 2008), 

významným  faktorem  ovlivňujícím  kvalitu  digitálního  modelu  reliéfu  je  samotný 

interpretátor.

Datové modely
Pro vytváření digitálních modelů terénu je potřeba nemalého množství údajů a jejich 

množství  ovlivňuje  kvalitu  vytvářeného  modelu.  Při  nedostatku  vstupních  dat  se  přes 

vhodně zvolenou interpolační metodu nedá očekávat přesný model. Při získávání dat se 

nasbírá ohromné množství  údajů,  které je třeba uspořádat a vytvořit  mezi  jednotlivými 

údaji  vazby.  K  tomuto  účelu  slouží  datové  modely. Nejčastěji  využívanými  datovými 

modely jsou GRID, lattice, TIN, vrstevnice a plátový model (RAPANT 2006). 

Model GRID je tvořen čtvercovou maticí bodů, kde jeden bod matice reprezentuje 

čtvercovou plochu s konstantní hodnotou, tento typ je také označován jako rastr. Datový 

model lattice, neboli mřížka, je reprezentován body s hodnotou platnou pouze pro daný 

bod. Model TIN tvoří nepravidelná síť rovinných trojúhelníků a někdy je označován jako 

vektorový. Vrstevnicový datový model je jedním z nejrozšířenějších a nejdostupnějších 

modelů.  Poslední  je  zmíněný  plátový  model  nahrazující  terén  trojúhelníkovými, 

čtyřúhelníkovými nebo obecnými pláty (RAPANT 2006).

Interpolační metoda
Sestavení digitálního modelu reliéfu předpokládá využití interpolační metody, která 

co  nejlépe  zachycuje  průběh  terénu,  při  co  nejmenším  objemu  dat  (JELÍNEK 2003). 

Interpolačními  metodami se  zjišťují  hodnoty  v  místech,  kde  nebyly  naměřeny.  Ideální 

metoda  neexistuje,  interpolace  je  do  značné  míry  závislá  na  vstupních  datech,  jejich 

prostorové distribuci a také na charakteru zobrazovaného reliéfu (RAPANT 2006).

V první kroku volby interpolační metody se porovná výsledek interpolační metody s 

mapovými  podklady  (JELÍNEK 2008).  V  druhém  kroku  výběru  interpolační  metody  se 

provede  „bumerangový“  test,  jehož  principem  je  zjištění  absolutního  rozdílu  mezi 

interpolovanou hodnotou v místě dostupných dat se vstupní hodnotou a bez použití této 

hodnoty.  Tento  propočet  se  provede  pro  všechny  vstupní  data  a  výsledný  součet  je 
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kritériem pro výběr interpolační metody (STANĚK 1999).

Vybraná  interpolační  metoda  musí  vytvořit  model,  který  co  nejpřesněji  splňuje 

podmínky zobrazení průběhu povrchu bez ohledu na jeho členitost (model musí splňovat 

podmínky v členitém terénu s množstvím vstupních bodů, v rovinatém terénu s menším 

množstvím  vstupních  bodů,  i  v  terénu  kde  členitý  reliéf  náhle  přehází  do  rovinatého 

terénu).  Digitální  model  musí  přesně  zobrazovat  všechny náhlé  změny reliéfu  (JELÍNEK  

2008).

Nejrozšířenějšími  interpolačními  metodami  při  modelování  geologických  objektů 

jsou metody spojité a hladké plochy,  krigování,  metoda inverzních vzdáleností,  metoda 

přirozeného okolí,  metoda radiálních funkcí  a metoda triangulace s  lineární  interpolací 

(STANĚK 2005).

Použité digitální modely
V práci byl využit digitální model terénu zkonstruovaný na základě dat z digitálního 

modelu území DMÚ25, vytvořený vojenským topografickým ústavem VTOPÚ Dobruška. 

Model byl vytvořen v souřadném systému Transverse Mercator Pulkovo 1942, vrstevnice 

mají  ekvidistantu  5m  a  informačně  odpovídá  topografické  mapě  1:25  000.  Dalším 

využitým  modelem  je  digitální  elevační  model,  vytvořený  na  základě  radarových 

družicových  dat  s  rozlišením 30“  (GTOPO30),  pořízených  aparaturou  SAR (Synthetic 

Aperture Radar) Geologickou službou Spojených států (USGS).

Analýza DMR
Digitální modely nacházejí v poslední době široké uplatnění ve všech oborech lidské 

činnosti. Význam modelů spočívá v analýzách terénu, které poskytují informace o krajině. 

Množství analýz digitálních modelů se stále rozšiřuje, informace jsou získávány dvěma 

způsoby, grafickou vizualizací nebo kvantitativní analýzou (JELÍNEK 2003).

Podle práce CLARKE (1995) byly vybrány nejčastější morfometrické analýzy (JELÍNEK  

2003).  Pomocí  analýzy  směru,  velikosti  sklonu  a  délky  svahu  se  vypočítává  spádový 

model. Spád je dán směrem a velikostí vektoru, orientace je úhel normálového vektoru od 

severu  ve  směru  hodinových  ručiček.  Tento  model  obsahuje  množství  informací 

souvisejících  s  erozí  reliéfu,  slouží  k  určení  tektonicky  založených  svahů  nebo  k 
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vyhodnocení rizika sesuvu svahu. Běžným typem analýzy jsou objemové výpočty, které 

slouží například pro výpočet zásob ložisek nerostných surovin, objemu vody v kolektoru, 

objemu vytěžené horniny v zářezech nebo objemu skládek a výsypek (SIEGLE ET AL. 1992 IN  

JELÍNEK 2003). Pro potřeby navigace, průzkumu, stavbu vysílačů, radarů a pozorovatelen se 

provádějí  analýzy  viditelnosti  (RAPANT 1996).  V hydrogeologii  se  z  digitálních  modelů 

reliéfu stanovují charakteristiky povodí, nebo z nich lze vypočítat pravděpodobnou podobu 

odtokové sítě (JELÍNEK 2003).

