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Poznámky k dynamice horninových masiv

V. Škvor

Dvouramenná  6, Praha 4, vladoskvor@seznam.cz  

ledáme-li modelové ešení p í in zvrásn ní
pevných horninových masiv  musíme rozlišit 

lokální vrásy vytvo ené p enášením pohyb  díl ích
blok  nebo vlivem inhomogenit uvnit  masivu od 
totálního provrásn ní. V prvém p ípad  dochází 
k ohybu vrstev mechanismem mezivrstevního kluzu. 
V intenzivn  zvrásn ných masivech vznikají vrásy 
p edevším laminární expanzí tvárn jšího materiálu. 
Sm r úniku ur uje osní rovinu vrás. Vrstevnatost 
ztrácí dominantní úlohu a mezivrstevní kluz dopro-
vází diapirové úniky plasti t jšího materiálu do ob-
lasti nižšího tlaku.

Intenzivní provrásn ní p edstavuje totální zm nu 
výchozí stavby masiv . Dynamika tohoto procesu 
nem že být autonomní. Nepochybn  jde o zásah 
podmín ný externími procesy, které vyvolají nesta-
bílitu masivu a vedou k p echodu do nového stavu. 
Geologické analyzy p í in vn jšího zásahu do vývo-
je masiv  vychází nej ast ji z p edstavy, že vrásy 
vznikají jednoduše stla ením vrstev bo ním tlakem. 
Bo ní sev ení je v souladu s odmítnutou kontrak ní
hypotézou vývoje zemské k ry a nov  s n kterými 
modely deskové tektoniky. Jednotlivé desky p i su-
nutí po asthenosfé e na sebe n kdy narazí. Díky ob-
rovské hmotnosti má být sunoucí se deska zdrojem 
gigantických bo ních tlak .

Maximální stla ení, zodpov dné za intenzivní 
zvrásn ní, by se m lo projevit v okolí sty né plochy 
sražených desek a dále slábnout. Tak je tomu vždy 
v laboratorních experimentech, ve kterých výrazné 
vrásy vznikají na styku se stla ujícím pístem. Sm -
rem dále od pístu se horizontální nap tí rozkládá       
a postupn  vytrácí. To je jeden z d vod  odmítnutí 
uvedeného modelu. Druhý spo ívá v konfrontaci 
s fyzikou pohybu pevných t les. Dosazením kon-
krétních dat do známé Newtonovy rovnice zjistíme, 
že pohybová energie obrovských desek je p i rych-
losti 5-10 cm za rok zcela zanedbatelná. Chceme-li 
hledat zdroj silového pole zodpov dného za inten-

zivní provrásn ní je nezbytné obrátit pozornost na 
vnit ní nap tí, akumulovaná v pevných horninových 
masivech v d sledku jiných proces  vn jšího ovliv-
n ní.

Uvedu dva modely, které jsou v souladu s tímto 
postulátem. Prvý vychází z následující situace. Ulo-
ženiny sedimenta ního prostoru zakleslé do v tší 
hloubky jsou relativn  rychle vyzdviženy blíže 
k povrchu. Vysokým hydrostatickým tlakem zatíže-
né, možná dosud nezcela konsolidované sedimenty 
se tak dostanou do tlakové nerovnováhy. To m že
vést k úniku plasti t jších složek podél tlakového 
gradientu a tím k vytvá ení soustavy vrás. 

Druhý model, který je hlavním nám tem tohoto 
p ísp vku, vychází z okolnosti, že vnit ní nap tí ma-
siv  stoupá s výší teploty. Nár st teploty vede ke 
zv tšení objemu. To je však možné jen ve volném 
prostoru. V uzav eném prostoru není rozpínaní 
možné. V uzav eném zah ívaném t lese nutn  dojde 
vlivem molekulárních sil k extrémnímu nár stu tla-
ku. Pro ilustraci výše nap tí lze uvést jako p íklad
destrukci motor  zp sobenou zmrznutím chladící 
vody.  

Zvýšení teploty závisí p edevším na výši tepel-
ných tok  a m že vést až k regionální metamorfóze. 
Horninové masívy pod zemským povrchem p ed-
stavují vždy relativn  uzav ený prostor. Zv tšením 
objemu horninových ástic dojde nejprve k vypln ní
zbytku volného prostoru. Pozd ji, podle výše tep-
loty, k nár stu vnit ního tlaku do extrémní výše 
podmi ující úniky materiálu a zvrásn ní. Model 
termáln  vyvolaného vysokého tlaku m že být klí-
em pro vysv tlení dalších problém .

Poznámka: Recenzenti a editori zborníka sa nesto-
tož ujú s niektorými teoretickými postulátmi príspevku, 
ktoré sú v rozpore s existenciou kolíznych horstiev alpsko-
himalájskeho typu.  
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