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Abstrakt 

Disertační práce se zabývá morfostrukturním vývojem údolní sítě Kladské Bělé (Bialy 
Lądecke, dále jen BL) v mladším kenozoiku. Pomocí vybraných metod geomorfologického 
výzkumu (morfostrukturní analýza, geomorfologické mapování), strukturně-geologického 
výzkumu (paleostresová analýza) a geofyzikálním průzkumem na vybraných lokalitách se snaží 
odpovědět na otázky vývoje povodí ve vztahu k předpokládané tektonické aktivitě v oblasti, a 
také k předpokládaných či již známých paleohydrografických změnám.  

Povodí BL se nachází v oblasti Rychlebských hor / Góry Złote (severní a východní část 
povodí), Králického Sněžníku (jižní část) a pohoří Krowiarki (západní část) na území Polska. 
Poblíž studovaného území také prochází zóna okrajového sudetského zlomu, která 
představuje jednu z nejvýznamnějších tektonických zón ve střední Evropě. Přímo povodím BL 
pak prochází regionálně důležitý bělský zlom. Výsledky provedených analýz ukazují, že povodí 
BL prodělalo složitý vývoj zejména díly tektonickým pohybům od miocénu po současnost. Na 
základě paleostresové analýzy provedené na datovaných vulkanitech v oblasti Lutynia – Lądek 
Zdrój byly stanoveny parametry paleonapjatostních polí, které ve zkoumaném území 
způsobovaly pohyby na zlomech v během jednotlivých obdobích. Podobně byly určeny také 
parametry současného napjatostního pole na základě měření mikropohybů pomocí 
extenzometrů TM-71. Geomorfologické mapování a morfostrukturní analýza odhalila 
pravděpodobné průběhy dalších, dosud neznámých zlomů (morfolineamentů). Jejich aktivita 
společně s aktivitou již známých zlomů byla dále ohodnocována na základě hodnot 
morfometrických indexů (SL), a také na základě jejich orientace vůči působícím tektonickým 
napětím v různých obdobích. Výsledkem práce je model časoprostorového vývoje povodí BL, 
který ukazuje, jak se povodí BL vyvíjelo během mladšího kenozoika. Zahrnuje a diskutuje také 
11 míst, kde pravděpodobně došlo k paleohydrografickým změnám. Lze konstatovat, že od 
svrchního miocénu do současnosti došlo a stále dochází k opakovaným změnám (paleo-
)napjatostního pole, které se projevily a dodnes projevují v morfologii nejen povodí BL, ale i 
celého evropského předpolí Alp. 

Klíčová slova: 

Morfostrukturní analýza, paleostresová analýza, aktivní tektonika, vývoj říční sítě, Biala 
Lądecka, SL-index, mladší kenozoikum, Rychlebské hory, Králický Sněžník, bělský zlom, 
okrajový sudetský zlom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

The PhD. thesis deals with the morphostructural evolution of the valley network of the 
Biala Lądecka river, (further refer as BL) during the Late Cenozoic. In this work, the selected 
methods as geomorphological research (morphostructural analysis, geomorphological 
mapping), structural-geological research (paleostres analysis) and geophysical survey on 
selected sites were used, to answer the questions of river basin development and its 
relationship with predicted tectonic activity within the area, as well as with anticipated or 
already known paleohydrographic changes.  

The BL basin is situated within the Rychlebské hory Mts. / Góry Złote (northern and 
eastern parts of the basin), Králický Sněžník (southern part) and the Krowiarki Mts. (western 
part) in Poland. The Marginal Sudetic fault zone, which represents one of the most important 
tectonic zones in the Central Europe, passes in vicinity of the study area as well as the 
regionally important Bělský fault, which passes directly through the BL basin. The results of 
the analysis indicate that the BL basin has undergone very complex development due to 
tectonic movements since Miocene up-to-day. Based on the results of the paleostress 
analysis, which was performed on the dated volcanites in Lutynia – Lądek Zdrój area, the 
parameters of the palaostress fields (refer as paleostress phases) were determined. Similarly, 
the parameters of the recent stress field have also been determined based on fault micro-
displacements detected by the TM-71 extensometers. Geomorphological mapping and 
morphostructural analysis revealed orientations and traces of previously unknown faults 
(morpholineaments). Their activity, together with already known faults, were further 
evaluated by morphometric indexes (e.g., SL-index) as well as by their orientations towards 
the acting tectonic stresses fields during individual paleostress phases. The conclusion of this 
work is a model of the space distribution and time-evolution of the BL basin, which shows the 
evolution of the BL basin evolved during the Late Cenozoic. The model also includes and 
discusses 11 possible sites, where paleohydrographic changes could have occured. It can be 
concluded that the (paleo-)stress field have been changing since Upper Miocene up-to-day. 
These phenomena have caused the rapid morphological changes not only within the BL basin, 
but, within the entire European Alpine foreland. 

 

Keywords: 

Morphostructure analysis, paleostress analysis, active tectonics, river network evolution, Biala 
Lądecka, SL-index, Late Cenozoic, Rychlebské hory Mts., Králický Sněžník Mts., Bělský fault, 
Marginal Sudetic fault. 
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1. Úvodní část 

1.1 Téma, motivace a cíl práce 

1.1.1 Téma a cíl práce 

Cílem předkládané práce bylo studium morfostrukturního vývoje údolní sítě řeky Kladská Bělá 

/ Biala Lądecka (BL) během mladšího kenozoika s ohledem na předpokládanou tektonickou aktivitu 

v oblasti.  

Území se nachází poblíž zóny okrajového sudetského zlomu (OSZ), který představuje jednu 

z nejvýznamnějších tektonických zón ve střední Evropě (Badura et. al 2003 ad.). Horní částí povodí také 

prochází zóna bělského zlomu (nazývaného na území Polska též jako zlom Trzebieszowice-Biala  

či uskok Bialy), který je s OSZ sub-paralelní. Dle W. Walczaka (1954, 1956), A. Ivana (1966) ad. 

tektonické pohyby během pliocénu způsobily, že paleotok BL směřující původně přes dnešní sedlo 

Růženec napříč Rychlebskými horami k S, změnil směr a v současnosti tok Rychlebské hory (Góry Złote) 

obtéká a teče k západu, kde se poblíž města Kłodzko vlévá do řeky Nysa Kłodzka. Rovněž zbytky  

mio-pliocenního vulkánu nacházející se v povodí řeky BL dokládají tektonickou aktivitu v oblasti.  

Pro ucelenější obraz o vývoji údolní sítě a tektonické aktivitě ve zkoumané oblasti, o čemž je dosud jen 

velmi málo známo, byl proveden komplexní morfostrukturní, strukturně-geologický a geofyzikální 

výzkum přímých i nepřímých záznamů tektoniky na vybraných lokalitách. Pro doplnění poznatků  

o současné dynamice tektonických pohybů v oblasti byl v roce 2014 zahájen monitoring na lokalitě 

Dědiční štola u obce Travná pomocí automatizovaných extenzometrů TM-71 měřících mikro-pohyby 

na zlomových strukturách. Jedná se však zatím o krátkou a úzce lokalizovanou datovou řadu.  

Práce také navazuje na výzkumy prováděné v okolních částech Rychlebských hor a Gór Złotych  

od 60. let A. Ivanem a v posledních cca 15 letech také dr. P. Štěpančíkovou. Práce byla finančně 

podpořena projekty GAUK 862213 – Multidisciplinární geofyzikální průzkum při studiu forem reliéfu, 

LH12078 – Hodnocení tektonických pohybů na aktivních zlomech, GAP210/12/0573 – Pozdně kvartérní 

seismogenní zlomová aktivita a související vývoj sedimentačních pánví ve východní části Českého 

masívu (2012-2015) a LM2010008 EPOS/CzechGeo – Distribuovaný systém observatorních a terénních 

měření a monitorování geofyzikálních polí v České republice.  
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1.1.2 Motivace 

V oblasti Sudet, kam patří také studované území, dochází k výskytu historických zemětřesení 

(viz např. katalog K. Pagaczewského (1972)), která dosahovala až intenzity 8 (Wrocław).  

Mnoho z těchto zemětřesení nejsou dodnes spojena s přítomností konkrétních zlomů. Již autoři  

od 50. let si všímají, že některé zlomy jsou morfologicky dobře viditelné (tj. jsou pravděpodobně aktivní 

dodnes). Existují však také zlomy, které neohraničují okraj hor, ale například procházejí napříč 

pohořími, a nejsou morfologicky tolik výrazné. Tyto zlomy často také při geologických mapováních 

nebyly odhaleny, zejména v případě, že se na obou stranách vyskytují podobné nebo úplně stejné 

horniny. Zlomy lze vysledovat až z dnešních detailních digitálních modelů reliéfu (DMR) a mohou tak 

vstoupit do ohodnocení tektonické aktivity. To je důležité zejména proto, že v předpolí sudetských 

pohoří, ale i uvnitř pohoří, se nacházejí nebo jsou plánována nová inženýrská díla (např. přehradní 

nádrže Zalew Dobromierz, Zalew Paczkowski, Jezioro Otmuchowskie aj.), která by mohla být současnou 

aktivitou na zlomech ohrožena. V neposlední řadě se sudetská pohoří stávají stále více vyhledávanou 

destinací pro turismus, pro druhé bydlení, lázeňství a pro stěhování se do aglomerací větších měst 

(např. zemětřeseními byla postižena Opava v letech 1258, 1931, 1934, Bruntál v roce 1738, Kłodzko 

v letech 1615, 1877, 1562, …). V minulosti byla v oblasti ohrožena také důlní díla (např. zemětřesením 

roku 1877 byli ohroženi horníci v dolech Kamienica-Rębiszów), dnes již však v celém regionu těžba 

doznívá. Ohodnocení a znalost mladokenozoické a zejména recentní tektonické aktivity je proto velmi 

důležité, avšak poznatků o ní existuje dosud jen málo. Výzkumy, publikované v této práci, si kladou  

za cíl přispět ke znalostem o mladokenozoické a recentní tektonické aktivitě nejen v oblasti povodí BL, 

ale také v širším prostoru sudetských pohoří a jejich předpolí. 
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1.2 Struktura práce 

Předložená disertační práce je strukturována do 7 kapitol. Úvodní kapitola 1 nastiňuje úvod do 

problematiky, cíl práce, vymezení a základní charakteristiky zkoumaného území. Následující kapitola 2 

pojednává o použitých metodách a postupech výzkumných prací. Další kapitoly 3.1-3.4 obsahují 

autorovy publikace v impaktovaných časopisech a také jednu monografii (seznam publikací je uveden 

v Tab. 3-1). Publikace se svým zaměřením týkají nejen zkoumané oblasti, tj. povodí BL, ale také vývojem 

v přilehlé oblasti Rychlebských hor mezi OSZ a povodím BL, včetně OSZ samotného. Komentáře 

k jednotlivým publikacím, často rozšířené o dosud nepublikovaná data, jsou uvedeny v diskusní 

kapitole 5. Kapitola 4 se zabývá dalšími, dosud nepublikovanými, výsledky analýz a poznatků  

z povodí BL. Je členěna na podkapitoly zabývající se morfostrukturní analýzou, která zahrnovala analýzu 

vybraných tvarů reliéfu (kapitola 4.1), analýzu zlomů a morfolineamentů (kapitola 4.2), analýzu údolní 

sítě (kapitola 4.3), analýzu paleostresu (kapitola 4.4) a geofyzikální průzkum (kapitola 4.5).  

Následuje diskusní kapitola 5, která uvádí model časoprostorového vývoje povodí BL. První část 

(kapitola 5.1) se věnuje tektonické aktivitě a předpokládaným paleohydrografickým změnám 

v jednotlivých částech povodí BL, kdy je kladen důraz na jednotlivé prostorové části povodí BL. Druhá 

část (kapitola 5.2) obsahuje chronologicky řazený vývoj údolí BL během kenozoika, který je diskutován 

s pracemi jiných autorů a autorem publikovanými pracemi uvedených v kapitole 3. V této části je 

kladen důraz na časovou souslednost událostí. Kapitola 6 shrnuje nejdůležitější závěry této disertační 

práce. Následuje kapitola 7 se seznamem literatury obsažený v kapitolách 1, 2, 4 a 5  

a také seznam všech obrázků a tabulek. Součástí práce je též volná příloha 1 s Morfostrukturní mapou 

povodí řeky Biala Lądecka. 
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1.3 Vybrané fyzickogeografické a geologické charakteristiky zkoumaného území  

1.3.1 Vymezení území 

Zájmová oblast je definována povodím řeky BL, které se nachází celé na území Polska. Zaujímá 

plochu 314,6 km2. Na severní straně ji ohraničuje hřeben pohoří Góry Bardzkie, dále k SV jej ohraničuje 

hřeben Rychlebských hor / Góry Złote v Javornickém výběžku, kdy rozvodí tvoří státní hranice s Českou 

republikou. Stejně je tomu také na jv. straně (Obr. 1-1). Na jižní straně je oblast ohraničena masivem 

Králického Sněžníku. Západní stranu ohraničuje pohoří Krowiarki a Kotlina Kłodzka (Kladská kotlina). 

Geomorfologicky (fyzickogeograficky) území spadá do územních jednotek uvedených v Tab. 1-1  

a Obr. 1-1 (dle klasifikace J. Kondrackeho (2002)). Na straně České republiky přiléhají ke studovanému 

území geomorfologické celky Rychlebské hory (IVC-5) a Králický Sněžník (IVC-4; Balatka 2001). 

Nejvyšším vrcholem celého povodí je hora Králický Sněžník (1424 m), naopak nejnižším místem 

je soutok řek Biala Lądecka a Nysa Kłodzka v Kladské kotlině (297 m). Území pokrývají mapové listy 

topografických map v měřítku 1:10 000 č. 12-18, 12-19, 13-17, 13-18, 13-19, 14-17, 14-18 a 14-19 

(mapy topografyczne, vydal Głowny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa). Z důvodu komplexnosti, 

a také předpokládané spojitosti společného vývoje, je k zájmovému území v některých případech 

přibráno přilehlé území Rychlebských hor na českém území až k jejich severnímu úpatí, kde probíhá 

zlomová struktura okrajového sudetského zlomu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Územní jednotka Kód Název jednotky 

megaregion 3 Pozaalpejska Europa Środkowa 

provincie 33 Masiv Czeski (Český masiv) 

podprovincie 332 Sudety a Przedgórzem Sudeckim (Sudetská pohoří a podhůří Sudet) 

makroregion  332.6 Sudety Wschodnie (východní Sudety) 

mezoregion 332.61 Góry Złote (Rychlebské hory) 

mikroregion 
 Góry Bialske (Bělské vrchy) 

Góry Złote (Rychlebské hory) 

mezoregion 332.62 Masyw Snieżnika (Králický Sněžník) 

mikroregiony 
 Góry Krowiarki  

Masyw Śnieżnika (Králický Sněžník) 

Tab. 1-1 Fyzickogeografické členění regionu dle J. Kondrackeho (2002). 

 

 

 

Obr. 1-1 Fyzickogeografické / geomorfologické jednotky dle J. Kondrackeho (2002) a B. Balatky 
(2001); Mezoregiony: GZ – Góry Złote, RH – Rychlebské hory, MS – Masiv Snieżnika, KS – Králický 
Sněžník, KK – Kotlina Kłodzka; Mikroregiony: GB – Góry Bialske, GK – Góry Krowiarki; modrá 
čerchovaná čára vymezuje povodí řeky Biala Lądecka. 
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Obr. 1-2 Reliéfová mapa povodí BL na základě DMR se zaznačenými 

místy detailního výzkumu a výřezy detailních map 
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1.3.2 Hydrologické poměry 

Studované území je celé odvodňováno hlavním tokem řeky Biala Lądecka, která se mezi obcí 

Krosnowice a městem Kłodzko vlévá jako pravostranný přítok do řeky Nysa Kłodzka. Nysa Kłodzka  

se dále poblíž Opołe vlévá do řeky Odry ústící do Baltského moře. Údolní síť prodělala složitý vývoj díky 

mladým tektonickým pohybům a pleistocennímu kontinentálnímu zalednění. Její základní rysy byly 

založeny pravděpodobně již během miocénu (Ivan 1966). Některé vodní toky mají v různých zdrojích 

různé názvy, bezejmenné vodní toky (většinou delší než 1 km) byly pro potřeby dalších analýz označeny 

písmeny A-Z, AA-ZZ a AAA-DDD. Antropogenně vytvořené vodní toky (náhony, příkopy, …) nebyly blíže 

analyzovány. 

 

Obr. 1-4 Říční síť povodí BL se zaznačenou řádovostí toků dle klasifikace A. N. Strahlera (1952).  
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1.3.3 Geologické poměry 

 

Obr. 1-4 A: Geologická mapa území, 
modifikováno dle J. Dona (et al. 
2003) s vyznačeným povodím řeky 
BL. B: Mapa tektonických jednotek 
se zaznačený výřezem části A. 
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Geologická stavba území povodí BL je značně komplikovaná a pestrá. Je tvořena několika 

autonomními jednotkami, jejichž vnitřní stavba se od konce variské orogeneze změnila již jen nepatrně. 

Většinu tvoří tektonická jednotka orlicko-sněžnické klenby v centrální části studovaného území. 

Východní část je pak tvořena obalovou sérií klenby staroměstským krystalinikem a dále k východu také 

plošně menší jednotkou velkovrbenské klenby. Severozápadní část je tvořena jednotkou  

kłodzko-złotostockého masivu (Obr. 1-4.B). Místo soutoku řek Biala Lądecka a Nysa Kłodzka patří  

k jednotce Kladská kotlina (Kotlina Kłodzka; Don et al. 2003). Plošně nejrozsáhlejší tektonická jednotka, 

orlicko-sněžnická klenba, byla pravděpodobně formována v kambriu (~490-520 Ma; Turniak  

et al. 2000) a je tvořena převážně sněžnickými a gierałtówskými ortorulami s vložkami granulitů  

a eklogitů. Samotné jádro se skládá z podložní monotónní skupiny młynowské, tvořené převážně 

svorem, amfibolity, pararulami a krystalickými vápenci, a z nadložní pestré skupiny stróňské, tvořené 

drobami a pararulami (Mazur et al. 2006, Müller a Čurda eds. 2003). Krystalické podloží je navíc 

zvrásněno do množství synklinál a antiklinál. 

Obalová série orlicko-sněžnické klenby je tvořena jednotkou staroměstského krystalinika,  

také nazývaná metaofiolitová zóna staroměstská, a autonomním pásmem Hraničné. Obě jednotky jsou 

přiřazovány k lugiku. Staroměstské krystalinikum je tvořeno souborem amfibolitových hornin,  

které zahrnují polohy serpentinizovaných ultrabazik, laminárních amfibolitů a biotitických rul.  

Dle chemismu a petrografického složení krystalinika lze usuzovat, že se jedná o část oceánské kůry, 

která se dostala k povrchu při kolizi kontinentálních desek. Během variské orogeneze intrudovaly  

do staroměstského krystalinika granitoidy. Jednotka pásma Hraničné je tvořena biotitickými  

a svorovými pararulami s vložkami krystalických vápenců, grafitických břidlic, kvarcitů, erlánů a gaber 

(Kröner et al. 2000). 

 

Obr. 1-5 Zjednodušený geologický řez tektonickými jednotkami, upraveno podle R. Grygara (1997). 
Lugikum: A – orlicko-sněžnická klenba, B – staroměstské krystalinikum; Silesikum: C – velkovrbenská 
klenba, D – jednotka Branné, E- keprnická klenba (příkrov); červené plné linie označují variské zlomy 
po nichž docházelo k východovergentním příkrovovým násunům; Lugikum je od silesika odděleno  
tzv. nýznerovským nasunutím (mezi jednotkami B a C) a ramzovským nasunutím (mezi jednotkami  
C a D); černá linie označuje současnou úroveň povrchu; barvy jednotlivých jednotek odpovídají 
barvám jednotek uvedených na Obr. 1-4.B. 
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Další jednotkou zastoupenou ve studovaném území jen ve velmi malém rozsahu, konkrétně 

v pramenné oblasti řeky BL, je pestrý komplex hornin velkovrbenské klenby, která již patří k silesiku. 

Sestává z kadomského podloží a silně metamorfovaného devonského obalu. Ten je tvořen 

metapelitickými horninami s hojnými vložkami karbonátů a kvarcitů, kyselých i bazických 

metavulkanitů (Kröner et al. 2000). V prostoru sz. cípu studovaného území nalezneme jednu 

z variských intruzivních jednotek kłodzko-złotostocký masiv. Je tvořen převážně granodiority 

přecházejícími místy do granitů, tonalitů a křemitých monzodioritů a monzonitů (Bachliński a Bagiński 

2007). Dle práce P. Alexandrowského (et al. 2000) došlo k intruzi masivu v období 340-310 Ma společně 

s masivy Krkonoš, Strzegom-Sobótka a Žulovským plutonem. Datování K-Ar ukazuje stáří cca 298 Ma 

(Borucki 1966, Depciuch 1972). Poslední jednotkou, která je zastoupena v povodí BL jen při soutoku BL 

s Nysa Kłodzka, je Kladská kotlina. Vzhledem k tomu, že vývoj Kladské kotliny je pro vývoj povodí BL 

velmi důležitý, detailněji se Kladské kotlině věnuje kapitola 5.1.4. 

V malé míře se v rámci povodí BL nacházejí také polohy vápenců a krystalických vápenců, 

v nichž jsou vyvinuty krasové jevy. Počátky rozvoje krasu jsou v Sudetech předpokládány během 

mladších třetihor (Pulina 1977). Jeskynní systémy byly zkoumány již v 19. století německými badateli 

Dittrichem, Frenzelem, Hellerem, Langenhanem, Maschkem, Stachem, Stammerem ad. Vznik jeskyní 

kladli dle velikosti do období od pliocénu do holocénu. Nejdelší jeskynním systémem ve zkoumaném 

území je jeskyně Niedzwiedzia v Kletně (Medvědí jeskyně) vyvinutá v mramorech v údolí vodního toku 

Kleśnica při úpatí Králického Sněžníku. Její vznik je kladen do období před ~28 Ma. Její objevení v roce 

1966 zvýšilo novodobý zájem o jeskynní systémy v celých Sudetech. Ke konci 90. let byly objeveny 

menší jeskynní systémy – jeskyně Radochowska poblíž města Lądek Zdrój, jeskyně Na Ścianie poblíž 

města Stronie Śląskie a jeskyně Połom poblíž Szczelina (Wiszniowska 1970, 1976, 1978, 1989, Bieroński 

et al. 1985, Bosak 1989 in Jahn, Kozłowski, Wiszniowska (eds.), Pulina 1989 in Jahn, Kozłowski, 

Wiszniowska eds.), Bieroński a Wiszniowska 1994, Wiszniowska et al. 1996 in Jahn, Kozłowski, 

Wiszniowska (eds.)). M. Pulina (1996) předpokládá existenci tří jeskynních úrovní, kdy nejnižší úroveň 

pochází z pleistocénu a byla formována fluvioglaciálními vodami. Fluvioglaciální sedimenty zůstaly 

lokálně zachovány např. v jeskyních na hoře Krzyżnik poblíž Stronie Śląskie či v jeskyni pod vrcholem 

Połom. Zajímavou je také malá jeskyně Przy Torach, kde byly nalezeny přeplavené křídové sedimenty 

z Kladské kotliny přinesené sem dnes již neexistujícím vodním tokem (Rogala 1998, Obr. 5-13.D ❿). 
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Fig. 1-6 A: Jeskynní systémy v povodí BL  
(dle A. Sobczyka (et al. 2016), modifikováno;  
B: krasové oblasti (modré polygony) 
v povodí BL (dle A. Sobczyka (et al. 2016), 
modifikováno. 
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1.4 Tektonická aktivita a Důležité zlomové systémy 

 

Obr. 1-7 Zlomové zóny a hlavní zlomy v povodí BL a okolí, převzato a upraveno z díla P. Špačka  
(et al. 2006). Zóna: Buz – bušínského zlomu, BZ – bělského zlomu, HPZ – hronovsko-poříčského 
zlomu, ISZ – intrasudetského zlomu, KpZ – klepáčovského zlomu, KrZ – zlomu Krowiarki a Wilkanów, 
OpZ – zlomu Opavice, OSZ – okrajového sudetského zlomu, StM-K –Staré Město – Kletno,  
TZ – temenického zlomu. 

1.4.1 Zlomová zóna bělského zlomu 

Nejvýznamnější zlomovou zónou v povodí řeky Biala Lądecka je bezesporu v morfologii dobře 

sledovatelný zlom Trzebieszowice-Biala (název dle Kasza 1964), na české straně nazývaný bělský zlom 

(Buday et al. 1997). Zlom patří do skupiny tektonických linií sudetského směru (SZ-JV, tzv. sudetské 

zlomy), které tvoří zlomový systém víceméně paralelních a speřených poruch široký až 50 km 

probíhající od Moravské brány až k Hamburku (Pozaryski et al. 1992). Historicky byly sudetské zlomy 

zachyceny na mapě J. Wischowitze (1939), v poválečné době se jimi zabýval ve svých pracích Z. Mísař 

(1960, 1967), J. Čuta (et al. 1964) a jiní. Na polské straně jsou stěžejními pracemi o sudetských zlomech 

díla autorů J. Oberc a S. Dyjor (1969, 1972), A. Grochólski (1977) a L. Sawicki (1997), J. Don (1990).  



21 
 

Na české straně se těmto zlomům věnovali zejména J. Skácel (1989, 2004), A. Ivan (1966) a také  

ve spojitosti s jižněji položeným klepáčovským zlomem T. Buday (et al. 1997), J. Zeman (ed. 1989),  

O. Kumpera a J. Blažek (1987).  

Bělský zlom (BZ, Obr. 1-7) pokračuje na území ČR z údolí Stříbrného potoka k VJV do oblasti 

poblíž obce Lipová Lázně, kde se zlom stáčí k JV a pravděpodobně se připojuje k zóně známějšího 

okrajového sudetského zlomu (nebo přinejmenším se k sobě zlomy výrazně přibližují a tvoří paralelní 

poruchy (Buday 1995)). Dále k JV probíhá BZ Hrubým Jeseníkem, kde není morfologicky příliš znatelný. 

V oblasti Nízkého Jeseníku se na tomto zlomovém systému vyskytují kvarterní vulkány (Uhlířský vrch, 

Venušina sopka) a také minerální prameny (viz např. Karlova Studánka). Epicentra současných 

zemětřesení jsou pravděpodobně vázána na křížení sudetského zlomového systému s příčnými zlomy 

(Mísař a Procházková 1982). Další pokračování zlomů k JV není příliš jasné. T. Buday (1995) připouští 

neotektonické prokopírování těchto zlomů Českého masivu do Karpatského nadloží 

v Moravskoslezských Beskydech a Javorníkách až do oblasti slovenské Žiliny. J. Zeman (ed. 1989) 

označuje BZ jako tzv. „bělský hlubinný zlom“. L. Pospíšil (et al. 2019) popisuje dextrální pohyby podél 

BZ a výzdvih severních ker v oblasti Nízkého Jeseníku. J. Kapłon (et al. 2014) předpokládá strukturu 

typu flower-structure (květinovou strukturu) pokračující k Z, naopak k V předpokládá sbíhání  

zlomové zóny. V opačném směru, k ZSZ na území Polska, se BZ v oblasti údolí řeky Morawky 

morfologicky příliš neprojevuje. Je zde překryt aluviálními sedimenty řeky Morawky a jejích přítoků.  

Je však pravděpodobné jeho pokračování směrem k městu Lądek Zdrój, kde s jeho přítomností  

a aktivitou patrně souvisí přítomnost mio-pliocenního vulkánu a výstupy teplých pramenů.  

Další pokračování zlomové zóny BZ dále k ZSZ není jasné. S. Doktór (et al. 1991) připouští pokračování 

BZ v linii Kłodzko – Wałbrzych – Jelenia Góra jako součást sudetského kontinentálního riftu. J. Don 

(1990) přidružuje zlom k systému vnitrosudetských zlomů v linii Kłodzko – Görlitz. Pokračování BZ přes 

Kladskou kotlinu však není nejasné. V některých dílech bývá BZ ukončen v prostoru údolí řeky Morawky 

(např. Kasza 1964) nebo bývá veden severněji do prostoru města Lądek Zdrój nebo naopak jižněji podél 

severního okraje pohoří Krowiarki (např. Sobczyk et al. 2016).  

1.4.2 Zlomová zóna okrajového sudetského zlomu 

 Okrajový sudetský zlom (OSZ, Obr. 1-7) je považován mnoha autory za nejvýznamnější 

zlomovou strukturu v oblasti. Přestože neprochází přímo studovaným územím, jeho aktivita výrazně 

ovlivnila vývoj povodí BL. Více je o OSZ uvedeno v článcích v kapitolách 3.1 a 3.3. 
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1.4.3 Zóna zlomu Krowiarki a zlomu Wilkanów 

Zóna zlomů Krowiarki a Wilkanów se nacházejí v prostoru východního okraje Kladské kotliny 

(KrZ, Obr. 1-7). Vývoj pohybů na těchto zlomech a také v celé Kladské kotlině je klíčový pro vývoj  

povodí BL, neboť řeka Nysa Kłodzka tekoucí v ose Kladské kotliny tvoří lokální erozní bázi  

pro povodí BL. Jakékoli tektonické pohyby, zejména v prostoru pánví Krosnowice a Idzików (viz Badura 

a Rauch 2014) a zlomů Krowiarki a Wilkanów, ohraničujících tyto pánve na východní straně, mohly 

vyvolávat odezvu v erozi či akumulaci zejména na dolním a středním toku LB. Vývoj pohybů na těchto 

zlomech byl zkoumán mnoha autory v kontextu vývoje celé Kladské kotliny. Detailněji se této zlomové 

zóně věnuje kapitola 5.1.4.   

1.4.4 Zóna zlomu Staré Město-Kletno 

Zlom Staré Město-Kletno (StM-K, Obr. 1-7), v literatuře nazývaný též jako nasunutí Kletna,  

je pravděpodobně variská struktura směru SSZ-JJV až SZ-JV, která byla během saxonské tektoniky 

nadále oživována (Kasza 1964, Don 1964, Don et al. 2003). Dále k jihu pokračuje toto zlomové pásmo 

na území ČR, kde se větví na zónu bušínského a klepáčovského zlomu. Na toto zlomové pásmo je patrně 

vázán výskyt recentních i historických zemětřesení, často ve formě zemětřesných rojů  

(Špaček et al. 2006). 

1.4.5 Recentní tektonická aktivita 

 Ohodnocení recentní tektonické aktivity se opírá o výsledky analýz výskytů historických  

a současných zemětřesení, o výsledky analýz z měření kampaňových a permanentních stanic GPS  

a v neposlední řadě také o výsledky analýz přímých měření pohybů na některých zlomech pomocí 

extenzometrů TM-71 či paleoseismický průzkum. Jednotlivým metodám se v oblasti v současné době 

věnuje řada českých i polských autorů. 

1.4.5.1 Recentní seismická aktivita 

O tektonické aktivitě v širší oblasti vypovídají výskyty epicenter historických zemětřesení, 

nicméně seismická aktivita ve zkoumaném území a přilehlém okolí není příliš vysoká. V kronikách bylo 

objeveno cca 70 zemětřesení od roku 768 do roku 1901 (Láska 1901, Guterch a Lewandowska-

Marciniak 2002), avšak pouze 4 vykazovaly intenzitu I0>7° MCS (Pagaczewski 1972, Kozák 2015). 

Posledním silnějším zemětřesením v širší oblasti bylo zemětřesení v roce 1895 s epicentrem u Strzelina 

s intenzitou I0=7°, Obr. 1-8). Zmíněnému zemětřesení se podrobněji věnuje spoluautorský článek (Sana 

et al. 2021). V roce 1986 postihla oblast Jeseníků skupina otřesů s nejvyšším lokálním magnitudem 

ML=3,8 a maximální intenzitou v epicentru I0=5,5° MSK-64, trvajících od července do září  



23 
 

(Procházková 1988). Za současnou seismicky nejaktivnější oblast v širším okolí je považována 

Hronovsko-Poříčská porucha (okolí Hronova, Trutnova, Náchoda), kde otřesy běžně mívají intenzitu 

I0~4°-7° MSK-64 (nejsilnější v roce 1883 (I0=6,5°), 1901 (I0=7°) a sekvence několika silnějších 

zemětřesení v letech 1901, 1905 a 1984 (Kárník et al. 1958, 1981, 1984) a v roce 2005 (Sýkorová et al. 

2018). Další seismicky aktivní oblastí v širším okolí je východní část Jeseníků, kde se zemětřesení 

vyskytují v okolí Opavy (zlom Opavice, např. v r. 1931, I0=5,5°- 6°), Bruntálu (bělský zlom) a Šumperka 

(klepáčovský zlom; Havíř 2004, Kaláb a Knejzlík 2004). Zkoumané území z hlediska seismického 

ohrožení patří do třídy, kde se mohou vyskytovat zemětřesení nepřekračující intenzitu 6° MSK-64 

(Schenk et al. 2001). 

Současná zemětřesení jsou v oblasti monitorována seismickou sítí IPE-MONET provozovanou 

Ústavem fyziky Země Masarykovy univerzity v Brně. Epicentra zemětřesení zachycena touto sítí 

v letech 2014-2017 ukazuje obrázek Fig. 1 v článku v kapitole 3.4. Vyhodnocení recentní seismické 

aktivity shrnuje např. P. Špaček (et al. 2006) a Z. Sýkorová (et al. 2018). Nejbližší seismoaktivní oblastí 

je oblast masivu Králického Sněžníku (označeno (4) na Obr. 1-9). Byla zde zaznamenána slabá 

zemětřesení (ML=1,1) v hloubce ~10-15 km. 

 

Obr. 1-8 Historická zemětřesení na Dolním Slezsku, podle J. Badury a B. Przybylského (2000). Modrý 
polygon označuje hranici povodí BL. 
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Obr. 1-9 Současná seismicita dle P. Špačka (et al. 2006). Hranice povodí BL je vyznačena modrou 
čarou. KS – Králický Sněžník, písmenné kódy označují seismické stanice sítě seismografů IPE-MONET. 

1.4.5.2 Recentní tektonické pohyby registrované pomocí GPS 

Zkoumaná oblast je zahrnuta do několika regionálních geodynamických sítí, které sledují 

geodynamiku zemské kůry pomocí moderních metod GPS. Jedná se o lokální sítě ŚNIEŻNIK, EAST 

SUDETEN, WEST SUDETEN, které jsou dále sdruženy do mezinárodní sítě GEOSUD (provozováno 

zejména Zemědělskou univerzitou Wrocław a Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR v Praze). 

Výsledky měření, v kombinaci s geodetickým nivelováním, ukazují místa se zvýšenou tektonickou 

aktivitou. V posledních 30 letech byla metodám založených na GPS věnována v regionu Sudet na české 

i polské straně poměrně značná pozornost, proto existuje velké množství děl, které se výsledkům této 

metody věnují. Nutno však podoktnout, že závěry z měření GPS se u různých autorů značně odlišují. 

V povodí BL je největší pozornost věnována oblasti v okolí masivu Králického Sněžníku. Probíhala zde 

řada měřících kampaní (Barlik a Cacoń 2001, Schenk et al. 2002, Jamroz 2008 ad.). Výsledky pohybů 

v lokální síti ŚNIEŻNIK ukazují na převažující pohyby bloků tvořících sudetská pohoří k J až JZ. B. Kontny 

(2003, 2004, et al. 2005) předpokládá na základě měření GPS nadregionální kompresní tlaky ve směru 

SV-JZ. J. Kapłon a S. Cacoń (2009) předpokládají na základě výsledků měření GPS horizontální posuny  

0,5 – 1 mm/rok ve směru kolmém na OSZ, smysly pohybů podél OSZ však navrhují rozdílné pro sz. část 

(dextrální) a pro jv. část (sinistrální). V. Schenk (et al. 2003) na základě výsledků GPS měření navrhuje 

2 hlavní směry pohybů – ve směru SZ-JV a SSV-JJZ. L. Nováková (2013) předpokládá na základě analýzy 

GPS měření levostranné posuny podél OSZ v oblasti Javornického výběžku. 
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1.4.5.3 Recentní tektonické pohyby detekované pomocí sítě extenzometrů TM-71 

Současná tektonická aktivita ve zkoumané oblasti a přilehlém okolí je registrována také pomocí 

sítě mezinárodní sítě extenzometrů TM-71 (TecNet), nainstalovaných přes zlomové struktury. 

Rozmístění přístrojů v povodí BL a bezprostředním okolí uvádí Obr. 1-10. Metodika měření je částečně 

nastíněna v článku v kapitole 3.4. 

 

Obr. 1-10 Mapa rozmístění přístrojů TM-71 v povodí LB a přilehlém okolí. Zdroj: 
https://www.tecnet.cz (stav k 17.7.2020), upraveno. 

 

Pro potřeby této práce byly analyzovány výsledky monitoringu v letech 2014-2017 na lokalitě 

Dědičná štola v Travné. Výsledky jsou uvedeny v publikaci v kapitole 3.4. Přímo v povodí BL se nachází 

2 přístroje TM-71 v jeskyni Niedzwiedzia (přístroj na lokalitě „Korytarz Wodny“ měří od r. 1985, přístroj 

na lokalitě „Kaskad“ měří od r. 1993, viz Cacoń et al. in Jahn et al. 1996). Osazená porucha 334°/77° na 

lokalitě Kaskad nevykazuje za zkoumané období v podstatě žádné pohyby. Porucha 353°/78° na lokalitě 

Korytarz Wodny vykazuje trend šikmého přesmykového pohybu se sinistrální složkou, v řádu několika 

setin milimetru za rok a s největšími pohyby v řádu desetiny milimetru zaznamenanými v letech 2007, 

2010 a 2013. Tyto pohyby byly vyvolány pravděpodobně kompresními tlaky ve směru SSV-JJZ. Měření 

před rokem 2007 vykazovala pohyby v řádech desetin milimetru, měření však bylo pravděpodobně 

ovlivněno těžbou v blízkém vápencovém lomu. Extrémní pohyby v řádu 0,4 mm v roce 2004 a 2005 

jsou připisovány zemětřesení (ML=3,2) v Hronově dne 25.10. 2005 vzdáleném 60 km (Košťák et al. 

2007, Mąkolski et al. 2008). 
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Další přístroje TM-71 se nacházejí na různě orientovaných zlomových plochách v širším regionu 

východních Sudet. Výsledky monitoringu většiny těchto přístrojů nejsou dosud až na výjimky 

publikovány. V roce 2000 byl zahájen monitoring vybraných zlomů v jeskyních Na Špičáku, Na Pomezí 

a Rasovna. Výsledky tohoto monitoringu ukazují kompresní tlaky směru SSZ-JJV a SSV-JJZ (Stemberk  

a Štěpančíková 2003, Štěpančíková et al. 2008, Stemberk et al. 2010). 

1.5  Vývoj a současný stav geomorfologických výzkumů ve zkoumaném území a přilehlém okolí 

Geomorfologických prací, které by se samostatně věnovaly území povodí BL, existuje jen velmi 

malé množství. Většina prací je zaměřena na širší oblast přilehlých Rychlebských hor, Hrubého 

Jeseníku, masivu Králického Sněžníku, Kladské kotliny či obecně na sudetská pohoří. Nejstarší díla, 

pocházejí z počátku 20. století od německých autorů G. Götzingera a L. Finckha (1931), F. Klementa 

(1928) a G. Anderse (1939). Práce G. Anderse je pravděpodobně první prací zaměřenou na východní 

Sudety, kde se autor zabývá neogenní aktivitou některých zlomů (včetně okrajového sudetského 

zlomu), která vedla k rozlámání a vertikálnímu rozčlenění před-neogenního povrchu. Připouští také,  

že původní povrch mohl dosahovat výšky cca 500 m a jeho dnešní pozice je původní výškou. Jako první 

si v oblasti také všímá parametrů říční sítě jako např. přímých údolních úseků, náhlých prudkých říčních 

ohybů apod. V 50. a 60. letech 20. století vzniklo postupně několik konceptů, které vysvětlovaly vývoj 

reliéfu Sudet zejména na základě analýzy a vývoje zarovnaných povrchů. Model „cyklický“ 

(Klimaszewski 1958, Walczak 1968) předpokládá existenci střídajících se fází tektonického zdvihu  

a tektonického klidu (kdy převládá denudace, nověji planace). Je úzce inspirován Kingovým modelem 

vývoje reliéfu (King 1953) a předpokládá, že reliéf je v období tektonického klidu degradován 

paralelním rozšiřováním údolí do stran (ústup údolních svahů; Demek 1987). Relikty původních 

zarovnaných povrchů (nazývané „reliéfové úrovně“) se zachovaly v různých výškových úrovních napříč 

celými Sudetami. Paleogenní povrchy lze dnes nalézt v úrovních mezi 800 a 1000 m n. m., v pohoří 

Králický Sněžník o cca 100-200 m výše. Svrchno-miocenní povrchy se nacházejí v nadmořských výškách 

mezi 600 a 800 m n. m., svrchno-pliocenní pak mezi 400 a 500 m n. m. Z rozdílných výškových úrovní 

autoři teorií usuzovali velikost vertikálních pohybů v jednotlivých tektonických fázích – během 

oligocénu 200-400 m, během středního miocénu 200-300 m a během pozdního pliocénu 200-250 m. 

Názory na stáří jednotlivých úrovní se však u různých autorů liší. W. Walczak (1968) připouští 

paleogenní stáří původního povrchu vyvinutého po 40 milionů let dlouhém tektonickém klidu.  

M. Klimaszewski (1958) předpokládá, že úrovně mezi 700 a 1200 m byly zformovány v období 

oligocénu. A. Jahn (1980) připisuje vznik nejvyšších partií zarovnaných povrchů klimatickým vlivům 

během oligocénu až spodního miocénu. J.  Don a R. Gotowała (2008) na základě rekonstrukce vývoje 

Kladské kotliny definovali 6 úrovní zarovnaných povrchů od paleocénu do pleistocénu (Obr. 1-11).  

P. Migoń (1997) předpokládá paleogenní stáří nejstarších úrovní v nadmořských výškách 1000-1300 m, 
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úrovně mezi 820 a 994 m předpokládá ne mladší než miocenní. Zdvih se týkal také předsudetského 

bloku tvořícího sv. předpolí sudetských pohoří, kde však dosahoval hodnot pouze okolo 100 m během 

jednotlivých fází. Absolutní velikosti vertikálních zdvihů v jednotlivých tektonických fázích byly však 

řadou autorů kritizovány. Odlišný model zastával A. Jahn (1953), v západních Sudetech navrhnul tři 

výškové úrovně reliéfu (tzv. „geomorfologické úrovně“), nespecifikoval však jejich genezi. Svoji teorii 

v 80. letech dále doplnil o klimatické parametry (Jahn 1980). Velkou roli přisuzuje tropickému 

chemickému zvětrávání během středního miocénu (vlhké, teplé klima), které hrálo důležitou roli 

zejména při formování mezihorských pánví, planačních povrchů, torů a v neposlední řadě také 

regionálních reliéfových inverzí (Jahn, 1980). Tento model však přisuzoval rozhodující roli pouze 

intenzitě chemického zvětrávání, odnosu zvětralého materiálu, což bylo kritizováno dalšími autory 

(např. Demek 1965, 1975, Dyjor 1975), kteří jako hlavní morfogenetický faktor utvářející reliéf označili 

tektonické procesy. Jejich teorie popisují reliéf jako soustavu tektonicky rozlámaných bloků 

vyzdvižených do různých výškových úrovní. Na rozdíl od J. Demka (1965, 1975), který ve své teorii 

používá pro morfostrukturní analýzu planační povrchy zbavené zvětralinového pláště, tzv. „etchplén“, 

(podobně jako A. Jahn (1953), M. Klimaszewski (1958), W. Walczak (1968) a S. Dyjor (1975), staví teorii 

na sedimentárním a geologickém záznamu. Odlišnou teorii podává A. Kopecký (1986). Jeho teorie 

považuje zarovnané povrchy za tektonicky vyzdvižené ukloněné kry, které jsou slabě porušené 

denudací a jsou kryty mocnými fosilními zvětralinovými plášti. A. Ivan však tuto teorii považuje za 

nedostatečně podloženou, a vyvrátil ji ve své práci (Ivan 1990). Ve svých pracích A. Ivan podává 

vysvětlení pro různé výškové úrovně zarovnaných povrchů díky působení tektonických pohybů. Relikty 

původního paleogenního povrchu nacházíme v sudetském předpolí pohřbené pod miocenními 

sedimenty. Ve výše položených oblastech (např. v Žulovské pahorkatině) zůstal zčásti zachován. Na 

české straně Sudet dnes nacházíme zarovnané povrchy v několika výškových úrovních (Ivan 1966, 

1972, 1990, 1997). Na konci 20. a na počátku 21. století se např. P. Migoń (1999, 2003) přiklání 

k modelu vývoje Sudet na základě studia zarovnaných povrchů tzv. „dynamickou etchplenizací“ 

(poprvé Thomas 1994). Tato teorie předpokládá nejprve vývoj starého paleogenního planačního 

povrchu, který byl rozčleněn množstvím údolí na velmi členitý reliéf. Údolí byla postupně díky erozi 

rozšiřována a během oligocénu byl celý reliéf také rozlámán na bloky, které byly vyzdviženy do různých 

výškových úrovní. Zároveň docházelo k postupnému odnosu tropických zvětralin z těchto vyzdvižených 

bloků. Zarovnané povrchy se vyskytovaly pouze v omezeném množství v malém rozsahu na relativně 

homogenním podloží. Dalším odnosem a zvětráváním došlo k vytvoření nového planačního povrchu 

během neogénu, který byl opět rozlámán a vyzdvižen do různých výškových úrovní. Obnovení 

tektonických pohybů během kvartéru pak vedlo k dalšímu rozlámání neogenního etchplénu. Takto 

mohlo dle teorie P. Migoně dojít k vytvoření nesrovnatelných forem reliéfu na různých typech 

horninového podloží a v různých výškových úrovních.   
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Obr. 1-11 Příklad představy o zarovnaných površích v pohoří Krowiarki a masivu Králického Sněžníku 
s udaným předpokládaným stářím dle J. Dona a R. Gotowały (2008). Zarovnané povrchy a jejich stáří: 
Pc – paleocén, E – eocén, Ol1,2 – oligocén, M1-Ol3 – svrchní oligocén až spodní miocén, M2 – střední 
miocén, Pl-M3 – svrchní miocén až pliocén. JR – Radochowska jeskyně, JN – Niedzwiedzia jeskyně. 