Významné body reliéfu indikují  hrany významné pro vytváření  přesného modelu 

reliéfu. Patří sem například hřbety, údolnice, dna depresí a podobně. V geologii se digitální 

modely uplatňují v hydrogeologii pro řešení rizik a sanací, ložiskové geologii pro výpočet 

zásob, v geofyzice pro modelování fyzikálních polí, ve strukturní geologii pro hodnocení 

geologických rozhraní (JELÍNEK 2003).

Vizualizace digitálních modelů reliéfu
Výsledky  analýz  se  prezentují  nejčastěji  graficky,  vizualizace  výsledků  je  velmi 

důležitá pro pochopení problému. Grafický výstup slouží ke kalibraci výsledků, k opravě 

vstupních  bodů i  k  interpretaci  výsledků.  V dnešní  době,  díky rozvoji  softwarových a 

hardwarových prostředků, můžeme využívat 3D vizualizaci, animace, nebo fotorealistické 

pohledy (JELÍNEK 2003).

Vrstevnicové  modely  jsou  hojně  využívanou  technikou  kvantitativní  vizualizace, 

izolinie  spolehlivě  reprezentují  zobrazovanou  plochu,  neposkytují  ovšem  perspektivní 

prostorový vjem. Výškový model rozděluje zobrazovanou plochu podle výšek na třídy a 

každé třídě je přiřazen barevný odstín. Principem stínovaného modelu reliéfu je nasvícení 

terénu jedním zdrojem pod určitým úhlem a azimutem, vhodným nastavením lze docílit 

zvýraznění  prvků  reliéfu.  Stínované  modely  jsou,  pro  svou  zdánlivou  perspektivu, 

označovány jako pseudoprostorové zobrazení. Zmíněné vizualizace se mnohdy navzájem 

kombinují,  využívá  se  například  spojení  digitálních  modelů  s  plánem  říční  sítě,  s 

geologickými mapami a podobně (JELÍNEK 2003).

2009/2010 26



Jakub Šafránek : Strukturní a morfotektonická analýza České křídové pánve

Prvky reliéfu významné pro morfotektonickou analýzu
Digitální model reliéfu a jeho analýzy jsou v diplomové práci podkladem pro určení 

tektonického porušení české křídové pánve. Na základě morfologie reliéfu se identifikují 

zlomy a  pukliny  (JELÍNEK 2003).  Identifikace  probíhá  vizuálním porovnáním reliéfu,  je 

velmi důležité použít vhodně upravených výstupů. Vhodné je například využití kombinace 

stínovaného reliéfu a výškového modelu. Všímáme si nespojitostí terénu, které by mohl 

naznačovat  existenci  zlomů.  Významné  indikátory  na  přítomnost  zlomů  jsou  graficky 

zobrazeny na obrázku 4.1. Následující prvky slouží k určování zlomů (JELÍNEK 2003):

• Přímý průběh roviny zlomu je nejčastějším indikátorem zlomu. Na zlomové linii 

jsou tektonická údolí oddělená hřbety se sedlem v místě potenciálního zlomu.

• Náhlý a výrazný stupeň v reliéfu je rovněž významný indikátor zlomu, projevuje se 

jako přímý průběh okrajového zlomu omezující výškově odsazené tektonické kry. 

• Lineární průběh báze svahu je spojen se srázem omezující významná údolí. Báze 

svahu může být skryta vlivem deluviálních sedimentů nebo náplavových kuželů, 

svahy mohou být rozbrázděny erozními rýhami.  Někdy může být přímý průběh 

báze svahu způsoben kvesty, je proto důležité rozlišit tektonicky založené svahy.

• Výskyt okrajových doprovodných zlomů, které doprovázejí regionálně významné 

tektonické linie.  Údolí  nejsou vázána na jediný zlom, ale sledují  průběh zlomů, 

které tento systém utvářejí. Některé zlomy mohou být k řídícímu zlomu antitetické.

• Přerušené a odsazené hřbety se vyskytují v linii tektonického údolí na příčný hřbet, 

bývají doprovázeny zlomovou plochou ve tvaru dvou překrytých trojúhelníků.

• Průběh a tvar údolí říční sítě se řídí podle zlomové sítě. Na zlom upozorňuje náhlá 

změna směru toku, opakování stejných směrů toku nebo přítomnost toku.
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Obr. 4.1: Identifikátory zlomových linií v různých typech reliéfu (JELÍNEK 2003).
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 4.2 Metodický postup
Morfotektonická  analýza  poskytuje  informace  o  průběhu  zkoumaného  reliéfu. 

Úkolem metod morfotektonické analýzy je nalezení prvků dokazujících tektonický původ 

reliéfu. Morfotektonická analýza digitálního modelu reliéfu je rychlý analytický prostředek 

pro  vyhodnocování  morfometrikých  údajů.  Metodika  morfotektonické  analýzy,  kterou 

použil a popsal JELÍNEK (2008), byla pro potřeby této práce doplněna o další kroky:

1. Soubor morfometrických metod
◦ model výškových hladin s vrstevnicovým plánem
◦ model sklonitosti svahů
◦ model expozice svahů ke světovým stranám
◦ stínový model reliéfu

2. Doplňkové analýzy
◦ soubor leteckých snímků reprezentativních oblastí s výchozy skalních útvarů
◦ mapa úplných bouguerových anomálií
◦ mapa gravimetrických gradientů

3. Soubor směrových analýz liniových objektů
◦ směrová analýza morfolineamentů interpretovaných z modelu výškových hladin
◦ směrová analýza morfolineamentů interpretovaných z modelu sklonitosti svahů
◦ směrová analýza morfolineamentů interpretovaných z modelu expozice svahů ke 

světovým stranám
◦ směrová analýza morfolineamentů interpretovaných ze stínového digitálního 

modelu reliéfu
◦ směrová analýza gravimetrických lineamentů interpretovaných z mapy úplných 

bouguerových anomálií
◦ směrová analýza gravimetrických lineamentů interpretovaných z mapy tíhových 

gradientů
◦ směrová analýza puklinových systémů interpretovaných ze souboru leteckých 

snímků
4. Srovnávací morfotektonická analýza

Interpretace probíhala v několika fázích. V první fázi byly vytvořeny sítě lineamentů. 