Od 90. let 20. století do současnosti se řada autorů začala zabývat také dalšími tvary reliéfu, 

pomocí nichž se snažili vysvětlit vývoj Sudet. Jednalo se o výzkum a popis zlomových svahů, zejména 

severního předpolí Krkonoš (Migoń 1991, Sroka 1991), svahu vyvinutého na okrajovém sudetském 

zlomu (Krzyszkowski et al. 2000, Ivan 1997, Migoń a Łach 1998, Badura et al. 2003, 2007 ad.) a také 

svahu východního okraje Kladské kotliny (Don 1996, Sroka 1997, Ranoszek 1998, 1999, Don  

a Wojewoda 2004, 2005, Badura et al. 2005, Don a Gotowała 2008, Badura a Rauch 2014). 

Další geomorfologická díla, která se širšímu území věnují, se zabývají glaciálními  

a periglaciálními tvary reliéfu. Nejstarší práce z počátku 20. století se zabývají mapováním maximálního 

dosahu pleistocenního zalednění na základě výskytu bludných balvanů (Drahný 1923, Finckh  

a Götzinger 1931, Anders 1939). Přesné vymezení hranice dosahu ledovce je v sv. předpolí RH 

komplikované, ledovcové sedimenty jsou zde překryty aluviálními kužely, které se šířily z okrajového 

svahu RH (Pecina et al. 2005). Problematikou periglaciální a glaciální modelace předpolí RH se dále 

zabývala řada autorů (např. Demek 1965, 1976, Prosová 1981), mylně však považovali krajinu 

Hoštického úpatního stupně (Javornický výběžek) či Žulovské pahorkatiny za typicky oblíkovou krajinu.  

Tuto domněnku vyvrátil ve svých dílech až A. Ivan (1972), a později také A. Vídeňský et al. (2007). 
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Během pleistocénu dosahovalo kontinentální zalednění opakovaně do sv. předpolí RH nebo zasahovalo 

přímo do pohoří. Dle polské klasifikace se jedná o 4 delší období pleistocenního zalednění – podleské, 

severopolské (viselské), středopolské (sálské) a jihopolské (elsterské), která se dále dělí na kratší 

epizody jednotlivých zalednění. 

První doložená zalednění, která zasáhla oblast RH, jsou 2 elsterská zalednění (v polské 

literatuře patřící do zalednění jihopolského, které zahrnuje jednotlivá zalednění Nidy, Sanu I, Sanu II, 

MIS 16 (před cca 600ka) a MIS 12 (před cca 470ka). Jedná se o rozsahem největší pleistocenní 

zalednění. To se dle nejnovějších prací zastavilo o sv. svah RH. Velmi omezeně zasahoval ledovec také 

pravděpodobně do širších říčních údolí na tomto svahu, kde se však díky postglaciální erozi do dnešní 

doby nezachovaly žádné glacigenní sedimenty. Elsterská zalednění zanechala také na mnoha lokalitách 

v předpolí RH eratický materiál pocházející z baltského a skandinávského prostoru (Sikorová  

et al. 2006). Ve starších pracích (např. Walczak 1954, 1955, 1956) bývá uváděno také zalednění sedla 

Růženec (lokalizace Obr. 1-2), v moderních dílech se již však toto zalednění neobjevuje. V polské části 

byla ledovcem pokryta severní a střední část Kladské kotliny. V povodí BL zasahoval ledovec 

pravděpodobně do dolního toku mezi obcemi Trzebieszowice, Skrzynka a Oldrzychowice Kłodzke  

(viz Obr. 1-12 a Obr. 1-13.B).  

 
Obr. 1-12 Maximální rozsah pleistocenního zalednění v Polsku; Zalednění 1 – Liwca, 2 – Narwi,  
3 – Nidy, 4 – Odry, 5 – Sanu I, 6 – Sanu II, 7 – Warty, 8 – Wisły. Dle L. Lindnera (1984), L. Markse (2004). 
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Obr. 1-13 A: Směr toku ledovce v předpolí Rychlebských hor (Javornický výběžek) dle M. Hanáčka 
(2015). 

 

Obr. 1-13 B: Předpokládaný rozsah maxima elsterských zalednění v oblasti Kladské kotliny dle  
W. Walczaka (1955, 1956). Modrá linie označuje vodní tok BL.  

Dalším zaledněním, které již nedosáhlo až k úpatí RH, ale končilo v prostoru Paczkówského 

příkopu, bylo sálské zalednění (Saale 2) patřící dle polské klasifikace do středopolského zalednění, 

konkrétně zalednění Odry (MIS 6, cca 180ka). Během tohoto zalednění byla vytvořena (a dochovala se) 

základní (hlavní) říční terasa většiny větších českých a moravských řek (Tyráček a Havlíček 2009).  

Vyšší partie jsou dle J. Tyráčka (2001) řazeny k sálskému pre-glaciálu (MIS 8?, cca před 300ka). 

Posledním zaledněním, které zasáhlo nikoli přímo na území RH a Kladské kotliny, ale dle 

nejnovějších výzkumů se zastavilo severněji, bylo zalednění viselské patřící dle polské klasifikace 

k severopolskému zalednění, konkrétně k viselskému zalednění (MIS 2, LGM cca před 22-20ka). Více se 

tomuto zalednění věnuje článek v kapitole 3.3.  

Se zaledněním souvisí také říční terasové systémy v Sudetech a jejich předpolí, které byly 

zkoumány již od 19. století množstvím autorů (Danthe 1895, 1900, Leppla 1900, Friedrich 1904, 1906, 

Finck 1925, 1929, Zeuner 1928, Berger 1932, Walczak 1954, Oberc et al. 1996, Krzyszkowski 1995, 

1998, et al. 2000, Krzyszkowski a Stachura 1998 ad. Terasový systém v povodí BL je popsán  

v kapitole 4.1. Terasový systém v oblasti Sudet a jejich předpolí vznikl díky izostatickému zdvihu 

vyvolanému změnami tlaku na zemskou kůru při postupech a následných ústupech ledovců. Výzdvih je 
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odhadován na cca 20 m po sálského zalednění 1, cca 8 m po sálském zalednění 2 a 2-3 m po viselském 

zalednění (Dyjor 1993, Przybylski 1998a, Badura a Przybylski 2004), kdy jeho intenzita směrem ke konci 

pleistocénu klesá, avšak pokračuje pravděpodobně dodnes (Zuchiewicz 1995). Změna tlaku také mohla 

vyvolat krátkodobou tektonickou aktivitu tektonicky nestabilních struktur (Krzyszkowski et al. 1995), 

což bylo dokumentováno paleoseismickým průzkumem na OSZ (viz článek v kapitole 3.3.). 

Studiem periglaciálních procesů ve vyšších nadmořských výškách v RH, které probíhaly během 

sálského a elsterského, během viselského zalednění také v nižších polohách, se zabývají práce  

V. Panoše (1961), T. Czudka (et al. 1964), A. Ivana (1966), M. Prosové (1981). Nejčastěji se vyskytujícími 

tvary, které se vyskytují v oblasti povodí BL jsou zejména kryoplanační terasy, mrazové sruby, izolované 

skalní výchozy a na některých svazích kamenná moře či soliflukční hlíny. Intenzita procesů mrazového 

zvětrávání, které přemodelovaly všechny starší úrovně nad 550 m, se dnes jeví jako fosilní. V době 

nejintenzivnějšího působení však intenzita zvětrávání dosahovala řádu desítek metrů. 

V nedávné době byla publikována díla zabývající se různými morfometrickými 

charakteristikami sudetských pohořích. Tato díla vznikla díky nasnímkování území Sudet na české  

i polské straně detailními lidarovými snímky, z kterých je možné vytvořit detailní digitální model reliéfu 

(DMR). Přímo územím povodí BL a přilehlým okolím se zabývá dílo A. Sobczyka (et al. 2016).  

Přehled a základní výsledky prací týkajících se tektonické geomorfologie v jednotlivých částech Sudet 

sepsali v přehledném review M. Różycka a P. Migoń (2017). 
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2 Metody a postup zpracování 

Za účelem stanovení vývoje údolní sítě BL byly použity různé metody geovědních oblastí. 

Vzhledem k tomu, že různé metody podávají informace z různých časových obdobích, byly pro tuto 

práci vybrány patřičné metody geomorfologických analýz, strukturně-geologické analýzy  

a geofyzikálního průzkumu Obr. 2-1). 

 

 

Obr. 2-1 Metody výzkumu použité v této práci podávají informace o vývoji povodí BL v různých 
časových období. 

Vlastní práce probíhaly ve dvou fázích: 

a) fáze terénních prací 

b) fáze kamerálních prací 

2.1 Fáze terénních prací 

Terénní práce, časově nejnáročnější fáze, zahrnovaly především geomorfologické mapování  

a geofyzikální průzkum. Mapovány byly tvary reliéfu, které mohou odrážet tektonickou aktivitu. 

Sledovány byly především výskyty pramenů, výskyty podmáčených území, charakter koryt vodních 

toků (erozní zářez/rýha, skalní stupně v korytě, dosah říční eroze, říční terasy, strže, aluviální kužely 

apod.), sesuvy aj. Dále byly mapovány také přímé projevy zlomů v reliéfu (výchozy, stupně v reliéfu). 

Lokalizace tvarů a jevů byla zaznamenávána do podkladových topografických v měřítku 1:10 000. 

Jednalo se o topografické mapy systému 1992 z let 1996-1997 (Mapa Topograficzna, układ 1992): 

mapový list 58-D-a-4, 58-D-b-3, 70-B-a-2, 70-B-a-4, 70-B-b-1, 70-B-b-3 a dále topografické mapy 

systému 1965 z let 1975-1986 (Mapa Topograficzna układ 1965): mapové listy 472.442, 472.444, 

473.331, 473.333, 473.334, 483.111, 483.112, 483.113, 483.114, 483.331, 483.332, 483.333 a 483.341. 

Pro přesnější lokalizaci mapovaných tvarů a geofyzikálních profilů byla pozice ukládána také  

do turistické GPS Garmin Oregon 600, která poskytla dostatečnou přesnost geografické pozice ± 5 m. 

Současně byla prováděna fotodokumentace. Jako vhodný doplněk při mapování byly využity také staré 
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německé topografické mapy z let 1930-1940 v měřítku 1:25 000: 5566 – Königsheim, Reichenstein, 

5666 – Ullersdorf, 5667 – Bad Landeck, 5766 – Wolfelsdorf, 5767 – Wilhelmsthal a 5768 – Bielendorf, 

které obsahují topografii z doby hustšího osídlení zkoumané oblasti. Výstupem geomorfologického 

mapování je volná Příloha 1 – Morfostrukturní mapa povodí řeky Biala Lądecka. 

2.2 Fáze kamerálních prací 

Během kamerální fáze byly zpracovány výsledky všech měření a mapování. Samotné analýzy 

lze rozdělit do 3 kategorií, geomorfologické analýzy, strukturně-geologická analýza a geofyzikální 

průzkum. 

 

2.2.1 Geomorfologické analýzy 

Jako základní podklad pro geomorfologické analýzy posloužila lidarová data pro celou 

zkoumanou oblast, která obsahují interpolované body v pravidelné mřížce 1x1 m na základě bodového 

mračna XYZ z leteckého laserového skenování (datová sada Numericzny model Terenu – Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii, Warszawa; data zakoupena v roce 2015). Garantovaná přesnost map je  

pro rovinné území ± 0,2 m a 0,8 – 2,0 m v horském reliéfu. Z těchto dat byl v softwaru GlobalMapper 

(v16) a ArcGIS Desktop (v 10.2) vytvořen digitální model reliéfu (DMR), který byl využit k dalším 

analýzám. 

Dalším důležitým podkladem použitým v analýzách byly základní geologické mapy Sudet 

v měřítku 1:25 000. Jednalo se o mapové listy 901D-Krosnowice (Cwojdziński 1978);  

902C-Trzebieszowice (Cwojdziński 1977); 902D-Lądek Zdrój (Gierwielanic 1968); 933B-Bystrzyca 

Kłodzka (Wroński 1981); 934A-Stronie Śląskie (Cwojdziński 1981); 934B-Strachocin, Bielice (Cymerman 

a Cwojdziński 1984); 934C-Międzygórze (Frąckiewicz a Teisseyre 1973); 934D-Nowa Morawa  

(Kasza 1958). V přilehlé části území České republiky pak z mapových listů základních geologických map 

v měřítku 1:50 000: 04-43 Bílý potok (Skácelová ed. 1992a), 04-44 Javorník (Skácelová ed. 1997),  

14-21 Travná (Skácelová ed. 1992b) a 14-22 Jeseník (Žáček ed. 1995). Z těchto map byla pro analýzy 

použita geologická stavba území a zejména průběhy známých a předpokládaných zlomových linií. 
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Jako nejvhodnější z množství geomorfologických analýz byla pro řešení problematiky vybrána 

tzv. morfostrukturní analýza. Ta spočívá v řešení vztahu mezi geologickým základem regionu 

(litologické a strukturní poměry) a reliéfem, kdy strukturně geologický základ je charakterizován 

především typem hornin, jejich vlastnostmi a tektonickými parametry (Demek ed. 1972). 

Morfostrukturní analýza zahrnuje soubor několika dílčích analýz, v této práci byly použity následující:  

a) Analýza údolní sítě sestává z dílčích analýz podélných profilů říčními údolími, příčných profilů, 

prostorového rozložení SL-indexů a sklonitosti svahů. Podélné i příčné profily byly konstruovány  

na základě DMR (viz výše) v programu GlobalMapper (v16) a vizualizovány jako XY grafy v programu 

Microsoft Excel. Klasifikace příčných údolních profilů byla provedena na základě vlastního 

geomorfologického mapování a analýzy DMR. Údaje o šířce a hloubce říčních koryt (nejmladší eroze) 

byly pro větší přesnost během geomorfologického mapování měřeny laserovým dálkoměrem.  

Jelikož se ve studovaném území nacházejí vodní toky různých řádovostí (viz Obr. 1-3),  

byl do analýz za účelem porovnání různě dlouhých a vodných toků namísto prostého sklonu údolního 

dna zařazen jeden z morfometrických ukazatelů, SL index (Stream-Length gradient/index, Hack 1973). 

SL index je počítán dle vzorce 

𝑆𝐿 =
Δ𝐻

Δ𝐿
𝐿, 

kde ΔH je převýšení v rámci jednoho úseku (v tomto případě odečteno z DRM), ΔL je délka úseku a L je 

vzdálenost středu úseku od pramene. Tento typ ukazatele byl použit v dalších spoluautorských článcích 

např. P. Štěpančíkové (et al. 2019) v Chebské pánvi, P. Štěpančíkové a J. Stemberka jr. (2016, kap. 3.1) 

na české straně Rychlebských hor. Jako ΔL byly zvoleny 100m úseky, kdy hodnota SL indexu byla 

vypočtena pro každý padesátý metr toku (tzn. pro 75. říční m, 125. říční m, 175. říční m atd. vodního 

toku). Hodnoty SL indexu odráží schopnost vodního toku erodovat podloží a transportovat  

či sedimentovat unášený materiál. Změny v hodnotách mohou být způsobeny různými příčinami, 

nejčastěji přechodem toku přes pásmo různě odolných hornin, tzv. litologický přechod (označeno 

v digramech v kapitole 4 jako L), dosahem zpětné eroze v důsledku soutoku s jiným říčním tokem (E), 

antropogenním vlivem (A), či tektonickou aktivitou zlomu, který tok sleduje nebo jej přechází (F, M). 

V případě tektoniky mohou extrémně nízké hodnoty SL indexu poukazovat na zlomové pásmo, kde tok 

teče v tektonicky rozdrcených horninách, a eroze je tedy usnadněna. Naopak náhlé zvýšení hodnot SL 

indexu v krátkém úseku může poukazovat na aktivitu zlomu. Obecně větší toky mají větší schopnost 

vyrovnávat se s tektonickými pohyby, proto nejcitlivěji reagují toky 1. řádu (Keller a Pinter 2002).  

Pokud dochází k náhlým nárůstům či poklesům hodnot SL indexu a nelze je korelovat s litologickými 

přechody, je pravděpodobnou příčinou tektonika (Burbank a Anderson 2001). Hodnoty SL indexu byly 

následně zaneseny do podélných profilů vodních toků jako grafy XY vytvořené v programu Microsoft 
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Excel a byly doplněny o zlomové linie z geologických map (viz výše) a morfolineamenty (viz dále).  

Zlom či morfolineament byl následně označen za potenciálně aktivní na základě hodnoty SL indexu, 

pokud se v jednom místě lokální maximum shodovalo s výskytem zlomu nebo morfolineamentu a byla 

vyloučena jiná příčina (litologický přechod, dosah zpětné eroze, …). V povodích vodních toků 1. až 4. 

řádu postačuje k označení zlomu či morfolineamentu za aktivní SL hodnota vyšší než 200, na dolních 

tocích a toků vyšších řádů hodnota 300 (srov. článek v kap. 3.1). Zlomy označené za potenciálně aktivní 

byly pro lepší orientaci označeny symboly F1, F2 atd. Pojmem „aktivní zlom“ je myšlen zlom, který má 

odezvu v morfologii (např. údolního dna) v kvartéru (srov. Machette 2000). Označení zlomů za 

potenciálně aktivní na základě hodnot SL indexu nepovažuji v žádném případě za prokázané. 

Oprávněnost považovat tyto struktury za aktivní by vyžadovalo další výzkum. 

b) Analýza vybraných tvarů reliéfu je založena na výsledcích vlastního geomorfologického 

mapování (viz Příloha 1). Během ní byl kladen důraz na prostorové rozmístění a charakter 

geomorfologických tvarů a jevů jako jsou údolní nivy, říční terasy, erozní rýhy, aluviální kužely, úpady, 

strže, prameniště, pramenné mísy a zamokřená území. Detailní popis jednotlivých sledovaných 

geomorfologických tvarů a jevů a analýza jejich prostorového rozmístění jsou uvedeny v kapitole 4.1. 

c) Analýza morfolineamentů je založena na definování lineárních prvků reliéfu. Ty byly a jsou 

dodnes zkoumány mnoha autory, kteří se zabývají geologií nebo fyzickou geografií. Nejčastěji bývají 

nazývány lineamenty (lineaments, lineations, linears; Abdullah et al. 2010), definice se však dle různých 

autorů liší. Dle C. Olliera (1981) je lineament z družice, letecké fotografie či digitálního modelu 

reliéfu/terénu (DMR/DMT) viditelný přímočarý prvek. Může se jednat o přírodní morfologický tvar 

nebo antropogenní objekt. Dle J. Minára a J. Sládka (2009) je lineament povrchová diskontinuita 

pravděpodobně tektonického původu. Dle způsobu vymezení jsou lineamenty označovány jako 

fotolineament (stanoven z leteckých či družicových snímků), topolineament (stanoven z topografických 

map) či morfolineament (stanoven výlučně z pozorování reliéfu nebo DMR). Jako morfologické 

lineamenty (tedy morfolineamenty) se dle G. Jordana (et al. 2005) projevují strukturní diskontinuity 

horninového podloží či další tvary spojené s tektonickou aktivitou. Lineamenty se v reliéfu mohou 

projevovat (Goudie ed. 2004, Huggetta 2007) jako:  

a) přímá část údolí, údolního dna či svahu, které údolí utváří, 

b)  lineární část horského hřebenu, rozsochy, 

c) lineární úsek svahu, 

d)  lineární změnou ve sklonu svahu, 

e)  lineárně uspořádanými povrchovými prohlubněmi nebo hřbítky, 

f) lineárně uspořádaná vegetace, prameniště, jiné tvary reliéfu, barevná změna půdy, … 
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Časté jsou také případy, kdy v různých částech reliéfu dochází ke změně projevu lineamentu 

(Goudie ed. 2004). Zřetelně se projevují morfolineamenty založené na poklesových a přesmykových 

zlomech. Násunové zlomy se však často projevují převážně tvorbou nepravidelné topografie bez 

většího výskytu lineárních prvků (Prost 1994). Jelikož mohou lineární tvary reliéfu vznikat také jinak než 

díky tektonice (např. větrnou erozí, ledovcové modelaci, antropogenní činností apod.), je nutné při 

terénních pracích ověřit genezi lineamentu. Lineamenty dosahují délky od několika metrů až po několik 

set kilometrů a tvary na ně vázané (např. svahy) mohou dosahovat výšky od necelého metru  

až po stovky metrů (Burbank a Anderson 2001).  

V této práci byly průběhy lineamentů stanoveny na základě detekce výrazných lineárních tvarů 

z DMR při různém úhlu, směru a intenzitě umělého osvitu v aplikacích ESRI ArcMap 10.2  

a GlobalMapper (v16). Průběhy některých lineamentů byly navrženy také s ohledem na výsledky 

prostorového rozmístění vybraných geomorfologických tvarů a jevů (Příloha 1), např. na základě 

lineárního uspořádání pramenů, míst počátků zvýšené eroze, horských sedel, úpadů apod. Během 

terénních prací byla ověřována také geneze předpokládaných lineamentů. Poté byly vybrány  

a vektorizovány v prostředí ArcMap pouze takové, které mají tektonický původ a mohly by odpovídat 

dosud nepublikovaným, nedokumentovaným zlomům. Zabýval jsem se pouze lineamenty delšími než 

500 m. Nalezené lineamenty budou dále v této práci označovány vzhledem k metodě jejich detekce 

jako „morfolineamenty“. 

 V článku v kapitole 3.3 je popsána také metoda paleoseismického průzkumu a různých typů 

použitého datování, které bylo provedeno na lokalitě Bílá Voda. 

2.2.2 Strukturně-geologická analýza  

Základní metodou, která byla vybrána k řešení zadaného tématu, je paleostresová analýza, 

která zahrnuje dílčí analýzy jako analýzu kinematických indikátorů na ohlazových/zlomových plochách, 

analýzu dynamiky pohybů na zlomových strukturách a analýzu parametrů napjatostních polí. Metoda 

paleostresové analýzy je detailně popsána v článcích v kapitolách 3.2 a 3.4.  

Článek v kapitole 3.4 také uvádí použitou metodiku monitoringu pohybů na zlomových 

strukturách pomocí extenzometrů TM71. 
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2.2.3 Geofyzikální průzkum 

Při terénním výzkumu bylo využito jedné z metod elektro-odporového měření, konkrétně 

metoda elektro-odporové tomografie – ERT při použití přístroje ARES (GF Instruments s.r.o., Brno). 

Tato metoda umožňuje neinvazivně studovat přípovrchové vrstvy hornin z hlediska jejich elektro-

odporových vlastností. Metodu je také možné použít k vyhledávání projevů zlomů (Schrott  

a Sass 2008). Elektro-odporová metoda je citlivá na struktury horizontální i vertikální, kdy od sebe 

rozlišuje elektricky vodivé a nevodivé horniny, které se odlišují zejména na základě vlhkosti a zrnitosti, 

zejména obsahu jílových částic. Je známo, že zlomové zóny obsahují tektonické jíly, hornina je v této 

zóně hluboce zvětralá, drcená, případně po těchto zónách často vyvěrají minerální prameny. Tyto zóny 

se pak jeví oproti okolním horninám jako subvertikální vodivé zóny. Metoda byla použita také v jiných 

oblastech, např. v Chebské pánvi (Fischer et al., 2012, Blecha et al. 2018 ad.) v Rychlebských horách  

na okrajovém sudetském zlomu (Štěpančíková et al. 2010, 2011 a článek v kapitole 3.3) apod. Naopak 

sedimenty říčních teras, tvořené převážně písky a štěrky se jeví jako horizontální tělesa s vyššími 

odpory. Na základě zkušeností z měření na jiných lokalitách bylo zvoleno Wenner-Schlumbergerovo 

uspořádání elektrodového pole (Loke 1997, Schrott a Sass 2008). Měření každého bodu bylo 

opakováno 4x nebo 8x v závislosti na statistickém rozptylu naměřených hodnot. Pořízená data byla 

následně invertována pomocí softwaru RES2DINV (Loke a Barker 1995, Loke 1997), za použití 

standardní metody inverze nejmenších čtverců až do 5. stupně. Koncové body profilů byly zaměřeny 

pomocí GPS přístroje, topografický profil byl odvozen z DMR (viz výše). 

Geofyzikální průzkum byl proveden na lokalitách sedlo Růženec a sedlo Karkulka za účelem 

nalezení zbytků fluviálních sedimentů uložených zde paleotoky. Na lokalitách podél bělského zlomu 

byla studována struktura a průběh zlomu. Výsledky uvádí kapitola 4.5. 

 

 Výstupy všech výše uvedených metod a analýz byly graficky zpracovány a upraveny do formy 

obrázků a grafů prostředí CorelDraw (vX6, v2019) a IrfanView (v4.52). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X10003107#bb0260
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X10003107#bb0260
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X10003107#bb0260
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3 Monografie a články publikované v odborných periodikách 

Tato kapitola obsahuje autorovu kapitolu v monografii a články publikované nebo manuskripty 

dosud v recenzním řízení v odborných periodikách. Komentáře k jednotlivým článkům jsou součástí 

diskusní části v kapitole 5. 
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21Region of the Rychlebské Hory Mountains -
Tectonically Controlled Landforms and Unique 
Landscape of Granite Inselbergs (Sudetic 
Mountains)

Petra Štěpančíková and Jakub Stemberk

Abstract
The Rychlebské hory Mountains are situated in the north-eastern part of the Bohemian Massif. 
They are part of Sudetic Mountains, which are divided from Sudetic Foreland by the Sudetic 
Marginal Fault. Controlling the mountain front for a length of 130 km, the fault is one of the 
morphologically most striking features in the Bohemian Massif and has been studied by 
numerous geologists, geomorphologists, and geophysicists for several last decades. Its 
Pleistocene seismicity was proved by paleoseismological survey and its recent potential seismic 
threat is shown by minor historical earthquakes. In contrast to the mountainous relief, the 
adjacent Žulovská pahorkatina (Hilly Land) forms a unique granite landscape of gently 
undulated basal weathering surface of etchplain with numerous low exfoliation domes, isolated 
inselbergs and rock landforms. Middle Pleistocene continental ice-sheet, which reached the area 
twice—in Elsterian 1 and Elsterian 2, influenced the development of rock forms and caves, 
the latter ones being shaped by its meltwater into characteristic "heart-like" profile Post-
glacial (post-Saalian 1) uplift of the area, which was most probably related to glacioisostatic 
rebound, resulted in removal of glacial deposits and valley deepening. Striking geomorpho-

diversity and its scientific value of the entire area remain attractive for nature-lovers 
regardless their profession.
Keywords

Žulovská pahorkatina Tectonic landforms Fault scarp InselbergRychlebské hory 

Granite landforms

21.1 Introduction

The region of the Rychlebské hory (hory = mountains) is a
part of Sudetes Mountains situated in the north-eastern part
of the Bohemian Massif and with the adjacent Žulovská
pahorkatina (=Hilly Land) forms a unique landscape with

strikingly rich geomorpho-diversity and mineral resources 
related to different lithologies and tectonic evolution 
(Figs. 21.1 and 21.2). The northern limit of Sudetes 
Mountains is controlled by one of the morphologically most 
pronounced structure in the Bohemian Massif - Sudetic 
Marginal Fault, which is traceable in morphology at a length 
of 130 km. Due to subsidence within the Sudetic Foreland, 
the region is also one of a few areas with preserved Tertiary 
deposits and buried deep saprolite. Moreover, complex 
geological history can be read from Pleistocene glacial 
sediments deposited by repeatedly overriding continental 
ice-sheets, which stopped at the mountain front, as well as 
from alluvial fan deposits in front of the Rychlebské hory. 
The latter ones were truncated by the fault. Such diversified 
geology and morphology have brought also economic ben-
efits due to mineral extraction since medieval times.
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21.2 Different Geology: The Key to Sudetic
Versus Fore-Sudetic Landscape
Diversity

Our area of interest is situated in the north-eastern part of the
Bohemian Massif, whose crystalline basement is dissected
by faults into a mosaic of blocks uplifted to different ele-
vations. The major structure running through the area is
NW-SE trending Sudetic Marginal Fault (SMF), steeply
dipping to the NE. The fault divides two distinct geological
units with different morphologies: an elevated Sudetic block
with Lugicum Unit represented by mountain ranges with
broad ridges and deeply dissected uplands (average altitudes
400–800 m near the fault) and relatively subsided
Fore-Sudetic block with Silesicum unit, which is typified by
gently undulated relief with scattered groups of hills or
slightly dissected uplands (Fig. 21.1). During geological
history vertical movements along the SMF alternated and the
Fore-Sudetic block is considered to be over about 5 km more
eroded than the Sudetic block although it occupies lower

altitude today (Cwojdziński and Żelaźniewicz 1995). This is
also the reason why such different lithologies occur next to
each other and control the present-day morphology. Geo-
morphological units which occupy the differentially uplifted
blocks are as follows: the Rychlebské hory, their
north-eastern part Sokolský hřbet (=Ridge), the Žulovská
pahorkatina and the Vidnavská nížina (=Lowland)
(Fig. 21.1). The Rychlebské hory within the Sudetic block,
as well as its NE part Sokolský hřbet, are horst-like ridges
asymmetrically uplifted over up to 600 m in respect to the
Žulovská pahorkatina block. Their Proterozoic to Paleozoic
metamorphic sedimentary shales and igneous rocks com-
prise gneisses, mica shists, amphibolites, marbles, quartzites,
graphitic shales, metamorphic volcanites (Fig. 21.2). The
morphology of the mountains is controlled by neotectonic
uplift, subsequent enhanced erosion and valley incision. In
contrast, the adjacent Žulovská pahorkatina in the
Fore-Sudetic block represents the basal weathering surface
of an etchplain (Demek et al. 1964). It comprises granitoids
of the Žulová granite pluton of Variscan age, which

Fig. 21.1 a The Rychlebské hory Mts and topographic situation on the digital elevation model based on 2 m contour lines, b digital elevation
model of the Sudetic Mountains bordered by the Sudetic Marginal Fault towards the Sudetic Foreland, c geomorphological units
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represents an apical part of a vast granitic body. The unique
granite landscape of this hilly land is mostly characterized by
gently undulated surface hosting numerous low exfoliation
domes and isolated inselbergs, exposed from Tertiary
kaolinite-rich saprolite. During the Middle Pleistocene, the
surface of the Žulovská pahorkatina has been directly cov-
ered by continental ice-sheet, which reached the mountain
front of the Rychlebské hory twice—in Elsterian 1
(620,000–635,000 years) and Elsterian 2 (400,000–
460,000 years) (Žáček et al. 2004). In the north, the
down-thrown block of the Vidnavská nížina has a flat sur-
face with slightly entrenched valleys. It is a part of Neogene
Paczków graben filled with fluvial to lacustrine deposits up
to 400 m thick. These deposits cover a granitic basement
kaolinized to a depth of about 50 m (Badura et al. 2004).

The differential relief development in the adjacent mor-
phostructural units of the Rychlebské hory (Sudetic block)
and Žulovská pahorkatina (Fore-Sudetic block) has resulted
not only in contrasting landscapes but in a systemic dis-
parity between rock landforms in both units, despite their
common structural and lithological control. The Sokolský
hřbet (NE part of Rychlebské hory) is characterized by

numerous frost-riven cliffs and cryoplanation terraces,
extensive blockfields, and limited depth of granitic grus
weathering. The extensive granitoid block accumulations
developed on the marginal slopes are a result of exposure of
intensively disintegrated rocks due to uplift. In contrast,
rock landforms observed in the Žulovská pahorkatina are
characterized by numerous rock steps and tors exposed at
the basal weathering surface, deeper grus weathering pro-
files on residual hills, the limited extent of blockfields and
the absence of frost-riven cliffs (Štěpančíková and Rowberry
2008).

21.3 Tectonic Landforms of the Rychlebské
Hory Mountains

The SMF controls the pronounced mountain front of Sude-
tes, which is higher in the south-eastern part (120–300 m)
and less elevated in the north-western part (50–180 m),
however with large differences among individual segments.
In the Rychlebské hory it reaches 250–300 m. To some
extent, varying height contrasts between the Sudetes and the

Fig. 21.2 Geological map with localisation of quarries (modified after Paleček et al. 2013)
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Sudetic Foreland along the whole mountain scarp correlate
with the lithology; the highest parts correspond to geological
units built mainly of gneisses (Sowie Mts, Rychlebské
hory/Złote Mts), whereas the lowest segments comprise
poorly consolidated Permian clastics. The fault morphology
and the height of the mountain front reflect both young
tectonic activity and lithological contrasts and are assumed
to represent the cumulative uplift since the Late Miocene
(Badura et al. 2007).

Based on variable orientation and morphotectonic prop-
erties of the mountain front, 15 segments of the SMF can be
distinguished between Złotoryja and Jeseník town, eight of
them in the Czech portion. Particularly important is the
presence of clearly recognizable triangular and trapezoidal
facets, which represent inter-basin areas at the base of the
fault scarp and which were formed due to uplift and sub-
sequent dissection of the scarp by gullies. A flight of two to
five tiers of triangular facets, which show their differentiated
state of preservation and degree of erosional remodelling are
recognizable on the fault segments (Fig. 21.3). Average
height of these facets in the Rychlebské hory are: 28, 60,
111, 173 and 275 m for successively older generations. This
tiering suggests at least five uplift episodes of the mountain

front, which probably started shortly after 31 Ma, since they
postdate faulted basalts of the Sichów Hills area, at the NW
extremity of the fault (Badura et al. 2007).

The uplift of the Rychlebské hory has controlled the
evolution of drainage network, which was also affected by
the presence of the continental glacier in the Sudetic Fore-
land in the Middle Pleistocene. The valley network consists
of a parallel system of mostly NE–SW-oriented valleys,
which are perpendicular to the main ridge and with general
NE direction controlled by inclination of the area since the
Paleogene. In the NW part of the mountains small streams
are forced to actively erode into V–shaped valleys within the
SMF zone due to vertical movements documented on this
fault by several authors (e.g. Badura et al. 2007). Bigger
rivers have up to 200 m wide flat-floored valleys, probably
fault-controlled as the rocks within the fault zone are heavily
fractured and more easily erodible.

Longitudinal profiles of rivers of the Rychlebské hory are
considerably variable and some of them reflect also tectonic
control, particularly the knickpoints occurrence near places
of fault intersections (Fig. 21.4). A morphometric indicator
Stream Length-Gradient index (SL) was applied to reveal
anomalies in longitudinal profiles due to its sensitivity to

Fig. 21.3 a Perspective drawing of staircase-like arranged faceted
spurs along the Czech portion of the Sudetic Marginal Fault between
Bílá Voda and Lipová–lázně, 1–5 sequence of triangular facets from

youngest to oldest (adapted from Badura et al. 2007), b 3D view of
digital elevation model with facets around Uhelná village, 5×
exaggerated
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changes in slope in the valley bottom. After comparison of
the local maxima of SL index with geological structures and
after excluding lithological transitions, sites with rock out-
crops occurrence, and places of streams confluence followed
by increased erosive power, the tectonic control could be
considered. Based on the presence of local maxima of SL
index four groups with the occurrence of active faults based
on their azimuths were delineated: the area near Bílá Voda

village with Bílá Voda fault and parallel fault with azimuth
80°; the area between Kamenička brook and Panský potok
(=Brook), and between Račí potok and Studená voda, where
a great number of faults parallel with the SMF in direction
140°–150° occur; the faults with azimuth 90° near bifurca-
tion of the Vojtovický potok and Mlýnský potok; the area
near Horní Hoštice village with curved faults in direction 0°
with increased erosion.

Fig. 21.4 a Longitudinal profile
of the Lánský potok with position
of crossing faults and simplified
lithology, and SL index, b flat
valley of Pasecký potok,
c cross-section of the Pasecký
potok valley with position of
major faults, d SL index map with
faults expressed by high SL
indices
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21.4 Quaternary Tectonics

Evidence for Quaternary faulting is found in morphology
along the SMF. It includes relatively linear mountain fronts,
deflected drainages, hanging wine-glass valleys, and deep
dissection of the footwall of the Sudetes Mountains
(Fig. 21.1). Middle and Late Pleistocene activity is proved
by river terraces that are truncated by the fault and that show
5–20 m high scarp in their longitudinal profiles in the Polish
portion of the fault (Krzyszkowski and Pijet 1993). Incision
of the Žulovská pahorkatina and glaciofluvial accumulation
flats in front of the Rychlebské hory and removal of debris
from mountain valleys also point to uplift in the Late
Pleistocene. The continental ice-sheet reached the Žulovská
pahorkatina twice in Elsterian glaciation (Middle Pleis-
tocene). After deglaciation, three levels of fluvial terraces/
alluvial fans were deposited, during Saalian 1 (240,000–
280,000 years), Saalian 2 (130,000–180,000 years) and
Weichselian (10,000–80,000 years), respectively. Their rel-
ative heights above the channel of Vidnávka River attain
greater values than terrace levels of the same age along the
main Nysa Kłodzka River. The differences between these
two rivers attain 20 m at the highest level 1, at least 8 m at
level 2, and up to 2–3 m at level 3 (Fig. 21.5) (Štěpančíková
et al. 2008). These discrepancies imply post-Saalian 1 uplift
of the Žulovská pahorkatina (Hilly Land) relative to the
topographically lower Nysa Kłodzka valley, which occurred
along the assumed WE striking Vidnava-Głuchołazy fault,
which controls the northern limit of the Žulovská pahorka-
tina by a 30–40 m high fault scarp along the Vidnávka River
(Fig. 21.1). Based on the affected fluvial terraces the uplift
rate that diminished towards the Late Pleistocene, from
approximately 20 to 3 m, could be inferred. Similar values of

post-glacial (post-Saalian) uplift of 20–35 m, which also
decreases to 2–5 m in the Late Pleistocene, are reported from
the Sudetes Mountains (Badura et al. 2004). The total uplift
along the SMF during the Middle and Late Pleistocene is
then estimated to be 20–30 m up to 60–80 m (Krzyszkowski
and Pijet 1993; Migoń 1993). It is supposed to be a result of
combination of glacioisostatic rebound and tectonics during
which the mountain front of Sudetes and many blocks within
the Fore-Sudetic block have been uplifted. As a result, flu-
vial erosion increased and a large amount of Quaternary
sediments was removed.

Direct evidence of Late Pleistocene activity of the SMF
was documented in paleoseismological trenches excavated at
the locality Bílá Voda in the north-west of the Rychlebské
hory. The exposed geological data revealed at least 4–5 large
earthquakes (M > 6) affecting deposits of an alluvial fan. The
fan apex is truncated by the SMF and left-laterally offset by
30–45 m from the feeder channel (Fig. 21.6). The dating
methods such as optically stimulated luminescence, radio-
carbon dating, and cosmogenic nuclide dating (10Be) yield
the age of the deposits close to the fan apex about
25,000 years. As the Holocene deposits do not show sig-
nificant displacement, most of the recorded slip must have
occurred during Late Pleistocene, with slip rate 1.8–
2.8 mm/year. The acceleration of slip rate was probably due
to ice-loading of the Weichselian ice-sheet, which had its
margin about 150 km from the locality at *20,000 years
(Štěpančíková et al. 2013). The Late Pleistocene left-lateral
slip is also confirmed by horizontal offset of valley sides
(Fig. 21.7).

Sparse microseismicity and rare historical moderate
earthquakes (I = 7 MSK) suggest that the SMF is still a
potential seismic threat to the region. The largest historical

Fig. 21.5 Longitudinal profiles
with fluvial terraces levels of the
Vidnávka River, the Černý and
Červený potok and the Nysa
Kłodzka River at the confluence
area. Terraces/alluvial fans are of
the following ages: level 1
Saalian 1 (240,000–280,000
years), 2 Saalian 2 (130,000–
180,000 years), 3 Weichselian
(10,000–80,000 years) (adapted
from Štěpančíková et al. 2008)
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earthquake in Lower Silesia was also felt in Bílá Voda on
11th June 1895, where it reached I = 4.5 MSK (Sponheuer
1952).

Ongoing uplift of the Rychlebské hory is confirmed by
the spatial pattern of enhanced erosion as well as by moni-
toring of displacements on tectonic structures (Štěpančíková
et al. 2008). Deformeters TM71, which record microdis-
placements on faults three-dimensionally, are installed
within the SMF zone in caves Na Pomezí, Na Špičáku,
Rasovna, and in a trench in Bílá Voda. The results show
aseismic microdisplacements within the SMF zone with a
rate of hundredths to tenths of a millimetre per year since
2001. The movements imply the NNW-SSE stress field,
which is in accordance with the present-day stress field in
the Bohemian Massif (Peška 1992).

21.5 Inselbergs of the Žulovská Pahorkatina
Hilly Land

The term “Žulovská” pahorkatina (Hilly Land) comes from
the Czech word ‘žulová’, which means ‘granitic’. Various
landforms typical for granite weathering make its unique
landscape. These landforms have been formed since the
Paleogene, after exposure of the Žulová granite pluton from
a depth of several kilometres. Relief formation was con-
trolled by deep selective chemical weathering with its
characteristic product of kaoline, which was favoured along
numerous joint and fault zones and facilitated by humid or
semi-humid tropical or subtropical climate (Fig. 21.8). The
age of chemical weathering products is supposed to be
Paleogene to Middle Miocene (Milický et al. 1985). As the

Fig. 21.6 a Isopach map of the
truncated alluvial fan deposits
inferred from the trenches at the
locality Bílá Voda and estimated
offsets of the alluvial fan apex,
b position of the trenches on the
aerial photograph (for situation
see Fig. 21.1); Sudetic Marginal
Fault (SMF) is interpolated based
on the data from the trenches and
geophysical survey, c geological
profile of trench I; dashed
rectangle shows the extent of
photomosaic, d photomosaic of
the zone of SMF in trench I
(Photo P. Štěpančíková)

21 Region of the Rychlebské Hory Mountains—Tectonically Controlled Landforms … 269

VII



Fig. 21.8 a 3D relief of the Žulovská pahorkatina (Hilly Land) with
granite inselbergs and low exfoliation domes, b inselberg of Kaní hora
Mt, c development scheme of the inselbergs, upper figure—deep
weathering conditioned by different jointing, periodic stripping

(arrows) and exposure of hills, d subaerial degradation of inselbergs
and their remodelling with formation of residual rock forms (for the
cross-section position see the yellow dashed line in (a)) (Photo
P. Štěpančíková)

Fig. 21.7 a Left-laterally offset valley side of the Bílý potok Brook
along the Sudetic Marginal Fault on digital elevation model based on
LiDAR data (data produced by GEODIS Brno, s.r.o), b offset valley

side on one meter contour lines of the area; red arrows show the
kinematics, the purple line shows about 30 m horizontal offset
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kaolinite-rich saprolite was mostly stripped off, basal rem-
nants were recorded only in boreholes in depressions
between residual hills (e.g. Demek et al. 1964). Residual
kaoline up to 90 m thick is exposed in a pit close to Vidnava
town and preserved due to its position in a tectonically
subsided block (Milický et al. 1985). The surface of the hilly
land was then remodelled to a gently undulated relief with
protruding isolated hills due to etchplanation and landsurface
lowering.

Numerous low exfoliation domes (ruwares) with gentle
convex slopes have relative relief 20–30 m, while isolated
residual hills, so called inselbergs, represent mostly high
exfoliation domes with relative relief of 100–150m. There are
34 inselbergs in the Žulovská pahorkatina, which conspicu-
ously rise out of the surrounding sub-horizontal surface of
low relief. These hills are structurally and lithologically
controlled, and are often elongated in the NW-SE direction
such as for example Mt Kaní hora (476 m a.s.l.), which is
formed within the oldest intrusion of the pluton—quartz
monzonite and bounded by a NW-trending fault (Figs. 21.1
and 21.2). Some of the inselbergs show dome-like pattern of
sheet fractures with castellated rocks on the top such as for
example Borový vrch (487 m a.s.l.) and Smolný vrch (404 m
a.s.l.). These hills are composed of biotite granodiorite with
up to 1 m thick slabs, which are destructed into isolated sheets
and residual rocks on the convex slopes (Fig. 21.8). As the
relative heights of the inselbergs exceed the estimated thick-
ness of kaolinite-rich saprolite (up to 50 m), numerous phases
of inselberg exposure in the broader region of the Sudetic
Foreland were inferred. Besides structural and lithological
control, and related selective weathering, long-term devel-
opment with alternation of tectonic and climatic stability and
short instability episodes have resulted in the present-day
shape and height of the inselbergs (Migoń 1997).

Low exfoliation domes and small residual hills south of
Smolný vrch had long been considered as roche moutonnées
sculpted by glacial erosion (Demek 1976) (Fig. 21.9). How-
ever, recent detailed morphometrical analysis rather suggests
that these granitoid elevations are built of exposed irregular-
ities of the stripped basal weathering surface. Elongation of
the elevations shows strong structural control but does not
show any micro or macro-morphological characteristics that
would be typical for roche moutonnées such as an asymmetric
shape consistent with the direction of glacier advance or
glacial striations. Moreover, the topographical position of the
area suggests their younger age than the presence of the last
ice-sheet (Ivan 1983; Vídeňský et al. 2007).

21.6 Touristic Geomorphological Sites

21.6.1
Granite Rock Forms

The unique granite landscape of the Žulovská pahorkatina
also hosts attractive residual rock forms, which have been
exposed at the basal weathering surface. They usually form
the tops of castellated residual hills that protrude above the
surrounding denudation surface, except for tors, which could
be located in a variety of positions within the slope profile.
The rock forms were formed by complex processes of
weathering and denudation, controlled not only by
mechanical and chemical, but also biochemical processes.
Due to their scientific and aesthetic values these rock forms
are protected at various levels.

Residual rock forms occur at the top of a residual hill
(398 m a.s.l.) at the SW limit of the Žulovská pahorkatina.
The castellated rocks, rock walls, and tors in medium-grained

Fig. 21.9 The etchplain of the Žulovská pahorkatina with small residual hills as exposed irregularities of the stripped basal weathering surface
1 km east of Smolný vrch; the Sokolský hřbet in the background (Photo P. Štěpančíková)
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biotite granodiorite with microforms on their surfaces are
rather isolated and well-rounded (Fig. 21.10). The absence of
debris or extensive blockfields suggests their etched origin
according to a two-phase evolution model, which consists of
a period of differential weathering followed by regolith

stripping, rather than origin due to frost-shattering in peri-
glacial environment. Thus, here the tors represent corestones
exposed from saprolite. Instructive example of corestones
can be also found on the NW slope of the Sokolský hřbet
(Fig. 21.11).

Fig. 21.10 Residual rock
landforms composed of
granodiorite in the Žulovská
pahorkatina a Tors and rock walls
with weathering microforms to
the N of Jestřábí vrch,
b weathering pits and tafoni
located on the top tor on inselberg
Píšťala, c isolated precariously
balanced rocks on the slope of
inselberg Borový vrch, d tors on
the slope of Borový vrch, e rock
slabs on the SW slope of Borový
vrch, f rockwall with
pseudokarren and weathering pit
on the SW slope of inselberg
Smolný vrch, g weathering pit on
Smolný vrch (Photo
P. Štěpančíková)
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Inselbergs Píšťala (447 m a.s.l.), Borový vrch and Smolný
vrch host various rock forms: tors with abundant microforms
such as weathering pits, often connected by draining chan-
nels, tafoni, pseudokarren, honeycombs, rock cavities, etc.
Moreover, Borový vrch is famous for tors on the slopes and
isolated rock slabs, and Smolný vrch for its weathering pits,
which were considered as artefacts in sites of pagan sacrificial
rituals and called “Venus bowls” (Fig. 21.10). A group of tors
occurs also to the SE of Kaní hora Mt in fine-grained biotite
granodiorite, where open joints control their shape. Rock
fragments with differing lithologies such as metagabbro,
quartz, and quartz diorite were found deep inside these joints.
This suggests that these fragments have been transported by
the continental glacier, thus the tors are of pre-glacial origin
(Štěpančíková and Rowberry 2008).

21.6.2
Karst Caves

Karst in the Rychlebské hory is formed in Devonian crys-
talline limestone. During the Middle Pleistocene the conti-
nental glacier and climatic cooling affected the area and
significantly influenced cave development in the area.

One of the most attractive caves in the area is Na Špičáku
cave (Fig. 21.2). The cave is formed under the Velký Špičák
hill (482 m a.s.l.), with marble castellated rocks controlled

by tectonics. The cave was modelled by meltwater from the
Middle Pleistocene (Elsterian 2?) continental ice-sheet that
shaped the corridors into distinctive heart-shaped
cross-section, which are typical for this cave. This origin
and cave modelling occur quite rarely in central Europe.
Beside Na Špičáku cave we can find it also in the Staré
Podhradí cave, which is formed within the contact of marble
and granite (Fig. 21.12) (Král 1958). Moreover, Na Špičáku
cave is the oldest mentioned cave in central Europe, noticed
by Anthonius Wale in 1430. The cave provided a hiding
place from the Middle Ages, which is evidenced by four
thousands of epigraphic inscriptions on the walls, the oldest
one being from 1519. Not far from the cave, near Supíkovice
town, relicts of typical tropical tower karst “mogotes” were
excavated from fluvioglacial deposits. Depressions among
karst towers are filled by reddish kaoline-rich clay and sandy
deposits. The karst towers can be compared to granite
inselbergs in the Žulovská pahorkatina, which were formed
during the same Paleogene periods typified by tropical cli-
mate (Czudek and Demek 1960).

The touristic Na Pomezí caves are the longest and most
extensive karst system formed in crystalline limestones in
the Czech Republic. The high chemical purity of the lime-
stone, favourable bedding dip with several variably oriented
systems of fissures and faults were the primary controlling
factors of cave development. The Quaternary cave evolution
was also influenced by cooling and the presence of the

Fig. 21.11 a Stages of boulder
development by differential
joint-controlled subsurface
weathering and spheroidal
disintegration of granites
followed by removal of debris
(modified after http://www.
yosemite.ca.us/library/geologic_
story_of_yosemite/images/43.jpg
), b initial phase of corestone
exposure; rounded shapes
contrast sharply with the
paragneiss overlaying the granite
(top right hand-side), c the
corestone with onion-skin
weathering. The quarry is located
near Mt Zelená hora in the
Sokolský hřbet, see Fig. 21.1
(Photo P. Štěpančíková)
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ice-sheet in the immediate proximity, when the limestone
massif was modelled by periglacial processes. It was torn by
ice in cracks up to a depth of 20 m. Seeping water widened
the fissures by its corrosive and erosive effects resulting in a
system of joined corridors (Král 1958). The cave system has
been partly known from as early as 1936, but it was only in
1949 when the caves were fully explored. Typical for the Na
Pomezí caves are cascades and large stalactites, one of them
being shaped and known as “a heart”.

21.7 Social and Economic Value of Unique
Geological Variability

21.7.1
Times of Prosperous Mining

The area of the Rychlebské hory, Žulovská pahorkatina and
the surrounding area have abundant mineral resources
(Fig. 21.2), which have brought economic benefit to the
region since medieval times. A number of deposits of metal
ore could be found here such as gold, silver, copper, lead,
zinc, iron ore, arsenic ore, formations of
bismuth-cobalt-nickel-uranium ore, molybdenum and

wolfram. Mines and quarries for graphite, kaoline, clays,
quartz, peat and especially for crystalline limestone and
granite were opened. Deposits of sand and gravel were also
quarried. Mining of iron ore and non-ferrous metals was
carried out with slight fluctuations since the beginning of the
settlement, mainly from the sixteenth to nineteenth century.
During the nineteenth century and the first half of the twen-
tieth century there was stagnation of ore mining, which
resulted in its gradual disappearance. The only exception was
mining of uranium and associated ores in the second half of
the twentieth century near Zálesí village (Skácel 2006).
During the nineteenth century high-quality marble was dis-
covered near Supíkovice and Velké Kunětice villages. It was
quarried for lime burning, but mainly as a decorative stone
for statues, decorative elements of buildings, monuments,
etc. Beautiful marble products that come from this region
have become a part of many important European buildings
(e.g. Pergamon Museum in Berlin). That is the reason why
Supíkovice village is also called “Silesian Cararra”.

Names of several villages, places or peaks that evidence
mineral resources, remain a curiosity of the region. We can
find the village of Vápenná (“Limestone village”), Žulová
(“Granitic town”), Písečná (“Sand village”), Uhelná (“Coal
village”), Zlaté hory (“Golden mountains town”), peaks of

Fig. 21.12 Caves modelled by glacier meltwater, which resulted in
sub-horizontal corridors: a heart-shaped corridor in the Na Špičáku
cave with epigraphic inscriptions on the wall (top left corner), b Staré

Podhradí cave formed within the contact of marble and granite. For
location see Fig. 21.2 (Photo P. Štěpančíková)
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Stříbrník (“Silver hill”), Vápenný vrch (“Lime Hill”), Žulový
vrch (“Granitic Hill”), Čedičový vrch (“Basalt hill”), etc.

21.7.2
Priessnitz Spa: Birthplace of Famous
Hydrotherapy

The Rychlebské hory were also a home of a peasant, Vincent
Priessnitz (1799–1851), who was born in the village of
Gräfenberg (recently Lázně Jeseník Spa, Fig. 21.1), in for-
mer Austrian Silesia. Despite not being a doctor, he became
wold famous for pioneering modern hydrotherapy. When he
was 16-years old he sustained injury during an accident
when a horse carriage run over his chest and Priessnitz
received numerous bruises and rib fractures. Local healer
gave him no hope of recovery, but Priessnitz tried cold water
as the same remedy he used in the treatment of the domestic
animals for which he cared. He was completely cured in a
short time. As the news on this remarkable cure without
using any drugs or lotions spread, many wounded and
chronically ill persons came to him for relief. Priessnitz was
soon fully occupied with their treatment. He was not a
quack; he worked honestly and openly, and was earnestly
and sagaciously developing the great principles which he
recognized. His cure based on perspiration followed by cold
applications, using cold mountain spring water, outdoor
exercise and manual labour, had great success. Although his
methods seemed to be crude he helped to recover a great
number of chronic invalids whose affections were practically
incurable by the medical methods common those days. No
wonder that he drew general attention to the previously little
appreciated importance of applying water as a remedial
agent used in various simple methods. Despite original
scepticism of scientific physicians the Austrian emperor
granted him a diploma and gold medal after an official
investigation of his work and methods. The French gov-
ernment sent the head of the army medical department to
study his methods, so the hydrotherapy was introduced into
the French military service, later also to other countries and
promptly disseminated (Kellogg 1910). In 1822 Vincenz
Priessnitz founded the first hydrotherapy institute in the
world. He built also a house for accommodation of patients
in Gräfenberk, which is now the Museum of Vincenz
Priessnitz, attracting a number of tourists. Progressive
expansion of the spa influenced the development of the poor
mountainous village and its surroundings, so it became a
sought-after balneal place also for rich and noble clientele
such as archduke Franz Karl, writer Nikolai Gogol, sculptor
Hermann Bissen, physicians Elisabeth Blackwell, Sir
Charles Scudamore, etc. During history the spa resort

experienced different transformations reflecting also the
world events such as wars. At the end of the nineteenth
century hydrotherapy became a great fashion and the repu-
tation of Gräfenberk spa continuously rose. In the
present-day the Priessnitz Medical Spa plc serves as a
prominent climatic spa with tens of cold water springs,
which yearly attracts more than 10,000 patients by its health
benefits as well as by its emplacement in the middle of
gorgeous mountains. In 1999, the 200th anniversary of
Vincenz Priessnitz´s birth was included in the UNESCO list
of world´s cultural anniversaries (Kočka and Kubík 2006).

21.8 Conclusion

The area of the Rychlebské hory (Mountains) and Žulovská
pahorkatina (Hilly Land) provides striking landscape diver-
sity, which is a result of a long polygenetic history within the
area. Due to different tectonic evolution of both mor-
phostructural units related to faulting along the Sudetic
Marginal Fault, which is one of the morphologically most
pronounced features in the Bohemian Massif, diverse relief
has been formed. The Rychlebské hory have been uplifted
mainly during late Cenozoicand their relief rejuvenated by
increased river incision. They sharply contrast with the
Žulovská pahorkatina composed of granitoids, which rep-
resents one of the most remarkable parts of the Bohemian
Massif with its gently undulated surface with numerous
inselbergs, exposed irregularities of the stripped basal
weathering surface, and granite rock forms, which remind a
subtropical or tropical relief. Post-glacial (post-Saalian 1–
240,000 years) uplift of the region related most probably to
glacioisostatic rebound resulted in removal of most of
remaining weathering products and Quaternary deposits, and
in river valley deepening.

Due to diversified lithology, numerous quarries and sand
pits are spread over the area, some of the abandoned ones
used for water recreation. Except for quarrying the mostly
forested area has never been affected by any industry and
with its unique landscape, clean and untouched nature, and
remote position, it is a sought-after place by those who
prefer calm ambient to relax or do sports or even to heal in
the local climatic Priessnitz Spa with long and unique
history.
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Key Points: 

• Specific methodological approach - how to study and date paleostress using faulted

volcanic rocks

• Redefined timing of stress field changes from the Late Miocene to the Quaternary in

the W & N European Alpine Foreland

• New compressional and extensional stress regimes were discovered postdating 3.83

Ma

Abstract 

This article presents the reconstruction of the not well-investigated tectonic history of 

the Western and Northern European Alpine Foreland (WNEAF) and its part, the Bohemian 

Massif, from the Late Miocene to the Quaternary. Due to the lack of sediments from this 

period preserved in the region, a paleostress analysis was performed on kinematic indicators 

derived from geochronologically dated volcanic rocks from within the Bruntál volcanic zone 

(NE part of Bohemian Massif). The study focused on brittle deformations of the lava flows 

and intrusions composed of Mio-Pliocene basaltic rocks, which brought several advantages in 

comparison to other rock types that are generally used. Also, the analysis required less-

frequently used additional methodological steps. Six different paleostress field regimes from 

the Late Miocene to the Quaternary were distinguished. Each stress regime is characterized by 

the orientation of the principal parameters and is discussed in relation to the known 

paleostress regimes within the surrounding regions of the WNEAF. The results show 

switching of tectonic phases with dominant compression, transtension, or extension. The 

timing of the derived regimes was determined more accurately using the geochronological 

dating of faulted bodies and is in good accordance with the data reported from different 

regions within the WNEAF, which suggests their broader validity. In addition, one event or 

shorter events interrupting the main Plio-Quaternary extensional regime and one differently 

oriented Plio-Quaternary extension regime were discovered and delineated based on several 

dated phases of the volcanism of the faulted rocks. 

1 Introduction 

During the 1970s and 1980s, the possibilities for reconstructing tectonic history were 

expanded by a new powerful tool - paleostress analysis. This focusses on brittle deformations 
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and primarily faulting, mostly of mesoscopic dimensions. Mesoscopic-scale structures are 

observable on outcrops significantly more often than outcrops of regional faults. In general, 

the paleostress analysis used tectonostratigraphic records preserved as deformations or 

faulting of sediments. The results of the paleostress analysis may be used to differentiate 

individual tectonic phases based on different stress tensor parameters. Moreover, the 

superposition of the kinematic indicators found on fault planes represents their relative 

chronology, which may be used to reconstruct the tectonic history. Although this type of 

analysis has become widespread, the Cenozoic tectonic history of the Western and Northern 

European Alpine Foreland (WNEAF) and mainly of the Bohemian Massif has not been 

investigated in detail. This is mainly due to a lack of preserved sediments from the studied 

period, which could serve as a source of information for the paleostress analysis. Fortunately, 

the lack of Late Miocene to Quaternary sediments are partially compensated by the presence 

of volcanic rocks in the area of the WNEAF. The use of kinematic indicators derived on the 

fault-planes disrupting the volcanic rocks has certain specifics for the reconstruction of the 

paleostress history in comparison to similar studies performed in other rock or sediment types. 

More accurate geochronological dating of the studied volcanic rocks is an incomparable 

advantage, especially if the sequence of variously aged volcanic bodies is used. 

Figure 1. A: The schematic map of the main Cenozoic tectonic features in the Western and 

Northern European Alpine Foreland (modified after Dèzes et al., 2004; Dyjor, 1981a; 

Sissingh, 2006). FSB – Fore-Sudetic block; PCFB – Polish Carpathian Foredeep basin; the 

Neogene basins: BG – Bresse graben, CHB – Cheb basin, DB – Domažlice basin, ER – Eger 

rift, LRG – Lower Rhine graben, MB – Most basin, PKG – Paczków – Kędzierzyn graben, 

RMG – Roztoki – Mokrzeszowa graben, SBB – South Bohemian basins, UMG – Upper 

Morava graben, URG – Upper Rhine graben. B: The topographic relief map of the Central 

Sudetic Mts. using SRTM (resolution 30m; Farr (Eds.), 2007) with the main fault zones and 

the main geological units. The Sudetic Marginal fault (SMF) forms a border between the 

Sudetic Mts. on the SW side and the Sudetic Foreland on the NE side. The main fault zones: 

BF – Biala fault zone; HPF – Hronov-Poříčí fault zone; ISF – Intra-Sudetic fault zone; KrF – 

Krowiarki fault zone; SMF – Sudetic Marginal fault zone. The main geological units: KZGM 

– Kłodzko-Złoty Stok granitoid massif; PG – Paczków graben; SMSB – Staré Město shear

belt. SnM – Śnieżnik massif; UMG – Upper Morava graben; UNKG – Upper Nysa Kłodzka

graben.
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In this work, part of the Bruntál volcanic zone situated in the NE part of the Bohemian 

Massif was chosen, where the sequence of Late Miocene to Pliocene volcanic rocks is present 

(see Fig. 1 for the location). 

The aim of this work is to contribute to the reconstruction of the Late Miocene to 

Quaternary tectonic history of the WNEAF, and mainly the Bohemian Massif, where little 

reconstruction of the paleostress fields has been performed to-date. Due to the lack of 

sediments from this period preserved within the WNEAF, the paleostress analysis was 

performed on the kinematic indicators derived from geochronologically dated volcanic rocks 

within the Bruntál volcanic zone. The study is focused on the brittle deformation of the Mio-

Pliocene basaltoids, which brings several advantages in comparison to other rock types 

usually used. In addition, the analysis required less-frequently used additional methodological 

steps, which could inspire other similar studies.  

1.2 Geological setting 

The European Alpine Foreland (EAF) may be divided into three zones based on the 

Miocene and post-Miocene tectonic evolution. The first zone represents a narrow stripe-

shaped zone in front of the Alps, which roughly matches with the North Alpine Molasse basin 

(Fig. 1.A). This zone coincides with rapid uplift of the Alps since the Middle Miocene (Rasser 

& Harzhauser, 2008). The second zone comprises the southern part of the western- and 

central-EAF, which coincides with the zone of Variscan crystalline European massifs (Fig. 

1.A). This zone is characterized as sub-continually uplifting crystalline massifs, which are

separated by simultaneous episodical subsidence of the European Cenozoic Rift System

(ECRIS; Dèzes et al, 2004; Ziegler & Dèzes, 2007, Fig. 1.A). The Bohemian Massif with the

study area is situated within this zone. The third zone is represented by the northern/outer part

of the EAF marked by the North Sea-North German basin and Polish Lowland basins (Fig.

1.A). The continuous subsidence in this zone has been active since the Miocene (Ziegler &

Dèzes, 2007).

The studied sites are situated near the main mountain ridge of the Rychlebské hory 

Mts./Złote Góry Mts., which is part of the Central Sudetes. The Sudetes represent the 

northeastern-most exposed fragment of the crystalline basement of the Variscan Belt in 

Europe, which is created by a variety of metamorphic complexes of a Neoproterozoic and 

Lower Paleozoic to Devonian age (cf. Mazur et al., 2006; Kroner et al., 2008). They 

developed in the Devonian and Early Carboniferous as a result of closure of ocean basins and 

the amalgamation of Armorican terranes, followed by their accretion to the East European 

Platform (cf. Franke & Żelaźniewicz, 2000; Aleksandrowski & Mazur, 2002; Kroner et al., 

2008). The Central Sudetes are geologically complex and consist of several units. The study 

area comprises the Śnieżnik massif unit (SnM) and borders the Kłodzko-Złoty Stok granitoid 

massif (KZGM) to the NW and the Staré Město shear belt (SMSB) to the SE (Fig. 1.B, 

Kroner et al., 2008). The Śnieżnik massif unit consists of augen orthogneiss, migmatites, 

gneiss, granulites and a stratigraphically higher Stronie unit with mica-schists and belts of 

crystalline limestone, amphibolite, and quartzite, which originated from later Variscan 

tectonism (Aleksandrowski et al., 2000). Thermochronological data show the post-Variscan 

exhumation and unroofing in the studied part of the Central Sudetes to be ~7 km (Danišík et 

al., 2012). During the Late Cretaceous, the broader area was buried by the thick sedimentary 

cover (up to ~4–7 km) of the Cretaceous Sea and rapidly exhumed to near-surface 

temperatures during the Late Cretaceous-Paleocene. During the Paleocene and Eocene, the 

blocks forming the Sudetic Mts., and the Sudetic Foreland (Fig. 1.B) were elevated and 

eroded. The planated surfaces were partially covered due to Oligocene and Miocene marine 
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transgressions coming from the Central European Basin (Oberc, 1972). The evolution of 

synsedimentary Paczków-Kędzierzyn (PKG, Fig. 1.A), and Roztoki-Mokrzeszowa grabens 

(RMG, Fig. 1.A) began to develop in the Latest Oligocene-Early Miocene. The uplift of 

Sudetic Mts. versus the Sudetic Foreland began in the Pliocene, while the total uplift of the 

Sudetic Mts. since the Miocene has been estimated to be approximately 1200-1500 m (Dyjor 

& Oberc, 1983).  

The most important fault within the study area and the whole WNEAF is the NW-SE 

striking Sudetic Marginal fault (SMF; Badura et al., 2003; 2007; Ivan, 1966; Krzyszkowski et 

al., 1995; Oberc & Dyjor, 1969; Štěpančíková et al., 2008; etc.). It separates the relatively 

subsided Fore-Sudetic block (FSB, Fig. 1.A) in the NE, with the Sudetic Foreland (Fig. 1.B) 

formed by gently undulated relief with the scattered groups of hills or slightly dissected 

uplands, from the elevated Sudetic block in the SW with the mountain ranges of the Sudetic 

Mts. with broad ridges and deeply dissected uplands with an average elevation of 400-800 m 

a. s. l. (Štěpančíková & Stemberk Jr. 2016, Fig. 1.A and Fig.1.B). The Fore-Sudetic block is

covered by a sequence of Miocene to Quaternary sediments. The SMF zone was probably

formed in the early Variscan and since the Permian it has mainly moved vertically (Pouba &

Mísař, 1961). During the Alpine orogen cycle, the SMF was reactivated as a steeply dipped

normal fault with a horizontal component (Skácel, 2004). The neotectonic activity of the SMF

has been studied intensively over the last decades (e.g., Badura et al., 2003; 2007; Danišík et

al., 2012; Ivan 1966, 1997; Krzyszkowski et al., 1995; 2000; Oberc & Dyjor, 1969; Dyjor &

Oberc, 1983; Skácel, 1989; Štěpančíková et al., 2008, 2010 and citations therein). The latest

research suggests a diverse sense of slip on the SMF in different periods, but the present-day

stress field is traditionally considered to have not changed since the Pliocene. Nevertheless,

various authors assume a different sense of slip on the SMF since then. A dextral slip is

inferred e.g., in Badura et al., (2007), whereas sinistral e.g., in Nováková (2010),

Štěpančíková et al., (2008), Štěpančíková & Stemberk Jr. (2016), and possibly both senses of

slip are inferred in Stemberk Jr., et al. (2019).

1.3 Paleostress studies within the study area 

Several authors (Dyjor & Oberc, 1983) have dealt with (paleo-)stress analysis in the 

study area over the last two decades. Several stress field orientations were described, but the 

age and time sequence of the suggested tectonic phases have not been investigated in detail. 

Jelínek (2008) suggested the Alpine rejuvenation of faults striking N-S to NNE-SSW and 

mainly W-E striking faults. Pešková et al. (2010) suggested two different tectonic phases: NE-

SW compression and a transpressional tectonic regime for the Fore-Sudetic block, and NNW-

SSE compression and a transtension tectonic regime since the Early Neogene for the Sudetic 

Mts. block. According to this work, the stress field has been more-or-less stable since the 

Miocene. Havíř (2002) reported WNW-ESE compression during the Neogene. The current 

stress field was determined by GPS measurements (e.g., Schenk et al., 2002; Kontny, 2004) as 

compression perpendicular to the strike of the SMF (~NE-SW compression). Nováková 

(2010) discovered four tectonic phases in limestone quarries near SMF acting during the 

Cenozoic. The current stress field was also determined by Havíř (2004), Vavryčuk et al. 

(2013), and Špaček et al. (2006) from focal mechanisms of micro earthquakes in broader 

areas as NW-SE compression. The switching of two stress/strain states based on 

extensometric measurements was reported by Stemberk Jr. et al. (2019) as WNW-ESE to 

NW-SE compression corresponding to the stress field of Western European and NNE-SSW 

compression corresponding to the stress field of the NW part of the Carpathian stress domain. 
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1.4 Volcanism 

The Cenozoic volcanic activity in the broader area within the Bohemian Massif began 

in the Middle Oligocene and is divided into three volcanic phases (Birkenmajer et al., 1977). 

These phases indicate switching of compression and extension phases. The first volcanic 

phase occurred in the Middle Oligocene (Ulrych et al., 2011), the second phase occurred at 

the turn of the Oligocene and Miocene, and the third phase occurred from the Middle 

Miocene to the Pliocene. The studied volcano and its lava flows that originated during the last 

third phase are situated in the northwestern-most exposed part of the Bruntál volcanic zone 

(see Fig. 1 for its location) in the vicinity of the village of Lutynia and Lądek Zdrój. The 

volcanic bodies were dated by K-Ar and paleomagnetic methods as being 5.73, 4.56 and 3.83 

Ma (Birkenmajer et al., 2002; Cajz et al., 2012; Ulrych et al., 2013). 

2 Methods 

The possible aspect that may complicate the paleostress analysis primarily oriented on 

the young volcanic rocks is the limited number of volcanic sites within the study area. The 

only solution to this problem is to strengthen the process of data analysis and its proper 

verification. The logic tree of data analysis used in this work is shown in Fig. 2. 

Figure 2. The logical tree of the processing steps during the paleostress analysis. 

The process of the paleostress analysis consists of five steps: a) data measurement b) 

separation of homogeneous data subsets, c) estimation of stress tensor parameters, d) 

verification of the calculated results and e) reconstruction of the paleostress history within the 

locality (sites) or the broader region. 

2.1 Data measurement and observation 

Movement along a fault plane is demonstrated by the presence of kinematic indicators 

(e.g., slickensides, striae, calcite steps, etc.) recorded directly on the fault plane. In this work, 

the kinematic information derived from striae on sheared reactivated fault-planes with 

different orientations and scales (referred to as fault-slip data) was used. Each datum was 

described by two quantities: by the fault plane orientation with components Ap (fault 

strike/trend), and Φp (fault dip/plunge), and by the striae orientation with components As 

(striae strike/trend), and Φs (striae dip/plunge). Several measurements were supplemented by 

the sense of slip on the fault-plane (normal/reverse or sinistral/dextral). The sense of slip 

along the fault-plane was determined for a part of the dataset with certainty during the 

measurement. Most of the dataset was estimated with probability only. The probability of the 

estimated sense of slip sense was classified using a four-digit scale (see Dataset in Stemberk 

Jr., 2021; c.f. Sperner & Zweigel, 2010) and only the data with high probability were 
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introduced into the subsequent calculations. In addition, additional non-numeric data of the 

slickenside’s morphology with special attention to the striae relationship were registered 

during the measurement at the sites (c.f. Sperner & Zweigel, 2010). This enabled 

homogeneous versus poly-phasic reactivation within the studied fault-slip dataset to be 

recognized. During the measurement, groups of fault-slip data that were reactivated and those 

that were not reactivated simultaneously by one stress phase (referred to as the simultaneously 

sheared fault-slip data vs. non-simultaneously sheared fault-slip data (Fig. 3) were identified 

(Fig. 4). In the subsequent separation, the simultaneously sheared data could not be classified 

to the same homogenous sub-set (referred to as the paleostress state). The non-simultaneously 

sheared data are normally represented by two or more superimposed generations of striae on 

one slickenside. In the subsequent separation process, the non-simultaneously sheared data 

cannot be classified to the same homogenous sub-set. The correct classification of non-

simultaneously sheared data by the automatic separation process was further used for 

verification (Fig. 4, Fig 5.A, and Fig. 5.B). Occasionally, observed rough ruptures with an 

uneven surface and with no slip indicators (referred to as non-sheared ruptures; Fig. 4) also 

served as a supportive kinematic indicator. These structures should be oriented approximately 

perpendicularly to the maximal principal stress and may facilitate the determination and 

verification of the orientation of the responsible stress tensor. 

An important additional observation used in this work was the time-sequence of the 

determined paleostress states. The first method used was relative timing. This is based on the 

fact that the registered data contain a sequence of variously superimposed generations of 

striae on one reactivated slickenside (Fig. 4). Older and younger striae generations are 

evidently produced by differently oriented stress fields. The second method, sub-

geochronological timing, is based on studying the kinematics of brittle tectonic structures and 

their relationships with geochronologically dated rocks. In this case, the Mio-Pliocene 

basaltoid volcanic rocks dated using the K-Ar dating method by Birkenmajer et al. (2002), 

Cajz et al. (2012) and Ulrych et al. (2013) were used. It is possible to suggest the time period 

of the paleostress phase action based on whether it deforms volcanic rocks of different ages or 

not. The dating of volcanic rocks comes with certain inaccuracies, but in comparison with 

commonly used geological timing based on disrupting sediment formations, it is a significant 

refinement of the time periods. 

2.2 Separation of homogeneous data subsets 

This step is the most challenging of the whole paleostress analysis. The aim of this 

step is to classify the heterogenous fault-slip data into homogenous sub-datasets. Each sub-

dataset includes fault-slip data, which have been reactivated by one stress field. Several 

separation techniques with different degrees of reliability have been developed and are 

discussed e.g., in Nemcok & Lisle (1995); Lisle & Vandycke, 1(996); Liesa & Lisle, (2004); 

Orife & Lisle, (2006), Sperner & Zweigel, (2010).  

In this work, the automatic separation process implemented within the software 

ROCK2014 was used. The separation process runs parallelly with the process of estimation of 

the stress tensor parameters in iterations (Angelier, 1984; Málek et al. 1991). The stress tensor 

suitable for as much of fault-slip data as possible is searched during the stress inversion 

process (see Chap. 2.3). Reliable observed fault-slip data corresponding well with the stress 

tensor were classified into several homogeneous sub-datasets (Fig. 5.A, Fig. 5.B). The 

reliability is represented by the misfit angle α (see Dataset in Stemberk Jr., 2021), which is the 

angle between the observed striae on the slickenside and a theoretical one, which corresponds 

to a calculated stress tensor (Angelier, 1979, 1994; Hippolyte et al., 2012). The fault-slip data 
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were then classified based on the critical value of the misfit angle. The critical value is usually 

set between 15° and 22.5° (c.f. Orife & Lisle, 2006; Hippolyte et al., 2012); therefore, in this 

work, an angle ≤20° is assumed as a good agreement. The data distribution of misfit angles 

grouped into 5° intervals is presented on histograms in Fig. 5 and represents the quality 

indicator of the determined paleostress states. The quality of the fault-slip datasets is also 

determined by the amount of data within the dataset (c.f. Lisle et al., 2006) and by its spatial 

diversity (c.f. Sperner & Zweigel, 2010). In this work, a simple quality estimator Q was used 

based on the number of fault-slip data representing each paleostress state (see Tab. 1). 

According to Orife & Lisle (2006), a dataset containing more than 20 fault-slip data values 

may be considered as sufficiently large (c.f. Coubal et al., 2015). The results of the automatic 

separation process were also compared to field observations (see Chap. 2.1) and underwent a 

subsequent verification process (see Chap. 2.4). 

2.3 Estimation of stress tensor parameters 

The paleostress analysis is based on continuum mechanics, which estimate the 

parameters of a slip on arbitrary slickensides for the known parameters of the stress 

orientation (Bott, 1959; Wallace, 1951). In practice, the inverse situation is solved, where the 

principal parameters of the stress that caused the measured slips on the slickensides, recorded 

as striae, are calculated from the measured slip orientation on several slickensides (Carey & 

Brunier, 1974; Angelier, 1979, 1994 and others). The aim of these numerical methods is to 

find the best fitting stress tensor for the fault-slip data with the minimal misfit angle α (Chap. 

2.2). Numerous stress tensors are calculated to find the minimum value of a sum of the 

function (c.f. Hippolyte et al., 2012). 

In this work, the computing method implemented within the updated ROCK2014 

software was used (for details see Málek et al., 1991). It uses the basic method adopted from 

Angelier et al. (1982) combined with an iteration procedure based on the weighted least 

squares method (adopted from Matsu'ura & Hasegawa (1987)). The calculation of the stress 

tensor parameters using this method runs in parallel with automatic data separation (Chap 

2.2). As a result of the computation process, parameters of the reduced stress tensor are 

obtained. The reduce stress tensor approximates only part of the total stress tensor, while its 

isotropic part remains unknown (Angelier, 1989, 1994). In this work, an approximation may 

be used because the studied sites are located in very shallow parts of the Earth’s crust. The 

reduced stress tensor characterizes the single paleostress state (marked in this work as LQ-1, 

SK-2, etc., see Tab. 1, Fig. 5.A, Fig. 5.B), which is described by several quantities, such as 

orientation of its principal stresses (σ1 – maximum, σ2 – intermediate and σ3 – minimum), 

and ratio Φ = (σ2-σ3)/(σ1-σ3) describing the difference between the magnitudes of the 

principal stresses (Angelier, 1994). The values of Φ range from 0 (uniaxial compression) to 1 

(uniaxial extension). The results of this processing step are reported in Stemberk Jr., 2021. 

2.4 Verification 

The aim of the verification process is to assess the results of the previous processing 

steps. The calculated parameters of the stress tensor were verified using other mechanical 

laws that were not part of previous calculations. Each previous step may be affected by 

several types of errors, which may usually be statistically eliminated by measuring many 

fault-slip data values or datasets. However, if the availability of data from the sites is limited 

(as in the case of this work), then verification of the results is strongly required. The first 

possible group of errors may be related to the lack of freedom to move in the direction given 

by the stress field e.g., due to the presence of asperities (c.f. Angelier, 1979, 1994; Hippolyte 
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et al., 2012, Sperner & Zweigel, 2010). The second group of possible errors occurs during 

measurement of the fault-slip data (c.f. Angelier, 1994), especially if the slickenside is not 

ideally flat, and the striae are not unambiguous. The third group of errors occur during the 

automatic separation process, when some fault-slip data may be classified into the 

homogenous sub-set based on the fitting orientation, but the fault plane may actually not have 

been reactivated by the respective stress field (c.f. Chap. 2.2). In this work, the verification 

process was comprised of two independent parts: verification of the separation process, and 

verification of the estimation of the stress tensor parameters (Fig. 2). 

The automatic separation process resulted in the classification of the fault-slip data 

into homogeneous fault-slip sub-datasets. These were further compared to observed and 

documented indications – simultaneously or non-simultaneously sheared data groups (see 

Chap. 2.1 and Fig.4). As mentioned above, some fault-slip data may be classified into the 

homogenous sub-set based on the fitting orientation, but the magnitude of the resolved stress 

on the fault plane was not strong enough to reactivate the fault. According to the Coulomb 

stress criterion, the possibility of reactivation and slip of differently oriented fault planes is 

given primarily by the ratio of shear and normal components of resolved stress on the fault 

plane. The assessments and predictions were introduced by the Mohr circle method (Jaeger, 

1969; Jaeger & Cook, 1979), and further extended in works by Morris (et al., 1996) and Lisle 

& Srivastava (2004) as the normalized slip tendency method. This approach has been used in 

number of modern works (e.g., Sippel, 2009 among others). In this work, the distribution of 

normalized slip-tendency for all calculated paleostress states is presented in Fig. 5.A and Fig. 

5.B. The fault-slip data with a very low slip tendency were considered as wrongly classified

and were excluded from the sub-dataset. The mechanical characteristics of basaltic rocks

represented by a coefficient of static friction μ = 0.7, required by this method, was introduced

from the work of Schulz (1995).

The second part of verification focused on verification of the calculated stress tensor 

parameters. The results obtained by the numerical stress inversion method were compared to 

the independent approximative method of P-/T-axes calculated by the FaultKin7 software (c.f. 

Marrett & Allmendinger, 1990; Allmendinger et al., 2012). This method calculates the 

orientation of principal axes as the mean value of the cluster of those axes. In this work, the 

principal axes derived for each of the analyzed fault-slip data values and each paleostress state 

were visualized as stereo-plots (Fig. 5.A and Fig. 5.B). Comparison of both methods may 

potentially identify inappropriate fault-slip data within the individual sub-dataset. Moreover, 

the orientation of the principal axes calculated by different techniques was compared (see Fig. 

6). This approximative method was also used during subsequent parallelizing of the 

paleostress states from different sites into the paleostress phases (marked in this work as PPA 

– PPF; Fig. 6 and Tab. 2).

Further verification methods were also used and integrated within the ROCK2014 

software e.g., the data consistency method (c.f. Sperner & Zweigel, 2010). A comparison of 

the determined paleostress phases to the sequences of known large-scale tectonic phases 

within the study area or the broader region may provide a strong verification (see below). 
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2.5 Reconstruction of the Paleostress history of the studied site and the region 

The paleostress states, detected and characterized in the previous steps of the 

paleostress analysis, were classified into a relatively dated sequence during this step. The 

relative dating was reconstructed mainly based on field observations such as superposition of 

multiple populations of striae on the same slickenside (c.f. Chap. 2.1). The paleostress states 

observed at different sites within the study area were mutually compared and those paleostress 

states that represented the same paleostress field were paralleled as belonging to the same 

paleostress phase (see Fig. 6). The process of parallelization was based on the similarity of 

stress tensor parameters. 

During the last step, comparison and parallelization with known tectonic events within 

the broader area of Western and Northern European Alpine Foreland (WNEAF) were 

performed. The parallelization of both large-scale and meso-scale records is based on the 

premise that the tectonic phases represented very strong events, which were undoubtedly 

manifested by the emergence of multiple scale deformations. Therefore, a stress-fields, 

expressed during significant tectonic events originated from the European Alps orogen to the 

WNEAF, had an extensive regional effect and similar parameters of acting stress tensor. 

Evidence of this premise within the WNEAF region is provided by the works of e.g., Angelier 

et al., 1984; Dézes et al, 2004; Bergerat, 1987; Coubal et al., 2015. The parallelization of 

reconstructed paleostress phases with large-scale tectonic events (e.g., uplift, subsidence), 

recorded in the tectonostratigraphic units within the WNEAF, provides a significant 

assistance in this step as much as the absolute dating of the disrupted volcanic rocks. The 

volcanic rocks at all of the studied sites were dated by the radiometric K/Ar method 

(Birkenmajer et al. (2002), Cajz et al. (2012) and Ulrych et al. (2013)) as being of a Mio-

Pliocene age. Therefore, verification of the reconstructed sequence of the paleostress phases 

represents consistency between the character of the individual phases and the 

tectonostratigraphic processes documented within the area of the WNEAF (Fig. 7 and Chap. 

4). However, based on the principles of continuum mechanics, the disturbance of orientations 

and magnitude of acting stress near the boundaries of large non-homogeneities like regional 

faults, intrusions, etc. may exist (Jaeger & Cook, 1979; Pollard & Fletcher, 2007; Sperner & 

Zweigel, P. (2010)). Therefore, the determined stress states varied between the different sites. 
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3 Results 

3.1 Measured fault-slip datasets 

The fault-slip data within the volcanic rocks were studied at four sites, Lutynia quarry, 

Čedičový vrch hill, Czarne Urwisko/Słupy Bazaltowe, and Szary Kamień. 

Figure 3. The photomosaic of the volcanic rock sites in Lutynia / Lądek Zdrój area. 1 – the 

volcanic plug in the Lutynia quarry (LQ); 2 – the fragment of the lava flow on the Čedičový 

vrch hill site (CH); 3a – the fragment of the lava flow on the Szary Kamień site (SK); 3b – 

example of the slickenside with two sets of striae on the Szary Kamień site; 4 – the fragment 

of the lava flow on the Czarne Urwisko site (CU). 

The Lutynia quarry site (LQ, Fig. 3 - 1; N 50.360°, E 016.911°) is situated 2.5 km to 

the NE of Lądek Zdrój near the village of Lutynia. It represents a volcanic plug dating to the 

Early Pliocene-Zanclean (4.56 Ma ± 0.20 Ma) after Birkenmajer et al., (2002). This site is an 

active quarry with walls 15-30 m high and is created by volcanic columns 0.5 – 2 m in 

diameter. At this site, a dataset containing 55 fault-slip data values was measured, three 

groups of non-simultaneously sheared fault-slip data (marked as 1-3 in Fig. 4) and four groups 

of simultaneously sheared fault-slip data (marked as A-D in Fig. 4) were identified. 

The Čedičový vrch hill site (CH, Fig. 3 - 2; N 50.355°, E 016.923°) is characterized 

as lava flows exposed in an old quarry on the main ridge of the Rychlebské hory Mts. 

approximately 3 km to the NE of Lądek Zdrój. A sequence of two lava flows is separated by a 

2 m-thick layer of pyroclastic material. The volcanic rock has been classified as nephelitic 

basanite with olivines and xenoliths (Fediuk & Fediuková, 1989). According to Ulrych et al., 

(2013), the age of the lava flows is 5.73 Ma ± 0.23 Ma. To-date, measurement of a fault-slip 

dataset has only been performed in the uppermost 5-7 m thick lava flow. At this site, a dataset 

containing 28 fault-slip data values was measured, one group of non-simultaneously sheared 

fault-slip data (marked as 4 in Fig. 4) and four groups of simultaneously sheared fault-slip 

data (marked as E-H in Fig. 4) were identified. 
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The Czarne Urwisko/Słupy Bazaltowe site (CU, Fig. 3 - 4; N 50.364°, E 016.902°) is 

situated approximately 1.5 km to the NE of Lądek Zdrój near Lutynia. The rocks have been 

classified as grey basanite, which creates a 15-20 m-thick lava flow, with irregular volcanic 

columns that are 0.5–1 m in diameter. The rocks are exposed in an old pit and are from the 

Early Pliocene-Zanclean (3.83 Ma ± 0.17 Ma) according to K-Ar dating performed by 

Birkenmajer et al. (2002). At this site, a dataset containing 49 fault-slip data values was 

measured, four groups of non-simultaneously sheared fault-slip data (marked as 5-8 in Fig. 4) 

and seven groups of simultaneously sheared fault-slip data (marked as I-O in Fig. 4) were 

identified. 