Tyto  liniové  objekty  se  v  jednotlivých  modelech  liší,  protože  nezobrazují  stejnou 

informaci.  Ve  druhé  fázi  byly  vzájemně  posouzeny  výsledné  sítě  lineamentů  a  byla 

provedena směrová analýza pro jednotlivé skupiny liniových objektů.  Získané růžicové 

diagramy byly vzájemně posouzeny a porovnány s průběhem říční sítě. Informace získané 

ze směrové analýzy lineamentů a říční sítě byly porovnány s výsledky analýzy puklin z 
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vybraných  zájmových  oblastí.  Na  závěr  byly  pomocí  srovnávací  analýzy  porovnány 

výsledky  předcházejících  analýz.  Srovnávací  analýza  slouží  k  dodatečnému  ověření 

věrohodnosti  interpretovaných  údajů.  Získané  lineamenty  ještě  nemusí  být  zónami 

křehkého porušení,  lineamenty mohou být  ovlivněny selektivní  erozí  hornin,  výskytem 

litologických rozhraní,  gravitačními deformacemi, hřbetnicemi, a podobně. V závěrečné 

fázi se z výsledné sítě lineamentů vyloučí ty, které nebyly strukturní analýzou potvrzeny 

(JELÍNEK 2008). Schéma morfotektonické analýzy je na obrázku 4.2.
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Obr. 4.2: Schéma morfotektonické analýzy\
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Metody morfometrické analýzy
Mezi morfometrickými a genetickými formami existuje vzájemný vztah. Povrchové 

tvary mají matematicky vyjádřitelnou geometrii, ze které je možno vyjádřit morfometrické 

veličiny  reliéfu  (KRCHO 1990).  Metody  morfometrické  analýzy  umožňují  velmi  rychle 

analyzovat reliéf a provádět různé kvantitativní analýzy svahových charakteristik  (BLOOM  

1998). Zjišťované parametry jsou vykreslovány buď do základních geomorfometrických 

map  nebo  do  map  doplňkových.  Základní  morfometrické  mapy  jsou  například  mapa 

sklonitosti reliéfu, expozice svahů ke světovým stranám; doplňkové mapy jsou například 

mapa relativních výšek, mapa hloubek údolí a podobně (JELÍNEK 2003).

Výškový model
Tento  model  umožňuje  interpretovat  morfolineamenty  na  rozhraní  dvou  výškově 

odlišných  bloků.  Při  zvolení  vhodného  intervalu  izolinií  výškových  hladin  a  vhodné 

barevné škály, vystupují morfolineamenty přímo z modelu. Barevná škály byla pro vyšší 

kontrast zvolena v odstínech modré a hnědé (obr. 4.3).
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Obr. 4.3: Digitální model reliéfu zobrazený jako model výškových hladin.
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Model sklonitosti svahů
Ze sklonu svahu se dá usuzovat na jeho genezi. Podle BLOOMA (1998) jsou svahy se 

sklonem nad 70° vzniklé pochody mladé tektoniky, svahy se sklonem kolem 30° vznikly 

vlivem starší tektoniky a byly modelovány erozí. Svah s úklonem méně než 25° za jiný než 

tektonický (AHNERTA IN JELÍNEK 2008). Příklad použitého modelu sklonu svahů s interpretací 

je na obr. 4.4.

Model expozice svahů ke světovým stranám
Mapa  expozice  svahů  ke  světovým  stranám  poskytuje  přibližnou  představu  o 

průběhu reliéfu a zón křehkého porušení. Morfolineamenty se kladou do míst, kde reliéf 

náhle mění svou orientaci. Předpokládané zóny křehkého porušení se budou vyskytovat v 

místech  údolí  a  depresí,  v  tzv  údolnicích.  Protože  může  být  svah  modelován  mnoha 

procesy, nejsou vykreslené morfolineamenty vlastní zlomy a je potřeba je konfrontovat s 

ostatními analýzami (JELÍNEK 2008). Použitý model expozice svahů ke světovým stranám je 

na obrázku  4.5, legenda k modelu je vyznačena ve směrové růžici,  v růžici jsou směry 

expozice zbarveny příslušnými barvami.
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Obr. 4.4: Digitální model reliéfu zobrazený jako model sklonitosti svahů.

Sklon svahu [°]
0 - 2 ... rovina

2,01 - 5° ... mírně skloněný svah

5,01 - 9° ... skloněný svah

9,01 - 15° ... značně skloněný svah

15,01 - 25 ... příkrý svah

25,01 - 45° ... sráz
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Stínový model
Pomocí  nasvícení  digitálního  modelu  reliéfu  lze  dosáhnout  zvýraznění 

morfolineamentů kolmých na směr nasvícení. Směr nasvícení byl zvolen SV-JZ, ve směru 

jizerské zlomové zóny. Tento model je vhodné kombinovat s modelem výškových hladin, 

čímž lze dosáhnout  snadnější  interpretace morfolineamentů  (JELÍNEK 2008).  Pro potřeby 

této práce byl volen stínový model s azimutem 45° a výškovým stupněm 35° (obr. 4.6).
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Obr. 4.5: Digitální model reliéfu zobrazený jako model expozice svahů ke světovým stranám.
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Doplňkové analýzy
Jako  doplňkových  analýz  bylo  v  práci  využito  leteckých  snímků  dostupných na 

portálu  http://geoportal.cenia.cz/,  mapy  úplných  boguerových  anomálií  vytvořených 

firmou  Geofyzika  a.s.  Brno  a  mapy  tíhových  gradientů   vytvořené  rovněž  firmou 

Geofyzika a.s. Brno.