The Szary Kamień site (SZ, Fig. 3 - 3a; N 50.352°, E 016.864°) is located 

approximately 1 km to the WNW of Lądek Zdrój. The lava flow is characterized as irregular 

volcanic columns, 0.5-1m in diameter and is exposed in an old pit. According to Berger 

(1932) and Walczak (1954), the basanite flow overlays fluvial gravels of the Biala Lądecka 

river terrace from the Pliocene or Early Pleistocene. Later research by Birkenmajer et al., 

(2002) using K-Ar determined the age of the volcanic rocks as being from the Late Miocene – 

Messinian (5.46 Ma ± 0.23 Ma). At this site, a dataset of 85 fault-slip data values was 

measured, six groups of non-simultaneously sheared fault-slip data (marked as 9-14 in Fig. 4) 

and nine groups of simultaneously sheared fault-slip data (marked as P-X in Fig. 4) were 

identified. A dataset of non-sheared ruptures containing 29 ruptures was also found at this site 

(Fig. 4). 
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Figure 4. Measured fault-slip datasets and field observations.

3.2 Determined paleostress states and verification 

Based on the similarity of the stress tensor parameters and their time-superposition, six 

paleostress phases were identified and marked as PPA-PPF (Fig. 6, Tab. 2). The paleostress 

phases were sorted chronologically from the Late Miocene to Pleistocene age. The age was 

estimated as an interval between the dated volcanic events (after Birkenmajer et al., (2002), 

Ulrych et al. (2013) and Cajz et al. (2012)). 
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Figure 5.A. Results of the separation, stress tensor estimation and verification process. 
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Figure 5.B. Results of the separation, stress tensor estimation and verification process. 
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Paleo-

stress 

state 

after ROCK2014 after FaultKin7 

Φ n Q σ1 σ2 σ3 σ1 σ2 σ3 

Tr. Pl. Tr. Pl. Tr. Pl. Tr. Pl. Tr. Pl. Tr. Pl. 

CU-1 34° 23° 268° 55° 135° 26° 25° 13° 275° 56° 122° 31° 0.099 15 A 

CU-2 326° 27° 203° 47° 74° 31° 289° 14° 50° 64° 193° 21° 0.466 12 B 

CH-1 29° 2° 295° 67° 120° 23° 207° 1° 327° 87° 117° 2° 0.146 10 B 

CH-2 3° 12° 116° 63° 268° 24° 354° 21° 120° 57° 254° 24° 0.764 10 B 

LQ-1 338° 2° 81° 81° 247° 9° 168° 4° 323° 86° 78° 2° 0.666 16 A 

LQ-2 213° 55° 71° 29° 330° 18° 202° 60° 73° 20° 334° 22° 0.638 17 A 

SK-1 297° 4° 61° 83° 207° 6° 297° 10° 74° 77° 205° 9° 0.250 17 A 

SK-2 148° 39° 2° 45° 253° 18° 155° 22° 294° 62° 58° 17° 0.301 17 A 

SK-3 345° 34° 115° 43° 234° 27° 335° 16° 93° 58° 237° 27° 0.797 19 A 

Table 1. Comparison of the stress tensor parameters estimated by ROCK2014 and FaultKin7 

software Tr. – trend; Pl. – plunge; Φ – ratio of stress differences Φ = (σ2- σ3)/(σ1- σ3); n – 

number of events forming homogenous subset; Q – quality estimator for fault-slip data 

dataset. The grade of the quality estimator is based on the number of events forming 

homogenous dataset: A – 15 or more events (excellent), B – 10-14 events (good), C – 4-9 

events (fair), D – 4 events (poor) (after Coubal et al. 2015).  

3.3 Determined paleostress phases PPA-PPF 

Late Miocene-Early Pliocene WNW-ESE compression - PPA 

This compression tectonic phase was constructed based on a dataset containing 17 

striae on slickensides and was identified only within the oldest of the studied volcanic rocks at 

the Szary Kamień site as a SK-1 paleostress state (Fig. 5.B). The compression must have 

appeared between 5.46 Ma ± 0.23 Ma and 4.56 ± 0.20 Ma. The orientation of the dominant 

principal axes is subhorizontal σ1 297°/4° (after ROCK2014; trend/plunge), alternatively 

297°/10° (after FaultKin7). The parameters of the stress tensor estimated by two independent 

methods are similar (Fig. 6). The correctness of the calculated stress tensor parameters is 

supported by opened non-sheared ruptures that developed within the volcanic rock with 

orientation ~120°. The verification by normalized slip tendency is also consistent, as the 

majority of the reactivated fault planes have a high slip tendency (Fig. 5.B).  

Late Miocene-Early Pliocene transtension – NW-SE compression and NE/SW extension 

- PPB

This transtension paleostress phase was reconstructed based on a dataset containing 17 

striae on slickensides found only at the Szary Kamień site as a SK-2 paleostress state (Fig. 

5.B). The transtension must have appeared between 5.46 Ma ± 0.23 Ma and 4.56 ± 0.20 Ma

(Late Miocene-Early Pliocene). The orientation of the principal axes is σ1 148°/39° (after

ROCK2014), alternatively 155°/22° (after FualtKin7), and σ3 253°/18° (after ROCK2014),

alternatively 58°/17° (after FaultKin7). The parameters of the stress tensor estimated by the

independent P-/T-axes method closely corresponds to its orientation calculated by

ROCK2014 (Fig. 6). The PPB paleostress phase is younger than the PPA phase based on an

analysis of non-simultaneously sheared fault-slip data (Fig. 5.A). Verification by the
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normalized slip tendency indicates the reactivation of pre-existing ruptures, probably 

originating during the PPA paleostress phase (Fig. 5.A). 

Early Pliocene extension - NE-SW extension - PPC 

This extensional phase was constructed based on a dataset containing 35 striae on 

slickensides. It was identified at the Szary Kamień site as a SK-3 paleostress state on 19 

slickensides and in the Lutynia active quarry as a LQ-1 paleostress state on 16 slickensides 

(Fig. 4). The paleostress phase must have occurred between 4.56 ± 0.20 Ma and 3.83 ± 0.17 

Ma (Early Pliocene). The orientation of the dominant principal axes is σ3 248°/16° (after 

FaultKin7). The parameters of the stress tensor estimated by the independent P-/T-axes 

method closely corresponds to its orientation calculated by ROCK2014. The normalized slip 

tendency method indicates the possible reactivation of pre-existing ruptures originating during 

the PPA paleostress phase at the Szary Kamień site. Also, the pre-existing primary ruptures 

present within the volcanic rocks (columnar structure) were probably reactivated by this 

paleostress phase in the Lutynia quarry (see Fig 5.A Slip tendency LQ-1).  

Late Pliocene NNE-SSW compression - PPD 

This compression phase was constructed based on a dataset containing 26 striae on 

slickensides. It was identified in the Čedičový vrch hill inactive quarry as a CH-1 paleostress 

state on 10 slickensides, and on the Czarne Urwisko/Bazaltowe Słupy outcrop as a CU-1 

paleostress state on 15 slickensides. The phase must have occurred after 3.83 ± 0.17 Ma 

(Early Pliocene) but before the PPE phase (see below). The orientation of the dominant 

compressional principal axes is σ1 26°/8° (after FaultKin7). The parameters of the stress 

tensor estimated by two independent methods are very similar (Fig. 6). The normalized slip 

tendency indicates the reactivation of the pre-existing ruptures at Czarne Urwisko site.  

Late Pliocene-Early Pleistocene NW-SE extension - PPE 

This extension phase was constructed based on a dataset containing 17 striae on 

slickensides. It was identified in the Lutynia active quarry as a LQ-2 paleostress state. The 

phase must have occurred after 3.83 ± 0.17 Ma (Early Pliocene), after the PPD phase and 

before the PPF phase (see below). The orientation of the principal axes is σ1 202°/60° and σ3 

334°/20°. The parameters of the stress tensor estimated by two independent methods are very 

similar (Fig. 6). 

Late Pliocene-Early Pleistocene NE-SW extension - PPF 

This extension phase was constructed based on a dataset containing 22 striae on 

slickensides. It was identified in the Čedičový vrch hill inactive quarry as a CH-2 paleostress 

state, and on the Czarne Urwisko/Bazaltowe Słupy outcrop as a CU-2 paleostress state. This 

phase must have occurred after 3.83 ± 0.17 Ma (Early Pliocene) and after the PPE phase. The 

orientation of the principal axes is σ1 335°/36° and σ3 221°/30° (after FaultKin7). 
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Figure 6. Geochronologically dated sequence of paleostress states and paleostress phases. 

Paleo- 

stress 

patter

n 

σ1 σ2 σ3 

n Q 

Included 

paleostress 

states 
Tr. Pl. Tr. Pl. Tr. Pl. 

PPA 297° 10° 74° 77° 205° 9° 17 A SK-1 

PPB 155° 22° 294° 62° 58° 17° 17 A SK-2 

PPC 340° 8° 95° 73° 248° 16° 35 A LQ-1+SK-3 

PPD 26° 8° 272° 71° 118° 17° 25 A CH-1+CU-1 

PPE 202° 60° 73° 20° 334° 22° 17 A LQ-2 

PPF 335° 36° 102° 40° 221° 30° 22 A CH-2+CU-2 
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Table 2. Parameters of paleostress phases estimated by FaultKin7 

Str. – strike; Tr. – trend; Pl. – plunge; n – number of events forming homogenous subset;  

Q – quality estimator for fault-slip data subset. The grade of the quality estimator is based on 

the number of events forming homogenous subset: A – 15 or more events (excellent),  

B – 10-14 events (good), C – 4-9 events (fair), D – 4 events (poor) (after Coubal et al. 2015). 

4 Discussion 

4.1 Paleostress analysis of the faulted volcanic rocks – specifications, advantages, and 

uncertainties of the methodological approach 

The paleostress analysis is usually performed on brittle ruptures developed within the 

sediments or metamorphic rocks, which form large rock bodies. These rocks contain many 

non-homogeneities (such as bedding, foliation, more populations of older tectonic structures, 

etc.), which may be more easily reactivated by acting tectonic stress. Therefore, many 

paleostress events may be preserved within the rock structures, even those controlled by 

weaker stress events. The large rock bodies also offer a higher probability of the presence of 

outcrops with exposed fault planes and ruptures, which guarantees the success of this method 

after statistical processing. On the contrary, volcanic rocks form relatively small bodies inside 

the surrounding rocks, especially in cases of intrusive bodies. Volcanic rock also creates high 

strength and rigid enclaves, which usually become slightly weaker brittle deformations 

compared to the surrounding rocks. The consequence of these characteristics is that only 

strong stress events may deform the volcanic rocks. 

Distribution of faulting 

Tertiary and Quaternary volcanic rocks within the area of the WNEAF are represented 

by intrusions and surface effusive bodies. Generally, on a large scale, intrusions represent 

large non-homogeneities within the surrounding rock massifs. However, on a detailed scale, 

volcanic bodies are internally very homogeneous, but only in their central parts. On the 

contrary, near the contact where volcanic rock is in contact with the surrounding rock, it 

represents a non-homogeneity and the systematical slight reorientation of the determined 

stress field orientation may be present (c.f. Sperner & Zweigel, 2010). In this study, one site 

with intrusive volcanism (the Lutynia Quarry site) was used, where the fault-slip data were 

measured in the central part. The other three sites (Szary Kamień, Czarna Urwisko and 

Čedičový vrch hill) represent the remnants of effusive volcanic rocks. The effusions are 

mostly represented by lava flows, which are predominantly formed by internally very 

homogenous thin plate-shaped bodies of volcanic rock. 

Morphology of faulting 

The specific character and process that formed the volcanic rock bodies, is also 

reflected in the brittle rock failure morphology. There are two basic states of volcanic rock 

consistency when the fault-slip indicators were recorded. The first type represents syn-

volcanic conditions, when the volcanic rock was only partially solidified at the time of 

deformation. Ruptures of this type were not detected at the studied sites. The second type 

represents post-volcanic conditions, when the volcanic rock was fully solidified and cooled at 

the time of deformation. The newly emerging or reactivated ruptures driven by shear stress 

usually have smooth surfaces with fine striations. The presence of grinding, amputation or 

polishing indicates that the rock was fully solidified at the time of deformation (Fig. 3-3b). 

The presence of fine striae is probably related to the fact that most types of volcanic rock are 
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composed of very small mineral crystals. The volcanic rock rarely contains larger 

porphyroblasts of minerals harder than the matrix, which may produce the rough striae. 

Origin of faulting vs. reactivation of faulting 

Based on the high homogeneity of the volcanic rocks, the fault ruptures corresponding 

well to classical mechanical models should be produced during the action of the first tectonic 

stress. The primarily produced ruptures should be opened as a tensile rupture with orientation 

of the normal line in the approximate direction of the minimum principal stress (σ3). 

Subsequently, the orientation of the emerging shear faults should correspond well to 

Coulomb’s criterion i.e., to the planes with high slip-tendency (c.f. Morris et al., 1996; Lisle 

& Srivastava, 2004; Sperner & Zweigel, 2010, etc.). The action of the subsequent stress phase 

should create new ruptures according to the idea above, but oriented affirmatively with newly 

acting stress. Simultaneously, at least part of the pre-existing ruptures, which were created by 

the previous stress phase and were not well-oriented to the acting stress field, may also be 

reactivated. These following younger stress phases may be evidence of larger variance in the 

slip-tendency data (c.f. slip tendency in Fig. 5.A and 5.B). Moreover, the volcanic bodies 

(mainly at the Lutynia Quarry site) are built of columnar structures, which were formed 

during the lava cooling process. These structures preceded the brittle tectonic deformations. 

The subsequent tectonic brittle deformation of the columnar volcanic rocks took place as 

shear or tensile reactivation of the pre-existing surfaces of the columns (c.f. LQ-1 and LQ-2 

slip tendency in Fig. 5.A). 

Limited number of paleostress phases 

The volcanic rocks of the Late Miocene and Pliocene age in the Lutynia/Lądek Zdrój 

area were only affected by a few large tectonic events acting within the whole WNEAF. This 

may be an advantage when studying young Cenozoic tectonics, in comparison to paleostress 

analyses performed in old sedimentary or metamorphic rocks, which mainly contain similarly 

oriented paleostress phases, where separation is significantly more difficult. A study of the 

brittle deformations within the young volcanic rocks neatly circumvents this problem. 

Dating of faulting 

In most cases, time constraints for the defined paleostress phases are based on 

geological dating of the sediments or metamorphic rocks deformed by the acting paleostress 

phases. The rock bodies may be much older than the deformation itself, which may define the 

wide time-interval of the acting stress phase. In the case of geochronologically dated volcanic 

rocks, dating of the paleostress phase is based on the postulate that the deformation must be 

younger than the deformed intrusive or volcanic body, but older than other bodies not affected 

by this tectonic phase. Therefore, it is convenient to use sequences of volcanic bodies of 

different ages with gradually changing age of the emplacement, as was used in this work. Of 

course, this approach may have uncertainties. The observed kinematic indicators postdate the 

volcanic rocks; however, the absence of kinematic indicators does not necessarily mean that 

the stress phase acted prior to the volcanic rocks being emplaced. It is mainly due to the high 

strength/toughness of the volcanic rock. The acting paleostress phase may have not been 

strong enough to produce brittle deformations. 
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4.2 Comparison of observed paleostress phases with tectonic evolution within the 

Western and Northern Alpine Foreland from the Middle Miocene to date 

The local sequence of the paleostress phases of the Late Miocene to the Quaternary 

observed in the area of Lutynia/Lądek Zdrój was compared to a sequence of tectonic events 

known from other regions of the Western and Northern Alpine Foreland (WNEAF). In our 

opinion, this sequence, as well as the large-scale tectonic events given below, was caused by 

the same large-scale paleostress fields. This comparison is important, because it shows the 

legitimacy of the observed and calculated paleostress phases in the broader region of the 

WNEAF. Finding similarities between the local and large-scale sequence of paleostress 

phases represents another way of verifying the reconstructed tectonic history of the study 

area. 

The stress regimes within the WNEAF have also been intensively studied by several 

authors during the last few decades. Data on tectonic processes were derived from the 

knowledge of geological and tectonic evolution (e.g. Ziegler, 1992; Dèzes et al., 2004; Ziegler 

& Dèzes, 2007), tectonostratigraphy (e.g. Meulenkamp et al., 2000a; 2000b; Sissingh, 2001; 

2003; 2006; Rasser & Harzhauser et al., 2008), paleostress (e.g. Bergerat, 1987), volcanism 

(e.g. Merle & Michon, 2001), geomorphology (e.g. Badura et al., 2003), paleoseismology 

(e.g. Štěpančíková et al., 2010), seismology (e.g. Müller et al., 1992; Jarosiński, 2006) or 

extensometric measurements (e.g. Stemberk Jr. et al., 2019).  

The changes of the paleostress field acting within the WNEAF reflect a combination 

of forces related to the continued counterclockwise convergence of the Africa-Arabia plates 

with Europe, and consequently collisional interaction of the Alpine orogen with its foreland, 

and the North Atlantic ridge push. The interplay of stress impulses generated by the above-

mentioned sources created the paleostress/tectonic history of the WNEAF at least during the 

Pliocene and Quaternary (Müller et al., 1992; Dèzes et al., 2004; Ziegler & Dèzes, 2007). The 

switching of compressional and extensional pulses derived from both sources caused the 

movement of large crustal blocks or whole regions in the Alpine foreland. The periods of 

uplift followed by erosion switched with periods of dominant subsidence followed by 

sediment deposition. In addition, the periods of increased frequency of volcanic events 

indicate the lower intensity of compression.  

Figure 7 includes a complex review of the main tectonic events known from other 

regions of the WNEAF. The events are compared with local sequence of paleostress phases 

derived from the Lutynia/Lądek Zdrój area from the Middle Miocene to date. 

The tectonic processes younger than the Middle Miocene were identified in the 

WNEAF and the Bohemian Massif only in a few subsiding areas, where the thin formations 

of sediments have been preserved. In the WNEAF, these areas are the Cheb basin (CHB in 

Fig. 1.A), the Southern Bohemian basins (SBB; Malkovský, 1979; Pešek, ed., 2010), the 

Upper Morava graben (UMG; Pešek, ed., 2010, Růžička, 2016, Špaček et al., 2015) and the 

North Alpine Molasse basin (Rasser & Harzhauser et al., 2008; Bois de Raube formation, BR 

in Fig. 7). More formations of sediments are preserved in the Polish Lowlands area on the 

Fore-Sudetic block (FSB in Fig. 1.B) in several grabens i.e., Paczków-Kędzierzyn and 

Roztoki-Mokrzeszowa grabens. 
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Figure 7. The comparison of the tectonostratigraphic evolution, the volcanic activity and the 

paleostress events within the Western and Northern European Alpine foreland (WNEAF) and 

the Bohemian Massif observed by other authors (the comprehensive symbols of the stress 

marked as a, b, …) with the paleostress events observed within the Lutynia/Lądek Zdrój area 

(the comprehensive symbols of the stress marked as PPA-PPF) since Middle Miocene to-date. 

The compared areas: WNEAF – with emphasis on the evolution in the Upper Rhine Graben 

and the Jura Mts.; the Bohemian Massif – with emphasis on the evolution in the CHB – Cheb 

Basin, SBB – South Bohemian basins, UMG – Upper Moravia graben and FSB – Fore-

Sudetic block. 1 – gravels, sedimentary breccia; 2 – alluvial mostly clastic sediments; 3 – 

fluvial sands; 4 – lacustrine mostly sandy deposits; 5 – terrestrial shales; 6 – marine and 

brackish sediments (mostly shales); 7 – volcanic event; 8 – erosional boundary (hiatus); 9 – 

angular unconformity; 10 – folding; 11 – deep erosion; 12 – river reconfiguration; 13 – 

comprehensive symbols of the present-day stress, for explanation and reference see chapter 5 

based on letters; 14 – comprehensive symbols of the paleostress, for the explanation and the 

references see chapter 4 based on letters; 15 – period with dominant sedimentation and 

frequent marine ingressions within the WNEAF; The tectonic regimes deduced from the 

tectonostratigraphic evolution and the paleostress analysis:  16 – slow / fast uplift; 17 – slow / 

fast subsidence; The stress states deduced: 18 – low / intensive compression, 19 – transtension 

(strike-slip regime); 20 – extension, low or intensive.; 21 – Tectonic regimes deduced from 

tectonostratigraphic evolution only; 22 – glacial or glacifluvial deposits. The sedimentary 

formations (for the explanation and the references see chapter 4): BR – Bois de Raube 

formation, DF – Domanín formation, GF – Gozdnica formation, HS – Henryk seam; KB – 

Kędzierzyn and Krakoviec beds; KF – Křelov formation, LF – Ledenice formation, MG – 

Moldavite Gravels, NV – Nová Ves formation, PFgr – Poznań formation – green clay, PFgy – 
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Poznań formation – grey clay, PFv – Poznań formation – variegated clay, RG – Rhine or 

Alpine gravels, SG – Sungau gravels, VM – Vonšov member as a part of Vildštejn formation, 

ZG – Ziebice group. 

Late Miocene slow uplift/low compression and the following subsidence/extension (ca. 

11–4.2 Ma) 

The large areas of the WNEAF, including the Bohemian Massif, were in low position 

above sea-level elevation and an extensional regime with subsidence and sediment 

accumulation was dominant during the Middle Miocene. At the beginning of the Tortonian 

(Late Miocene), several series of compression events occurred and caused the uplift. A strong 

compression event, known as the late Styrian tectonic phase (ca. 11.6 Ma, Fig. 7), caused the 

sudden uplift and the related increase in erosion rate and termination of marine sedimentation 

in the area of the WNEAF (Sissingh, 2006). This paleostress phase also caused the thrusting 

of the Outer Carpathians into the Polish Carpathian Foredeep basin (PCFB of Fig. 1.A; 

Badura et al., 2004; Rasser & Harzhauser et al., 2008). The late Styrian tectonic phase 

replaced the marine character of sedimentation by continental sediments, known as the 

Poznań formation, in the Polish Carpathian Foredeep basin and Fore-Sudetic block. The 

sedimentation of the Poznań formation began in the Polish Lowlands basin in the Late 

Badenian (ca. 12-13 Ma; Dyjor & Sadowska, 1986; Piwocki & Ziembińska-Tworzydło, 

1997), and later also in the Polish Carpathian Foredeep basin and grabens in the Fore-Sudetic 

block in the Lower Pannonian (ca. 11 Ma; Dyjor, 1981a). The lower part of the Poznań 

formation, known as the Grey Clay members (PFgy, Fig. 7), contains near seashore lake 

sediments, which were interrupted by several marine ingressions (Kasiński et al., 2002). This 

fact indicates that the vertical uplift during the late Styrian tectonic phase was not intensive. 

The uplift continued with a lower intensity during the Tortonian, when the Green Clay 

members (PFGn, Fig. 7) and later the Variegated Clay members (PFv, Fig. 7) of the Poznań 

formation were deposited. The tectonic activity documented by sedimentation of the Poznań 

formation had a varied character in different parts. The occurrence of sandy-gravel alluvial 

fans within the Poznań formation along the southeastern margin of the FSB indicate the 

activity of the SMF and low uplift of the Sudetic Mts. (Ivan, 1966; Osijuk & Piwocki, 1972; 

Dyjor & Kuszell, 1977). In contrast, the maximum subsidence occurred within the Fore-

Sudetic block along the NW-SE and W-E oriented faults (Dyjor & Oberc, 1983). The 

sedimentation of the Poznań formation terminated around 8 Ma, whereas in some parts, e.g., 

within the Polish Carpathian Foredeep basin, it terminated as late as in the Early Pliocene 

(Dyjor, 1981a).  

The reactivation of faults due to NE-SW oriented compression from 11 Ma has also 

been documented within the northern Eastern Alps Mts. (Decker et al., 1993; Peresson & 

Decker, 1997b). It culminated by the retreating of the subduction boundary in the outer 

Carpathians and by re-orientation of compression in an E-W direction after 9 Ma and prior to 

5.3 Ma (Peresson & Decker, 1997a). In addition, Alexandrowski et al. (2005) described the E-

W oriented compression in the Carpathians as a stress field, which disrupted the Miocene 

sediments at the end of the Miocene or Early Pliocene (comprehensive symbols of the 

paleostress marked as “d” in Fig. 7). 

The above-mentioned tectonostratigraphic situation indicates varied tectonic activity 

in different areas. The retreating of the Poznań formation basin to the N and termination of 

marine ingressions during the Late Miocene were probably caused by the asymmetric uplift of 

the Sudetic Mts. related to tilting of the Sudetic and Fore-Sudetic blocks to the N. The uplift 

was probably compensated by subsidence along the faults limiting the FSB to the N from the 
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Polish Lowlands basin. The uplift must have been slow, as inferred from the mainly pelitic, 

sandy or coal character of the Poznań formation. The slow uplift of the whole of the Sudetic 

Mts. and the whole of the Bohemian Massif (Malkovský, 1979) continued up to the end of the 

Tortonian (7.2 Ma), which resulted in the complete retreat of the Paratethys and Poznań 

formation basins in the Polish Lowlands basin. A hiatus in the sedimentation occurred due to 

highly intensive erosion (Dyjor, 1981a; Dyjor & Sadowska, 1986) and was followed by 

sedimentation of rough clastic material known as the Gozdnica formation (GF, Fig. 7; 

Sawicki, 1997; Badura et al., 2003). The clastic material came from the uplifting of the 

Sudetic Mts. and the Outer Carpathians. As the Gozdnica formation deposited in the FSB also 

contains mudflow insets, the distinctly elevated Sudetic Mts. may be inferred (Ivan, 1966; 

1990). 

The intensity of the following uplift in the WNEAF increased during the Messinian 

(Late Miocene, postdate 7.2 Ma) as the Attican tectonic phase and mainly during the Zanclean 

(Lower Pliocene, postdating 5.3 Ma) as the Rhodanian tectonic phase (Meulenkamp et al., 

2000a, b; Sissingh, 2006). The main event within the WNEAF during this period was the Jura 

folding, which is characterized as a 3.5 km westward-oriented thrusting of the Jura Mts. over 

the eastern margin of the southernmost parts of the Rhine and Bresse grabens (Fig. 1.A), and 

as a general re-emplacement of the Northern Subalpine chains. The Jura folding event was 

induced by an E-W to NW-SE compression within the area near the Northern Subalpine chain 

(Bergerat, 1987 – “a” in Fig. 7; Blès & Gros, 1991 – “b” in Fig. 7; Ziegler & Dèzes, 2007) 

and a WNW-ESE compression in more distant areas (Ustaszewski & Schmid, 2006 – “c” in 

Fig. 7). In addition, the intensive uplift of the Sudetic Mts. resulted from the Rhodanian 

tectonic phase during the whole of the Lower Pliocene (Zanclean). Deposition of the 

Gozdnica formation continued on the Fore-Sudetic block (Oberc & Dyjor, 1969) and 

contained a thick accumulation of alluvial fans derived from the uplifting Sudetic Mts. 

The Mio-Pliocene ~E-W compressional stress field described above perfectly matches 

the documented PPA paleostress phase in orientation and timing (the Rhodanian tectonic 

phase). Moreover, the action of this stress field terminated after 5.46 Ma and prior to 4.56 Ma. 

The faults striking W-E, which limit the basins (e.g., Paczków graben, Kędzierzyn graben), 

were activated during this time (Dyjor, 1981a), which agrees with the strike of the faults that 

have been recognized as being potentially activated by the PPA stress field orientation. The 

presence of volcanism within the study area (Birkenmajer et al., 2002; Cajz et al., 2012) and 

other parts of the Bohemian Massif (Ulrych et al., 2013; Cajz et al., 2009) may indicate an 

episodical relaxation of the stress around 5-5.5 Ma, which agrees with the episode of 

volcanism (Merle & Michon, 2001) and sedimentation (Sissingh, 2001) within the WNEAF. 

The very intensive uplift and compression were disrupted within the WNEAF around 

4.2 Ma and this interruption is marked by undisturbed sedimentation of Sundgau gravels (SG, 

Fig. 7; Bergerat 1987; Blès & Gros, 1991; Ziegler, 1992; Meulenkamp et al., 2000a; 2000b; 

Dèzes et al., 2004; Sissingh, 2006). 

The Pliocene-Early Quaternary subsidence/transtension and extension (4.2 – 2 Ma) 

At the start of this period, distinct changes in the drainage network due to tectonic 

movements and opening of rift valleys occurred within the WNEAF, while fading out of the 

Jura folding occurred until 3.4 Ma (Giamboni et. al., 2004). For example, around 4.2 Ma, the 

paleo-Aare river was deflected from the Rhine graben to the Bresse graben (Fig. 1.A), where 

a new set of fluvial Sundgau gravels was deposited (Dèzes et al., 2004). The paleostress 

regime changed from reverse faulting to a strike-slip regime. The predominantly NNW-SSE 
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oriented compression (Ustaszewski & Schmid, 2006) caused an opening of the ENE-WSW 

oriented ruptures (“e” in Fig. 7). During the Late Pliocene, the phase of rifting was renewed in 

the WNEAF, mainly in the Rhine graben and basins in the Western Alpine foreland. The 

sedimentation became confined to the accumulation of fluvio-lacustrine complexes with 

swamps, clastic sequences, as well as lignite-bearing marls in isolated basins (Meulenkamp et 

al., 2000b; Sissingh, 2006). Simultaneously with the rift subsidence, the uplift of the Variscan 

massifs continued and accelerated from the Late Miocene to the Early Pliocene and during the 

Late Pliocene to the Quaternary (Dèzes et al., 2004; Ziegler & Dèzes, 2007). The 

predominantly extensional regime began around 3.4 Ma with a maximum intensity between 3 

Ma and 2.5 Ma. Up to 2.9 Ma, fluvial Sundgau gravels (SG, Fig. 7) were depositing in the 

Bresse graben by the paleo-Aare river, which was then deflected back to the Rhine graben 

(Fig. 1.A; Giamboni et. al., 2004). Sedimentation of the Sundgau gravels terminated and a 

new 200 m-thick formation of Rhine gravels (RG, Fig. 7) was deposited prior to 2.0 Ma 

(Dèzes et al., 2004), when the extensional paleostress regime changed throughout the 

WNEAF (Sissingh, 2003). This provides evidence of extensional subsidence and renewed 

rifting in the Upper and Lower Rhine grabens, when these grabens were orthogonally 

extended in a NW-SE direction (Ziegler, 1992; Dèzes et al., 2004; Ziegler & Dèzes, 2007). 

The dominance of the extension is also documented by syn-sedimentary extensional faults 

and locally by positive flower-structures within the grabens in the WNEAF. All these 

structures resulted from an E-W to NE-SW extension (Blès & Gros, 1991 – “f” in Fig. 7; 

Dèzes et al., 2004). Ustaszewski & Schmidt (2006) interpreted these deformations as being 

caused by NW-SE to N-S oriented compression (“g” in Fig. 7). 

The same orientation of the transtensional stress field, ~NW-SE compression and 

~NE-SW extension, was observed within the study area as the PPB paleostress phases and 

PPC extensional phase in the period between 4.56 and 3.83 Ma. Both paleostress phases 

probably represent one paleostress event with transtensional parameters changing over time 

due to the similar orientation of the σ3 axis. The NE-SW extension resulted in enlarging of 

the FSB and the Intra-Sudetic basins (e.g., Upper Nysa Kłodzka graben, UNKG, Fig. 1.B). 

This transtension regime was probably terminated after the higher volcanic activity in the 

Bruntál volcanic zone and elsewhere within the WNEAF (e.g., Adamovič & Coubal, 1999; 

Ulrych et al., 2013; Merle & Michon, 2001) around 3.83 Ma. 

The Bohemian Massif underwent stagnation of the uplift or even weak subsidence 

during the Late Pliocene to Early Pleistocene, which is evident by the accumulation of 

lacustrine sediments mainly in the Cheb basin (CHB), Southern Bohemian basins (SBB) and 

Upper Morava graben (UMG). In the CHB, the lacustrine pelitic Vonšov member (VM, Fig. 

7) as a part of the Vildštejn formation aged 4.7 Ma – 1.4 Ma (after Bucha et al., 1990; Late

Pliocene to Quaternary age after Pešek, ed., 2010) was discordantly deposited on the Cypris

formation after a 12 Ma-long hiatus. The sedimentation in the Cheb and Domažlice basins

(DB, Fig. 1.A) was caused by relative subsidence of the western block along the NNW-SSE

oriented Mariánské lázně fault under a NE-SW oriented extensional regime (“h” in Fig. 7;

Špičáková et al., 2000). In the nearby Most basin (MB, Fig. 1.A), the Pliocene Vysočany river

terrace was faulted probably due to an NNE-SSW oriented extension (Coubal & Adamovič,

2000 – “i” in Fig. 7). Similarly, lacustrine sediments of the Ledenice formation (LF, Fig. 7)

were deposited in the South Bohemian basins and in the Upper Morava graben, the Late

Pliocene to Quaternary fluvial sediments known as the Křelov formation (KF, Fig. 7) occur.

The reactivation and subsidence along the NNW-SSE oriented faults caused by the ENE-

WSW oriented extension are mentioned in the Upper Morava graben in Růžička (2016 – “j”

in Fig. 7). Sedimentation of the Gozdnica formation continued within the area of the Fore-

Sudetic block (Dyjor, 1981a). The fluvial gravels with a kaolinic matrix, deposited in deep
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channels eroded in the upper part of the Gozdnica formation, known as the pre-glacial 

formation, white gravels or the Ziebice group (ZG, Fig. 7; e.g., Przybylski et al., 1998; Dyjor, 

1966; Czerwonka & Kryszkowski, 2001), have been described as being a result of Late 

Pliocene erosion (Walczak, 1954; 1970). The increase in bedrock erosion and common 

saprolite redeposition was probably caused by an increase in tectonic activity (Czerwonka & 

Kryszkowski, 2001) and is related also to progressive cooling of the climate (Badura et al., 

2004) during the Late Pliocene and Early Pleistocene. The Ziebice group was derived from 

the Sudetic Mts. being uplifted and is related to a higher erosion rate in the area of the Fore-

Sudetic block during the Middle Zanclean and Early Gelasian (Czerwonka & Kryszkowski, 

2001). According to Badura et al. (2003), the pre-glacial formation originated as Pliocene 

gravels redeposited by sub-glacial rivers of a Mezo-Pleistocene age. In comparison to other 

areas of the WNEAF, the character of the Ziebice group sediments is similar to the character 

of the Sangau and Rhine gravels within the Upper Rhine graben, where the origin of the 

sediments is clearly tectonic. 

The above-mentioned short period of uplift during the Late Zanclean may correspond 

to the newly discovered event of the NNE-SSW compression described in this paper, which is 

represented by the PPD paleostress phase and which interrupted the period of extensional 

tectonic regime that lasted from the Early Pliocene. This phase is characterized as a NE-SW 

dominant compression. This compressional event may have represented the stress 

transmission from the Carpathians as described in Stemberk Jr. et al. (2019). 

The newly discovered PPE paleostress phase is characterized as a distinct NNW-SSE 

oriented extension with a near normal fault regime. This hitherto unknown paleostress phase 

indicates a different orientation of extension during the Piacenzian than those mentioned by 

other authors. The PPE paleostress phase probably represents an initial reoriented stage of on-

going large-scale extension. This ENE-WSW to NE-SW oriented extensional regime may 

have caused similar tectonostratigraphic evolution and deformations within the whole of the 

WNEAF. The orientation and timing of action of the PPF paleostress phase postdating 3.83 

Ma correspond very closely with the above-mentioned extension. 

Quaternary compressional events and uplift of massifs (ca. 2 Ma – to-date) 

A regional hiatus is documented at the end of the Gelasian (about 1.8 - 2 Ma) and is 

related to renewed regional uplift, termination of sedimentation, and rapid reconfiguration of 

paleohydrography throughout the WNEAF (Sissingh, 2003). This distinct tectonic event 

corresponds to a build-up of the present-day NW-SE oriented compressional stress field and is 

known as the Wallachian tectonic phase (Hippolyte & Sandulescu, 1996). The Pliocene 

Sundgau gravels along the Jura Mts. front were probably folded by the same or a similar 

compressional impulse, postdating 2.9 Ma (Giamboni et. al., 2004). The results of the 

paleostress analysis indicate the N-S to NW-SE oriented compression (Ustaszewski & 

Schmid, 2006 – “k” in Fig. 7). Within the WNEAF basins, the lacustrine sedimentation of the 

Gelasian (Lower Pleistocene) and Calabrian (Middle Pleistocene) sediments was replaced by 

locally discordantly accumulated chaotic fluvial sediments and enhanced erosion during the 

Early Quaternary as a response to the uplift (Malkovský, 1979). In the Cheb basin, the 

sedimentation of the lacustrine Vonšov member was replaced by heterogenous sandy gravels 

of the Nová Ves formation (NV, Fig. 7; Pešek, ed., 2010). In the South Bohemian basins, the 

sedimentation of the lacustrine Ledenice formation was replaced by sandy gravels of the 

Moldavite gravels (MG, Fig. 7). In the Upper Morava graben, the down-cutting erosion 

affected the Křelov formation, probably as a result of the Bohemian Massif uplift (Růžička, 

2016). In the area of the Fore-Sudetic block, an interruption of the sedimentation (hiatus) 
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occurred at the beginning of the Early Pleistocene (Czerwonka & Krzyszkowski, 2001). The 

Sudetic Mts. were uplifted by about 60-300 m in different parts and also the Fore-Sudetic 

block was uplifted by about 40-80 m (Przybylski et al., 1998) due to stress field changes and 

caused the reconfiguration of the drainage network and an increase in erosion (Ivan, 1966). 

This stress phase during the last period is an NW-SE oriented compression (“l” in Fig. 

7), which was previously documented by Adamovič and Coubal (1999), Coubal et al. (2015; 

marked as paleostress phase δ). The action of this stress field, which caused the uplift of the 

WNEAF, was probably interrupted by several episodes of stress relaxation. This interruption 

was accompanied by young volcanism between 1.0 and 1.8 Ma (Cajz et al., 2012; Ulrych et 

al., 2013). Despite the stress relaxation, the continuation of episodical uplift is documented by 

the start of deep erosion and river terrace development around 0.7-0.8 Ma in the Variscan 

massifs (Ziegler & Dèzes, 2007). Moreover, the stress field has been influenced and modified 

by loading of the continental icesheet, which covered the Fore-Sudetic block. The Middle and 

Late Pleistocene tectonic activity of the Sudetic Marginal fault (SMF), which was enhanced 

by post-glacial rebound, is suggested by faulted river terraces in the Sudetic Mts., showing 5-

20 m vertical offsets in their longitudinal profiles (Krzyszkowski & Pijet 1993). The affected 

fluvial terraces in the Fore-Sudetic block show diminishing uplift intensity from the Middle 

Pleistocene to the Late Pleistocene based on decreasing vertical offsets of the terraces from 

~20 to 3 m (Štěpančíková et al., 2008). Similar values of post-glacial uplift (post-

Saalian/post-130 ka in the study area) of 20-35 m, with decreasing tendency (2-5 m in the 

Late Pleistocene), are reported from the Sudetic Mts. (Badura et al., 2004), while the estimate 

of their total uplift along the SMF during the Middle and Late Pleistocene is 20-30 m up to 

60-80 m (Krzyszkowski & Pijet 1993; Dyjor, 1981b; Przybylski, 1998; Badura & Przybylski,

1998). The decrease in the uplift intensity may have been ascribed to icesheet loading. Late

Pleistocene activity of the SMF was also directly documented in paleoseismological trenches

excavated between Złoty Stok and Javorník. The alluvial fan apex at one of the sites is

truncated by the SMF and was left-laterally offset by 30-45 m from the feeder channel as a

response to icesheet loading during the Last Glacial Maximum (~20ka; Štěpančíková &

Stemberk Jr., 2016).

Based on the World Stress Map (Heidbach et al., 2016), two distinct provinces of the 

present-day stress field were delimited nearby the study area. The first province is the 

Western European Stress Domain comprising the W and NW parts of the Central European 

Platform, including the Bohemian Massif. The domain is influenced by sub-horizontal stress 

of a NW to NNW orientation caused by the push resulting from the North Atlantic Ridge 

spreading (Müller et al., 1992; Jarosiński et al., 2006). The stress with dominant compression 

was determined in the western part of the Bohemian Massif by Peška (1992; “m” in Fig. 7) 

based on borehole breakouts, by Vavryčuk et al. (2013) based on earthquake focal 

mechanisms, and in the eastern part by Havíř (2004 – “q” in Fig. 7), and with dominant 

extension by Špaček et al. (2015 – “n” in Fig. 7) based on earthquake focal mechanisms. The 

second province is represented by the Fore-Carpathian stress domain, where a NNE-SSW to 

N-S oriented compression is present. The stress field is generated by the tectonic push of the

African plate transmitted into the foreland by the ALCAPA microplate. The different stress

orientations in the upper (“p” in Fig. 7) and deeper parts of the Earth’s crust (“o” in Fig. 7)

separated by a décollement layer in the Jura Mts., were presented by Ustaszewski and

Schmidt (2006). The present-day switching of the stress pulses of both of the stress field

orientations was recorded by extensometers monitoring micro-displacements on the faults in

the RH Mts. between 2014 and 2017 (Stemberk Jr. et al., 2019 – “r” in Fig. 7).
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Nevertheless, no records of the last stress phases have been observed in the brittle 

tectonics of the volcanic rocks in the study area. This is probably due to the fact that the 

volcanic rocks were emplaced near the Earth’s surface. The surface has been broken up into 

the relatively pronounced elevations and depressions due to Quaternary tectonic movements 

and erosion. Under such circumstances, transmission of the horizontal stress is very 

complicated. 

5 Conclusions 

This work contributes to a specific methodological approach i.e., how to study 

paleostress within regions with a lack of sediments and metamorphic rocks of a known age. 

We described the methodological process, which may be used to study paleostress within 

volcanic rocks where the sequences of dated volcanic bodies with different age are present. 

The study of brittle tectonics within volcanic rocks has specifications, which were discussed 

in terms of their advantages and uncertainties. Due to the fact that volcanic rocks create only 

limited bodies and contain significantly less fault-slip data than other rock types, the results of 

automatic separation processes and estimation of stress tensor parameters should be carefully 

verified. Verification was performed by collecting simultaneously sheared data, non-

simultaneously sheared fault-slip data, and orientation of non-sheared ruptures data during on-

site measurements. The determined paleostress phases were also discussed in the light of 

other known similarly aged paleostress phases within the Western and Northern European 

Alpine Foreland (WNEAF). This also serves as a good verification method. Moreover, a 

comparison of the tectonostratigraphic relations of the sedimentary basins in the area of the 

WNEAF determined a relation between periods with dominant subsidence, when the 

extension stress regime predominated, in contrast to periods with dominant uplift, when the 

compressional stress regime predominated. This new approach allows more accurate and 

detailed time constraints of the paleostress history within studied regions to be determined.  

The results show switching of tectonic phases with dominant compression, 

transtension or extension from the Late Miocene to the Quaternary. The following six 

paleostress phases were identified at the studied sites in the Lutynia/Lądek Zdrój area: 

- PPA with dominant WNW-ESE compression between 5.46 Ma and 4.56 Ma, which

corresponds to the termination of the W-E Miocene stress field,

- PPB transtensional paleostress regime with NW-SE compression and NE-SW

extension between 5.46 and 4.56 Ma acting after PPA,

- PPC extensional regime with a NE-SW extension character between 4.56 Ma and 3.83

Ma,

- PPD with dominant NE-SW compression postdating 3.83 Ma,

- PPE with dominant NNW-SSE extension postdating 3.83 Ma acting after PPD,

- PPF with dominant ENE-WSW extension postdating 3.83 Ma acting after PPE.

It is possible to assume that the stress tensor parameters and stress regimes changed 

several times between the Late Miocene and the Quaternary. The newly discovered PPD 

paleostress phase may reveal a hitherto unknown short period of uplift of the Bohemian 

Massif during the Late Zanclean (postdating 3.83 Ma). The PPE paleostress phase was also 

discovered, which is characterized as a distinct NNW-SSE oriented extension with a near 

normal fault regime. This hitherto unknown paleostress phase indicates a different orientation 

of the extension during the Piacenzian age. The other determined paleostress phases are 

similar to the known stress regimes within the WNEAF. It is possible to concluded that the 

local sequence of paleostress phases found in the Lutynia/Lądek Zdrój area corresponds very 
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closely to the large-scale sequence of known tectonic phases/events that deformed the 

WNEAF. This close similarity confirms the assumption of their common origin. 
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Abstract 21 

We studied the NW-SE trending Sudetic Marginal Fault (SMF), situated at the northeastern limit of 22 

the Bohemian Massif in central Europe, to assess its potential seismic hazard to the region. Eighteen 23 

trenches and twenty-nine electric resistivity profiles were performed at Bílá Voda to study the  24 

3-dimensional distribution of a beheaded alluvial fan on the NE side of the fault.  We interpret  25 

a small drainage, located about 29-45 m to the SE of the fan apex, as the only plausible source 26 

channel implying a similar amount of left-lateral offset. The alluvial fan deposits yielded radiometric 27 

ages that ranged between about 24 and 63 ka, but post glacial deposits as old as 11 ka are not 28 

displaced, indicating that all motion occurred in the late Pleistocene. The site lies ~150 km south of 29 

the late Pleistocene Weichselian maximum (~20 ka) ice sheet front.  We model the effects of the ice 30 

load on lithospheric flexure and stress orientation and show that slip on the SMF was promoted by 31 

the presence of the ice sheet, resulting in a late Pleistocene slip rate of ~1.1+2.3/-0.6 mm/yr. As the 32 

most favorable time for glacial loading-induced slip would be during the glacial maximum between 33 

about 24 and 12 ka, it is doubtful that the slip rate remained constant during the entire period of 34 

activity, and if most slip occurred during this period, the rate may have been as high as 2.5 ± 0.5 35 

mm/yr. Our observations also indicate that the likelihood of continued motion and earthquake 36 

production is low in the absence of an ice sheet when considering that the modern maximum 37 

principal stress (1) is oriented nearly parallel to the Sudetic Marginal fault (NNW-SSE) and is thus 38 

unfavorable for fault motion. 39 
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1. Introduction 40 

The Sudetic Marginal Fault (SMF) is a major NW striking structural element situated at the 41 

northeastern limit of the Bohemian Massif that exhibits a pronounced morphological escarpment 42 

which indicates that the fault has been active in the Quaternary (Fig. 1). It is a part of the regional-43 

scale WNW-striking Elbe Fault System, which has had variable kinematics since the Late 44 

Carboniferous Variscan orogeny (Scheck et al., 2002). The fault likely initiated with a predominantly 45 

 

Fig. 1 a) Site localization on the Europe map; b) Simplified geological map modified after Scheck et al. 

(2002). Main faults and fault zones: EFS – Elbe fault system zone, ISF – Intra-Sudetic main fault, LF – Lužický 

fault, OFS – Odra fault zone, SMF – Sudetic Marginal Fault, ZHF – Železné hory fault; Main geological units: 

FSB – Fore-Sudetic block, FSM – Fore-Sudetic Monocline, NGB – North German basin, SB – Sudetic block; c) 

Relief map of the Sudetes using SRTM (resolution 30m; Farr (Eds.), 2007). The Sudetic Marginal fault (SMF) 

forms a border between Sudetic Mts. on the SW side and Sudetic Foreland on the NE side. Orange stars: 

epicenters of historical earthquakes with intensity (I0) and year; Rectangles: Tertiary volcanoes; Blue dots – 

thermal and mineral springs; Basins: ISB – Intra-Sudetic Basin, PG – Paczków Graben, RMG – Roztoki–

Mokrzeszow graben, UMG – Upper Moravia Graben, UNKG – Upper Nysa Kłodzka Graben. Mountains: GKM 

– Góry Kaczawskie Mts., GSM – Góry Sowie Mts., HJM – Hrubý Jeseník Mts., OHM – Orlické hory Mts.,  

IKM – Izera - Krkonoše Mts., KSM – Kralický Sněžník Mts., RHM – Rychlebské hory Mts./Góry Złote Mts.  
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dextral sense of slip (Oberc, 1991) but then acted as a normal fault during a period of early Late 46 

Cretaceous basin formation. The sense of slip was reversed in the Late Cretaceous (Danišík et al., 47 

2012) during transpressional deformation induced by far-field stress from Europe-Iberia-Africa 48 

convergence, which resulted in basin inversion in much of central Europe (Scheck et al., 2002; Kley 49 

and Vogt, 2008). The fault was reactivated in the Miocene as a transtensional oblique-slip structure 50 

that cuts Oligocene intrusions (Birkenmajer et al., 1977), and its normal component of motion 51 

resulted in the accumulation of 300-600 m of fluvial and lacustrine sediments in several sub-basins in 52 

northeastern Czech Republic and southwestern Poland (Oberc and Dyjor, 1969; Dyjor, 1983; Badura 53 

et al., 2004). The uplift of the footwall of the SMF, which is responsible for the current mountainous 54 

topography, is considered to have started in Miocene/Pliocene time (Dyjor, 1983; Krzyszkowski et al., 55 

2000). The question is whether the Sudetic Marginal fault remains active today in the modern 56 

tectonic regime and is therefore a potential seismic hazard to central Europe. 57 

Identification of active faults is important to correctly assess seismic hazard to societies, especially in 58 

light of recent nuclear power plant (NPP) disasters such as in Japan in 2011 (Fukushima). However, 59 

intraplate Europe is generally known as a region of low seismicity, nevertheless there are several 60 

cases where Late Quaternary faulting has been identified. A fundamental question is whether these 61 

faults are capable of producing earthquakes in the near future or whether motion on these faults is  62 

a consequence of conditions that no longer exist.  63 

Evidence for Quaternary reactivation of the SMF is found in the geomorphology of the landscape 64 

along the fault, including a relatively linear 130 km-long mountain front that expresses triangular or 65 

trapezoidal facets, hanging wine-glass valleys and deep incision of the Sudetic Mountains with 66 

consequent deposition of alluvial fans along the range margin (Fig. 1; Badura et al., 2007; 67 

Krzyszkowski and Pijet, 1993; Krzyszkowski et al., 2000). Along the Polish portion of the fault, middle 68 

Pleistocene fluvial terraces are truncated by the SMF and show scarp heights of 15-25 m, whereas 69 

Late Pleistocene terraces have scarp heights of 10-15 m (Krzyszkowski et al., 2000). There is also 70 

sparse microseismicity and rare historical moderate earthquakes (I0=VII° MSK-64) that suggest that 71 

this fault is still a potential seismic threat to the region (Guterch and Lewandowska-Marciniak, 2002; 72 

Fig. 1c).  73 

The activity on seismogenic faults, while mostly driven by far-field plate tectonics forces, can also be 74 

affected by near-field changes in the crustal stresses, which may either promote or inhibit seismic 75 

activity. Sources of significant stress change can result from activity on near-by faults (King et al., 76 

1994), which predominates over one or several seismic cycles, and vertical load changes caused by 77 

climate driven mass fluctuations, which include volumetric variations in ocean basins, ice caps, 78 

glaciers and lakes and associated erosion-deposition processes (Stewart et al., 2000; Luttrell et al., 79 

2007; Luttrell and Sandwell, 2010; Hampel et al., 2010) that act over longer time scales. Related fluid 80 

pressure effects also play a part in changing seismicity patterns and earthquake nucleation processes 81 

(Byerlee, 1993). Moreover, it was demonstrated that seismic activity can ensue after deglaciation in 82 

otherwise seismically quiescent continental shields and cause faulting in previously inactive areas, 83 

such as the northern Europe (Stewart et al., 2000; Brandes et al., 2015; Steffen et al., 2021). The 84 

effect of mass loading and unloading on crustal deformation can extend to several hundred 85 

kilometers beyond the limits of the loading mass (James and Bent, 1994). 86 
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We present here the results of a field paleoseismic study where geological and geophysical data 87 

show that the Sudetic Marginal Fault in northeastern Bohemian Massif (Czech Republic) in central 88 

Europe sustained major displacement in latest Pleistocene time, yet no displacement in the 89 

Holocene. Modeling demonstrates that the presence of the northern European ice-sheet during the 90 

last glacial maximum caused sufficient driving stress to promote fault motion, followed by at least 11 91 

thousand years of inactivity after removal of the ice. There may be many such faults in Europe that 92 

were activated by ice-loading and may not represent a current seismic hazard. Identification of which 93 

faults are currently active versus those that sustained motion due to ice-loading is critical in the 94 

correct assessment of seismic hazard in Europe and worldwide. 95 

2. Methods 96 

2.1. Trenching 97 

The study region currently experiences a temperate climate, resulting in complete coverage of dense 98 

vegetation, and has an erosion rate that is higher than rates of tectonic processes resulting in few 99 

natural exposures. Consequently, the excavation of trenches was necessary to study the late 100 

Quaternary activity of the SMF. We excavated 9 trenches across and 9 trenches parallel to the fault 101 

near the village of Bílá Voda in northeastern Czech Republic with a backhoe (Fig. 2). The faces of the 102 

one-meter-wide trenches were cleaned with metal scrappers, gridded with string at half-meter 103 

intervals, and then photographed, from which we constructed photomosaics of each trench face. The 104 

trenches were logged in the field, and sample locations were recorded on the logs. The locations of 105 

all trenches were surveyed with a total station tied to geodetic benchmarks.  106 

2.2. Dating 107 

Chronological control for the sediments displaced by the fault, as well as the sediment that caps the 108 

fault, was provided by several different techniques, including 14C, Cosmogenic Radionuclide (CRN) 109 

dating, Optically Stimulated Luminescence (OSL) and Infra-Red Stimulated Luminescence (IRSL). 110 

Results from these techniques provide a framework for development of the site chronology (Table 1). 111 

There is broad concordance in age within and between the different techniques, though with some 112 

complexity in places (see Supplementary section S2 Chronology). 113 

2.2.1. 14C Dating  114 

We applied 14C dating to samples of detrital charcoal and bulk soil samples collected from the various 115 

stratigraphic units. The majority of the charcoal was cleaned in D.I. water at the SDSU (San Diego 116 

State University) Quaternary Laboratory, hand-picked with a steel needle under a microscope, and 117 

sent to the CAMS facility at UCI (University of California in Irvine) for dating using standard protocol. 118 

The other charcoal samples were dated at facilities in GADAM center in Gliwice (Poland), Poznań 119 

Radiocarbon Laboratory (Poland), and Kyiv Radiocarbon Laboratory (Ukraine). The samples were 120 

processed using the standard published protocols of the individual dating laboratories (e.g. Brock et 121 

al., 2010). Calibrated ages of radiocarbon dates (Table 1), reported at 2σ uncertainty, were calculated 122 
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using the on-line program OxCal v4.3.1 (Bronk Ramsey, 2009) and applying the IntCal13 atmospheric 123 

curves (Reimer et al., 2013). 124 

Fig. 2. a) Contour lines map of the trenching site. Sample positions and results of all dating methods 125 

on the isopach map of the alluvial fan deposits derived from the trenches, for results see Tab. 1; b) 126 

Relief map of the trenching site based on LIDAR data DEM. Note the alluvial fan and its probable 127 

source valley; c) Aerial photo of the site from 2012 (source: www.mapy.cz; accessed 03 Jun 2020).  128 

1 – reddish soil, 2 – OSL dated sediments, 3 – IRSL225 alluvial fan deposits + geliflucted deposits + 129 

Holocene deposits, 4 – 10Be dating in alluvial fan deposits, 5 – 14C dated charcoals/bulk, 6 – alluvial 130 

fan deposits derived from geophysical survey, 7 – source area of the alluvial fan deposits, 8a – current 131 

channel, 8b – inferred feeder channel, 9 – trench, 10 – contour line interval 1 m, 11 – approximate 132 

offset measurements, 12 – isopach map of the alluvial fan deposits based on trenches.   133 

2.2.2. Luminescence Dating 134 

We applied two luminescence techniques to date sandy sediments in the various trenches: OSL and 135 

IRSL. The OSL samples were collected by driving opaque tubes into the trench wall, extracted, and 136 

wrapped in foil to preclude light damage. The samples were taken to the luminescence dating 137 

laboratory at GADAM Centre in Gliwice, Poland and processed using their standard published 138 

protocols. Quartz was separated under controlled light conditions in the lab, and the single aliquot 139 

regenerative method was applied to multi-grain aliquots of quartz grains. Dose rate samples were 140 

taken from the ends of the tubes. Ages were calculated using the Central Age Model (CAM) which 141 

calculates the weighted average including all equivalent doses (Galbraith et al., 1999). 142 

  143 
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IRSL samples were collected in aluminum tubes hammered into cleaned vertical walls of Trench F. 144 

Twelve samples were collected in a sequence from one wall of the Trench F (Fig. S1.1), and one 145 

sample from the opposite wall. For each of the 2015 IRSL sample locations (BV15 codes) a 146 

measurement of the in-situ gamma dose rate was made with a Rainbow calibrated portable NaI 147 

gamma spectrometer. Samples were prepared and measured at the University of Sheffield, UK, 148 

following the approach developed for active tectonic contexts described in detail in Rhodes (2015). 149 

In the laboratory, sample tubes were opened under controlled lighting conditions, and unexposed 150 

sediment from the central part of each tube used for the dating sample. This material was treated 151 

with HCl and H2O2 to remove carbonate and organic matter, respectively, and sieved to isolate the 152 

180-212μm fraction. Potassium feldspar grains were separated using a sodium polytungstate heavy 153 

liquid with a density of 2.565 gcm-3 (“Super-K” separation) and the light fraction was subsequently 154 

treated in 10% HF for 10 minutes to clean and etch grains. After rinsing and drying, grains smaller 155 

than 180μm were removed by sieving, the remaining material forming the K-feldspar dating fraction. 156 

Two angular cobbles of local metamorphic bedrock were collected in the small stream that lies 157 

immediately to the west of the site, and K-feldspar grains were also separated from the central 158 

unexposed parts of these after crushing using the same procedure. These bedrock samples were 159 

used as an additional means to assess anomalous fading of the post-IR IRSL dating signal as 160 

performed by Brown et al. (2015). 161 

Single grains of potassium feldspar separated using a “Super-K” (<2.565 gcm-3) approach were dated 162 

applying a post-IR IRSL SAR protocol at 225°C, incorporating a pre-heat at 250°C for 60s and a hot 163 

bleach for 40s IRSL at 290°C (Rhodes, 2015 and references therein). Fading was assessed directly for 164 

each grain and by the measurement of additional bedrock cobble samples, and found to be negligible 165 

for the 225°C signal. 166 

Individual grains were mounted in Risø single grain holders under a binocular microscope with dim 167 

amber lighting, and measurements made in a Risø TL-DA-20CD DASH automated luminescence 168 

reader fitted with a single grain XY dual laser unit. IRSL stimulation used a 150 mW 830 nm IR laser  169 

at 90% power for 2.5s passed through a single RG-780 filter to reduce resonance emission at 415 nm, 170 

and was detected with an Electron Tube 1” EMD-9107 PMT fitted with a BG3 and BG39 filter 171 

combination, transmitting at around 340 - 470 nm. The hot bleach treatment at 290 C incorporated  172 

a 40s IRSL exposure using Vishay TSFF 5210 870nm IR diodes at 90% power. Full individual laser 173 

exposures (2.5s) to each grain were used for the IRSL stimulation at 50ºC to overcome problems of 174 

optical shading of grains.  175 

 176 

 177 

 178 

 179 

Table 2. Parameters used in post-IR IRSL dating measurements. 180 

SAR step Measurement parameters 

1  Beta irradiation 0 (Nat), 23, 7.4, 74, 230, 740, 0, 23 Gy in turn 
2  Preheat 60s at 250°C 
3  IRSL 1 2.5s IR laser 90% power at 50°C 
4  IRSL 2 2.5s IR laser 90% power at 225°C 
5 Beta test dose 8 Gy 
6 Preheat 60s at 250°C 
7 IRSL S1 Sensitivity measurement 2.5s IR laser 90% power at 50°C 
8 IRSL S1 Sensitivity measurement 2.5s IR laser 90% power at 225°C 
9 Hot bleach – then return to step 1 40s IRSL (diodes) at 290°C 
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Table 2 details the steps used in post-IR IRSL dating measurements. IRSL data from steps 4 and 8 181 

measured at 225°C were used for age estimation. Following the final 23Gy SAR (Single Aliquot 182 

Regenerative-Dose) cycle, each grain was irradiated, preheated and stored for between 2 days  183 

to 4 weeks, and subsequently remeasured to assess anomalous fading. 184 

Age estimation was performed in the manner described in Grützner et al. (2017), developed using 185 

samples from active tectonic contexts, and which has been shown to provide ages in good 186 

agreement with independent age control (Rhodes, 2015). Gamma dose rates were based on in-situ 187 

NaI measurements, beta dose rates were calculated based on ICP-MS determinations of U and Th in 188 

the sediment, and ICP-OES for K content, an internal K content of 12.5 ± 2.5% was assumed (Huntley 189 

and Baril, 1997), cosmic dose rates were based on overburden thickness, and a water content  190 

of 15 ± 5% was used. An overdispersion value of 15% was used, based on experience from single 191 

grain measurements of quartz (Rhodes et al., 2010). 192 

2.2.3. Cosmogenic Radionuclide Dating 193 

A depth profile was collected to 2.5 m for cosmogenic exposure dating from a well-preserved part of 194 

the alluvial fan (Trench P, Fig. 2a). Samples were transferred to the CRN lab at the Scottish 195 

Universities Environmental Research Centre (SUERC) and processed using standard quartz 196 

purification (Kohl and Nishiizumi, 1992) and chemistry protocols (Corbett et al., 2016). Beryllium 197 

isotope analyses were conducted at the accelerator mass spectrometry (AMS) laboratory at SUERC 198 

(Xu et al., 2015) and normalized to the NIST standard with assumed ratio of 2.79 x 10-11, which is 199 

consistent with the revised standard value and 10Be half-life (Nishiizumi et al., 2007). Samples were 200 

background corrected by propagating the AMS uncertainties for the samples and blanks in 201 

quadrature (Table S2.2).   202 

2.3. Geophysical survey 203 

An extensive electric resistivity tomography (ERT) survey was conducted to study the subsurface 204 

geology surrounding the Sudetic Marginal fault zone at Bílá Voda. Altogether 34 profiles were 205 

measured for various purposes: several measurements preceded the trenching to specify the 206 

planned trench positions as the detailed profile series enabled the tracing of the exact fault location 207 

due to favorable lithological contrasts. Additional ERT profiles were measured during trenching, 208 

either to test a hypothesis or to help in deciding the placement of additional trenches, a practice that 209 

is being applied in a growing number of cases, especially in environments that lack natural fault 210 

exposures (Štěpančíková et al., 2011; Carbonel et al., 2013). Finally, a series of long profiles, 211 

systematically covering the plateau above Bílá Voda village, was measured in order to map the extent 212 

of the faulted alluvial fan (Fig. 3). 213 



 

LVII 
 

 214 

Fig. 3. a) Position of the ERT profiles across the SMF and the alluvial fan on the aerial map; b) ERT 215 

profiles K-S crossing the SMF. Notice sharp borderline between Miocene clays (NE of the fault) and 216 

weathered crystalline rock (SW of the fault), with very significant resistivity difference; c) ERT profiles 217 

DOM3 (N-S) and DOM7 (W-E), clearly showing both horizontal and vertical extent of the alluvial fan. 218 

Note:  All the ERT profiles share the same resistivity scale. 219 

All ERT measurements were performed using ERT device ARES, manufactured by GF Instruments Ltd., 220 

with a varying number of multi-electrode cable sections employed. The Wenner – Schlumberger 221 

array was used for all profiles as it is considered universal and can detect both vertical and horizontal 222 

structures (Loke, 2014). 223 

The measured data were inverted using by Res2DInv64 by Geotomo Software (Loke, 2014). After 224 

cleaning the data from the points with excessively high RMS error, the inversion with standard 225 

constraints and the 5th iteration were used. Topographic profiles derived from the 5th generation of 226 

the LiDAR-based DEM (DMR 5G by the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre) was 227 

introduced to the resistivity models during the inversion process. The processed data were visualized 228 

in Surfer (Golden software) and adjusted to display unified resistivity and size scales.  229 

The properties of individual ERT profiles were based on their purpose. The short profiles, 230 

 in the 1st phase aimed at mapping the subsurface fault trace, position of lithological units or the 231 

position of new trenches, were much more detailed, with electrode spacing as close as 0.8 m and 232 

profile length between 39 and 108 m. Consequently, the final interpretations of these profiles were 233 

calibrated according to the geological profiles derived from the findings in the trenches (profiles G to 234 

S) (Fig. 3b). Secondly, there was the set of long profiles, as shown in Fig. 3a, the purpose of which was 235 
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to estimate the alluvial fan extent and thickness. These profiles were measured using electrode 236 

spacing of 5 m, and their length varied between 165 and 588 m. 237 

2.4. Ice-loading modelling  238 

The load shape over time is derived from models of northern hemisphere ice sheet geometry (Zweck 239 

and Huybrechts, 2005) interpolated at 1000 yr timesteps. We numerically calculate the stress 240 

changes due to this load within a flexing elastic lithosphere overlying a viscoelastic asthenosphere by 241 

convolving the analytically derived 3-D deformation due to a surface point load with the actual load 242 

shape as it varies over time (Luttrell and Sandwell, 2010).  The resulting 4-D stress tensor represents 243 

the stress changes induced by ice sheet loading relative to ice free conditions. This stress field can 244 

then be resolved into the changes in normal (Δτn) and shear (Δτs) stress components acting on a 245 

hypothetical fault plane within the lithosphere with a specified strike, dip, and sense of slip (rake).  246 

The change in Coulomb failure stress on the fault plane (Δτc) is calculated as  247 

 Dt c = Dt s + m fDt n, (1) 248 

where μf represents the coefficient of friction and a positive change in coulomb stress promotes 249 

failure on the specified fault plane in the specified sense of slip (e.g., King and Cocco, 2001; King et 250 

al., 1994). 251 

Results of testing various lithosphere thickness, relaxation time and slip directions are described in 252 

Supplementary material S3 and Fig. S3.1. 253 

3. Results 254 

3.1. Geology exposed by trenches 255 

The trenches exposed Paleozoic metamorphic rocks (phyllitic mica schists) in the footwall juxtaposed 256 

against Quaternary alluvium and underlying Miocene fluvio-lacustrine strata in the hanging wall (Fig. 257 

4, Fig. S1.1, S2.2., Supplementary Section S1), both units of which are folded down into the fault zone 258 

(Štěpančíková et al., 2011). The Miocene strata consist of strongly kaolinized clayey silty sand, with 259 

the downwarped footwall sediments more strongly folded as they approach the fault zone. The 260 

upper part of the Miocene unit is geliflucted, and very often the gelifluction “lobes” interfinger with 261 

the Quaternary alluvial fan deposits, which indicates that the gelifluction acted after their deposition 262 

(see Fig. S1.1). In several trenches (TC, TJ, TK, TL), pieces of tectonic breccia within dark grey fault 263 

gouge were also geliflucted and now rest on the geliflucted Miocene surface at a distance of several 264 

meters from the fault (Fig. S1.1). The fault zone, with the youngest strand exhibiting a strike of 135° 265 

and dipping ~75° to the NE, comprises a flower structure (especially pronounced in trenches TC and 266 

TD) within the 4-m wide zone of tectonic breccia and fault strands outlined by dark gouge. The fault 267 

gouge is composed of at least three generations, as exhibited by various colors and consistencies 268 

(massive or schistous clay), which shows repeated and alternating periods of faulting (Fig. S2.2a). 269 
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Classic features indicative of significant strike-slip motion include rotation of clasts into the plane of 270 

the fault and the complete mismatch of units across the fault.  271 

Fig. 4. Log of the SE-facing wall of Trench F and the respective photomosaic. Note the non-mixed 272 

geliflucted layers. Colluvial wedge includes pieces of tectonic breccia and fault gouge (black clay) from 273 

the fault zone, which gives the dark color to the deposit. 274 

The Quaternary alluvium displays some bedding and channelization with an otherwise relatively 275 

massive matrix, indicating an alluvial fan origin, which is consistent with the surface fan morphology. 276 

We distinguished several distinct units within the alluvial fan deposits, which could be correlated 277 

throughout the trenches (Tab S1.1, Fig. S1.1). Most of them (Units 150, 170, 185, 210, 217) might be 278 

best described as matrix-supported intermediate to sandy diamictons with gravel clast content 279 

between 5 and 25% and sandy to silty matrix. The average size of the clasts is 57 cm and the largest 280 

ones are up to 30 cm. The clasts are composed of angular to subangular gneiss, granodiorite and 281 

quartz. There are also rare clasts of erratic material that has been brought to the area by an ice-sheet 282 

when the last continental glacier reached the study area during the Elsterian 2 glacial epoch, about 283 

400-460 ka BP.  284 

In the upper part of the alluvial fan deposits near the fault, there are finely laminated lenses of beige 285 

to grey clayey silt, sand and pebbles (unit 160) that are up to 3 m long and 35–40 cm thick.  The 286 

upper parts of the lens are dominated by bands of Mn and Fe oxides, which percolate through fine to 287 

medium sand with some granule clasts. The general orientation and dimension of this distinctive 288 

sedimentary body was studied in parallel (TG) and perpendicular trenches (TC, TF) trying to resolve 289 

the horizontal offset from its source canyon. However, no source was found on the footwall.  290 
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The sedimentary body was exposed in trenches C, F, G, and L, demonstrating that it is >15 m long and 291 

2 m wide oriented parallel to the fault. A plausible interpretation for this unit is a channel that was 292 

deflected along the fault due to horizontal displacement, which also implies that lateral displacement 293 

was occurring during fan deposition. After its deposition the lens was tilted and folded and its uphill 294 

part was affected by most probably horizontal and reverse faulting as exposed in trench F (Fig. 4,  295 

Fig. S1.1, S2.2b).  296 

Within the alluvial fan deposits adjacent to the fault, there are several wedge-shaped deposits made 297 

of matrix-supported, median-grained diamicton with clasts of tectonic breccia clasts and fault gouge 298 

(units 143, 147, 165, 180, 200, and 220). These wedge-shaped deposits are interpreted as colluvial 299 

wedges that fell or were eroded from the fault plane that was exposed during surface rupturing 300 

events. The largest boulder of tectonic breccia that was incorporated into a colluvial wedge 301 

measured up to 0.75 m in diameter and was found in the trench D (Fig. S1.1, S1.2), suggesting that 302 

this is an indication of the height of the exposed fault plane due to a single earthquake. Gravel clasts 303 

are also derived from the hanging wall (upslope) bedrock lithologies (phyllonite, schist, granodiorite). 304 

Several colluvial wedges appear to be superimposed, which we interpret represent recurring 305 

earthquakes: they were successively deformed by subsequent earthquake events, as well as by the 306 

periglacial surface processes.  307 

Upslope from the fault, the bedrock exhibits steeply dipping foliation that is impacted by gelifluction 308 

near the ground surface. In the upper 1-1.5 m, there are individual bands of unmixed material  309 

3 to 50 cm thick (typically 10-20 cm) that continue >7 m downslope, and each of the distinct bands 310 

could be traced back to the bedrock stratum from which it originated (Fig. 4, Fig. S1.1). The 311 

geliflucted layers cross the fault and have flowed over the alluvial deposits. The thickness of bands is 312 

similar to what was described in other trenches studied along the Sudetic Marginal Fault at the Vlčice 313 

site (Štěpančíková et al., 2010), where layers up to 20 cm thick were interpreted to be deposited by 314 

sheet gelifluction and dated to the Late Glacial period based on radiocarbon dating. Thus, gelifluction 315 

in this part of Bohemian was limited to the periglacial climate of the late Pleistocene (c.f. Sauer and 316 

Felix-Henningsen, 2006), indicating that the alluvial fan, which is overlain by geliflucted material, 317 

predates the full glacial conditions of the Last Glacial Maximum (LGM - Marine Isotope Stage (MIS) 2) 318 

(Supplementary material S2 Chronology). All the banded soliflucted/geliflucted layers are overlain by 319 

late Holocene colluvial deposits into which the modern topsoil has developed. 320 

3.2. Age determination of the sediments 321 

Direct dating of the alluvial fan deposits near to the eastern limit of the fan using optically stimulated 322 

luminescence (OSL) techniques yielded an age of 25.8±1.6 ka for the alluvial fan deposits in trench C 323 

(Fig. S1.1, S2.2, Table 1). A sample of detrital charcoal from a fault-related colluvial wedge overlying 324 

the base of the alluvial fan deposits in trench J yielded a calibrated 14C age of 44.2+5.5/-2.1 ka (Fig. S1.1, 325 

S2.1, Table 1). Infrared stimulated luminescence (IRSL) dating of feldspars from the same deposits 326 

indicates that the basal alluvium overlying the Miocene strata date to 63±6 ka, grading up to 327 

between 24±3 and 31±4 ka for the top of the fan deposits, all of which show that deposition occurred 328 

during MIS 3 and early MIS 2 time (Fig. 4, S1.1; see thorough discussion of dating results presented in 329 

the Supplementary Section S2). Strata of silt-rich deposits that locally overlie the geliflucted layers in 330 

Trench R yielded calibrated radiocarbon ages as old as 11.15±0.05 ka and confirm the inference for 331 

the late Pleistocene age of the gelifluction process. This is consistent with cosmogenic 10Be surface 332 
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exposure dating that supports an end of gelifluction and surface stability since about ~12 ka (Fig. 333 

S2.1, Supplementary section S2, Tab. S2.1). Applying a simple model to the observed 10Be results, i.e., 334 

best fit to data of an exponential profile with density = 2.13 g/cm3 and attenuation length = 160 335 

g/cm2, that accounts for pre-depositional exposure (best fit inheritance = 46,211 atoms/g) and 336 

assuming no surface erosion, 10Be concentrations are well-fit with an apparent exposure age, 337 

corrected for topographic shielding, of ~12 ka (Fig. 5, Table S2.1). However, this is a minimum limiting 338 

age if the surface was eroded by gelifluction in the late Pleistocene. Notably, the ~11 ka strata cap 339 

the fault, demonstrating the lack of Holocene motion on the SMF at this location. Younger Holocene 340 

colluvium in other trenches, which was dated by radiocarbon dating method and yielded 0.3 to 5.3 ka 341 

ages, was also unfaulted.  342 

Fig. 5. Comparison of Be-10 exposure ages generated from the CRONUS online calculator (wrapper 343 

version 2.2, main calculator version 2.1, constants version 2.2.1, muons version 1.1, with global 344 

production rate calibration; Balco et al. 2008) using various scaling schemes. Leftmost, constant 345 

production rate: Lal (1991)/Stone (2000) scaling scheme (black). Others, time-dependent production: 346 

red, Desilets et al. (2003, 2006); green, Dunai (2001); blue, Lifton et al. (2006); cyan, time-dependent 347 

adaptation of Lal (1991)/Stone (2000). 1 sigma internal uncertainties shown are 6%, which is the 348 

average AMS uncertainty of all the samples in the profile. The tick line – 1-sigma internal uncertainty, 349 

the thin line – 1-sigma external uncertainty. 350 

3.3. Alluvial fan offset and slip-rate determination 351 

The 3-dimensional distribution of the alluvial fan deposits was explored through a network of 352 

trenches (Fig. 2). The thickness of the fan deposits varies systematically throughout the site, with the 353 

greatest thickness at the inferred apex of the paleo-fan and thinning with distance from the apex. 354 

The apex thickness of the youngest part of the fan as exposed in the trenches ranges between 2 and 355 

3 m, with the majority of the fan deposit less than 1.5 m near the fault (Fig. S1.1). Altogether, the 356 

well-defined apex, along with the distribution of fan deposits, can be used to assess the sense and 357 

rate of slip of this fault. 358 

Fault-parallel trenches excavated southwest of the fault (Trench T and Trench X, Fig. 2) exposed only 359 

Paleozoic schist across the entire site. The top of the schist is remarkably smooth and is capped by 360 

the gelifluction layers that originated a few meters upslope (Fig. 4, Fig. S1.1), so any paleo-channel 361 

cut into the schist would be readily apparent unless the footwall was considerably eroded by at least 362 

2 m more than the hanging wall, which we consider unlikely.  363 
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We searched for a possible “feeder channel” as the source of the alluvial fan deposits based on fault-364 

parallel trenches and geoelectric profiles (electrical resistivity tomography – ERT)(Fig. 2, Fig. 3), but 365 

no such channel exists on the southwest side of the fault northwest of the fan apex for at least 100 366 

m. In contrast, a small drainage of the appropriate size for the fan deposit is present about 45-60 m 367 

to the southeast of the fan. Based on these observations, the most plausible interpretation is that 368 

the alluvial fan is left-laterally displaced by a few tens of meters (Fig. 2), which is consistent with 369 

geomorphic observations of left-laterally offset valley walls on the SMF (Štěpančíková and Stemberk, 370 

2016).  371 

To estimate the amount of late Quaternary left-lateral motion, we reconstructed the apex to the 372 

small channel to the southeast (Fig. 2). Using a straight-line projection of the average channel trend 373 

results in about 45 m of reconstructed slip. Taking the apex to the center of the currently incised 374 

drainage adds another 10-15 m, although it is likely that this is an overestimate because the drainage 375 

curves to the southeast, whereas the alluvial fan appears to have spilled along the same trend as the 376 

upslope portion of the channel. For an estimate of the minimum displacement, we take the elevation 377 

of the base of the alluvium at the apex and reconstruct it horizontally to the same elevation contour 378 

in the modern topography at the source drainage, and allowing for as much as a half-meter of 379 

vertical slip, results in 29 m of estimated slip (Fig. 2).                                380 

Based on these reconstructions, we estimate that the fan apex is left-laterally offset by 29 to 45 m, 381 

with a maximum possible displacement of about 60 m if the apex is reconstructed to the center of 382 

the modern drainage. As the actual value could fall anywhere in between these values, and because 383 

we consider the maximum value to be an overestimate, we use a best estimate of 37±8 m of left-384 

lateral slip for the ~24-63 ka alluvial fan. Thus, we calculate the best estimate of the average long-385 

term strike-slip rate is about 0.85+1.0/-0.4 mm/yr.  386 

We excavated several trenches on the northern side of the modern drainage to both search for 387 

remnants of the alluvial fan and also to search for younger faulted deposits. Trench R1 (Fig. 2, Fig. 388 

S2.1) exposed faulted alluvium sealed by unfaulted fine silt-rich strata that yielded calibrated 389 

radiocarbon ages on charcoal of about 11 ka, indicating that the last period of motion was greater 390 

than 11,000 years ago. This is consistent with observations in all trench exposures, which showed a 391 

pattern of geliflucted layers capping the fault (Fig. S1.1): this consistent pattern is surprising when 392 

the amount of late Pleistocene displacement is considered. In fact, this implies that the 37±8 m of 393 

left lateral displacement occurred in the period between about 11 ka BP and 24-63 ka. If correct, this 394 

indicates that the slip rate was 1.1+2.3/-0.6 mm/yr during the latest Pleistocene, and has been 395 

essentially zero during the Holocene.  396 

4. Modeling of ice-loading as a possible cause of surprisingly fast intraplate slip 397 

Bílá Voda lies about 150-170 km south from the late Pleistocene Weichselian culmination (~20 ka) ice 398 

front (Ehlers et al., 2011). At face value, it appears that most or all of the activity on the Sudetic 399 

Marginal fault occurred during the time when ice was locked up on the European continent or was 400 

receding, with the ice-margin not too far from the fault. Based on our data, after the end of 401 

Pleistocene time, surface movement on the fault ceased and has been zero through the Holocene,  402 

at least until the present. These observations suggest a cause and effect between ice loading and 403 

fault motion.   404 
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The modern maximum principal stress (1) is oriented nearly parallel to the Sudetic Marginal fault 405 

(NNW-SSE) (Havíř, 2004), which is currently unfavorable for fault motion. We hypothesize that the 406 

forebulge from the ice load may have caused a change in the local stress field, which would have 407 

rotated 1 and induced left-lateral motion of the Sudetic Marginal fault, or at least caused an 408 

acceleration in the rate of fault motion. This phenomenon has been reported from other regions and 409 

attributed to the effects of ice-loading and/or deglaciation (Arvidsson, 1996; Houtgast et al., 2005).  410 

If that was the case, then removal of the ice would have caused relaxation of the stress field and 411 

locking of the fault in the Holocene, which would explain the lack of Holocene motion.   412 

 413 

Fig. 6. a) Predicted change in Coulomb failure stress at LGM (18 ka), relative to ice-free conditions, on 414 

a left-lateral fault plane with same orientation as SMF. Positive (negative) change in Coulomb failure 415 

stress promotes (inhibits) failure. b) Coulomb failure stress change over time at northern end of SMF.  416 

Note both the highest Coulomb failure stress and the highest rate of Coulomb failure stress 417 

accumulation occur during LGM. Ice sheet extent is adopted from Ehlers et al. (2011). Timing of the 418 

offset alluvial fan deposition and its offset is from this study.  419 
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To test this hypothesis, we modeled changes in stress due to glacial loading and unloading  420 

on a bending lithosphere as a flexing elastic plate overlying a viscoelastic halfspace (Luttrell et al., 421 

2007; Luttrell and Sandwell, 2010). A changing glacial load was added and removed from the plate in 422 

time intervals coinciding with the history of glaciation (Ehlers et al., 2011; Zweck and Hybrechts, 423 

2005). The resulting 3-D spatially varying stress tensor is resolved into normal, shear, and Coulomb 424 

failure stress on hypothetical fault planes with the same orientation as the SMF (see Supplementary 425 

material S3 for detailed description, Fig. S3.1). For most of the episode of last glaciation, the SMF lies 426 

along the edge of the flexural bulge associated with the continental ice sheet, which tends to 427 

promote slip on the SMF. As the ice sheet advances, the flexural bulge shifts southward and more 428 

strongly affects the SMF. As the ice sheet retreats, the flexural bulge shifts northward, which reduces 429 

the Coulomb stress on the SMF (Fig. 6).  430 

Coulomb stress on the SMF increased by ~1 MPa during the time leading up to the LGM, and then 431 

rapidly decreased as the ice sheet retreated. Our modeling suggests that the most likely time for 432 

rapid left-lateral SMF reactivation over the last 50 ka is between ~21 ka – 17 ka, although it is likely 433 

that motion began when a threshold stress level was exceeded, and then motion ceased when it 434 

dropped below another threshold level. For the purposes of estimating a plausible slip rate for this 435 

period, we use the timing of the beginning of rapid ice growth at about 28 ka for the initiation of 436 

fault motion during and after fan growth. Similarly, we use the end of the Younger Dryas at about  437 

12 ka as the likely end of the period of ice-driven fault slip because the ice-shield retreated rapidly 438 

after this time.  These inferred dates closely match the age control of the offset alluvial fan and 439 

sediments that post-date fault motion but also implies that the slip rate during this time interval was 440 

at the high end of our slip rate estimates.  441 

5. Conclusion 442 

We studied late Quaternary activity of the Sudetic Marginal fault (SMF) by extensive paleoseismic 443 

trenching (9 fault-crossing and 9 fault-parallel trenches), geophysical surveys (34 ERT profiles), and 444 

radiometric dating in the study site near the town of Bílá Voda in northeastern Bohemian Massif 445 

(Czech Republic). The SMF has experienced alternating kinematics since the Paleozoic, but in this 446 

study, we exposed the SMF as a subvertical fault zone striking 135° – 150°/75° NE with a left-lateral 447 

sense of slip. The strike-slip kinematics is suggested by a flower structure within the 4-m wide zone of 448 

tectonic breccia and fault gouge, and by the juxtaposition of Paleozoic crystalline rocks (phyllites, 449 

schists, granitic aplite) against Miocene strata and late Pleistocene alluvial fan deposits across the 450 

fault. We dated the alluvial fan by 14C, OSL, IRSL, and 10Be methods, which indicate that the alluvium 451 

accumulated between 63 and 24 ka. We estimate displacement by reconstructing the fan apex to its 452 

probable (and only plausible) source drainage, resulting in 37±8 m of left lateral offset. As there has 453 

been no Holocene motion, we assume this all of this displacement occurred during and after 454 

deposition of the alluvial fan deposits, resulting in a late Pleistocene slip rate of 1.1+2.3/-0.6 mm/yr, 455 

dropping to zero in the Holocene.  456 

As the site lies ~150 km south from the Late Pleistocene Weichselian maximum (~20 ka) ice-sheet 457 

front, we hypothesized that the slip rate acceleration was due to ice-loading, which we then 458 

modeled.  The models of related lithosphere flexure suggest failure on the SMF was promoted by the 459 

presence of the ice sheet, relative to an ice-free state, while Coulomb stress on the SMF increased by 460 

~1 MPa during the time leading up to the LGM, and then rapidly decreased as the ice sheet 461 
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retreated. Thus, the most favorable time for a glacially-loaded lithosphere to induce rapid left-lateral 462 

reactivation on the SMF over the last 50 ka would be during the glacial maximum ~21-17 ka, with 463 

most or all displacement likely occurring between about 28 and 12 ka; the resulting slip rate in that 464 

period may have been as high as 2.3±0.5 mm/yr. The implications of our work are that there are 465 

likely many late Quaternary faults in Europe that were affected by the phenomenon of near-field ice 466 

loading and its attendant changes in stress, which resulted in a pronounced increase in late 467 

Pleistocene seismicity and higher slip rates than are now active in the Holocene. We note that this is 468 

a different effect from the direct removal of ice load (Brandes et al., 2015; Steffen et al., 2021), which 469 

occurs north of the ice front during glacial retreat (glacial isostatic adjustment). Finally, unless the 470 

current stress regime is actively stressing a fault based on its orientation, these late Pleistocene 471 

active faults will not likely move in the foreseeable future until they are again stressed by some 472 

mechanism, making them a far smaller seismic hazard than most conventional models would imply. 473 
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 645 

Stratigraphy Dating 
method Sample 

Trench 
wall 

facing to 

Age (BP) 
Calibrated 14C  

Comment Unit Material 

50-60 
Holocene 
colluvium 

polymict 
material 

14C 
 

Ti 18 
Ti 16 
Bila Voda F 50 
Bila Voda F 13, C 11 
Bila Voda DJV 4 
Bila Voda FJV 16 
Bila Voda DSZ 7 

TI SE 
TI SE 
TC NW 
TF SE 
TD SE 
TF SE 
TD NW 

326-502 
683-730 
689-893 
937-1 280 
1 063-1 178 
2 006-2 296 
3 353-3 556 

 

IRSL225 BV15-13 TF NW 0.77 ± 0.12 ka  
  14C BV Ti 1 

BV Ti 5 
Ti 3 
BV Tk 1 

TI SE 
TI SE 
TI SE 
TK SE 

4 416-4 515 
4 441-4 798 
5 054-5 312 
2 003-2 125 

 

fluvial/colluvial  
layer in recent 
valley 
 

silty layers 14C TR 2 1 
TR 1 V 
TR 1 VII 
TR 1 VIII 

TR2 W 
TR1 SE  
TR1 SE 
TR1 SE 

9 032-9 264 
10 871-11 186 
10 776-11 103 
10 907-11 197 

 
 

100-140 – 
geliflucted/ 
soliflucted 
layers 

monomict 
material 

14C BV Ti 20 
Ti 8 
Bila Voda F 18, E19 
Bila Voda F 19, E20 
Bila Voda D 12, F25 
 
Bila Voda D1/0.75m 

TI SE 
TI SE 
TF NW 
TF NW 
TD NW 
 
TD SE 

1 827-1 926 
1 736-1 866 
981-1 268 
694-1 296 
804-1 271 
 
2 489-2 740 

 
 
burnt root 
burnt root 
bioturbation,  
charcoal in a fault fissure 
burnt root 

IRSL225 BV15-12 TF NW 30.6 ± 4.2 ka  
150 – alluvial  
fan deposits 

gravels, 
sometimes 
with silty 
layers 

10Be SMF-P1 TP SW ~11.8 ka * best fit 
IRSL225 BV15-11 

BV15-10 
TF NW 
TF NW 

24.1 ± 3.7 ka 
30.8 ± 4.1 ka 

 