Letecký snímek
V oblasti české křídové pánve se vyskytuje několik výrazných skalních měst. Pomocí 

leteckého snímkování je možno na skalních útvarech vyhodnotit puklinové systémy. Na 

snímcích se sleduje puklinová stavba odkrytých skalních útvarů. Pro potřeby této práce 

byly využity snímky skalních měst Český ráj, České Švýcarsko, Aršpašsko-teplických a 

Broumovských  skal  a  skalních  útvarů  v  okolí  Děčínského  sněžníku.  Puklinatost  byla 

interpretována vizuálním posouzením leteckých snímků s rozlišením 0,5m na pixel.
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Obr. 4.6: Digitální model reliéfu zobrazený jako stínový model.
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Gravimetrické mapy
Pro  úáčely  diplomové  práce  byla  využita  mapa  úplných  bouguerových  anomálií, 

sestavená  pro  redukční  hustotu  2670kg.m-3.  Interpretace  gravimetrických  lineamentů 

probíhala pomocí stínové mapy doplněné pro přehlednost o mapu izolinií. Příklad použité 

mapy je na obrázku 4.7. Mapa tíhových gradientů byla sestavena na základě mapy úplných 

bouguerových anomálií, příklad mapy tíhových gradientů je na obrázku 4.8.
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Obr. 4.7: Mapa úplných bouguerových anomálií.

Obr. 4.8: Mapa tíhových gradientů.



Jakub Šafránek : Strukturní a morfotektonická analýza České křídové pánve

Směrová analýza
Směrová  analýza  slouží  k  zjištění  dominantních  směrů  interpretovaných 

morfolineamentů.  Zjištěné hodnoty byly interpretovány pomocí růžicových diagramů, k 

tomuto  účelu  byla  využita  programová  extenze  ESRI  ArcMap,  vyvinutá  na  VŠB-TU 

Ostrava  (JELÍNEK ET AL.  2005).  Extenze  je  ovládána  pomocí  formuláře,  do  kterého  se 

zadávají  vstupní  data  vyhodnocovaných lineamentů,  polygon ohraničující  analyzovanou 

oblast,  minimální délka analyzovaného úseku, parametry růžicového diagramu. Extenze 

umožňuje provádět směrovou analýzu a vytvářet růžicové diagramy  (JELÍNEK 2008).  Pro 

potřeby analýzy byl zvolen interval o velikosti 15°.
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Obr. 4.9: Dialogové okno pro nastavení parametrů směrové analýzy (JELÍNEK ET AL. 2005).
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Srovnávací analýza
V  poslední  fázi  morfotektonické  analýzy  byly  výsledky  získané  předchozími 

analýzami  porovnány.  Mezi  lineamenty  se  hledají  návaznosti  a  vyřazují  se  ty,  které 

nevyhovují. V závěru se vyčlení výrazná tektonická pásma a předpokládané zóny křehkého 

porušení.  Pro  porovnání  byla  využita  tabulka  růžicových  diagramů  získaných  z 

interpretace  morfometrických  a  gravimetrických  modelů.  Výsledek  byl  porovnán  s 

průběhem říční sítě a se systémy puklin získanými z leteckých snímků. Výsledné zóny 

křehkého porušení by měly být co nejnázornější a nejjednodušší (JELÍNEK 2008).

 4.3 Vstupní data, využité programové prostředky
Stěžejní část práce byla prováděna v prostředí ESRI ArcDesktop 9.2, do kterého byla 

přidána extenze pro směrovou analýzu a vytváření růžicových diagramů  (JIRKA IN JELÍNIK  

2008). V prostředí ArcDesktop byly provedeny morfometrické analýzy a interpretovány 

morfolineamenty. K vytváření modelů a analýz byl použit digitální model reliéfu v měřítku 

1:25 000, vytvořený na základě (DMÚ25) vojenským topografickým ústavem v Dobrušce 

a  digitální  model  terénu GTOPO30,  vytvořený USGS pomocí  družicového snímkování 

aparaturou SAR s rozlišením 30“.  Dalším zdrojem dat  byl  Atlas  map České republiky 

GEOČR500. Vrstva říční sítě byla získána od výzkumného ústavu vodohospodářského T. 

G. Masaryka. Gravimetrické mapy vytvořila Geofyzka a.s., Brno.
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 5 Morfotektonická analýza
Popsaná  metodika  byla  aplikována  na  českou  část  křídové  pánve.  Oblast  byla 

rozdělena na 14 vyhodnocovacích bloků, které byly vymezeny na základě několika kritérií. 

Prvním kritériem byla mapa kerné tektoniky české křídové pánve s vymezením zakleslých 

a vyzdvižených celků (obr. 5.1). Dalšími kritérii byly model expozice svahů ke světovým 

stranám kombinovaný s modelem sklonitosti reliéfu a průběh hlavních zlomových linií v 

české křídové pánvi. Vymezené polygony jsou zobrazeny na obrázku 5.2.

Morfotektonická  analýza  v  české  křídové  pánvi  byla  prováděna  detailněji  než  je 

zobrazení  analýz  v  přílohách,  proto  mohou  morfolineamenty  v  přílohových  mapách 

zanikat.
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Obr. 5.1: Schema kerné tektoniky české křídové pánve, mínusem jsou označeny zakleslé kry a plusem  
jsou označeny vyzdvižené kry (GRYGAR, NEPUBLIKOVÁNO).
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Obr. 5.2: Vymezení kvazihomogenních bloků pro úsekovou morfotektonickou a strukturní analýzu.
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 5.1 Směrová analýza morfolineamentů interpretovaných z  
modelu výškových hladin
Ze směrové analýzy morfolineamentů interpretovaných z modelu výškových hladin 

vyplývají v české křídové pánvi ortogonální směry morfolineamentů (obr. 5.4).