160 –  alluvial  
fan deposits 

silty layer 14C BV L-F6/RES ◼ 
BV L-F6/NaOHsol ◼ 
BV F F31/1.5m ◼ 

TL NW 
TL NW 
TF SE 

5 324-5 584 
6 324-6 503 
7 952-8 152 

 

OSL Bila Voda 5 (J63) 
Bila Voda 4 (J60) 

TC SE  
TC NW 

2.6 ± 1.2ka 
20.1 ± 5.5ka 

 

IRSL225 BV15-09 
BV15-08 
BV15-07 
BV15-06 

TF NW 
TF NW 
TF NW 
TF NW 

53.2 ± 3.0 ka  
53.2 ± 3.0 ka  
53.2 ± 3.0 ka 
53.2 ± 3.0 ka 

 

170 – alluvial 
fan deposits 

gravels IRSL225 BV15-05 TF NW 37.1 ± 3.1 ka  

175 –  alluvial 
fan deposits 

silty-sandy 
layer 

OSL Bila Voda 3 (K58) TC NW 23.2 ± 1.3ka  

190 –  alluvial 
fan deposits 

silty layer 14C BV F H18/2.5m ◼ TF NW 6 350-6 494 ? translocation of 
Holocene organic acids 

IRSL225 BV15-04 
BV15-03 

TF NW 
TF NW 

54.6 ± 5.8 ka  
54.6 ± 5.8 ka 

 

203 – colluvial 
wedge 

silty-sandy 
layer 

14C BV Tj 1 TJ SE 42 070-49 751 the larger uncertainties 
are due to the small 
sample size 

215 –  within 
colluvial wedge 

silty-sandy 
layer 

OSL Bila Voda 2 (L56) TC NW 26.5 ± 1.3 ka  
IRSL225 BV15-01 TF SE 14.1 ± 2.4 ka  

210 – base of  
alluvial fan 

gravels IRSL225 BV15-02 TF NW 62.9 ± 6.1 ka  

a layer 
incorporated 
into fault zone 
vertically 
dragged  

silty layer  Bila Voda G1 
Bila Voda G2 

TG 
TG 

56.4 ± 2.6ka 
76.6 ± 6.6ka 

trench bottom sampled, 
position of the layer at TL 

combined age 03, 04 

fault sealing layers 

? translocation of 

Holocene organic acids 

 

combined age of  

06, 07, 08, 09 
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Supplementary Section S1 - Stratigraphy 1 

To study the late Quaternary activity of the Sudetic Marginal fault (SMF), we first excavated a trench 2 

across the fault (2008) on a gentle scarp at Bílá Voda site that exposed Paleozoic metamorphosed 3 

rocks (phyllonites, mica schists) on the southwestern footwall juxtaposed against Quaternary alluvial 4 

sediments overlying Miocene fluvial to -limnic sediments on the northeastern hanging-wall both 5 

folded down into the fault zone (Fig. S1.1). The alluvial sediments, which itself show signs of 6 

gelifluction, are overlain by distinct layers of geliflucted material, each of which could be traced back 7 

to the bedrock stratum from which it originated. All the Pleistocene layers are overlain by polymict 8 

Holocene colluvial sediments and topsoil.  Later, 2009, 2012-2013 we excavated another 9 fault-9 

crossing and 9 fault-parallel trenches on the both sides of the fault to delimit the alluvial fan deposits 10 

displaced by the fault and to look for the source valley (Fig. 2). The following lithology/stratigraphy is 11 

captured in detail in Fig. S1.1 with description of individual units in Table S1.1. 12 

Pre-Cenozoic basement 13 

The crystalline bedrock exposed in the trenches in the southwestern footwall comprises highly 14 

deformed so called Bílá Voda phyllonites (derived from mica-schists) of Neoproterozoic to early 15 

Paleozoic age. They alternate with less deformed amphibolites, and gneisses. The multiple 16 

deformation and metamorphism of these rocks took place during the Paleozoic times. Higher parts of 17 

the slopes are made of Variscan Javorník granodiorite, which is also an important source for 18 

Quaternary clastic material found in studied trenches. 19 

Miocene 20 

The Miocene basement situated on the northeastern block comprises of homogenous, strongly 21 

kaolinized clayey silty sand with a small pebble admixture (mostly made of granitoid and quartz clasts 22 

up 6 cm large). Clay originated by chemical weathering of feldspars and granite groundmass. These 23 

sediments may be correlated with Member C described in the trenches performed 16 km to the SE 24 

(Vlčice site) by Štěpančíková et al. (2010) and interpreted as to be deposited in the fluvial to limnic 25 

environment by rivers flowing towards several lakes in the marginal part of the Vidnava Basin during 26 

the Karpatian and lower Badenian (i.e., early to mid-Miocene, ~18–15 Ma). In the Trench D at the Bílá 27 

Voda site (Fig. S1.1, S1.2), which lacks the alluvial fan deposits and where the Miocene deposits are 28 

overlain directly by thin, probably eroded, geliflucted layers and by Holocene colluvium, prismatic 29 

subvertical jointing with cracks up to 0.4 m deep may be seen in the upper part of Miocene clayey 30 

sand showing the thermal cracking during glacial exposure of the surface. On the other hand, in this 31 

trench, the uppermost ~15 cm of the Miocene subvertically cracked surface bear traces of 32 

pedogenesis. However, it could not be described as in situ developed palaeosoil, but more probably 33 

as soil sediments of some gleyic soil type, as fining upwards from coarse sand to granule leg towards 34 

sandy silts could be seen here.  35 

Pleistocene alluvial fan  36 

The alluvial fan is laterally continuous for hundreds of meters, which is exposed throughout the 37 

trenches and varies in its thickness. It is thickest in the proximal part close to the fault (up to 3m) and 38 

fades out laterally. The alluvial fan is generally made of debris-flow dominated facies, which are 39 
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represented by matrix-supported diamictons, as well as by sheet-flow dominated facies represented 40 

by laminated silt to sand. Sieve alluvial facies are less common, but better sorted clast-supported 41 

sandy diamictons to conglomerates prove occasional channelization of alluvial fan surface. The 42 

paleochannel exposed in the Trenches I, J, and K (Units 230 – 250) and documented also by shallow 43 

geophysics (electric resistivity profiles, see Fig. 4) show slightly different general slope of the fan from 44 

the present-day topography. Alluvial fan has sharp erosional base and has been deposited upon the 45 

Miocene clayey sand, which had been superficially geliflucted, which is evidenced by geliflucted dark 46 

fault gouge resting upon the Miocene surface (Trench C, K, L; Fig. S1.1).   47 

 48 

Table S1.1. Description and interpretation of depositional environment for individual units in the 49 
trenches (see Fig. S1.1). 50 
 51 

Unit Description Depositional environment 

10 homogenized A-horizon with ploughed erosional base topsoil 

50 matrix-supported clast-poor intermediate diamicton with clasts ø 1 cm colluvium 

60 matrix-supported intermediate diamicton colluvium 

100-

140 

monomict unmixed 3–50 cm thick layers of frost-shattered clasts (1–2 cm) 

of solid rocks (phyllonite, schist, granodiorite) cropping upslope 

soliflucted layers/horizon 

143 tectonized matrix-supported clast-poor intermediate diamicton  

with pebbles < 1 cm 

colluvial wedge  

145 matrix-supported intermediate diamicton with gravel clast < 6 cm, 

soliflucted 

debris-flow alluvial fan deposits 

147 matrix-supported sandy gravel with clasts of tectonic breccia colluvial wedge 

150 matrix-supported intermediate diamicton with gravel clasts < 5 cm debris-flow alluvial fan deposits 

155 matrix-supported clast-poor intermediate diamicton with gravel  

clasts < 5 cm 

debris-flow alluvial fan deposits 

160 finely laminated clayey silt to granule sheet-flow alluvial fan deposits 

165 tectonized matrix- to clast-supported clast-rich intermediate diamicton  

with gravel < 8 cm 

colluvial wedge 

170 matrix-supported intermediate diamicton with gravel clasts < 5 cm debris-flow alluvial fan deposits 

175 laminated clayey silt to sand sheet-flow alluvial fan deposits 

180 tectonized matrix-supported intermediate diamicton with tectonic breccia 

clasts < 20 cm 

colluvial wedge 

185 matrix-supported intermediate diamicton with gravel clasts < 5 cm debris-flow alluvial fan deposits 

190 clayey silt to sand sheet-flow alluvial fan deposits 

195 matrix-supported intermediate diamicton with gravel clasts < 1 cm debris-flow alluvial fan deposits 

200 tectonized matrix-supported intermediate diamicton with tectonic breccia 

clasts < 15 cm 

colluvial wedge 

203 silt with charcoal sheet-flow alluvial fan deposits 

210 matrix- to clast-supported clast-rich intermediate diamicton with gravel 

clasts < 15 cm 

debris-flow alluvial fan deposits 

215 sandy silt sheet-flow alluvial fan deposits 

217 matrix-supported clast-rich intermediate diamicton with gravel  

clasts < 15 cm 

debris-flow alluvial fan deposits 

220 tectonized matrix-supported intermediate diamicton with tectonic breccia 

clasts < 15 cm 

colluvial wedge 

230 matrix- to clast-supported clast-rich sandy diamicton with gravel  

clasts < 15 cm 

sieve alluvial fan deposits 

240 matrix-supported clast-rich intermediate diamicton with gravel clasts < 5 

cm 

debris-flow alluvial fan deposits 

250 clast-supported sandy conglomerate with gravel clasts < 25 cm sieve alluvial fan deposits 
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Holocene colluvium and topsoil 52 

Holocene (0.3 to 5.3 ka) colluvial deposits, which overlaid the geliflucted layers, are usually 0.5 to 53 

1.5 m thick (units 50 and 60). They are matrix-supported, with the matrix composed predominantly 54 

of sandy fraction originating from the weathering of local Javorník granodiorite, which is mixed with 55 

silt (weathered micas and feldspars from Javorník granodiorite) and mostly pebble to fine cobble 56 

clasts. Gravel clast typically first cm large are mostly subangular to less subrounded and are made of 57 

Javorník granodiorite, quartz, (ortho)gneiss and schist, rather rare are clast of Nordics (originating 58 

from tills and glaciofluvial deposits left here by Pleistocene ice sheets; Nývlt et al., 2011). Largest 59 

blocks are up to 25–30 cm large in a-axis. Highest gravels amount up to >30% is located close to the 60 

fault zone, further down this amount decreases to 5–10%. The age of the deposits is discussed in the 61 

Supplementary material S2 Chronology. On the top of the colluvia, a recent cambisol is developed 62 

with 25–30 cm thick, light grey-brown homogenized A-horizon with ploughed erosional base.  63 

References 64 
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 69 
Fig. S1.1. Geological logs of the fault-crossing trenches at the Bílá Voda site with the dated samples 70 
position. Numbers express individual lithological units, for their description see Table S1.1. For the 71 
trenches position see Fig. 2a 72 
 73 
Fig. S1.2 (on the next page). Photomosaics of selected trenches. They were produced from manually 74 
rectified photographs of individual grid fields of 0.5 x 0.5 m or 0.5 x 1.0 m size. 75 
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Supplementary Section S2 - Chronology 77 

 78 

The chronology of alluvial and colluvial deposits at Bílá Voda is somewhat problematic for a variety of 79 

reasons, but the best estimate using a combination of techniques argue for a late Pleistocene age 80 

that ranges from 24±4 ka to 63±6 ka. We used radiocarbon dating on detrital charcoal and bulk soil 81 

carbon, along with optically stimulated luminescence (OSL) and infrared-stimulated luminescence 82 

(IRSL) dating of the sediments and 10Be dating of the sediment column to provide age control on the 83 

offset alluvial fan complex (Fig. 2; Table 1). There is broad concordance in age within and between 84 

the different techniques, though with some complexity in places. Each method has its strengths and 85 

weaknesses, as discussed below, and from these data, we derive a best estimated age along with the 86 

likely uncertainty range of the fan age. 87 

Radiocarbon dating 88 

We conducted radiocarbon dating on detrital charcoal and bulk soil samples. The radiocarbon results 89 

on detrital charcoal are relatively straight forward, but are mostly limited to the Holocene deposits. 90 

We collected charcoal from the upper colluvial deposits in trenches C, D, F, I, and K, and from a silt-91 

rich stratum near a stream cut in Trench R, both of which overlie the geliflucted layers (Table 1,  92 

Fig. S1.1). The upper colluvium yielded charcoal that dated to the middle to late Holocene, with ages 93 

ranging from about 5 ka to nearly modern times. The charcoal within the silt-rich stratum in trench R, 94 

which also caps the fault and overlies displaced fluvial layers, yielded early Holocene ages that range 95 

from 9 to 11.2 ka BP (calibrated) (Fig. S2.1). We also collected charcoal-like material from the 96 

geliflucted layers in trenches D, F and I, but we now interpret this charcoal as burned root because 97 

the samples yielded ages from about 0.7 to 2.7 ka (calibrated). We suggest that the burned root 98 

represents the initial burning of the forest when people moved into the area and established 99 

agriculture. The precise timing of this event is not known historically but must have occurred prior to 100 

the 13th century AD, as the local town of Javorník is mentioned in 1290 as having a church and castle. 101 

The youngest ages from the inferred burned roots date to about the 8th-9th century AD, so this is 102 

reasonable. As these dates overlap with some from the upper colluvium, it is plausible that some of 103 

the upper colluvial dates are also burned roots. Finally, a single sample of charcoal was recovered 104 

from a fissure fill in the fault zone, and which dated to about 1 ka. We also consider that this sample 105 

is likely a burned root fragment because the fissure fill itself is affected by gelifluction and must date 106 

to the late Pleistocene.  107 

The only detrital charcoal sample that we found in the Pleistocene deposits was recovered from a 108 

colluvial wedge (unit 203 in Trench J; Fig. S1.1, S2.1) that appears to interfinger with the sediments 109 

near the base of the offset alluvial fan complex deposits and yielded an apparent age of about  110 

42-49.7 ka calibrated years BP. As this is very close to the maximum age of radiocarbon dating, we 111 

consider this a reliable minimum age for the basal fan deposits. That said, this date falls in the middle 112 

of the age range indicated by the Post IR-IRSL results presented below, so it may be a reliable date.  113 

Finally, we sampled the offset alluvial fan deposits for bulk carbon to attempt to directly date them 114 

with radiocarbon. All four samples yielded mid-Holocene ages, and as these samples were recovered 115 

from below the late Pleistocene gelifluction layers, we discount these ages as representing the age of 116 

the deposits. Rather, we interpret that the humic dates represent the translocation of Holocene 117 
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organic acids and humus downward through the sediments, and they probably represent the average 118 

time of accumulation of post-gelifluction humus.  119 

Fig. S2.1. a) Trench R1 log of SE-facing wall with position of radiocarbon dated samples. The dated 120 

silty layer of 9-11.2 ka calibrated ages caps the fault; b) Trench J log of SE-facing wall around the fault 121 

zone. Radiocarbon dated sample of calibrated age 42-49.7 ka recovered from colluvial wedge close to 122 

the base of alluvial fan deposits. 123 

  124 
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OSL Dating 125 

The ages determined with OSL techniques were analyzed from sediments that comprise the offset 126 

alluvial fan complex. The OSL dates (average age of multi-grain, single aliquots) that were determined 127 

for the offset alluvial fan deposits ranged from 2.6 to 25.8 ka in age (BV5 2.6 ka, BV4 20.1 ka, BV3 128 

9.46 ka, and BV2 25.8 ka in stratigraphic order) (Fig. S2.2a), which is very problematic in that the 129 

alluvial fan sediments must pre-date the period of gelifluction. Because the gelifluction is associated 130 

with frozen ground permafrost conditions and seasonal thawing (Matsuoka, 2001), the latest time 131 

that these processes could have occurred was before the dramatic warming at the transition 132 

between the Younger Dryas and Preboreal period at the beginning of the Holocene (Štěpančíková et 133 

al., 2010). Three Late-Glacial gelifluction phases that relate to cold-humid stadials of the Oldest, 134 

Older and Youngest Dryas were reported in Germany (see Völkel and Mahr, 1997; Kösel, 1996; 135 

Semmel, 1965; Sauer and Felix-Henningsen, 2006). Interestingly, geliflucted layers were observed 136 

with constant thickness, typically about 50 cm, in different regions (Kleber and Terhorst eds., 2013), 137 

which is also the case of the youngest pre-Holocene geliflucted layers overlying the alluvial fan 138 

complex deposits at the Bílá Voda site.  In any case, gelifluction occurs over frozen ground, so part of 139 

the history of luminescence dose accumulation occurred while the sediments were encased in ice. 140 

  141 
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 142 

Fig. S2.2. a) Log of NW-facing wall of the Trench C with the position of OSL and 14C samples; b) Log of 143 

NW-facing wall of the Trench F with position of IRSL and 14C samples. 144 

If we assume that the lower two samples, which show a strong grouping of aliquots, are affected only 145 

to a low degree by grains which give underestimates in age, possibly due to the gelifluction, we 146 

recalculate the ages based on the grouping and infer that samples BV2 and BV3 are 26.5±1.3 ka and 147 

23.2±1.3 ka, respectively. We take these as minimum ages because it appears that younger grains 148 

have been able to penetrate vertically downward and contaminate the OSL signal. Similarly, the 149 

upper two samples (BV4 and BV5) yield minimum ages in the range of 20 to 14 ka when only the 150 

older aliquots are considered, but BV5 (2.6 ka average age) must have suffered significant intrusion 151 

of grains from above because it appears to have many aliquots that greatly underestimate the true 152 

age. Alternatively, there may be aspects of geliflucted soils that affect OSL age estimates that we do 153 

not understand, as the sediments below the active layer were frozen for much of the period between 154 

23 and 12 ka. In any case, we consider all of the OSL ages as minimum age estimates that require 155 

further work. 156 

  157 
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Samples BV G1 and G2 were collected from a silty layer dragged along and within the fault zone, and 158 

yielded ages of 56.4±2.6 ka and 76.6±6.6 ka (Fig. S1.1 - projected to Trench L). Although these dates 159 

are in the range of those determined by Post IR-IRSL (below), considering the issues with other OSL 160 

samples from these trenches, we are not certain of their reliability. Nevertheless, they were collected 161 

from trenches near the northwestern margin of the fan complex, which is expected to be older due 162 

to lateral slip, so they may read true.  163 

10Be Cosmogenic Radionuclide (CRN) Dating 164 

With the apparent discrepancy in ages from the 14C and OSL results, we attempted to apply 10Be 165 

cosmogenic radionuclide (CRN) dating by sampling a depth profile in the fan deposits in the Trench P 166 

(see Fig. 2a for position). The resulting data (Table S2.1 and S2.2) and depth profile (Fig. S2.3) yielded 167 

a consistent exponential decrease in 10Be with depth, albeit with a large inherited component, but 168 

suggested that the surface age is only about 11.8 ka in age (see Fig. 5). This is particularly problematic 169 

because the timing when gelifluction was active concludes at about 12 ka, which implies that the 170 

actual age of the alluvium must be older than the period of gelifluction (~23-12 ka).  171 

One explanation is that a few meters of material has been removed, probably by gelifluction (?), 172 

resulting in an apparently young 10Be age (i.e., the ~11.8 ka exposure age represents the age of fan 173 

stabilization after erosion by gelifluction, rather than the age of original fan sediment deposition). 174 

Evidence for an extensive period of erosion during the onset of the last glaciation (Weichselian) was 175 

discussed by Rohdenburg (1965), Schönhals et al. (1964), and Semmel (1968). Studies in eastern 176 

Germany suggest as much as 10 to 20 m of periglacial lowering of the land surface occurred through 177 

the processes of gelifraction, gelifluction and slopewash erosion during the Elsterian and penultimate 178 

Saalian glaciations (5–10 m for each cold period) (Eissmann, 2002).  179 

Fig. S2.3. Depth profile showing results of CRN dating of fan surface 180 

  181 
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Table S2.1. CRONUS age calculator results (see Methods section for details). Scaling scheme for 182 

spallation: Lal (1991) / Stone (2000). 183 

However, the presence of a significant soil, which includes a reddened and relatively thick argillic 184 

horizon with strong clay film development in the downslope position of the fan (Fig. 2 for location), 185 

argues against several meters of surface removal, assuming that the amount of removal due to 186 

gelifluction is similar across the fan surface. Nevertheless, we estimate that to completely remove 187 

previous CRN inventory accumulated prior to ~12 ka would likely require at least 2 m of removal. 188 

Two meters of removal would also imply that the original fan apex was likely thicker than 6 m. 189 

Table S2.2. The calculation of 10Be concentration for each sample based on AMS 10Be/9Be ratios 190 

measured at SUERC and normalized to the NIST standard with assumed ratio of 2.79 x 10-11. 191 

  192 

CRONUS-Earth 10Be – 26Al exposure age calculator - results 

Version information Wrapper script 

Main calculator 

Constants 

Muons 

v2.2 

v2.1 

v2.2.1 

v1.1 

Production rate calibration information Using default calibration data set 
10Be Results 

Results not dependent on spallogenic production rate 

model: 

Exposure ages – constant production rate model: 

Scaling 

scheme for 

spallation 

Lal (1991) / Stone (2000) 

Sample 

name 

Thickness  

scaling 

factor 

Schielding  

factor 

Production 

rate (muons) 

(atoms/g/yr) 

Internal 

uncertainty 

(yr) 

Exposure 

age (yr) 

External  

uncertaint

y (yr) 

Production 

rate (spallation) 

(atoms/g/yr) 

 

SMF-P1 0.9994 0.9996 0.203 696 11797 1241 8.33  

 Exposure ages – time varying production model: 

Scaling 

scheme for 

spallation 

Desilets and others  

(2003, 2008) 

Dunai  

(2001) 

Lifton and others 

(2005) 

Time-dependent 

Lal (1991) / Stone (2000) 

Sample 

name 

Exposure 

age (yr) 

External 

uncert. (yr) 

Exposure age 

(yr) 

External 

uncert. (yr) 

Exposure 

age (yr) 

External 

uncert. (yr) 

Exposure 

age (yr) 

External 

uncert. (yr) 

SMF-P1 12652 1673 12800 1686 12358 1423 12058 1243 

SUERC ID 
Sample 

name 

Normalized Background corrected   

Ratio Uncertainty Uncertainty Ratio Uncertainty Uncertainty 

b7522 SSMF40 1.09x10-13 3.52x10-15 3.2% 1.06x10-13 3.71x10-15 3.5% 

b7523 SSMF60 6.14x10-14 2.71x10-15 4.4% 5.87x10-14 2.95x10-15 5.0% 

b7524 SSMF80 4.21x10-14 3.35x10-15 7.9% 3.95x10-14 3.55x10-15 9.0% 

b7525 SSMF100 5.41x10-14 3.24x10-15 6.0% 5.15x10-14 3.45x10-15 6.7% 

b7529 SSMF130 6.78x10-14 2.93x10-15 4.3% 6.52x10-14 3.16x10-15 4.8% 

b7530 SSMF160 6.39x10-14 3.21x10-15 5.0% 6.12x10-14 3.42x10-15 5.6% 

b7531 SSMF190 7.42x10-14 3.35x10-15 4.5% 7.16x10-14 3.55x10-15 5.0% 

b7532 SSMF220 4.41x10-14 2.45x10-15 5.6% 4.14x10-14 2.72x10-15 6.6% 

b7533 SSMF250 5.08x10-14 3.04x10-15 6.0% 4.81x10-14 3.26x10-15 6.8% 

b7519 SCFG1315 2.64x10-15 1.18x10-15 44.7% - - - 
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IRSL225 Age Determinations   193 

Finally, we re-opened Trench F and sampled the alluvial fan deposits for post-IR IRSL dating. Trench F 194 

was adjacent to Trench C where the OSL samples were collected (approx. 5m apart) and from the 195 

same sedimentary units (for position see Fig. S2.2b). A sequence of 13 IRSL tubes was collected from 196 

the NW facing wall of Trench F.  197 

Many grains provided intense IRSL225 decays, and displayed regular growth with applied dose that 198 

were well-fitted with an exponential or exponential plus linear function. Saturation doses for most 199 

grains were in the region of many hundreds of Gy. Equivalent dose values showed significant 200 

variation for most samples, interpreted as primarily caused by incomplete signal zeroing by light 201 

exposure prior to deposition under relatively high energy conditions. Most samples show a minimum 202 

value shared by a group of grains within the expected over-dispersion (15%), interpreted as their 203 

depositional age (Rhodes, 2015). 204 

In broad terms, the age estimates are internally and externally consistent and suggest that the main 205 

Pleistocene gravelly fan unit comprises grains that were originally deposited around 100-150 ka 206 

under medium to low energy conditions, and subsequently reworked and redeposited during Marine 207 

Isotope Stage (MIS) 3 without significant light exposure, as represented by the minimum age 208 

grouping, highlighted in red, with red dashed lines (Fig. S2.4, a through g). The lowest deposits 209 

sampled provide post-IR IRSL225 age estimates of 63±6 ka (BV15-02), higher gravels of the fan deposit 210 

give age estimates of 37±3 (BV15-05), 31±4 (BV15-10) and 24±4 ka (BV15-11). Two sand lenses within 211 

the gravel were sampled with two and four tubes, respectively. Some of these sand lens samples 212 

showed very poor bleaching, with few grains that were well-bleached. To overcome this limitation, 213 

the individual age estimates for each lens have been combined giving 55±6 ka for the lower lens and 214 

53±3 ka for the upper lens. 215 

 216 

Table S2.3. Parameters and age estimates for post-IR IRSL225 dating. * Combined age 06, 07, 08, 09; 217 

** Combined age 03, 04 218 

  219 

Field code Lab code 
Depth 

(m) 
Stratigraphic notes 

De  

(Gy) 

Dose rate 

(mGy/a) 

p-IR IRSL225 

age (ka) 

BV15-13 Shfd15153 0.36 Holocene colluvium 3.13 ± 0.47 4.06 ± 0.19 0.77 ± 0.12 

BV15-12 Shfd15152 0.38 Gravelly gelifluctate 123 ± 16 4.01 ± 0.18 30.6 ± 4.2 

BV15-11 Shfd15151 1.32 Gravel 120 ± 17 4.99 ± 0.25 24.1 ± 3.7 

BV15-10 Shfd15150 1.66 Gravel 137 ± 17 4.43 ± 0.21 30.8 ± 4.1 

BV15-09 Shfd15149 1.65 Sand lens 343 ± 22 5.43 ± 0.21 53.2 ± 3.0 * 

BV15-08 Shfd15148 1.93 Sand lens 222 ± 19 4.85 ± 0.19 53.2 ± 3.0 * 

BV15-07 Shfd15147 1.99 Sand lens 257 ± 22 5.04 ± 0.21 53.2 ± 3.0 * 

BV15-06 Shfd15146 2.09 Sand lens 250 ± 29 4.63 ± 0.20 53.2 ± 3.0 * 

BV15-05 Shfd15145 2.32 Gravel 190 ± 13 5.12 ± 0.24 37.1 ± 3.1 

BV15-04 Shfd15144 2.65 Sandy silt 223 ± 23 4.34 ± 0.17 54.6 ± 5.8 ** 

BV15-03 Shfd15143 2.78 Sandy silt 433 ± 22 4.23 ± 0.18 54.6 ± 5.8 ** 

BV15-02 Shfd15142 2.82 Gravel 273 ± 23 4.33 ± 0.19 62.9 ± 6.1 

BV15-01 Shfd15141 3.00 Sandy silt 74.4 ± 12.1 5.28 ± 0.23 14.1 ± 2.4 
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There is some apparent age inversion between gravel sample BV15-05 and the upper lens (samples 220 

BV15-06, 07, 08 and 09 combined age), and it is possible that this body of sediment was transported 221 

as a frozen block. The fan gravel deposits are overlain by a gravel-rich gelifluctate that moved 222 

downhill during periglacial conditions. It contains grains exposed to light at 31±4 ka, and may have 223 

moved into position without light exposure of the constituent grains.  224 

A sample from the upper Holocene colluvium gives an age estimate of 770±120 years, consistent 225 

with the range of 14C dates from this layer. A sample collected from the opposite wall of Trench F in a 226 

small silty sand lens provides an age estimate of 14±2 ka, but it is difficult to relate the stratigraphy of 227 

that deposit to the deposits dated by other 12 post-IR IRSL225 samples, and the significance of this 228 

age estimate remains uncertain.  229 

We note that in many cases, the apparent age distributions of these single grain populations retain 230 

information about previous light exposure events suggesting that low energy conditions prevailed in 231 

MIS 5. Dating results and parameters used in age calculations are presented in Table S2.3, including 232 

combined ages for the two sand lenses within the fan gravels. The single grain apparent age 233 

distributions from individual samples, or groups for the two sand lenses where samples have been 234 

combined, are presented in Fig. S2.4, showing individual age estimates for each single grain of K-235 

feldspar, plotted in decreasing order of sensitivity, with the most sensitive grain plotted on the left. 236 

This is a useful way to show these data as grains with same apparent age lie on a horizontal line. 237 

In order to assess the possibility that these age estimates were affected by anomalous fading, we 238 

determined the stored dose for each grain using a delayed measurement following storage. Results 239 

for sample BV15-04 are shown in Fig. S2.4. After 3 weeks of storage, only a very small reduction is 240 

observed suggesting that anomalous fading of this signal is not a significant concern. This is 241 

consistent with similar observations from other samples, and no fading correction has been applied. 242 

The response of K-feldspar grains separated from two cobbles collected from the drainage to the 243 

south of the site were also measured. The natural signal was effectively in saturation for the majority 244 

of grains measured and for the summed post-IR IRSL225 signal, consistent with the conclusion that 245 

this signal in this location is not adversely affected by anomalous fading, as observed elsewhere 246 

(Thomsen et al., 2011).  247 
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 248 

Fig. S2.4. Single grain post-IR IRSL225 results for Bílá Voda samples from Trench F. BV15 codes 249 

represent field codes for each sample, for corresponding laboratory codes see in Table S2.3; a) single 250 

grain fading test data for sample BV15-04 measured three weeks after a dose of 21.15 Gy was 251 

administered; the red dashed line is the dose determined using a central age model, providing an 252 

estimate of 21.26 ±0.47 Gy, demonstrating no measurable fading, b) – j) single grain post-IR IRSL225 253 

dating results for the samples indicated in approximate stratigraphic order; data points in red = 254 

included in age calculation, open symbols = excluded; see Table S2.3 for age estimates and associated 255 

1 sigma uncertainties; the distribution of apparent ages suggests that this gravel unit from the fan 256 
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(samples BV15-02 to 11) comprises grains that were originally deposited around 100-150 ka under 257 

medium low energy conditions, and subsequently reworked between 63±7 ka and 24±4 with only very 258 

limited light exposure; grains exposed during the final depositional event are represented by the 259 

minimum age groupings highlighted in red for each sample set, with age estimates indicated by the 260 

red dashed line. Note for samples BV15-03 & 04 (plot h) collected within a single sand lens, the plot 261 

shows the combined data; this is also the case for samples BV15-06, 07, 08, and 09 (plot f). 262 

In summary, the large body of evidence represented by the post-IR IRSL225 age estimates clearly 263 

indicate a MIS 3 to MIS 2 (63 to 24 ka) age range for the fan deposits truncated and deformed by 264 

fault movement. 265 

 266 
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Supplementary Section S3 – Ice-loading  312 

 313 

We calculate stresses assuming a lithosphere 100 km thick with a Young’s modulus of 70 GPa and a 314 

Poisson’s ratio of 0.25, typical values for continental lithosphere.  The asthenosphere is modeled as a 315 

Maxwell viscoelastic halfspace with the same elastic bulk modulus as the lithosphere and with a 316 

viscous relaxation time of 1130 years, corresponding to a viscosity of 5 x 1020 Pa s. The resulting 317 

stress tensor is sampled at a mean seismogenic depth of 10 km and resolved onto a plane striking 318 

320ºE of N and dipping 70º to the northeast, assuming a left-lateral slip sense and using a coefficient 319 

of friction of 0.6.  We tested a range of possible lithospheric thicknesses from 75 – 200 km (Conrad 320 

and Lithgow-Bertelloni, 2006) and asthenosphere relaxation times from 680 – 2260 yrs (Steffen and 321 

Kaufmann, 2005; Harig et al., 2010; Schmidt et al., 2014) (Fig. S3.1a). A thicker lithosphere causes the 322 

flexural bulge associated with ice sheet loading to shift further south, causing much higher Coulomb 323 

stress values along the SMF. Results are much less sensitive to the asthenosphere relaxation time, 324 

with peak stress values varying by < 10%. We conservatively use the lowest reasonable lithospheric 325 

thickness for the region, and note that the absolute stress changes could reasonably be higher by up 326 

to a factor of 2. 327 

Fig. S3.1b shows the change in Coulomb stress expected along the SMF for different possible slip 328 

directions.  We find that right lateral slip would be inhibited by ice sheet growth. Normal and reverse 329 

slip would both be promoted, but with stress accumulation rates and absolute stress changes much 330 

lower than expected for left-lateral slip. 331 

 332 

The 130 km long SMF experiences a range of Coulomb stress change magnitudes along strike due to 333 

varying proximity to the Weichselian Ice Sheet (Fig. S3.1c).  Stress accumulation rate during gradual 334 

ice sheet build up prior to 22 ka varies from 0.05 – 0.1 kPa/yr, while stress accumulation rate during 335 

the rapid buildup to LGM is more consistent at 0.28 – 0.31 kPa/yr. While the field observations 336 

reported here were taken at Bílá Voda, we have no information about where along strike fault slip 337 

may have initiated.  Consequently, we show in Fig. 5 the stress changes at the northern end of the 338 

SMF, which is the area most likely to have been affected by ice sheet changes. Overall, the 339 

uncertainty in stress perturbation magnitude associated with ice sheet unloading is most sensitive to 340 

choice of lithosphere thickness, with all other factors having second-order influence.   341 

 342 
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 343 

Figure S3.1: Changes in Coulomb failure stress resolved on the SMF relative to ice free conditions for 344 

different possible model parameter; a) varying lithosphere thickness (solid lines) and asthenosphere 345 

relaxation time (dashed lines); b) varying fault slip sense; c) varying location along the SFM, with gray 346 

shaded region indicating range of possible values along strike, and stress accumulation rates indicated.  347 

In all cases, thick black line represents the solution shown in Fig. 5. 348 

 349 

 350 

 351 

 352 

 353 

 354 

 355 
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ABSTRACT

This work presents the results of 3-D movements of faults occurring in the Dědičná štola Gallery
in the Rychlebské hory Mts. during the period between 2014 and 2017. The faults were
monitored by TM-71 extensometers. The detected fault slip is nonlinear and is affected by short
transient periods of acceleration. One dominant and a series of minor transient fault slip
accelerations were recognised. The recorded accelerations were induced by switching two
compressional stress/strain states – WNW-ESE to NW-SE compression corresponding to the
stress field of the Western European stress domain and to NNE-SSW corresponding to the stress
field of the NW part of the Carpathian stress domain. The extensional state, oriented NW-SE,
corresponding to gravitational spreading due to the Rychlebské hory Mts. uplift, was recognised.
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Western Carpathians, Stemberk et al. (2019), from the
Central Apennines, and from the Eastern Alps, Baroň
et al. (2019). As they applied graphical approximation
for recognition of recent stress/strain states (c.f.
Marrett and Allmendinger, 1990; Allmendinger et al.,
2011), according to Málek et al. (1991) we also
applied statistical grouping using upgraded
ROCK2014 software.  

2. GEOLOGICAL AND TECTONIC SETTING

The DG is situated in the western part of the
Rychlebské hory Mts. and belongs to the Central
Sudetes as a part of the Sudetic Mts. The Sudetic Mts.
represent the north-easternmost exposed fragment of
the crystalline basement of the Variscan Belt in
Europe with a variety of metamorphic complexes with
Neoproterozoic, and Lower Palaeozoic to Devonian
protoliths (e.g. Mazur et al., 2006; Kroner et al.,
2008). It was developed in Devonian and Early
Carboniferous as a result of the closure of ocean
basins and amalgamation of Armorican terranes,
followed by their accretion to the East European
Platform (e.g. Franke and Żelażniewicz, 2000;
Aleksandrowski and Mazur, 2002; Kroner et al.,
2008). During the Late Cretaceous, the broader area
was buried by an up to ~4-7 km thick sea sedimentary
cover and rapidly exhumed to near-surface
temperatures during the Late Cretaceous–Palaeocene.

1. INTRODUCTION

Rychlebské hory Mts. / Złote Góry Mts., as
a part of the north-eastern margin of the Bohemian
Massif, represent a mountain ridge along the NW-SE
striking Sudetic Marginal Fault (SMF, Fig. 1), which
is one of the most important faults in central Europe
(e.g. Ivan, 1966; Oberc and Dyjor, 1969;
Krzyszkowski et al., 1995; Badura et al., 2003;
Štěpančíková et al., 2008). The SMF separates the
Fore-Sudetic block to the NE and the Sudetic Mts. to
the SW (Fig. 1). As a part of EU-TecNet (see
www.tecnet.cz),  a series  of TM-71 high-resolution,
3-D extensometers (Košťák, 2006; Klimeš et al.,
2012) was installed to record the slip along the
selected faults identified in the Dědičná štola Gallery
(the DG, Fig. 2) in the northern part of the Rychlebské
hory Mts. Fault slip data recorded in the period
between 2014 and 2017 were analysed to characterise
the local recent tectonic regime. The results are
discussed particularly in the light of possible
exogenous and endogenous effects that could affect
the fault slip data. Finally, the recorded fault slips
were analysed using paleostress methods to determine
the recent stress/strain field around the DG.
Methodically, we extended the most recent stress state
analyses based on fault slips recorded by TM-71
extensometers located in different parts of Europe
published by Briestenský et al. (2018), from the

Cite this article as: Stemberk J jr, Coubal M, Stemberk J, Štěpančíková P: Stress analysis of fault slips data recorded within Dědičná štola
Gallery in the Rychlebské hory Mts., NE part of the Bohemian massif. Acta Geodyn. Geomater., 16, No. 3 (195), 315–
330, 2019.  DOI: 10.13168/AGG.2019.0027 
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Fig. 1 Topographic relief map of the Central Sudety Mts. using SRTM (resolution 30m; Farr (eds.), 2007) with Travná
depression study area; The Sudetic Marginal Fault forms a border between Sudetic Mts. on the SW side and Sudetic
Foreland on the NE side. Dots indicate earthquake epicenters recorded by EPI-MONET seismic network (Sýkorová
et al., 2018) in years 2014 (blue dot), 2015 (green dot), 2016 (red dot) and 2017 (yellow dot). 

Fig. 2 A – Travná depression developed on ENE-WSW faults; (a) Travná village; (b) Javornický potok brook deeply cut
valley; (c) the Dědičná štola Gallery 

B – Fault TRA1 (white arrows) fit with (d) the TM-71 device with (e) automatic reading apparatus 
C – Fault TRA2 
D – Fault TRA3 with well visible fault plane and thick layer of tectonic clay 
E – The TM-71 optical mechanical extensometer; the 3-D displacement between the two 

blocks are inferred from the moiré patterns recorded along three perpendicular planes. (f) Schematic drawing of
the TM-71 extensometer. Arrows indicate the possible movements of the components; (g) example of
a photograph of a moiré pattern between two glass plates with fine engraved spirals; (h) spiral similar to those
of the engraved glass plate of TM-71 (much less dense); Two overlapping concentric spirals displaced with
respect to one another. Picture moved horizontally by the distance indicated by the arrow – now the moiré
effect is observable. 

F – Longitudinal profile in direction WNW-ESE of the hill-slope and the Dědičná štola Gallery 
XCI
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3. METHODS

3.1. FAULT SLIP MONITORING

As a part of the EU-TecNet (www.tecnet.cz),
TM-71 extensometers are used for regular highly
precise monitoring of fault slips along selected faults
within galleries. The extensometers record both lateral
and shear displacement as well as rotations between
two blocks separated by a discontinuity (e.g. Košťák,
1969; Klimeš et al., 2012; Martí et al., 2013). All
possible relative movements of the blocks are
measured with a high accuracy in an order higher than
0.0125 mm (Martí et al., 2013). The limitation and
applicability of the extensometers were demonstrated
and discussed by Klimeš et al. (2012). The fault slip
data, as well as temperature, humidity and air pressure
were collected regularly with a daily frequency at
0:00 GMT. 

The recorded fault slips are visualised in the
Cartesian coordinate system x, y, z (Fig. 2). For the
fault kinematics and dynamics analyses, the data are
recalculated to the coordinate system s, h, p, and
adapted to monitored fault plane geometry. The s-axis
represents the dip-slip component with normal (N) or
reverse (R) slip sense. The h-axis represents the strike-
slip component with a dextral (D) or sinistral (S)
sense of slip. The p-axis is perpendicular to the fault
plane and corresponds to the fault contraction or
dilatation. The fault plane is described with
components Ap (fault strike/trend) and φp (fault
dip/plunge). The vector sum of the s and h
components is defined as the total slip vector, after
adding the p component as the total movement vector
(Table 1). This form of data set, in contrast with the
fault-slip markers (striae), always contains a known
sense of the total slip vector as well as a movement
component of the normal vector to the fault plane
corresponding to contraction or dilatation. 

3.2. FAULT SLIP KINEMATICS AND DYNAMICS 
ANALYSES 

All three fault slip vector components s, h, p
related to the time scales are graphically presented in
Figure 3. The recorded events were defined as a time
period of unified movement tendency (described by s,
h, p-axis) on an individual fault (E1A, E2A, etc. in
Fig. 3). The sudden change in movement tendency
creates the border between individual events. Similar
events were grouped to individual episodes. An
episode (P1, T2, etc. in Fig. 3) is defined as a time
period when the same stress regime occurred on the
monitored faults. The time synchronisation factor of
the episodes was taken into account. 

3.2.1.  FAULT KINEMATICS 

The extensometer data, presented in the
Cartesian coordinate system as components s, h, p,
were converted into the polar coordinate system. The
total slip vector consists of components As (trend) and
φs (plunge) and is supplemented by the sense of slip
(Table 1). 

The Sudetic Mts. as well as the Fore-Sudetic block
were elevated and eroded, planated surfaces were
evolved and partially covered due to Oligocene and
Miocene marine transgressions coming from the
Central European Basin in the Palaeocene to Eocene
(Oberc, 1972). The uplift of the Sudetic block with the
formation of the Sudetic Mts. versus the Fore-Sudetic
block, began in the Pliocene and continues to date
(e.g. Ivan, 1966; Štěpančíková et al., 2008), while the
total uplift of the Sudetic Mts. since the Miocene was
estimated to be approximately 1200-1500 m (Oberc,
1972; Dyjor, 1983). 

In a more detailed scale, the DG is located in the
Travná depression (Figs. 2 and 6) of the Pliocene
(Ivan, 1966). The depression is developed along faults
striking between 70° to 90° and between 340° and
360°. A detailed tectonic setting of the gallery
surroundings in Figure 6 summarises all of the
proofed or anticipated faults according to Bobula
(1968), Brezňan et al. (1957a, 1957b), Don et al.
(2003), Ivan (1997), Müller and Čurda (2003), Ondra
and Potměšil (1965), Pecina et al. (2005), Skácel
(1989) and Skácelová (1992). Unfortunately, there is
no more detailed information about the geometry of
the faults. Three faults recognised within the DG
disrupt the gneiss and para-gneiss rock. The fault
planes are filled by a layer of tectonic clay and breccia
(Fig. 2) with several noticeable generations of striae.
Faults TRA2 and TRA3 are also dominant in terms of
morphology. The mountain ridge to the NE of the DG
is predisposed by these faults (Fig. 6).  

Regarding recent seismic activity, the study area
is situated on the boundary of two different seismic
areas – the Hronov-Poříčí fault seismic area, with
maximum intensity I0 = IV°-VII° and the Nízký
Jeseník seismic area with intensity Io up to VI°.
Detailed studies of the seismological events in the
adjacent area were investigated by Havíř et al. (2001),
Skácelová and Havíř (1999), Špaček et al. (2008) and
Zedník et al. (2013). Focal mechanism analysis
indicates the NNW-SSE orientation of the main stress
(Špaček et al., 2008). Recently, the study area has
been monitored by the IPE-MONET seismic network.
The strongest earthquake (ML=3.5) since the
beginning of the fault slip monitoring was recorded on
10 December 2017 (Sýkorová et al., 2018). The
strongest historical earthquake I0 =70 MSK in the
broader area, which was also felt in the Rychlebské
hory Mts. and surroundings, occurred on 11 June 1895
(Pagaczewski, 1972). 

The study area is situated near the border
between the Bohemian Massif and the Western
Carpathians. A NW-SE stress orientation is more
dominant in the Bohemian Massif according to focal
mechanism analyses (Grünthal and Stromeyer, 1992;
Müller et al., 1992; Peška, 1992; Zoback, 1992;
Jarosiński et al., 2006; Vavryčuk et al., 2013; Špaček
et al., 2015) and an NNE-SSW orientation of
compression is more dominant in the Western
Carpathians according to borehole breakout analyses
(Jarosiński, 2006). 
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Fig. 3 Cumulative fault slips observed on TRA1-TRA3 during period 2014-2017 with marked events (e.g. E5C, E4A),
episodes (e.g. P2, T1) and stress phases (e.g. P-f2, T-f1). Data are compared with monthly and cumulative
precipitation and monthly earthquake occurrence during study period. 
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Table 1 Dataset of recorded events;  Ap – fault strike (°);  φp – fault dip (°);  As – trend of total vector slip (°);  φs – plunge of total vector slip (°); Sense of slip: N – normal, 
R – reverse, S – sinistral, D – dextral; α - misfit angle; * - not assigned event to episode / to stress phase. 

Fault plane Movement vector Total slip vector 

Fault Event Time period Ap Фp 
S 

[mm] 
H 

[mm] 
P 

[mm] 
As  Фs 

Sense 
of slip 

Total slip 
 [mm] 

Episode Phase α 

TRA1 

E1A May 22, 2014 - Aug 29, 2014 

172° 70°E 

-0.035 0.003 0.029 96° 69° R 0.030 P1 P - f1 3.9° 
E1B Aug 29, 2014 - Oct 18, 2014 -0.095 0.003 0.024 87° 70° R 0.095 P1 P - f1 7.1° 
E2A Oct 18, 2014 - Nov 17, 2014 0.030 -0.036 0.01 156° 37° N 0.047 T1 T - f1 7.1° 
E2B Nov 17, 2014 - Mar 14, 2015 0.036 0.040 0.026 9° 39° N 0.054 P2 P - f2 23.9° 
E2C Mar 14, 2015 - May 5, 2015 -0.001 -0.008 -0.001 354° 7° R 0.008 T2 T - f2 9.9° 
E3A Jul 8, 2015 - Jul 9, 2015 -0.001 0.001 -0.002 153° 42° R 0.001 P3 P - f3 3.4° 
E3B Aug, 8, 2015 - Aug 11, 2015 0.001 -0.001 0.002 153° 42° N 0.001 * T - f1 1.6° 
E4A Oct 20, 2015 - Oct 21, 2015 -0.001 0.001 -0.002 153° 42° R 0.001 * P - f3 3.4° 
E5A Jan 1, 2016 - Jan 3, 2016 0.005 0.007 0.013 6° 33° N 0.009 * P - f2 17.4° 
E5B Jan 3, 2016 - Jan 9, 2016 0.006 -0.002 0.014 126° 63° N 0.006 * T - f1 24.7° 
E5C Jan 22, 2016 - Jan 23, 2016 0.000 0.004 0.001 352° 0° S 0.004 * P - f2 18.1° 
E6 May 28, 2016 - May 29, 2016 0.005 0.002 -0.013 33° 61° N 0.005 * * * 
E7 Oct 7, 2016 - Nov 14, 2016 -0.008 0.003 0.018 130° 62° R 0.009 P4 P - f1 12.6° 
E8A May 29, 2017 - May 30, 2017 0.000 0.004 0.000 352° 0° S 0.004 * P - f2 18.1° 
E8B Jun 20, 2017 - Jun 21, 2017 0.002 0.004 -0.012 2° 25° N 0.004 * P - f2 8.7° 

TRA2 

E1A May 22, 2014 - Aug 29, 2014 

60° 68°NW 

-0.034 -0.003 0.015 317° 67° R 0.034 P1 P - f1 6.7° 
E1B 29 Aug, 2014 - Oct 18, 2014 0.006 0.000 -0.003 330° 68° N 0.006 T1 T - f2 22.7° 
E2A Oct 18, 2014 - Jan 15, 2015 0.012 0.022 0.022 252° 26° N 0.025 T1 T - f1 15.5° 
E2B Jan 15, 2015 - Mar 14, 2015 -0.063 -0.020 -0.008 290° 62° R 0.066 P2 P - f1 5.8° 
E3A Mar 14, 2015 - Apr 15, 2015 0.002 0.002 0.003 261° 41° N 0.003 T2 T - f1 1.3° 
E3B May 1, 2015 - Jun 24, 2015 0.019 0.009 -0.016 278° 57° N 0.021 T2 T - f2 2.7° 
E4A Nov 3, 2015 - Nov 4, 2015 0.001 -0.003 -0.002 53° 17° N 0.003 * * *
E4B Nov 5, 2015 - Nov 6, 2015 -0.001 0.003 0.002 53° 17° R 0.003 * * *
E4C Nov 23, 2016 - Nov 24, 2016 0.001 -0.003 -0.002 53° 17° N 0.003 * * *

TRA3 

E1A May 22, 2014 - Aug 29, 2014 

66° 41°SE 

-0.019 0.004 -0.014 172° 40° R 0.019 P1 P - f3 6.7° 
E1B Aug 29, 2014 - Nov 17, 2014 0.000 0.008 0.006 66° 0° S 0.008 P1 P - f2 20.1° 
E2A Oct 18, 2014 - Nov 17, 2014 0.001 0.006 0.004 73° 6° N 0.006 T1 T - f2 13.1° 
E2B Nov 17, 2014 - Jan 15, 2015 -0.030 0.032 -0.025 211° 27° R 0.044 P2 P - f1 7.8° 
E2C Jan 15, 2015 - Mar 14, 2015 0.002 0.006 0.004 73° 6° N 0.006 T2 T - f2 13.1° 
E3A Mar 14, 2015 - Apr 2, 2015 0.018 0.006 -0.012 132° 38° N 0.019 T2 T - f1 3.8° 
E3B Jun 6, 2015 - Jun 16, 2015 -0.002 -0.006 -0.003 80° 12° R 0.006 P3 P - f2 1.8° 
E3C Jun 22, 2015 - Jun 23, 2015 -0.014 0.010 -0.017 199° 32° R 0.017 P3 P - f1 19.3° 
E4B Oct 9, 2015 - Oct 14, 2015 0.001 0.008 0.004 71° 5° N 0.008 * T - f2 15.2° 
E7A Sep 19, 2016 - Oct 6, 2016 0.002 0.007 0.005 78° 10° N 0.007 * T - f2 6.7° 
E7B Nov 3, 2016 - Nov 19, 2016 -0.014 0.025 -0.027 223° 19° R 0.029 P4 P - f1 5.9° 
E7C Nov 10, 2016 - Nov 14, 2016 0.019 0.009 0.002 124° 36° N 0.021 * T - f1 10.5° 
E8A May 29, 2017 - Jun 3, 2017 -0.019 -0.013 0.007 114° 33° R 0.023 * * * 
E9 Sep 16, 2017 - Sep 17, 2017 0.015 0.002 -0.019 146° 41° N 0.015 * T - f1 7.4° 
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stress phases (Málek et al., 1991). All of the suggested
stress phases include less than 10 data sets, the
reliability of the Φ ratio is low, but was also taken into
consideration. Episodes with sub-horizontal σ1 were
marked as pressure (P1-P4), and episodes with sub-
horizontal σ3 were marked as extensional (T1-T2).
The orientation of the principal axis is presented in
Table 2. 

The misfit angle α (Table 1) between the
observed shear direction on the studied fault plane
recorded as striae and the theoretical ones, which
correspond to a computed stress state, was also
calculated (Hippolyte et al., 2012). In this case, striae
were not measured directly on the fault plane, but
were calculated from the fault slip. In this work,
a misfit angle less than 25° is assumed as a good
agreement. A heterogeneous data set of striae is
divided into homogenous subsets based on
a comparison of misfit angles with all individual stress
states. All of the data were automatically separated
into homogenous subsets in each iteration in
the ROCK2014 program (Málek et al., 1991). The
reliability and precision of the used method were
discussed in e.g. Coubal et al. (2015). 

According to the Coulomb criterion, the group of
planes, where the normal component is lowest and the
shear stress component is the highest, could be
activated by a slip during individual stress phases
(Morris et al., 1996; Fossen, 2010). There are two
planes, which are theoretically-oriented ±45° from σ1
and transect in σ2. In practice, due to the influence of
the non-synaxial distribution of the normal stress
component, the angle between σ1 and both planes is
lower. The angle value of ±30° (Ramsay and Huber,
1987; Fossen, 2010) was used as a good
approximation. Similarly, the best orientation to the
stress field in individual stress phases has planes with
a perpendicular orientation to the σ3 axis (Ramsay and
Lisle, 2000). These planes have a tendency to dilate
(Fig. 4). 

4. RESULTS

4.1. FAULT SLIP ANALYSES

Site TRA1 (17 m below ground level):
The TRA1 fault strikes 172° and dips 70° to the

E (Fig. 2). The general trend of the slips corresponds
to a slow sinistral slip with a relative uplift (reverse
oblique fault) of the eastern block and fault dilatation.
The magnitude of the individual fault slips ranges
from 0.01 mm to 0.1 mm (Fig. 3). At the end of 2014,
there was a short period when the sense of the slip
changed from sinistral to dextral and back. There was
also a change in the vertical fault slip component,
when the eastern block firstly subsided relatively to
the western block (normal slip), and later began
to uplift relatively to the western block (thrust).
Nevertheless, the slip developed nonlinearly and
resulted mostly from one dominant transient event
recorded in 2014 and the beginning of 2015 as well as
from several minor transient events (Fig. 3). 
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To control find outs, the size of the total slip
vector was used to evaluate the size of slip on fault
during the individual events. Values above
0.0075 mm/event were marked as highly intensive
contraction/dilatation events, and below this value as
low  intensive  events.  Moreover,  the  values of the
p-axis component, which shows the size of a normal
vector to the fault plane, were categorised. Values
above 0.025 mm/event were marked as intensive
contraction/dilatation on the fault plane (Fig. 3,
Table 1).

3.2.2.  FAULT DYNAMICS 

The two different paleostress methods were
applied to data sets of kinematic characteristics on
studied faults during a one time-period (episode or
event) to determine the orientation of the stress field
(Fig. 4). The approximate paleostress method of the P
and T-axis was used and the results were visualised in
FaultKin7 software (c.f. Marrett and Allmendinger,
1990; Allmendinger et al., 2011). Moreover, for better
and more accurate results, the polyphaser analysis
numerical method (Angelier, 1994) in the updated
ROCK2014 software (Málek et al., 1991) was used. 

3.3. STRESS PARAMETER ANALYSES 

The paleostress analysis method is based on
continuum mechanics, which for the known
parameters of stress orientation estimates the
orientation of a slip on arbitrary fault planes
(Angelier, 1982, 1989). In practice, the inverse
situation is solved, where the principal parameters of
the stress, which caused the later measured slips on
the reactivated faults, are calculated based on the
measured orientation of slips on more fault planes.
The principal stress parameters are expressed as
a total stress tensor. In this work, a reduced stress
tensor was calculated, which is an approximation of
the total stress tensor neglecting the isotropic part of
the crustal stress (Angelier, 1989, 1994). The
approximation can be used because the site is located
in very shallow parts of the Earth’s crust. The reduced
stress tensor, which characterises the single stress
state, has the following principal parameters: direction
of its principal stresses (σ1– maximum, σ2 –
intermediate and σ3 – minimum) and ratio Φ = (σ2-
σ3) / (σ1-σ3) describing the difference between
magnitudes of principal stresses (Angelier, 1994). The
values of Φ range from 0 (uniaxial compression) to 1
(uniaxial extension). The Φ ratio parameter varies
depending on the amount of data (n) in individual
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 Fig. 4 Results of fault slip dynamics analyses complemented by results of geomorphological analyses. 
Overall character of the observed compression and extension phases. 
First column: Beach ball charts of the orientation of P-axis and T-axis 
and resulting P- and T- dihedrons, constructed for measured fault slips during individual phases visualize in
software FaultKin7 
Second column: Stereographic plots show the results of polyphaser analysis numerical method (Angelier, 1994), in
software ROCK2014 (Málek, 1991) 
Third column: Stereographic plot with planes with maximal shear stress (after Ramsay and Huber, 1987; Fossen,
2010) and planes/fissures with high tendency for dilatation (Ramsay and Lisle, 2000) 
Fourth column: The radar plot with strikes (10° interval) of potentially activated faults during individual stress
phases. The cumulative length of faults in strike intervals is considered. 
Fifth column: The radar plot with strikes of potentially activated morpholineaments during individual stress phases.
The cumulative length of morpholineaments in strike intervals is considered. 
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 Table 2 Stress phase parameters;  Tr. – trend (°); Pl. – plunge (°); Dir. – sense of slip; N – normal; R – reverse;
Φ – ratio of stress differences Φ = (σ2- σ3) / (σ1- σ3); n – number of events forming homogenous subset
(32 events from 38); Q – quality estimator for fault-slip data subset. The grade of the quality estimator is
based   on  the number  of  events  forming  homogenous  subset: A – 15  or  more  events  (excellent),
B – 10-14 events (good), C – 4-9 events (fair), D – 4 events (poor) (after Coubal et al., 2015). 

after FaultKin7 after Rock2014 

n Q 
Planes with maximal shear stress 

Dilatating
Fissures 

Stress 
phase 

σ1 σ2 σ3 σ1 σ2 σ3 
Φ 

Plane 1 Plane 2 

Tr.  Pl. Tr. Pl. Tr. Pl. Tr. Pl. Tr. Pl. Tr. Pl. Tr. Pl. Dir, Tr. Pl. Dir. Tr. Pl. 

P-f1 6 18 102 16 232 65 24 29 121 14 235 57 0.663 8 C 39 60 R 127 14 R 55 33

P-f2 312 26 130 64 222 1 293 22 177 47 39 35 0.267 7 C 182 47 N 246 72 R 219 55

P-f3 125 6 32 31 224 59 107 18 358 45 212 39 0.699 4 D 63 67 R 349 45 R 32 51

T-f1 211 64 34 26 304 1 180 44 1 46 270 1 0.199 8 C 69 70 N 292 71 N 90 89

T-f2 53 45 193 37 300 21 157 47 34 27 286 31 0.466 6 C 81 37 N 122 85 R 106 59

October 2014 and November 2015. A longer period of
dilatation, between August 2014 and January 2015,
was recorded on fault TRA2. Afterwards, the pressure
episode (P2) between November 2014 and March
2015 occurred. During this episode, an intensive
contraction on fault TRA3 and an intensive dilatation
on fault TRA1 were recorded. After this episode, the
extension regime occurred on all three faults between
March 2015 and June 2015. The weaker short
pressure phase (P3) was recoded on faults TRA1 and
TRA3 between June 2015 and Jul 2015 and more an
intensive short pressure phase (P4) occurred between
October 2017 and November 2017. During this
period, an intensive contraction on fault TRA3 was
recorded. It is evident that the intensity of the slips
was higher between the beginning of the measurement
in April 2014 until June 2015, and also at the end of
2016. These episodes were more-or-less
synchronously recorded on all three of the monitored
faults. The other slips were less intensive, took
a shorter period of time and were very often not
present on all of the monitored faults. There were also
five events (marked as *), which were not assigned to
any episode. 

It can be concluded that the orientation of the
slips on the monitored faults changed during the study
period. 

4.3. FAULT SLIP DYNAMICS ANALYSES (Fig. 4) 

Based on the kinematic data set, three different
pressure and two extension phases were recognised
and the parameters of the stress tensors were
calculated. All of the data are presented in Table 1,
and the calculated parameters of the current stress
tensors for the individual phases are presented in
Table 2. 

Compression phase P-f1 
This compression phase was constructed based

on eight kinematic data sets. It is characterised as
a reverse slip recorded on all of the monitored faults.

Site TRA2 (14 m below ground level): 
The TRA2 fault strikes 60° and dips 68° to the

NW (Fig. 2). The fault slip was only recorded during
the period from 2014 to June 2015. At the beginning
of 2015, the slow sinistral strike slip changed to
dextral. Moreover, the relative uplift of the NW block
towards the SE changed in January 2015 to
subsidence of the NW block towards the SE block.
The dominant contraction and dilatation switched
until June 2015. No slip of the TRA2 fault has been
detected since June 2015. The amplitude of the
individual movement ranges from 0.01 mm to
0.05 mm (Fig. 3). 
Site TRA3 (8 m below ground level): 

The TRA3 fault strikes 66° and dips 41° to the
SE (Fig. 2D). The fault is the largest recognised fault
in the DG. The trend of slip is sinistral with
a predominant normal slip and fault contraction. The
magnitude of the fault slip events ranges from
0.01 mm to 0.1 mm. The dominant sinistral slip was
interrupted by a dominant dextral slip during the
period from November 2016 to May 2017. Moreover,
the normal slip (the SE block is relatively subsiding
towards the NW block) and thrust (the SE block is
relatively uplifting towards the NW block) changed
several times during the monitored period; however,
the normal slip is dominant (Fig. 3). 

4.2. FAULT SLIP KINEMATICS ANALYSES (Fig. 3) 

The data recorded on faults TRA1-TRA3 show
several individual slips of maximal intensity
<0.1 mm/event. All of the recorded slips were marked
as events (e.g. E1B) when the time sequence was
taken into the account. Based on the orientation of the
principal axis calculated for every individual event,
the episodes with a predominant pressure (P) or
extension (T) regime were delineated (marked as P1
or T2). The first pressure episode (P1), which caused
intensive dilatation on fault TRA1, occurred between
May 2014 and October 2014. This was followed by
a short extensional episode (T1) in the period between
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14 March 2015 – 02 April 2015, 10 November 2016 –
14 November 2016 and 16 September 2017 –
17 September 2017.  

Extension phase T-f2 
This extension phase was constructed based on

six kinematic data sets. It is characterised by
subhorizontal σ3, which is rotated more to the NNW
(286°/31°) in comparison with the very similar
extension phase T-f1. This orientation of the stress
field causes a normal slip on faults TRA2, TRA3 and
a reverse slip on TRA1. The maximum shear stress
planes are oriented 32°/85° to the SE as a reverse slip
and 171°/37° to the E as a normal slip. The opening
fissures are oriented 16°/59° to the E. It was observed
on fault TRA1 during the period from 14 March 2015
– 05 May 2015, on fault TRA2 during the periods
29 August 2014 – 18 October 2014 and 01 May 2015
– 24 June 2015, on fault TRA3 during the periods
18 October 2014 – 17 November 2014, 15 January
2015 – 14 March 2015, 09 October 2015-14 October
2015 and 19 September 2016 – 06 October 2016.

It can be concluded that the stress parameters,
calculated for the slip, indicate switching of
compression and extension phases.  

4.4. STRESS FIELD BEHAVIOUR 

Most of the works dealing with the mechanism
of brittle tectonic processes is based on a generalised
elastic deformation model (e.g. Ramsay and Huber,
1987; Ramsay and Lisle, 2000), which assumes
a straightforward link between stress and deformation
as a cause and consequence. According to this model,
the switching of slip orientation on the studied faults
gives evidence of switching of the stress states that
generate these slips. The recorded slips show that the
orientation of the slips on the monitored faults
changed during the study period. 

4.4.1. COMPRESSIONS AND THEIR PARAMETERS AND  
ORIGIN 

The participation of two compressional stress
states was identified: an NNE-orientated compression
marked as π1 including the compression phase P-f1
(Fig. 4) and a WNW to NW-orientated compression
marked as π2. The latter appears in the form of two
close compression phases (P-f2 and P-f3), with
slightly differing orientations of σ2 and σ3 (Fig. 4).
This can be associated with either a gradual re-
orientation of the stress field during the deformation
or, on the contrary, with the rotation of the
deformation block against the stable stress field
(Angelier, 1989).  

In the event of a tectonic origin, the computed
present-day stress field orientation within the DG
should be similar to the orientations discovered so far
in the broader region, most of which are registered in
the World Stress Map (Heidbach et al., 2016 in
Fig. 5). Based on the data from the World Stress Map,

The orientation of the principal axis is subhorizontal
σ1 (6°/18° after FaultKin7 or 24°/29° after
ROCK2014; trend/plunge) and subvertical σ3
(232°/65° or 235°/57°). The maximum shear stress
planes are oriented 129°/60° to the NE (strike/dip) as
reverse faults and 37°/14° to the SE as reverse faults,
with the opening fissures oriented 145°/33° to the NE.
This phase was observed on fault TRA1 during the
periods 22 May 2014 – 18 October 2014 and
7 October 2016 – 14 November 2016; on fault TRA2
during the periods 22 May 2014 – 29 August 2014
and 15 January 2015 – 14 March 2015; and on fault
TRA3 during the periods 17 November 2014 –
14 March 2015, 22 June 2015 – 23 June 2015 and
03 November 2016 – 19 November 2016.  

Compression phase P-f2 
This compression phase was constructed based

on seven kinematic data sets and was recorded on
fault TRA1 as a normal slip and TRA3 as a reverse
slip. It is characterised by subhorizontal σ1 (312°/26°
or 293°/22°) and also subhorizontal σ3 (222°/1° or
212°/39°). The maximum shear stress planes are
oriented 92°/47° to S as normal faults and 156°/72° to
SW as reverse faults, opening fissures are oriented
129°/55° to SW. This phase was recorded on fault
TRA1 during the periods 17 November 2014 –
14 March 2015, 01 January 2016 – 03 January 2016,
22 January 2016 – 23 January 2016 and 29 May 2017-
30 May 2017; on fault TRA3 during the periods
29 August 2014 – 17 November 2014 and 06 June
2015 – 16 June 2015.  

Compression phase P-f3 
This compression phase was constructed based

on only four kinematic data sets and was recorded on
faults TRA1 and TRA3 as a reverse slip. It is very
similar to the P-f2 phase. The orientations of the
principal axes are σ1 (125°/6° or 107°/18°) and σ3
(224°/59° or 212°/39°). The planes with the maximal
shear stress are oriented 153°/67° to the NE and
79°/45° to the N, both as reverse faults. The opening
fissures are oriented 122°/51° to the NE.  

Extension phase T-f1 
This extension phase was constructed based on

eight kinematic data sets and was recorded as
a normal slip on all of the monitored faults. It is
characterised by subhorizontal σ3 in direction
(304°/1° or 270°/1°) and subvertical σ1 (211°/64° or
180°/44°). The maximum shear stress planes are
oriented 159°/70° to the NE as a normal slip and
22°/71° to the NW as a normal slip. The opening
fissures are oriented 0°/89° to the E. This phase was
observed on fault TRA1 during the periods
18 October 2014 – 17 November 2014, 08 August
2015 – 11 August 2015 and 03 January 2016 –
09 January 2016; on fault TRA2 during the periods
18 October 2014 – 15 January 2015, 14 March 2015 –
15 April 2015 and on fault TRA3 during the periods
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Fig. 5 Orientation of compressions compared with other published works. 
Radar plots show orientation of compressions based on World Stress Map 2016 (Heidbach et al., 2016) in
cumulative count, divided to groups after azimuth 10°. Red dihedra show orientations of compression determined in
Bohemian Massif region and its northern foreland, blue dihedra show orientations of compression determined in
Carpathian region and its foreland.  
White arrows: 
Orientation of compression based on ROCK2014 solution in individual tectonic phases (P-f1, P-f2 and P-f3) 
Gray arrows: 
Orientation of compression based on FaultKin7 solution in individual tectonic phases 
Black arrows: 
A – orientation of compression after Vavryčuk et al. (2013) in western Bohemia 
B – orientation of compression after Špaček et al. (2006) in Moravia region 
C – orientation of compression after Jarosiński et al. (2006) in Malopolski region 
D – orientation of compression after Jarosiński et al. (2006) in Foresudetic block region 
E – orientation of compression after Jarosiński et al. (2006) in Upper Silesian Massif region 
DG – the Dědičná štola Gallery 
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4.4.3. POTENTIALLY REACTIVATED FAULTS AND 
THEIR SPATIAL DISTRIBUTION (Fig. 6) 

The faults in Figure 6 were supplemented by
several morpholineaments (e.g. Abdullah et al., 2010;
Badura et al., 2003; Štěpančíková et al., 2008).
A DEM based on a LIDAR dataset with a resolution
of 1pt/1sqm (CODGiK, 2014 – Poland; DMR-5g
ČÚZK, 2016 – Czechia) was used for the
identification. Only morpholineaments longer than
1 km were considered. Additionally, the spatial
distribution of springs, swamps, deepened riverbeds
and their linear arrangement to the morpholineaments
was used for more precise delineation. This
information was used during the geomorphological
mapping. 

Based on the LIDAR DEM, several
morpholineaments were recognised within study area.
Due to their morphological expression, they were
considered as unknown faults (further marked as
faults in Fig. 6). The structural geological analysis
theoretically shows the most reactivated fault planes
with the maximal shear-stress (Fig. 4), which is well-
oriented to the stress field during the individual stress-
phases. According to Skácel (1963) and Ivan (1966),
most of the faults in the broader area are nearly sub-
vertical, but the fault dip orientation and angle are
unknown. We approximate the problem of the
reactivation of the faults to the distribution of the fault
strikes only, where the dip angle and dip direction
were not considered (Fig. 4). The activity of the
individual fault segments was evaluated based on the
number of stress-phases when the fault segment could
have been potentially activated. 

It is concluded that the most potentially
reactivated faults are striking 340°-350° (potentially
reactivated during four stress phases) and striking
between 320°-340° and 20°-40° (potentially
reactivated during three phases). The sense of
movement on these faults and morpholineaments
depends on the dip direction, which is unknown for
the majority of the faults. The spatial distribution
(Fig. 6) indicates the concentration of potentially
reactivated faults in the SMF zone and in the
Kamenička Fault zone (KF), several faults, parallel to
the SMF zone, are concentrated around a nameless hill
at elevation 543 m and several faults are present in the
area of Zálesí village. Some potentially reactivated
faults are also present in the Travná depression. These
faults are very often followed by watercourses and the
activity of these faults causes enhanced erosion in
their beds (Fig. 6) and may determine their
longitudinal profiles (c.f. Štěpančíková and Stemberk,
2016). 

5. DISCUSSION

The recorded fault slips may reflect exogenous
as well as endogenous processes. 

two distinct provinces are present in the broader
region. The Western European stress domain (Müller
et al., 1992), covers the W and NW parts of the
Central European Platform, including the Bohemian
Massif. It is predominantly influenced by a NW-SE
oriented compression as a product of spreading of the
North-Atlantic ridge (Grünthal and Stromeyer, 1992;
Müller et al., 1992; Peška, 1992; Zoback, 1992;
Jarosiński et al., 2006; Vavryčuk et al., 2013; Špaček
et al., 2015). The Carpathian stress domain
(Jarosiński, 2005) is governed by the overall fan-like
stress pattern with a predominant NNE-SSW to N-S
oriented compression. The origin of this compression
is in the tectonic push of the Western Carpathians,
mainly – the ALCAPA microplate, as a continued
convergence of Africa-Arabia and Europe (Grünthal
and Stromeyer, 1992; Müller et al., 1992; Zoback,
1992; Jarosiński, 2005; Jarosiński et al., 2006). It is
evident that two different stress orientations were
recorded during a short period of nearly four years in
the DG. We assume that these are different
manifestations of the current geodynamic processes in
two different provinces. The study region is situated
in the border area between both provinces, where the
influence of both could be manifested simultaneously.
These phenomena were observed and described in
Grünthal and Stromeyer (1992) in the Lower Rhine
Graben area, by Dèzes et al. (2004) in the Upper
Rhine Graben and by Jarosiński et al. (2006) in the
Polish Carpathians. 

4.4.2.  EXTENSIONS AND THEIR PARAMETERS AND 
ORIGIN 

The second stress state, which participates in the
recorded slip, is a generally WNW-orientated
extension (τ1). As for the compression stress state π2,
the extension stress state is represented by two very
close stress phases (T-f1 and T-f2). Theoretically, the
origin of the extensions could clearly be tectonic or
could be affected by gravitational creeping of the
subsurface rock blocks or other slope mass
movements. The tectonic origin of the ~E-W
extension on the border of the two different stress
provinces (mentioned previously) can be derived from
the results based on the models presented in Grünthal
and Stromeyer (1994). The theory of gravitationally
creeping surface rock blocks is supported by the
opened cracks near the entrance to the DG (the first
8 m), whereas deeper in the massif the cracks are
closed. The nearby slope orientation mainly dips to
100°, and in general (mountain ridge) to 70°.
Nevertheless, there is no evidence of the presence of
slope deformations (landslides, etc.) corresponding to
the exogenous phenomena, these extension states may
likely correspond to gravitational spreading as
a reaction to mountain ridge uplift. Similarly, it
corresponds to the monitored slips (creeping of
subsurface blocks) of the uplifting rock massif
described in the Outer Western Carpathians by
Stemberk et al. (2017).   
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Fig. 6 A – The relief map of Travná depression with observed faults, other published faults and
morpholineaments; Consider the spatial distribution of potentially activated faults/morpholineaments
striking 340°-350° (potentially activated during 4 stress phases) and striking between 320°-340°and 20°-
40° (potentially active during 3 phases) and enhanced erosion concentred in SMF zone, KF zone, around
faults parallel to SMF and faults around Zálesí village. 
B – Detail relief map around the Dědičná štola Gallery. 

5.1. EXOGENOUS INFLUENCES 

There are several exogenous processes that may
potentially affect the measurements, the most
significant of which are thermo-elastic effects due to
yearly temperature changes and surface movements
such as e.g. landslides or rock sliding.  

5.1.1.  TEMPERATURE INFLUENCES 

The position of the extensometers in the gallery
significantly reduces the effects of yearly temperature
changes as well as direct sunlight. According to Gosar
et al. (2009) and Briestenský et al. (2010), the
seasonal amplitude of opening/closing components
due to thermo-elastic deformation across the fault is
less than 0.05 mm at depths of more than 10 m. The
seasonal temperature changes ranged around 4°C due
to very low air circulation in the DG. 

The thermo-elastic effect affects not only the
rock massif itself but the components of
the instrument as well (Briestenský et al., 2010). The
dilatation and contraction of the TM-71 extensometers
is analytically computed and systematically removed. 

As can be seen in Figure 3, some repeated slips
along the p-axis (the most sensitive to temperature
changes and the thermo-elastic fault contraction and
dilatation) were recorded. Nevertheless, regular yearly
changes cannot be detected from the fault slip records.
It can be concluded that the thermo-elastic effect, if
any, is less than the sensitivity of the extensometers. 

5.1.2. SURFACE PROCESSES 

The DG is situated in the central part of steep
slope inclined to the ESE by about 20° (Figs. 2 and 6).
According to the landslide inventory map of the
Rychlebské hory Mts. compiled by the Czech
Geological Survey (mapy.geology.cz) and our field
investigation, there is no evidence of significant
indicators of gravitational slope movements affecting
just the monitored site or the vicinity of the DG. Due
to position of the DG on the steep slope, the influence
of precipitation on the recorded events as well as
possible deep-seated slope deformation processes
were studied using monthly rainfall data for the period
from January 2014 to December 2017 (Fig. 3). Data
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used in the analysis were provided by the Czech
Hydrometeorological Institute from the Javorník
meteorological observatory (portal.chmi.cz). The
monthly average precipitation between 2007 and 2017
reached about 55 mm. The mean annual precipitation
in the studied period (2014-2017) reached about
600 mm. 

To investigate the possible influence of
precipitation on the slip events recorded in the gallery,
the differences between monthly cumulated
precipitation and long-term monthly average were
calculated. This method was firstly used by Záruba
and Mencl (1982) and applied for landslide activity in
different regions. The rising part of the curve
represents the wet period, which is prone to landslide
acceleration, while the decreasing trend shows dry
periods. For the studied period, three wet periods can
be identified. The first one started in May 2014 and
ended in October 2014, the second wet period started
in June 2016 and ended in August 2016 and the third
wet period started in April 2017 and ended in
November 2017. Nevertheless, there is no significant
correlation between wet periods and recorded fault
slips. 

Analysis of the meteorological data shows an
extreme precipitation period around September 2014
(Fig. 3), when water saturation of the massif was
unambiguously higher than usually. During this
period, slips in a scale ≈0.1 mm were recorded.
Extreme rainfall events with intensity ≥20 mm/24h
(bold date ≥ 40 mm/24h) occurred on 23 March 2014,
16-17 May 2014, 28 May 2014, 26 June 2014,
30 June 2014, 11 July 2014, 01 September 2014,
11 September 2014, 23 October 2014, 13 June 2015,
09 April 2016, 13 June 2016, 26 July 2016,
21 August 2016, 04 October 2016, 28 April 2017,
24 July 2017, 11 August 2017 and 01 September
2017.

Moreover, no extreme rainfalls correlated to the
recorded fault slip. The correspondence of the
recorded movement and the extreme rainfall seem to
be random. This indicates that there is no direct
relationship between extreme rainfall and the slips on
the monitored faults. 

Therefore, it can be concluded that the recorded
normal slip events were not influenced by
gravitational movements triggered by precipitation. 

5.2. ENDOGENOUS EFFECTS 

The main endogenous process, which could
potentially affect the measurement, is seismicity in
broader area. 

5.2.1.  SEISMICITY 

Analysis of natural earthquakes recorded by the
IPE-MONET seismic network (Sýkorová et al., 2018)
indicates changes in earthquake occurrence during the
period between 2014 and 2017. The more active
period between January 2014 and February 2015 was
followed by a period with lower earthquake

Table 3 Sum of earthquakes recorded by IPE-
MONET seismic network during the period
2014-2017 (after Sýkorová et al., 2018) 

Year Sum of earthquakes 
2014 217
2015 140
2016 135
2017 201

occurrence between March 2015 and September 2017.
Between September 2017 and December 2017, the
occurrence of earthquakes increased again (Fig. 3,
Table 3). It can be concluded that this significant
irregularity in earthquake distribution during the
studied period corresponds to the recorded higher
intensity of fault slips in the period between April
2014 and June 2015. 

5.3. RESULT OF MONITORING AT OTHER SITES 
(EU-TECNET NETWORK) 

The extensometers placed in the DG is included
in the EU-TecNet network, which is, using the same
methodology, focused on long-term monitoring of
fault slips in different parts of Europe. The number
of monitored sites, more than one hundred and fifty,
spreads across the globe allows us to compare the
results from the DG with published results from
different parts of the network. It was discovered that
periods of increased fault slip activity occur
contemporaneously along distinct tectonic units
(Stemberk et al., 2010; Briestenský et al., 2015).  

Briestenský et al. (2015) reported that
simultaneous short-lasting transtensional faulting
occurred between 2013 and 2015 at sites in the eastern
part of the Western Carpathians. The most significant
fault slips occurred in the first half of 2015. As the
authors concluded, many of the monitored sites in
other regions of the European plate (e.g. northern sites
in Spitsbergen as well as southern sites in Greece)
recorded evidence of a simultaneous fault slip
anomaly in the second half of 2014 / beginning of
2015, which is interpreted to reflect the occurrence
of a tectonic pressure pulse towards the second half of
2014. Similarly, the most intensive fault slips were
also recorded at the turn of 2014-2015 in the DG. 

The cause is assumed to be the wide-spread
transient short-term redistribution of stress/strain
within the crust, which resulted in transient fault re-
activations. This conclusion is supported by their
synchronous onset on more faults in distant regions of
Europe at the turn of 2014-2015, as well as a higher
occurrence of earthquakes.  

6. CONCLUSION

Analysis of the kinematics and dynamics of the
fault displacements recorded in the Dědičná štola
Gallery over the last four years revealed that the sub-
horizontal orientation of the dominant principal
stresses in both the compression and extension
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regimes indicates a tectonic origin of the recorded
fault slips and a pulse regime with alternating periods
of compression and extension. 

The present-day stress field corresponding to the
monitored fault slips switches in two compression
modes: WNW-ESE to NW-SE compression
corresponding to the stress field of the Western
European stress domain, and NNE-SSW
corresponding to the stress field of the NW part of
the Carpathian stress domain. On the contrary, the
extensional regime has a NW-SE orientation and
corresponds to gravitational spreading due to the
uplift of the Rychlebské hory Mts. 

Potentially activated faults by the current stress
field strike 340-350°, 320°-340° and 20°-40°. Faults
with corresponding strikes were recognised in the
SMF zone, KF zone as well as near Zálesí village.
Faults of these strikes are morphologically dominant. 
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4 Morfostrukturní analýza 

Pro řešení zadaného tématu byla jako nejvhodnější metoda vybrána tzv. morfostrukturní 

analýza, zahrnující analýzu vybraných tvarů reliéfu, analýzu zlomů a morfolineamentů, analýzu údolní 

sítě, analýzu paleostresu a geofyzikální průzkum. Výsledky analýz, jsou uvedeny v následujících 

kapitolách 4.1 až 4.5.  

4.1 Analýza vybraných tvarů reliéfu 

Pro potřeby analýzy byla během geomorfologického mapování věnována pozornost takovým 

tvarům, jejichž geneze či prostorové uspořádání může souviset s tektonickou aktivitou  

(viz např. Štěpančíková et al. 2019 v oblasti Chebska, Štěpančíková et al. 2008 v oblasti Žulovské 

pahorkatiny, Stemberk jr. 2011 v oblasti sz. části Rychlebských hor). Prostorové rozmístění těchto tvarů 

bylo zaznamenáváno během geomorfologického mapování a také během analýz DMR. Výsledky byly 

zpracovány do mapy v Příloze 1. Analyzovány byly následující geomorfologické tvary a jevy: 

Holocenní údolní nivy (lower terrace, 𝑄𝑧𝑝
𝑓

ℎ) jsou ve větších plochách vyvinuty pouze  

na středních a dolních tocích vyšších řádů, zejména Bialy Lądecke (BL) a Morawky. Na horních tocích 

jsou nivy úzké, někdy chybí úplně. Na středním toku bývá holocenní terasa cca 100-300 m široká,  

na dolním toku BL i 300-500 m. Bývají tvořeny holocenními náplavy hrubých, balvanitých, slabě 

oválených štěrků, často ve svrchních polohách zahliněných, o mocnostech 2-3 m, a také materiálem 

aluviálních kuželů bočních přítoků. Klastický materiál je postupně transportován vodními toky  

po proudu dolů.  Na dolních tocích bývají nivy tvořeny již převážně prachovito-písčitými sedimenty.  

V některých úsecích vodní toky i v rámci úzké nivy meandrují, vytvářejí četné bažiny a při povodňových 

vodních stavech překládají svá koryta. Koryta vodních toků bývají do nivy zaříznuta v podobě 

nejmladších erozních rýh ( 𝑄 
𝑓

ℎ, viz dále), které bývají běžně hluboké cca 1-2 m. Na dolních tocích,  

kde jsou nivy širší, je plochý prostor intenzivněji zastavěn intravilány obcí, pozemními komunikacemi, 

rybníky a dalšími antropogenními prvky. V minulosti bylo území více osídleno a odlesněno, což vedlo 

k sedimentaci povodňových hlín v nivách. 

Výraznější pleistocenní říční trasy se ve zkoumaném území vyskytují pouze na středních  

a dolních tocích BL a Morawky. Na horních tocích Morawky a BL a v údolích menších vodních toků  

se říční terasy vyskytují sporadicky, tvoří pouze malé plochy na okrajích niv či v dolních částech údolních 

svahů. Terasy byly konstruovány na základě geomorfologického mapování, analýzy DMR  

a z geologických map (viz kapitola 2.2.1). Terasový systém velmi úzce souvisí a navazuje na terasový 

systém řeky Nysa Kłodzka v Kladské kotlině (Krzyszkowski et al. 2000), kde bylo definováno 7 výškových 

úrovní teras, z nichž minimálně 5 je fluviálního původu. Dvě nejstarší (nejvyšší) terasy obsahují silnou 

vrstvu glaciálních sedimentů, spraše a koluvia, které je těžké petrograficky od sebe odlišit, proto je 
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jejich stáří odvozováno od výškové pozice nad současným tokem. V povodí BL se říční terasy vyskytují 

ve 4-5 výškových úrovních. Nejnižší úroveň 0-2 m nad současnými toky představuje nejmladší 

holocenní říční niva (lower terrace, viz holocenní údolní nivy výše). Druhá terasová úroveň  

se nachází cca 4,5-6 m nad současnými toky (upper lower terrace, 𝑄𝑝4𝑧𝑝
𝑓

). Vytváří plochy až 50 m 

široké, a bývá tvořena říčními štěrky, na dolním toku BL s prachovito-písčitými polohami. V rámci 

Kladské kotliny se tato terasa nachází o cca 1 m níže než v povodí BL, dle D. Krzyszkowského  

(et al. 2000) se jedná o cut-and-fill terasu pocházející z pozdního období viselského zalednění. 

Nejvýraznější terasovou úrovní v rámci povodí BL je terasa nacházející se cca 10-12 m nad současným 

tokem (middle terrace, 𝑄𝑧𝑝
𝑓

𝑝3
2 ). Je tvořena skalním podkladem, na kterém je uložen ~1 m říčních štěrků 

a místy až 2 m spraší. Materiálem je lokální hornina bez obsahu eratického materiálu. V sv. předpolí 

Rychlebských hor vytváří tato terasa plata až 2,5 km široká, při okrajovém sudetském zlomu v oblasti 

Barda je vertikálně posunuta o cca 10 m (Krzyszkowski 1995, 1998, Krzyszkowski a Stachura 1998) 

Terasa byla vytvořena během druhého sálského zalednění. V rámci Kladské kotliny bývá materiál této 

terasy označován jako červené štěrky. Nejvyšší dochovaná říční terasa v povodí BL se nachází cca 25 m 

nad současným vodním tokem (upper terrace, 𝑄𝑧
𝑓

𝑝3
1 ). Povrch terasy vytváří ploché povrchy 50-500 m 

široké často pokryté sprašemi či sprašovými hlínami a místy na dolním toku BL obsahuje příměs 

eratického materiálu. Fluviální štěrky mají mocnost 1-3 m, pod nimi má terasa skalní podklad a její 

vznik bývá kladen do prvního sálského zalednění (Krzyszkowski et al. 2000, Štěpančíková et al. 2008). 

Vyšší terasy se v rámci povodí BL prakticky nevyskytují. Rozmístění prostorově výraznějších teras 

ukazuje Obr. 4-1, podélný profil BL se všemi vyznačenými terasami ukazuje Obr. 4-5. 
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Obr. 4-1 Významnější výskyty říčních teras v povodí BL. Bi – Bielice, Ka – Kamienica, Kr – Krosnowice,  
LZ – Lądek Zdrój, OK – Ołdrzychowice Kłodzkie, Or – Orlowiec, Ra – Radochów, SŚ – Stronie Śląskie,  
Tr – Trzebieszowice. 

Aluviální kužely (dejekční/náplavové) se vyskytují v podstatě na celém studovaném území. 

Menší aluviální kužely lze nalézt při vyústění bočních přítoků do hlavního údolí. Bývají povětšinou  

do 100 m délky, v apikální části se menší toky často rozlévají do více koryt či vytvářejí bažiny pokrývající 

povrch kuželu. Hlavní vodní tok je často nucen aluviální kužel obtékat a intenzivně se do jeho čela 

zařezávají erozními rýhami i 3 m hlubokými. Rozsáhlejší aluviální kužely se vyskytují při soutoku vodních 

toků Morawky a BL. Na horních tocích lze také nalézt aluviální kužely, které mají spíše proudový 

charakter. Jsou lokalizovány v místech sníženého spádu údolí, kde je dočasně deponován hrubší 

materiál z vyšších částí údolí. Při vývoji aluviálních kuželů měly hlavní význam přechodné fáze mezi 

studeným a teplým obdobím během hlubokého tání permafrostu, rychlého rozpadu kontinentálních 

ledovců a tektonický zdvih celého pohoří (Czudek 2005). 