V západní části pánve se výrazně projevuje oherský rift, morfolineamenty se směrem 

oherské tektonické zóny protíná systém morfolieamentů se směrem SSZ-JJV. Dobře patrné 

jsou  tyto  směry  v  blízkém  okolí  českého  středohoří  (zejména  blok  1,  méně  blok  2). 

Jihovýchodně od Českého středohoří je v morfolineamentech patrná změna směru, hlavní 

směr je  zde S-J  a  ten protínají  morfolineamenty oscilující  kolem směru Z-V (blok 3). 

Změna směru je důsledkem vzájemným vlivem oherské a labské tektonické zóny (ULIČNÝ  

ET AL. 2009) a stáčení oherské zóny. V okolí Roudnice a Mělníku (blok 4) je nejvýraznější 

směr  morfolineametů  shodný se směrem jizerské  zlomové zóny a  tento  směr  protínají 

méně výrazné morfolineamenty se směrem Z-V. Příklady interpretace jsou na obrázku 5.3.
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Obr. 5.3: Příklady interpretace morfolineamentů z modelu výškových hladin kombinovaného se  
stínovým modelem. Na obrázku vlevo je kra na západ od jizerské zlomové zóny, na obrázku vpravo je  

oblast v okolí skalních měst České Švýcarsko a Děčínského Sněžníku.
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Obr. 5.4: Směrová analýza morfolineamentů interpretovaných z modelu výškových hladin.
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V centrální části pánve, v okolí řeky Jizery, se výrazně projevuje jizerská tektonická 

zóna.  V  kře  západně  od  jizerského  zlomu  jsou  morfolineamenty  shodné  s  labskou  a 

jizerskou tektonickou zónou doprovázeny morfolineamenty oscilujícími kolem směru Z-V 

(blok 5). V kře východně od jizerského zlomu protínají jizerský směr morfolineamenty se 

směrem Z-V (blok 6), případně jsou doprovázeny morfolineamenty se směrem S-J (blok 

8). Dále zde mají morfolineamenty směr labské tektonické zóny (blok 9). V okolí Kutné 

Hory dominují směry jizerské zlomové zóny a morfolineamenty směru Z–V jsou druhotné 

(blok 7).

Východní část pánve je charakteristická ortogonálním systémem morfolineamentů s 

dominantním směrem Z-V a druhotným směrem S-J (blok 10), případně se směry ZJZ-

VSV a S-J (blok 11). V nejvýchodnější části pánve je dominantní směr morfolineamentů 

SSZ-JJV doprovázený linenamenty se směrem Z-V (blok 13) nebo kolem tohoto směru 

morfolineamenty  oscilují  (blok  12).  Charakteristická  je  pro  tuto  oblast  vyšší  členitost 

reliéfu. V severovýchodním výběžku pánve, v oblasti CHKO Broumovsko, se projevuje 

hronovsko-poříčská tektonická zóna, morfolineamenty se orientují hlavně do směru SZ-JV 

a tento směr protínají druhotné morfolineamenty směru JZ-SV (blok 14).

 5.2 Směrová analýza morfolineamentů interpretovaných z  
modelu sklonitosti svahů
Ve směrové analýze morfolineamentů z modelu sklonitosti svahů jsou nejvýraznější 

směry  shodné  s  labskou  tektonickou  zónou  (obr.  5.6).  V  pánvi  dominuje  směr 

morfolineamentů SZ-JV a tento směr v mnoha částech pánve protínají morfolineamenty 

jizerského směru. Detaily interpretace morfolineamentů jsou na obrázku 5.5.

Na západě, v okolí Českého středohoří, jsou tři hlavní směry morfolineamentů. První 

směr  je  shodný  s  labským lineamentem  a  nejvýrazněji  se  projevuje  v  okolí  Českého 

Švýcarska  (blok  2)  a  Litoměřic  (blok  1).  Druhý  směr  se  nejvíce  projevuje  na  severu 

Českého středohoří (blok 2) a je shodný se směrem oherské zlomové zóny. Třetí směr Z-V 

je  výsledkem stáčení  tepelsko-saskodurynské  sutury.  V celé  oblasti  oherského  riftu  je 

ortogonální charakter křehkého porušení s  hlavními směry SZ-JV a SV-JZ. V blízkosti 

2009/2010 42



Jakub Šafránek : Strukturní a morfotektonická analýza České křídové pánve

Mělníku a Roudnice nad Labem, oscilují morfolineamenty kolem směru labské tektonické 

zóny (blok 4).

V  centrální  části  pánve  je  dominantní  směr  morfolineamentů  shodný  s  labskou 

tektonicko zónou. V kře východně od jizerské tektonické zóny má ortogonální systém směr 

labského lineamentu a směr S-J (blok 6). V okolí Kutné Hory je směr morfolineamentů 

shodný s jizerskou a labskou tektonickou zónou (blok 7). Ve zbytku centrální části pánve 

jsou morfolineamenty orientovány do směru SZ-JV, místy kolem tohoto směru oscilují 

(blok 9) nebo mají směr Z-V (blok 10).

Ve východní a severovýchodní části pánve, v okolí Železných hor, Orlických hor a 

na Broumovsku, je v interpretovaných morfolineamentech patrné jiné založení zlomů, a to 

ve směru SSZ-JJV. V orlické brázdě je tento směr doprovázen výrazným směrem Z-V 

(blok 13), v ostatních částech na východě české křídové pánve oscilují lineamenty kolem 

směru Z-V (blok 11, 12 a 14).
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Obr. 5.5: Příklady interpretace morfolineamentů z modelu sklonitosti reliéfu kombinovaného se  
stínovým modelem. Na obrázku vlevo je kra na západ od jizerské zlomové zóny, na obrázku vpravo je  

oblast v okolí skalních měst České Švýcarsko a Děčínského Sněžníku.
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Obr. 5.6: Směrová analýza morfolineamentů interpretovaných z modelu sklonitosti svahů.
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 5.3 Směrová analýza morfolineamentů interpretovaných z  
modelu expozice svahů ke světovým stranám
V  morfolineamentech  interpretovaných  na  základě  modelu  expozice  svahů  ke 

světovým stranám převažují  morfolineamenty se směrem shodným s labskou zlomovou 

zónou (obr. 5.8). Detaily interpretace morfolineamentů jsou na obrázku 5.7.

V západní  části  pánve,  v  okolí  Českého středohoří,  je  dominantní  směr labského 

lineamentu  (blok  1).  V okolí  Mělníku mají  morfolineamenty orientaci  Z-V a  SSZ-JJV 

(blok 4). Směr oherské tektonické zóny a směr S-J se projevuje v okolí Českého Švýcarska 

a  další  směry,  které  této  oblasti  mají  orientaci  shodnou s  jizerskou zlomovou zónou a 

orientaci Z-V (blok 2). Jihovýchodně od Českého středohoří je dominantní směr shodný s 

labskou zlomovou zónou a projevuje  se  zde rovněž  druhotný směr shodný s jizerskou 

tektonickou zónou (blok 3).

V centrální  části  pánve jsou morfolineamenty orientovány převážně podle labské 

tektonické  zóny (blok  7,  5),  v  kře  východně od jizerské  zlomové zóny (blok  6)  a  na 

jičínsku, mladoboleslavsku a poděbradsku (bloky 8 a 9) protínají labský směr druhotné 

morfolineamenty jizerského směru. 
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Obr. 5.7: Příklady interpretace morfolineamentů z modelu orientace sklonu svahu ke světovým stranám  
kombinovaného se stínovým modelem. Na obrázku vlevo je kra na západ od jizerské zlomové zóny, na  

obrázku vpravo je oblast v okolí skalních měst České Švýcarsko a Děčínského Sněžníku.
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Obr. 5.8: Směrová analýza morfolineamentů interpretovaných z modelu expozice svahů ke světovým stranám.
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Ve  východní  části  pánve  je  rovněž  výrazný  labský  směr,  dokonce  i  v  podhůří 

Orlických  hor  a  na  Broumovsku  (bloky  12,  13,  14),  kde  jsou  směry  v  předchozích 

modelech  odlišné.  Rozdílné  je  okolí  Železných  hor  (blok  11),  kde  jsou  dominantní 

morfolineamenty  orientovány  do  směru  SSZ-JJV  a  tento  směr  protínají  dvojí 

morfolineamenty, první jsou shodné s jizerskou tektonickou zónou a druhé mají směr Z-V.

 5.4 Směrová analýza morfolineamentů interpretováných ze  
stínového modelu
V západní  část  jsou orientovány podle oherského riftu  a  labské zlomové zóny,  v 

centrální a jihovýchodní části jsou orientovány převážně směrem S-J, v oblasti železných 

hor jsou dominantní směry morfolineamentů shodné s labskou zlomovou zónou, v podhůří 

Orlických hor a na Broumovsku mají  dominantní morfolineamenty směr SSV-JJZ (obr. 

5.10). Detaily interpretace morfolineamentů jsou na obrázku 5.9.

V okolí  Českého středohoří  má ortogonální  systém morfolineamentů oherského a 

labského směru (bloky 1 a 2), do kterého vstupují morfolineamenty oscilující kolem linie 

S-J. Tento S-J směr se projevuje v okolí toku Labe (blok 4) a severovýchodně od Českého 

středohoří (blok 3). V okolí řeky Labe jsou rovněž morfolineamenty se směrem Z-V.
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Obr. 5.9: Příklady interpretace morfolineamentů ze stínového modelu. Na obrázku vlevo je kra na  
západ od jizerské zlomové zóny, na obrázku vpravo je oblast v okolí skalních měst České Švýcarsko a  

Děčínského Sněžníku.
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Obr. 5.10: Směrová analýza morfolineamentů interpretováných ze stínového modelu.
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V  centrální  části,  jizerské  tektonické  zóny,  jsou  dominantními  morfolineamenty 

orientovány  do  směru  S-J  (bloky  6,  8),  případně  SSZ-JJV  směru  v  kře  západně  od 

jizerského  zlomu (blok  5).  Tento  směr  protínají  druhotné  morfolineamenty  se  směrem 

shodným s labskou zlomovou zónou a morfolineamenty ve směru Z-J. V okolí  Hradce 

Králové  jsou  morfolineamenty orientovány hlavně  ve  směru  Z-V,  druhotný systéme je 

shodným  s  labským  lineamentem.  V  okolí  Kutné  Hory  (blok  7)  mají  dominantní 

morfolineamenty orientaci shodnou s labskou tektonickou zónou a tento směr protínají 

morfolineamenty shodné s jizerskou tektonickou zónou.

Ve  východní  části  pánve  je  dominantní  ortogonální  systém  se  směry 

morfolineamentů SSZ-JJV a Z-V. V okolí Chrudimi, v podhůří Orlických hor, v orlické 

brázdě a na Broumovsku oscilují morfolineamenty kolem směru SSZ-JJV (bloky 11, 12, 

13, 14). Na jihovýchodě křídové pánve, v oblasti Svitav, jsou morfolineamenty se směrem 

S-J doprovázeny směrem Z-V (blok 12).

 5.5 Směrová analýza morfolineamentů interpretovaných z mapy  
úplných bouguerových anomálií
Většina gravimetrických lineamentů interpretovaných z mapy úplných bouguerových 

anomálií sleduje směr shodný se směrem labské a lužické zlomové zóny (obr.  5.11). V 

západní části pánve, v okolí Českého středohoří, je dominantní směr lineamentů shodný s 

labskou zlomovou zónou (bloky 1 a 2), v okolí Českého Švýcarska je distribuce směrů 

lineamentů v intervalu ZSZ-VJV až SSZ-JJV (blok 2). Labský směr protínají málo výrazné 

lineamenty oherského směru. Kra západně od jizerské zlomové zóny má vlivem stáčení 

tepelsko-saskodurynské  sutury  dominantním  směrem  gravimetrických  lineamentů  Z-V 

(bloky  3  a  5).  V  okolí  Mělníku  je  systém  gravimetrických  lineamentů  tvořen  směry 

shodnými s labskou zlomovou zónou a lineamenty orientovanými ve směru Z-V.

Centrální část křídové pánve má, od řeky Jizery až po podhůří Orlických hor (bloky 

6, 7, 8, 9, 10), orientaci hlavních gravimetrických lineamentů ve směru labské zlomové 

zóny. V okolí Kutné Hory je ortogonální systém s hlavním směrem SZ-JV a s vedlejším 

směrem ve směru jizerské tektonické zóny (blok 7).
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Obr. 5.11: Směrová analýza morfolineamentů interpretovaných z mapy úplných bouguerových anomálií.



Jakub Šafránek : Strukturní a morfotektonická analýza České křídové pánve

V oblasti  Vysokého  Mýta  a  Chrudimi  mají  gravimetrické  lineamenty dominantní 

směr JZ-SV a druhotný směr shodný s jizerskou tektonickou zónou. V oblasti Chrudimi je 

směr  JZ-SV  litologickým  rozhraním  v  podloží  křídy  mezi  nasavrckým  plutonem  a 

bohemikem (blok 11).

Ve východní  části  pánve,  v oblasti  orlické brázdy,  mají  gravimetrické lineamenty 

směr  S-J  a  směr  Z-V  odpovídající  litologickému  rozhraní  permokarbonské  pánve  a 

krystalinických jednotek (blok 12). Severovýchodní část pánve v oblasti Broumovska má 

směr  dominantních  gravimetrických  lineamentů  shodný  s  hronovsko-poříčskou 

tektonickou zónou (blok 14).

 5.6 Směrová analýza morfolineamentů interpretováných z mapy  
tíhových gradientů
Většina gravimetrických lineamentů interpretovaných z mapy tíhových gradientů má 

směr V–Z (obr. 5.12). Lineamenty v západní části pánve mojí dvojí orientaci. Východně od 

Českého středohoří  jsou orientovány převážně ve směru Z-V (bloky 1,  3,  5),  v oblasti 

okolo Českého Švýcarska je směr Z-V protnut gravimetrickými lineamety směru SSZ-JJV 

(blok  2).  Gravimetrické  lineamenty  směru  Z-V  sledují  směr  permokarbonské 

podkrkonošské pánve a tvoří rozhraní mez permokarbonem a horninami bohemika. 

V  centrální  části  pánve,  v  kře  východně  od  jizerského  zlomu,  mají  dominantní 

lineamenty směr labské tektonické zóny (bloky 6, 8, 9) a tento směr převažuje i dále na 

východ  do  okolí  Hradce  Králové,  kde  jsou  gravimetrické  lineamenty  směru  SSZ-JJV 

doprovázeny lineamenty se směrem S-V (Blok 10, 11).

V jihovýchodní části pánve, v okolí Kutné Hory (blok 7), Železných hor (blok 11) a 

orlické brázdy (blok 12) jsou hlavní gravimetrické lineamenty orientovány do směru S-J, 

podhůří Orlických hor (blok 13) a oblast Broumovska (blok 14), mají hlavní lineamenty 

směr Z-V.
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Obr. 5.12: Směrová analýza morfolineamentů interpretováných z mapy tíhových gradientů.
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 5.7 Směrová analýza říční sítě
Říční síť má v české křídové pánvi orientaci především do směru labské tektonické 

zóny (obr. 5.13). V západní části pánve, v okolí Českého středohoří, převládá směr říčních 

tuků shodný s labským lineamentem (bloky 1 a 3). V okolí Českého Švýcarska jsou toky 

orientovány do systému se směry labské a oherské tektonické zóny, vyskytují se zde směry 

Z-V a S-J (blok 2). V okolí Mělníku jsou převládají směry toků shodné se směrem labské a 

jizerské tektonické zóny, doplněné o směr Z-V (blok 4). Východně od Českého středohoří 

a  v  kře  na  západ  od  jizerského  zlomu  převládají  směry  toků  shodné  s  labským 

lineamentem, ostatní směry jsou zastoupeny minimálně (bloky 1, 3, 5). V centrální části  

pánve,  od  řeky  Jizery  až  k  oblasti  kolem  Hradce  Králové,  jsou  toky  orientovány  ve 

směrech labské a jizerské zlomové zóny (bloky 6, 7, 8, 9, 10) a do těchto směru místy 

výrazněji vstupuje směr toků V-Z (bloky 6, 7, 10). V okolí Kutné Hory a Chrudimi jsou 

hlavní směry toků shodné se směrem labské a jizerské zlomové zóny (blok 7 a 11). V 

podhůří Orlických hor převažuje směr labského lineamentu.

 5.8 Směrové analýzy morfolineamentů  z leteckých snímků
Směrové analýzy morfolineamentů interpretovaných z leteckých snímků prokázaly, 

pro  všechny  studované  oblasti,  ortogonální  tektonickou  stavbu  (obr.  5.14).  V  oblasti 

Adršpašsko-teplických skal v severovýchodní části pánve mají pukliny směr SSZ–JJV a na 

ně jsou kolmé pukliny směru VSV–ZJZ. V centrální části křídové pánve, v českém ráji, má 

ortogonální puklinový systém směry SZ–JV a ZJZ–VSV. V západní části pánve, v okolí 

Děčínského Sněžníku, mají pukliny směry SV–JZ a SZ–JV. Složitější je situace v Českém 

Švýcarsku, kde mají dominantní pukliny směry i intervalu S–J až SZ–JV a na ně kolmé, 

druhotné pukliny mají směry v intervalu Z–V až ZJZ–VSV.

V ortogonálních puklinových systémech reprezentativních oblasti je patrná změna 

jejich  směru.  V severozápadní  části  pánve,  v  oblasti  Děčínského  sněžníku  jsou hlavní 

pukliny ve směru SZ-JV a směrem k východu se tento směr mění na SSZ-JJV v oblasti  

Českého Švýcarska a Českého ráje.  V Broumovské vrchovině se SSZ-JJV směr puklin 

stáčí do směru SZ-JV.
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Obr. 5.13: Směrová analýza říční sítě.
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Obr 5.14: Směrová analýza morfolineamentů interpretovaných z leteckých snímků.
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 5.9 Srovnávací analýza
Přehledné srovnání je v tabulce na obrázku  5.15. Růžice jsou seřazeny do sloupců 

podle polygonu a do řádku podle použité metody. Morfotektonická analýza probíhala v 

několika fázích. V první fázi byly z morfometrických a gravimetrických modelů zjištěny 

příslušné  lineamenty,  z  nichž  byly  vypočítány  růžicové  diagramy  pro  vymezené 

kvazihomogenní celky (obr. 5.2). Vymezující bloky byly určeny na základě tektonických a 

morfometrických charakteristik (str. 38). Výsledky byly porovnány s výsledky směrových 

analýz říční sítě a puklinových systémů vybraný lokalit (obr. 5.15).

Dominantní  směr lineamentů v české křídové pánvi  je shodný se směrem labské 

tektonické  zóny  (SCHECK  ET  AL. 2002).  V  okolí  Českého  středohoří  se  vyskytují  dva 

nejdůležitější  směry  tektonického  porušení.  Hlavní  jsou  lineamenty  směru  SZ-JV, 

souhlasné s labskou zlomovou zónou a tento směr protínají lineamenty se směrem ZJZ–

VSV, souhlasné s oherskou zlomovou zónou. V centrální části pánve protínají lineamenty 

se směrem jizerské zlomové zóny lineamenty směru labské tektonické zóny. V podhůří 

Orlických hor je patrná změna směru hlavních lineamentů do linie JJZ–SSV, tyto směry 

protínají  linie  směru  ZJZ–VSV.  Hlavní  směry  lineamentů  české  křídové  pánve  jsou 

podmíněny  tektonicky  a  jsou  vázány  na  hlavní  zlomové  zóny  labského,  lužického, 

jizerského  a  oherského  směru.  Tyto  směry  se  výrazně  projevují  ve  směrech  říční  sítě 

(tabulka obr. 5.15). Řeky se orientují zejména podle směru labské tektonické zóny. V okolí 

Českého středohoří navíc dominuje oherský ZJZ–VSV směr.

V  západní  části  pánve,  v  místech  kde  lineamenty  oherského  směru  protínají 

lineamenty lužického a labského směru, dochází ve shodě s ULIČNÝM ET AL. (2009), ke změně 

směru lineamentů oherského zlomového pásma takřka do linie Z–V. Tento jev dokládá také 

analýza provedená interpretací leteckých snímků (viz. obr. 3.4 a 3.5 a obr. 5.14), kde v 

oblasti  Českého  Švýcarska  dochází  ke  změně  distribuce  interpretovaných  puklin 

dominantního  směru  do  intervalu  ZSZ–VJV  až  SSZ–JJV.  Podobné  jsou  výsledky 

interpretací  lineamentů  z  mapy  bouguerových  úplných  anomálií,  modelu  orientace  a 

sklonitosti svahů a ze stínového modelu (porovnej tabulku v obr. 5.15). Ve východní části  
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pánve mají dominantní lineamenty směr S–J (zejména bloky 11, 12, 13; porovnej tabulku 

na obr. 5.15). V severovýchodní části pánve sledují lineamenty směr hronovsko-poříčské 

zlomové zóny (SSZ–JJV) a tento směr protínají lineamenty jizerského směru (blok 14). 

Interpretace těchto směrů byla nejvýhodnější pomocí leteckých snímků (obr. 3.6 a tabulka 

na  obr.  5.15).  V  gravimetrických  mapách  vystupují  gravimetrické  lineamenty,  které 

neodpovídají tektonickým zónám oblasti, naopak morfometrické modely tyto směry sledují 

(tabulka na obr. 5.15).
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Obr. 5.15: Srovnávací analýza a tabulka směrových růžic.
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 6 Závěr
Cílem diplomové práce bylo doplnění lineamentů nižšího řádu pomocí metodického 

postupu použitého například JELÍNKEM (2008) a rozšířeného o další analýzy. Použity byly 

interpretace  morfometrických  modelů,  gravimetrické  mapy a  soubor  leteckých  snímků 

reprezentativních oblastí. Metody strukturní a morfotektonické analýzy byly porovnány ve 

srovnávací  analýze.  Výsledky  jednotlivých  metod  byly  prezentovány  formou 

kartografických  výstupů,  srovnávací  analýza  byla  navíc  interpretována  pomocí  tabulky 

růžicových diagramů.

Strukturní a morfotektonická analýza prokázala závislost georeliéfu české křídové 

pánve  na  strukturně-tektonických  poměrech.  Zděděné  zlomy  (obr.  2.9)  se  na  reliéfu 

projevují výraznými výškovými stupni, rovnými průběhy paty svahu nebo se projevují v 

průběhu říčních údolí a podobně (viz. kapitola 4.1 – podkapitola „prvky reliéfu významné 

pro  morfotektonickou  analýzu“).  Morfolineamenty  v  pánvi  geneticky  souvisí  s 

významnými tektonickými zónami jako je labská, lužická, jizerská a oherská tektonická 

zóna. Tomuto hlavnímu systému zlomů jsou podřízeny tektonické linie nižších řádů.
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