Analýza rozmístění současné eroze je založena na studiu nejmladší říční eroze, které se  

do podkladu zařezávají ve formě tzv. erozních rýh. Ty jsou protékány stálými či občasnými vodními toky 

a dosahují běžně hloubek od 0,3 m do 2 m, v ojediněle i více než 10 m. Pokud se vyskytují v pevných 

horninách, nabývají často v příčném profilu tvaru písmene „V“, pokud jsou vyvinuty v měkčích 
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horninách nebo v místech s intenzivní boční erozí, pak nabývají v příčném profilu spíše tvaru písmene 

„U“. Mapa na obrázku 4-2 ukazuje současné hloubky erozních rýh tak, jak byly zjištěny během 

geomorfologického mapování a při analýze DMR. Erozní rýhy s hloubkou >2 m byly označeny jako 

prohloubené erozní rýhy a byly použity v dalších analýzách. Antropogenní činnost velmi často erozní 

rýhy ovlivňuje. Erozní rýhy bývají často uměle prohlubovány, vyzdívány, bývají budovány jezy, suché 

poldry, …, proto úseky s prokazatelně antropogenním ovlivněním nebyly do analýz zahrnuty.  

 

Obr. 4-2 Mapa hloubek erozních rýh v povodí BL. Bi – Bielice, Ka – Kamienica, Kr – Krosnowice,  
LZ – Lądek Zdrój, OK – Ołdrzychowice Kłodzkie, Or – Orlowiec, Ra – Radochów, SŚ – Stronie Śląskie,  
Tr – Trzebieszowice. 

Stupně v korytech, vodopády, peřeje a kaskády se na vodních tocích ve zkoumaném území 

vyskytují zejména na horních a středních tocích. Na horních tocích v podstatě všech vodních toků  

se setkáme s peřejemi a kaskádami, neboť jejich koryta mají značný sklon či překonávají skalní prahy 

tvořené pruhy odolnějších hornin. Koryta jsou zde často zasucena stěrky, balvany i napadanými 

skalními bloky. S vodopády se setkáváme méně často, svým rozměrem v rámci studovaného území 

nepřevyšují 2 m. Obr. 4-3 ukazuje rozdíly mezi stupni v korytě, kaskádami a peřejemi  

(Grant et al. 1990). 
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Obr. 4-3 Schématický nákres stupně, kaskády a peřeje podle G. E. Granta (et al. 1990). 

Prameniště a pramenné mísy se vyskytují ve zkoumaném území velmi často. Pramenné mísy 

vznikají postupným rozšiřováním prameniště zpětnou a boční erozí v kombinaci se svahovou modelací 

v okolí pramene (Štěpančíková 2007b). Tyto tvary se často vyskytují v závěrech nejmladší erozní fáze, 

což nemusí být nutně v nejvyšší části údolí. Pramenné mísy a prameniště jsou často vázány  

na přítomnost litologických kontaktů různých hornin nebo na místa drcených pásem podél zlomových 

linií. Na základě lineárního uspořádání pramenů byly navrženy průběhy některých morfolineamentů. 

Výskyty pramenišť a pramenných mís byly stanoveny na základě topografických map, geologických 

map a vlastního geomorfologického mapování. Jsou znázorněny v morfostrukturní mapě v Příloze 1. 

V okolí města Lądek Zdrój se vyskytují teplé minerální prameny o teplotách mezi 20-45 °C, které jsou 

vázány na zlomové pásmo zlomů sudetského směru F4, F6, F7, F8 (Zuber et al. 1995, lokalizace zlomů 

viz Obr. 4-4). V okolí se nachází také mio-pliocenní vulkán. 

Dalším sledovaným tvarem byly strže, které lze charakterizovat jako erozní rýhy větších 

rozměrů, jež jsou protékány pouze nestálými vodními toky. Vznikají zvětšováním a prohlubováním 

erozních rýh tzv. stružkovou erozí při intenzivních srážkách. Jejich výskyt bývá obecně vázán na místa, 

kde sypké či málo zpevněné zvětralinové sedimenty dosahují větších mocností. Příčný profil strží je  

ve tvaru písmene „V“. Ve spodní části se často nalézá aluviálním kužel tvořený odneseným materiálem 

(Rubín a Balatka et al. 1986). Strže se ve zkoumaném území vyskytují pouze omezeně. Jsou vyvinuty 

zejména na erozních okrajích říčních teras BL na jejím středním a dolním toku. Občasné, někdy i stálé 

vodní toky, které stržemi protékají, pramení většinou přímo na říčních terasách, směrem k okraji terasy 

se zařezávají do nezpevněných říčních terasových štěrků. Délka těchto strží bývá od několika desítek 

po stovky metrů, hloubka od 2 do cca 20 metrů. Stržovitý charakter mají také některé údolní úseky 

větších vodních toků či jejich krátkých konsekventních přítoků na horních tocích, kdy často navazují na 

výše položené úpady. Jejich výskyt je vázán na místa mocnějších vrstev zvětralin, nejedná se však  

o strže s.s. 

Dalším tvarem, který byl analyzován, jsou úpady. Jedná se o polygenetický erozně-denudační 

tvar, na jehož vývoji se podílely a dodnes podílejí rozličné geomorfologické procesy jako eroze tekoucí 

vody, fyzikální a chemický rozpad hornin, geliflukce, svahová modelace ad. (Czudek 2005). Projevují  

se jako sníženiny oválného tvaru bez přítomnosti stálého vodního toku. Úpady jsou tak naprostou 
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většinu roku suché, krátkodobě jimi po větších dešťových srážkách nebo při jarním tání sněhu protéká 

nesoustředěný vodní tok. Úpady lze rozlišit na dvě kategorie (Rubín a Balatka et al. 1986, Vitásek 1949): 

a) úpady vázané na údolní závěry 

b) úpady na bočních svazích údolí 

První typ úpadů nacházíme v horním pokračování údolí, nad pramenem vodních toků,  

kde dochází k vějířovitému rozbíhání úpadů. Bývají vyplněny svahovinami či fluviálními sedimenty. 

Druhý typ v dolní části často spadá strmě přímo do údolí. Některé úpady prvního či druhého typu jsou 

podmíněny přítomností zlomových linií či morfolineamentů, což je dokládáno i z jiných částí 

Rychlebských hor A. Ivanem (1966), J. Stemberkem jr. (2011).  

Veškerá lidská činnost, která ve zkoumaném území po staletí probíhala, zanechala po sobě 

v reliéfu své stopy v podobě antropogenních tvarů. Některé destruktivní činnosti bohužel zahladily 

stopy, které po sobě zanechala tektonická aktivita v oblasti. Velká část vodních toků byla zregulována, 

byla jim napřímena říční koryta, erozní rýhy byly v obydlených oblastech uměle prohlubovány, 

sanovány jezy či byly břehy zpevňovány vyzdívkami. Některé toky byly přehrazeny rybničními  

a protipovodňovými hrázemi, kolem nichž byla vytvořena nová koryta. Vodní tok BL byl zregulován na 

středním a dolním toku za účelem předpokládané stavby hydroelektrárny, která však dosud nebyla 

postavena. Dolní tok BL byl zregulován již v 19. století za účelem tkalcovské továrny v Krosnowicích 

s parní elektrárnou, díky čemuž byl postaven říční přivaděč a prohloubeno koryto BL. Vodní tok řeky 

Morawka byl ovlivněn zejména stavbou suchého polderu o rozloze 25 ha u Stronie Śląskie. K dalším 

menším ovlivněním došlo na velké části vodních toků v důsledku stavby silnic či zpevněných cest, které 

podél toků vedou. V neposlední řadě došlo na řadě míst k ovlivnění také v důsledku stavby vodovodů 

a vodních zdrojů pro zásobování vodou. Říční nivy také sloužily jako deponie pro odkládání materiálu 

z lomů a dolů.  
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4.2 Analýza zlomů a morfolineamentů 

Analýza zlomů byla provedena po vektorizaci zlomových linií ze všech dostupných geologických 

a geomorfologických děl uvedených v kapitole 2.2.1. Převážná většina zlomů je v těchto dílech 

označena jako předpokládané zlomové linie, na což však nebyl během analýzy brán zřetel. Během 

analýzy bylo nutné pamatovat na to, že přímočarost některých úseků vedla autory map k vedení 

zlomových linií právě těmito údolními úseky. Obr. 4-4 ukazuje navržený průběh morfolineamentů 

společně s průběhy zlomových linií z mapových podkladů. Většina morfolineamentů byla navržena  

na základě různě směrově a sklonově orientovaného osvitu DMR, kdy byly detekovány lineární tvary 

jako přímé údolní úseky, stupně ve svazích, přímočará úpatí svahů či lineární svahy. Menší část pak 

byla navržena na základě lineárního uspořádání některých tvarů, zejména pramenů či úpadů. Některé 

morfolineamenty se také kryjí s průběhy známých či předpokládaných zlomů, kdy tak upřesňují jejich 

průběh. Ve studovaném území převládají zlomy orientované zejména ve směrech ~130°-160°, méně 

pak ve směrech ~0°-10°, ~40° a ~100°. Převládajícími směry orientace morfolineamentů jsou zejména 

směry ~110°-120°, méně pak směry ~60°-70° a 150°, jak ukazuje růžicový diagram na Obr. 4-4. 

 



46 
 

 

Obr. 4-4 Zlomy a morfolineamenty v povodí BL. Černé linie označují průběhy známých zlomů (F#), 
zelené linie označují průběh autorem detekovaných morfolineamentů (M#). Růžicový graf ukazuje 
převládající směry zlomů (černé) a morfolineamentů (zelené) na základě součtu délek jednotlivých 
segmentů. Pentagony označují sídla: Bi – Bielice, Ka – Kamienica, Kr – Krosnowice, SŚ – Stronie 
Śląskie, LZ – Lądek Zdrój, OK – Oldrzychowice Kłodzke, Or – Orlowiec, Tr – Trzebieszowice. 
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4.3 Analýza údolní sítě 

Aktivní tektonika se v říčním systému projevuje zejména deformacemi v podélných a příčných 

profilech říčními údolími. Stabilita údolního dna (koryta) bývá aktivní tektonikou narušována,  

čímž dochází k jevům jako je překládání koryta, ostré zařezávání koryta do podloží, vyrovnávání se 

s agradací koryta nebo vytváření lomů ve spádu koryta. Aktivní tektonika také často přímo ovlivňuje 

intenzitu eroze, která se projevuje například změnami hloubky či šířky koryt vodních toků. Přímý dopad 

aktivní tektoniky na fluviální systém je dán také úhlem, pod jakým aktivní zlom protíná údolí. Pokud 

vodní tok protíná vodní tok v kolmém směru, objevuje se v podélném profilu toku lom ve spádu  

(tzv. knickpoint), jehož velikost je přímo ovlivněna pohyby na zlomu. Někdy je možné na podélných 

profilech pozorovat konvexní úseky, které mohou vypovídat o výzdvihu (Keller a Pinter 2002). Směrem 

proti proudu vodního toku nabývá křivka podélného profilu konkávního tvaru, avšak často se na ní 

vyskytují nerovnosti či konvexní úseky, které mohou indikovat místa „oživení“ (Novotný a Lehotský 

2005). Důležitou roli zde hraje také litologie podloží. Pokud vodní tok teče v úrovni tvrdého skalního 

podloží, dochází k migraci lomu spádu proti proudu. Pokud vodní tok teče v málo odolných horninách 

či aluviu, dochází k lokálnímu zvýšení spádu, který je postupem času srovnán. Pokud je průběh zlomu 

paralelní se směrem vodního toku, a ten jej v určitém úseku sleduje, pak často dochází k náhlým ostrým 

změnám ve směru toku (či celého údolí), změnám v příčných profilech, kdy se údolí svírá nebo naopak 

anomálně rozšiřuje (Summerfield 1991). 

Častým jevem, se kterým se setkáváme v povodí BL v příčných údolních profilech, je sklonová 

asymetrie údolních svahů. T. Czudek (2005) vysvětluje asymetrii různou intenzitou denudace a boční 

eroze na obou stranách údolí v důsledku různých klimatických poměrů, zejména pak kryogenních 

procesů v důsledku rozdílné insolace a vlhkosti. Tento jev lze pozorovat v různých částech povodí BL, 

kdy příkřejší svahy bývají obráceny k SZ až JZ. Dnešní rysy sklonové asymetrie pocházejí ze svrchního 

pleistocénu, kdy na svazích probíhaly intenzivní periglaciální procesy (Prosová 1963). Další asymetrie 

může být způsobována v důsledku rozdílných litologických poměrů na obou stranách údolí. 

V neposlední řadě lze některé asymetrie v příčných profilech údolími vysvětlit také jako výsledek 

tektonických pohybů, ať už přímo způsobené pohyby na zlomech nebo pasivní tektonikou, kdy jsou 

horniny při zlomech více podrceny a podléhají tak snáze erozi. 
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Dále je tato kapitola rozdělena do podkapitol dle jednotlivých částí povodí BL. Mapa říční sítě 

a označení bezejmenných toků je uvedena v úvodní části na Obr. 1-4. Veškeré grafy a říční diagramy 

používají shodně následující znakový klíč:  

Graf podélných profilů (část A): černý puntík označuje přechod vodného toku přes zlom F#; tmavě 

zelený puntík označuje přechod vodního toku přes morfolineament M#; pokud jsou puntíky spojené 

čarou, vodní tok v tomto úseku zlom/morfolineament sleduje; Podélný profil: světle modrý – Biala 

Lądecka; tmavě modrý – hlavní tok; tmavě zelený – pravostranný přítok; tmavě červený – levostranný 

přítok; světle zelený – přítok pravostranného přítoku, oranžový – přítok levostranného přítoku. 

Grafy SL indexů (část B) – předpokládaná příčina výskytu lokálního maxima/minima SL indexu:  

A – antropogenní, E – erozní, L – litologický přechod, M# – tektonická aktivita morfolineamentu M#,  

F# – tektonická aktivita zlomu F#, ? – neznámá příčina.  

Říční diagram (část C): Levá část říčního diagramu ukazuje příčné profily údolím vedené na jednotlivých 

říčních kilometrech, osa X ukazuje šířku údolí v metrech, osa Y ukazuje nadmořskou výšku dna a okrajů 

údolí v metrech. Pravá část diagramu ukazuje rozmístění vybraných jevů v údolí na jednotlivých říčních 

kilometrech (na ose Y): /  – místo levostranného/pravostranného přítoku,  – místo se zvýšenou 

hodnou SL indexu,  – místo zvýšené eroze (prohloubená erozní rýha),  – místo náhlého prudkého 

ohybu řeky,  – pramen vodního toku,  – místo předpokládané rekonfigurace říční sítě. 
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4.3.1  Biala Lądecka (celý tok) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 4-5 část A: Podélný profil řeky Biala Lądecka 

doplněný zlomy, morfolineamenty říčními terasami a 

(část B) hodnotami SL indexu. Žlutá – holocenní niva 

(1-2 m nad současným tokem), oranžová – terasa 

viselského zalednění (4,5-6 m), červená – terasa 

sálského zalednění 2 (10-12 m), tmavě červená – 

terasa sálského zalednění 1 (25 m). 

A 

B 500 300 100 500 300 100 
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4.3.2  Horní povodí řeky Biala Lądecka a její přítoky v úseku od pramene po soutok s přítokem Bielawka (0-6,5 km) 

A 

B 

Obr. 4-6 část A: Podélné profily všech vodních toků delších než 1 km 
v oblasti horního povodí řeky Biala Lądecka od pramene po soutok 
s vodním tokem Bielawka doplněné o zlomy, morfolineamenty a 
hodnotami SL indexu (část B). část C: říční diagram. 

 

C 
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Vodní tok (v. t.) Biala Lądecka (BL, nejdelší zdrojnice horního toku nazývána Długi Spław) 

pramení pod vrcholy Postawa (1117 m) a Travnou horou (1128 m) v prameništi několika pramenů. 

Území je tvořeno zarovnaným povrchem v nadmořské výšce cca 1100 m. Ihned se zařezává  

do intenzivně prohloubené erozní rýhy hloubky 3-4 m. Geologická situace v místě je komplikovaná – 

vodní tok překonává pruhy různě odolných hornin jako jsou kvarcitové břidlice, slídnaté břidlice  

až pararuly a sněžnické ruly velkovrbenské klenby. Po cca 500 m tok mění náhle směr toku z JZ na S. 

V ohybu lze nalézt na levé straně erozní zářez opuštěného údolí (více viz kap. 5.1.1). Dále směrem k S  

v. t. sleduje zlom F2 (Uskok Iwininy; Kasza, 1964) a postupně se rychle zařezává a vytváří až kaňonovité 

údolí. Na 2. říčním kilometru se stéká s pravostranným přítokem Biały Spław. Biały Spław pramení  

na plošině zarovnaném povrchu v nadm. výšce cca 1100 m mezi vrcholy Smrk (1128 m), Brousek  

(1115 m) a Smrecznik (1095 m), jako několik zdrojnic, které se velmi intenzivně zařezávají do až 3 m 

hlubokých erozních rýh. Přímočarý průběh až kaňonovitého údolí sleduje zlom F1. Po cca 1,5 km se 

stéká s tokem Długy Spław. Níže pod soutokem na 3. km přibírá z leva přítok Krótki Spław na 3,5. km 

přitéká zprava bezejmenný tok M, který sleduje morfolineament M1 (pokračování F3 k JV) patřící  

do zóny bělského zlomu (BZ). Mezi 3. a 6. km přibírá BL zprava vodní toky Dzialowy Spław, Jedlnik, 

Czarny p. a Morawski p. Jejich podélné profily vykazují výrazně konvexní tvar (Obr. 4-6.A). Kaňonovité 

údolí BL se dále zařezává do pararul, amfibolitů a rul. Po dalších 500 m (4. říční km) BL překračuje další 

morfolineament M2 ze zóny BZ. Po dalších cca 500 m BL náhle mění směr toku ze s. na sz. Pravý údolní 

svah, který tvoří úzké rozvodí mezi Stříbrným potokem a BL, zde dosahuje výšky pouhých 40 m,  

tvar povodí zde nabývá extrémní asymetrie (Obr. 1-2, Obr. 5-1, více viz kap. 5.1.1), stejně jako příčný 

profil údolím (Obr. 4-6.C). Údolí níže vstupuje do hlavní zóny BZ a až po soutok s levostranným přítokem 

Bielawka tuto zónu víceméně sleduje. Údolí se v tomto místě rozšiřuje, objevuje se cca 60 m široká 

niva vyplněná hrubozrnným materiálem, do kterého se BL zařezává antropogenně regulovaným 

korytem. 
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4.3.3  Povodí vodního toku Bielawka a její přítoky 

A 

B 

Obr. 4-7 část A: Podélné profily všech vodních toků delších než 1 km 
v oblasti povodí vodního toku Bielawka od pramene po soutok 
s vodním tokem Bielawka doplněné o zlomy, morfolineamenty  
a hodnotami SL indexu (část B). část C: říční diagram. 

C 
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Levostranný přítok BL Bielawka pramení na západním úbočí zarovnaného povrchu Polské hory 

(1105 m). Dvě hlavní zdrojnice (Bielawka a vodní tok I) sbírají množství pramenů z rozsáhlých 

zasucených bažin na svahu. Po cca 700 m se obě zdrojnice stékají. Erozní rýha je od soutoku velmi 

výrazně prohloubená, údolí má výrazně vyšší pravý údolní svah (Obr. 4-7.C). Po 1250 m přibírá Bielawka 

zprava bezejmenný krátký přítok, který sleduje jednu z větví morfolineamentu M1. Aktivita tohoto 

předpokládaného zlomu M1 pravděpodobně podmiňuje zvýšenou erozi a výrazné prohloubení erozní 

rýhy. V podélném profilu toku Bielawky se M1 projevuje výraznými stupni. Po přechodu Bielawky přes 

tento předpokládaný zlom se aktivní zaříznutí erozí rýhy níže po směru toku ztrácí. Mezi 1750 m a 2250 

m údolí několikrát změní ostře směr, nejprve z SZ na JZ, poté opět na SZ a o cca 300 m dále z SZ  

na SV až V. V podélném profilu se objevují opět výrazné stupně (Obr. 4-7.A). Erozní rýha je opět značně 

prohloubená. Bielawka zde začíná sledovat zlom F14 směru VSV-ZJZ a přibírá množství převážně 

levostranných přítoků (v. t. H, G, B + F). Po 2250 m od pramene přetéká Bielawka zlom F3, který patří 

do zóny bělského zlomu. Projevuje se také výrazným maximem SL indexu ~280. Morfolineament M2, 

patřící také do zóny bělského zlomu, přetéká Bielawka na 3300 m, i zde je dosaženo lokálního maxima  

SL indexu 220 (Obr. 4-7.B). Od 3600 m přibírá Bielawka levostranný přítok, který sleduje hlavní linii 

bělského zlomu (BZ), Bielawka se zde stáčí do směru k V a BZ nadále sleduje až po 4000 m, kde přibírá 

další pravostranné bezejmenné přítoky. V místě, kde Bielawka opouští hlavní linii BZ se objevuje 

esovité ohnutí vodního toku v rámci údolí, kdy pravý údolní svah je značně podmáčen a lze pozorovat 

sesuv vyvolaný boční erozí svahu (Obr. 5-3). Na 4700 m se Bielawka vlévá do BL společně 

s levostranným přítokem Placznik, s nímž vytvářejí výrazný aluviální kužel na levé straně údolí BL. 

Pravděpodobně v důsledku zvýšení spádu před soutokem s větším tokem BL se zde objevuje lokální 

maximum SL indexu (Obr. 4-7.B). 

Spádová křivka Bielawky je značně rozkolísaná. Lze předpokládat, že některé stupně 

v podélném profilu jsou způsobeny přechodem přes litologické pruhy hornin, některé ale také 

přechody toku přes známé nebo předpokládané zlomové linie (Obr. 4-7.A). V nejsvrchnější části povodí 

přibírá Bielawka pouze krátké pravostranné přítoky tekoucí bez znatelnějšího zahloubení. Tyto toky 

pramení na vyzdvihnutém bloku Polské hory/Rudawiec (1106 m) a Iwinky (1079 m). Ve střední části 

Bielawka přibírá převážně levostranné přítoky stékající z G. Orlik/G. Jaworowa Kopa (1065 m) avšak 

žádné pravostranné. Naopak po stočení směru toku k SV až V přibírá Bielawka výhradně pravostranné 

přítoky.  
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4.3.4  Horní povodí řeky Biala Lądecka její přítoky v úseku od soutoku s přítokem Bielawka po 
soutok s přítokem Kobylnica (6,5-15 km) 

Níže pod soutokem s vodním tokem Bielawka (6,5. říční km) se BL zahlubuje do sevřené 

soutěsky v úseku dlouhém cca 700 m. Náhle zde mění také ostrým ohybem směr ze sz. na sv. Říční niva 

je zde úzká, vyplněná množstvím balvanů. Na okraji obce Bielice (na 8. km) se údolí náhle rozšiřuje  

(Obr. 4-8.C), údolí přechází zlom F37 a morfolineament M4. Poměrně komplikovaná je v tomto místě 

také geologická stavba, kdy údolí kose přecházejí pruhy tonalitů, amfibolitů a sněžnických rul až svorů. 

Mezi 8. a 10. říčním kilometrem nabývá podélný profil BL konvexního tvaru (Obr. 4-8.A).  

Při přecházení přes zlom F5 se objevuje několik ostrých pravoúhlých ohybů na říčním kilometru 10,5. 

Údolí se zde opět na krátký úsek svírá a tok se zařezává do soutěsky. Od cca 11. říčního kilometru lze 

sledovat rozšiřování říčního údolí s přítomností říčních teras, v příčném profilu nabývá údolí  

až neckovitého tvaru (Obr. 4-8.C), také spádová křivka je níže poněkud vyrovnanější. BL zde 

pravděpodobně sleduje morfolineamentu M7. Celkový tvar údolí je extrémně asymetrický, kdy pravý 

údolní svah je výrazně prudší než levý, navíc po hřbetnici nad pravým údolním svahem probíhá okraj 

povodí BL (rozvodí). BL nepřibírá z této strany prakticky žádné přítoky, pouze několik krátkých toků 

tekoucích bez znatelného údolního zahloubení (více viz kap. 5.1.2). Mezi říčním kilometrem 13,5 a 14,5 

dosahuje SL index lokálního maxima (Obr. 4-5.B), které je způsobeno pravděpodobně zpětnou erozí 

díky soutoku s pravostranným přítokem Kobylica. Nelze vyloučit ani aktivitu zlomu F12 a M9, který 

Kobylica sleduje. 

Největším přítokem v tomto úseku toku BL je pravostranný přítok Kobylica (Obr. 1-2,  

Příloha 1). Tok sbírá vodu prakticky z celého zarovnaného povrchu tvořícího Góry Bialskie s vrcholy G. 

Czernica (1083 m) a G. Ploska (1035 m), pomocí poboček Przednik, Średnik, Glębnik a Tylnik.  

V. t. Glębnik sleduje v celé své délce zlom F12, stejně tak Tylnik sleduje zlom F4. Tyto pobočky se stékají 

prakticky na jednom místě, kde je také dosahováno lokálního maxima SL indexu. Při vyústění v. t. 

Kobylica do údolí BL je patrný plošně rozsáhlý aluviální kužel, jehož čelo je BL intenzivně erodováno. 
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A 

B 

Obr. 4-8 část A: Podélné profily všech vodních toků delších než 1 km 
v oblasti horního povodí řeky Biala Lądecka mezi říčními kilometry 
6,5 a 15 doplněné o zlomy, morfolineamenty a hodnotami SL indexu 
(část B). část C: říční diagram. 

C 
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4.3.5 Střední povodí řeky Biala Lądecka a její přítoky v úseku od soutoku s přítokem Kobylnica  
po soutoku s přítokem Morawka (15-22,5 km) 

Přibližně na 15. říčním kilometru BL přitéká do tzv. Hřibovské kotlinovité sníženiny (HKS, poprvé 

byla takto nazvána A. Ivanem (1966). Více o HKS pojednává kapitola 5.1.2. Tok BL zde sleduje 

morfolineament M21, údolí je zde poměrně široké, nabývá až neckovitého tvaru v příčném profilu.  

Na 18. říčním kilometru se naopak údolí výrazně zužuje (Obr. 4-9.C), roste spád údolního dna a objevuje 

se ostrý pravoúhlý ohyb, kdy se údolí stáčí ze směru ZSZ na JZ. Jedná se pravděpodobně o mladé 

průlomové údolí.  

Nejzajímavějším přítokem BL v této části je levostranný přítok Mlynówka. Vodní tok pramení 

na zarovnaném povrchu na vrcholu Sucha Kopa (1063 m) a záhy se zahlubuje do kaňonovitého údolí 

s velkým spádem. Po cca 1,5 km toku se tok dostává do zóny bělského zlomu, kde po soutoku 

s pravostranným přítokem V ostře mění směr toku ze s. na zsz. a dále sleduje morfolineament M3 

patřící do zóny BZ. Údolí je níže ostře zaříznuté s příčným profilem tvaru V až po cca 4. říční km,  

kde údolí náhle změní tvar v příčný profil neckovitého tvaru. Široké údolí je zde vyvinuto 

pravděpodobně na předpokládaném zlomu M15, který také způsobuje náhlý nárůst SL indexu  

(Obr.4-9.C). Vodní tok se poté stáčí opět k S a na cca 7. říčním km se vlévá do BL. 
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Obr. 4-9 část A: Podélné profily všech vodních toků delších než 1 km 
v oblasti středního povodí řeky Biala Lądecka mezi říčními kilometry 
15 a 22,5 doplněné o zlomy, morfolineamenty a hodnotami  
SL indexu (část B). část C: říční diagram.  
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4.3.6 Povodí řeky Morawka a její přítoky 

A 

B 

C 

Obr. 4-10 část A: Podélné profily všech pravostranných přítoků 
vodního toku Morawka delších než 1 km doplněné o zlomy, 
morfolineamenty a hodnotami SL indexu (část B). část C: říční diagram. 
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Vodní tok Morawka je největším a nejdelším (13 km) přítokem řeky BL. Řeka sbírá vodu  

v j. a jz. části povodí BL, které se nachází v pohoří Králického Sněžníku a jižní části pohoří Krowiarki. 

Sama řeka Morawka přibírá zleva delší vodní toky Kamienica (8 km) a Kleśnica (8 km). Pro větší 

přehlednost jsou grafy podélných profilů řeky Morawka rozděleny na pravostranné přítoky (Obr. 4-10)  

a levostranné přítoky (Obr. 4-11). Řeka Morawka pramení na zarovnaném povrchu na jz. úbočí Polské 

hory (1106 m). Vodní tok se po cca 1,5 km intenzivně zařezává do sevřeného údolí tvaru V s intenzivně 

prohloubenými erozními rýhami, přičemž sleduje předpokládaný zlom M11. Údolí zde víceméně 

sleduje směr foliace. Na 3. říčním km Morawka ostře mění směr toku k S, kde přibírá pravostranné 

pobočky MA a MB. V jejich údolích dochází také k velmi intenzivní erozi s velmi prohloubenými 

erozními rýhami, což pravděpodobně souvisí s aktivitou předpokládaného zlomu M10. Směr toku řeky 

Morawka se v místě soutoku s MA a MB mění na zsz., postupně se níže údolí opět stáčí k S, kdy začíná 

sledovat synklinálu Staré Město – Stronie Śląskie. Bohužel dno údolí je cca. od 3,5. říčního km 

antropogenně přemodelované přítomností silnice a zástavby, což se projevuje změnami v intenzitě 

nejmladší eroze. Údolí řeky Morawky je v úseku mezi 4. a 8. říčním km kříženo sérií zlomů ~V-Z směru 

(F14, F15, F16, F17 a M15, lokalizace zlomů na Obr. 4-4), z nichž některé se projevují zvýšenými 

hodnotami SL indexu (Obr. 4-10.B). Od 8. říčního km, kde se řeka Morawka stéká s levostranným 

přítokem Kamienica, dochází k výrazné rozšíření údolí na neckovitý tvar s až 300 m širokou nivou  

(Obr. 4-10.C). Dále k S vodní tok Morawka sleduje až po soutok s BL předpokládaný zlom M17. V údolí 

je patrná také plošně výrazné 2 říční terasy cca 4 m a cca 10 m nad současným tokem. Řeka Morawka 

byla na dolním toku významně regulována v souvislosti s výstavbou suchého polderu o rozloze 25 ha 

na 10,5. říčním km před městem Stronie Śląskie. 

Vodní tok Kamienica pramení na v. úbočí Králického Sněžníku (1424 m). Tok stéká velmi strmě 

k východu a velmi intenzivně se zařezává do erozních rýh až stržovitého charakteru. Na 1,5. říčním km 

ostře mění směr toku z východního na severní a jeho údolí začíná sledovat sníženinu predisponovanou 

synklinálou Staré Město – Stronie Śląskie. Směr údolí je navíc pravděpodobně predisponován směrem 

foliace ~S-J. Údolí dále k S tuto synklinálu sleduje. Údolí je ostře zaříznuté, v příčném profilu nabývá 

tvaru V, ve dně údolí se objevují prohloubenými erozní rýhy až 3 m hluboké. Tvar povodí je zde velmi 

asymetrický, v podstatě veškeré přítoky jsou přibírány pouze zleva. Od 3,5. říčního km se údolí začíná 

rozšiřovat, na 5. říčním kilometru údolí nabývá neckovitého tvaru, po obou stranách údolí se objevuje 

říční terasa cca 4 m nad současným tokem. Údolí je níže napříč přecházeno sérií zlomů směru ~V-Z, 

z nichž některé (F14, F40, F13) se projevují zvýšenými SL indexy. Hodnoty SL indexu nabývají vyšších 

hodnot v rámci celého povodí vodního toku Kamienica. 

 



60 
 

Vodní tok Kleśnica pramení na sz. úbočí Králického Sněžníku (1424 m). Údolí se hned od začátku 

prudce zahlubuje a má značný spád. Mezi 1. a 2. říčním km se objevuje série knickpointů a konvexní 

úsek v podélném profilu (Obr. 4-11.A), které mohou souviset s aktivitou předpokládaného zlomu M14, 

který vodní tok sleduje. Anomálie mohou být způsobeny také litologickou změnou, kdy údolí je 

zahloubeno do sněžnických rul, které přecházejí do vložek vápenců a mramorů v okolí jeskyně 

Niedźwiedzia (Medvědí jeskyně; viz kap. 1.3.3). Údolí má od pramene po cca 3. říční km přímočarý 

průběh, kdy údolí sleduje morfolineament M14. Levostranné přítoky na horním toku vykazují velmi 

intenzivní zahlubování, kdy údolí nabývají až stržovitého charakteru s erozními rýhami prohloubenými 

i více než 10 m. Velké vápencové lomy mezi 2,5. a 4. říčním km po obou stranách údolí, jejich výsypky 

a komunikace výrazně ovlivnily intenzitu současné eroze na dně údolí. Mezi 3,5. a 5. říčním kilometrem 

vodní tok překonává geologicky komplikovanou zlomovou zónu Staré Město – Kletno (F19;  

viz kap. 1.4.5.1). Dále mezi 6. a 8. říčním km údolí sleduje zlomové pásmo několika zlomů F23 a F18, 

které se projevují zvýšenými hodnotami SL indexu. Hodnoty SL indexu nabývají vyšších hodnot v rámci 

celého povodí vodního toku Kleśnica (Obr. 4-11.B).  
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Obr. 4-11 část A: Podélné profily všech levostranných přítoků vodního 
toku Morawka delších než 1 km doplněné o zlomy, morfolineamenty a 
hodnotami SL indexu (část B). Říční diagram je uveden u Obr. 4-10. 
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4.3.7 Střední povodí řeky Biala Lądecka a její přítoky v úseku od soutoku s přítokem Morawka  
po soutok s přítokem Konradowka (22,5-37 km) 

   

A 

B 

E 
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Obr. 4-12 část A: Podélné profily všech vodních toků delších než 1 km 
v oblasti středního povodí řeky Biala Lądecka mezi říčními kilometry 
22,5 a 37 doplněné o zlomy, morfolineamenty a hodnotami SL indexu 
(části B, C, D). Část E: říční diagram BL. Část F: říční diagram v. t. Luta. 
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Níže pod soutokem BL s levostranným přítokem Morawka se vodní tok BL stáčí k S až SSV,  

kdy nadále sleduje severní část synklinály Staré Město – Stronie Śląskie. Údolí zde nabývá neckovitého 

tvaru s plochou až 500 m širokou nivou (Obr. 4-12.C). Niva je vyplněna materiálem rozsáhlého 

aluviálního kuželu řek Morawka a BL. Geologická situace je níže pod soutokem komplikovaná. Údolí 

zde v krátkém úseku sleduje zónu BZ, která se zde projevuje množstvím různě orientovaných zlomů  

a morfolineamentů (M10, M17, M20, M23, M24, BZ a F5; Obr. 4-4, Příloha 1). Od 25. říční km dochází 

k zúžení údolí, objevuje se série pravoúhlých ohybů, nejprve k SZ, poté na 26. říčním km k SV.  

Na 26,5. říčním km vtéká BL do ostře zaříznuté kaňonovité soutěsky (průlomové údolí), ze které vytéká 

po cca 2 km v oblasti města Lądek Zdrój po dalším ostrém ohybu k SZ na 28,5. říčním km (Obr. 4-12.C). 

Údolí zde začíná sledovat zlomy F38 a M26 směru SZ-JV a od 29. km se údolí opět značně rozšiřuje. 

V místě soutoku s levostranným přítokem Luta (viz dále) vtéká BL do geologicky komplikované oblasti 

pestré série lądecko-travenského pásma (Obr. 1-4), kde je údolí kose překračováno množstvím pruhů 

různých hornin. Na 29. říčním km údolí přechází M17 směru ZJZ-VSV, který se projevuje zvýšenou 

hodnotou SL indexu (Obr. 4-5.B). Údolní svahy jsou lemovány zbytky říčních teras. Na 30. říčním km BL 

je cca 60 m nad současným dnem údolí BL lokalita Szary Kamień (viz článek v kap. 3.2 a kap. 5.1.3), kde 

lávový proud z blízkého vulkánu Lutynia překryl starou mio-pliocenní říční terasu. Tok BL opouští 

geologicky pestré travensko-lądecké pásmo a vtéká opět do pásma sněžnických rul. Na 31. říčním km 

mění údolí směr z sz. na jz. a dále začíná sledovat předpokládaný zlom M33, který tvoří vnější okraj 

Travenské kotlinovité sníženiny (TKS, viz kap. 5.1.3), objevuje se také lokální maximum SL indexu. 

Směrem k centrální, nejpokleslejší části TKS na 35. km roste spád údolního dna, což se opět projevuje 

lokálně zvýšenými hodnotami SL indexu. Údolí se navíc značně rozšiřuje, niva je zde široká až 600 m  

a údolní svahy jsou lemovány říčními terasami, z nichž největší plochu zaujímá terasa 25 m  

nad současným tokem (Obr. 4-1).  

Nezajímavějším přítokem v této části povodí BL je pravostranný přítok Luta. Pramení  

na zarovnaném povrchu na v. úbočí Borůvkové hory v nadmořské výšce 870 m. Vodní tok se velmi 

rychle zařezává do sevřeného údolí tvaru V s prohloubenou erozní rýhou až 3 m hlubokou. Přibližně  

1 km od pramene se zaříznuté údolí mění v širší, údolí tvaru spíše U bez výraznější erozní rýhy  

(Obr. 4-12.F). K opětovnému sevření údolí dochází okolo 2. říčního kilometru, kde se v podélném 

profilu objevuje také výrazný stupeň s náhlým zvýšením spádu a 2 pravoúhlé ohyby údolí.  

Lze předpokládat, že tento stupeň i ohyby údolí jsou způsobeny přechodem přes litologicky odlišné 

pruhy hornin, ale také přechodem přes známé nebo předpokládané zlomové linie, které zde tvoří 

okraje Travenské kotlinovité sníženiny (více o TKS pojednává kap. 5.1.3). Mezi 2. a 4. říčním kilometrem 

vodní tok Luta překonává množství známých zlomů směru SZ-JV (zóna F6 a F7) a morfolineamentů 

směru ZJZ-VSV (M29, M30 a M31 a dále sleduje M27), z nichž některé byly na základě SL indexu 
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označeny za aktivní. Na dolním toku Luta protéká asymetrickým údolím tvaru U, kdy západní údolní 

svah je vyšší než východní. Také většinu přítoků Luta přibírá zprava. Asymetrie tvaru údolí je zde 

způsobena pravděpodobně tím, že horniny travensko-lądeckého pásma, ve kterých je údolí zaříznuto, 

jsou méně odolné než sněžnické ruly budující pravý údolní svah.  

4.3.8 Dolní povodí řeky Biala Lądecka a její přítoky v úseku od soutoku s přítokem Konradowka  
po soutok s řekou Nysa Kłodzka (37-52 km) 

Údolí BL na 40. říčním km opouští oblast Travenské kotlinovité sníženiny, což se projevuje 

lokálně zvýšenou erozí. Říční koryto je v nivě antropogenně upraveno a usměrňováno. Po dalších cca 

2 km toku přechází přes údolí v úseku 2 km série několika zlomů směru SSV-JJZ (F30, F31, F32;  

lokalizace zlomů na Obr. 4-4), tok v tomto úseku sleduje předpokládaný zlom M43 směru SZ-JV. 

Všechny poruchy se projevují zvýšenými hodnotami SL indexu a byly označeny za potenciálně aktivní 

(Obr. 4-5.B). Na 45. říčním km tok opouští M43 pravoúhlým ohybem k JZ, následně se stáčí opět k SZ a 

začíná sledovat předpokládaný zlom M44. Napříč údolím na 46. říčním km přechází zlom F33, který se 

také projevuje zvýšenou hodnotou SL indexu. Údolí se níže na 48. říčním km znatelně rozšiřuje, niva 

dosahuje šířky až 800 m (Obr. 4-13.C), po obou stranách údolí se nacházejí zbytky říčních teras 

v úrovních cca 6 m, 12 m a 25 m (Obr. 4-1). Vodní tok je níže značně regulován s ohledem na bývalou 

tkalcovskou továrnu Krosnowice. Na 51. říčním km BL přitéká do prostoru Kladské kotliny, kde se na 

52,5. říčním km vlévá jako pravostranný přítok do řeky Nysa Kłodzka.  

Největším přítokem BL v této části povodí je pravostranný přítok Skrynczana. Její podélný profil 

vykazuje v nadm. výšce 500 m výrazné zmírnění spádu, což může svědčit o výzdvihu horní části povodí, 

která se nachází poblíž hlavního hřebene RH. V podstatě celá délka toku sleduje předpokládaný zlom 

M41. Dalším velkým levostranným přítokem BL je Piotrówka. Její údolí je strukturně podmíněno,  

kdy v. t. sleduje pruhy hornin, které tvoří pohoří Krowiarki. Tvar povodí je velmi asymetrický, neboť 

Piotrówka přibírá v podstatě pouze levostranné přítoky. Tok většinu své délky sleduje předpokládané 

zlomy M45 a M46. 
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Obr. 4-13 část A: Podélné profily všech vodních toků delších 
než 1 km v oblasti dolního povodí řeky Biala Lądecka mezi 
říčními kilometry 37 a 52 doplněné o zlomy, 
morfolineamenty a hodnotami SL indexu (části B, C). část 
D: říční diagram. 

 

D 
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4.4 Paleostresová analýza 

Kromě paleostresové analýzy, která byla provedena na vulkanitech v oblasti Lądek Zdrój – 

Lutynia (viz článek v kapitole 3.2), byla dle metodiky uvedené v článcích v kapitolách 3.2 a 3.4 

provedena obdobná analýza na dalších 2 skalních výchozech ležících přímo v zóně bělského zlomu. 

Na lokalitě BF1 (lokalizace na Obr. 5-2; 50°15'23.686"N, 16°59'59.412"E) byly na plochách 

výchozu odhaleny tři tektonické fáze (BF1-f1, BF1-f2, BF1-f3). Měření byla prováděna na skalním 

výchozu cca 30 m nad současným tokem BL v zóně bělského zlomu. Je tvořen cca 15-20 m vysokou 

hradbou skal protaženou ve směru ZSZ-VJV tvořenou amfibolity či sněžnickými rulami (Cymerman a 

Cwojdziński 1984). Fázi BF1-f1 lze charakterizovat jako transtenzní fázi s mírnou převahou komprese 

směru SSZ-JJV. Fáze BF1-f2 se na lokalitě BF1 projevila jako extenzní fázi ve směru ~SV-JZ. Extenzní 

režim dokládají také otevřené tahové pukliny směru ZSZ-VJV (Obr. 5-4). Poslední objevenou fází na 

lokalitě BF1 je transtenzní fáze BF1-f3 s mírnou dominancí komprese ve směru SSV-JJZ. Detailní 

parametry tektonických fází jsou uvedeny v Tab. 4-1. Stereogramy včetně paralelizace s tektonickými 

fázemi nalezenými ve vulkanitech v oblasti Lądek Zdrój – Lutynia pro fáze nalezené na lokalitě BF1 je 

uvedena na Obr. 5-4. 

Na lokalitě BF2 (lokalizace na Obr. 5-2, 50°15' 39.647"N, 16°58'27.052"E) byly odhaleny dvě 

tektonické fáze (BF2-f1 a BF2-f2) a na základě orientace tahových puklin také tektonická fáze BF2-e. 

Měření byla prováděna na izolované 20m vysoké skalní věži, cca 20 m nad současným tokem Bielawky 

50 m jz. od bělského zlomu, která je tvořena metamorfovanými horninami sněžnických rul či slídnatých 

břidlic (Cymerman a Cwojdziński 1984). Nalezenou fázi BF2-e lze charakterizovat jako extenzní režim 

ve směru ~SSV-JJZ, který se projevuje otevřenými tahovými puklinami směru ZSZ-VJV. Fáze BF2-f1 a 

BF2-f2 lze charakterizovat jako kompresní režimy s tlakem směru ~SSZ-JJV. Parametry tektonických 

nalezených fází na lokalitě BF2 jsou uvedeny v Tab. 4-1. Stereogramy včetně paralelizace 

s tektonickými fázemi nalezenými ve vulkanitech v oblasti Lądek Zdrój – Lutynia pro fáze nalezené na 

lokalitě BF1 je uvedena na Obr. 5-4. 

Tekt. 

fáze 

dle ROCK2014 dle FaultKin7 Φ n Q 
σ1 σ2 σ3 σ1 σ2 σ3 

Az. Skl. Az. Skl. Az. Skl. Az. Skl. Az. Skl. Az. Skl. 
BF1-f1 146 26 50 12 298 61 157 9 65 8 293 78 0.235 19/20 A/A 
BF1-f2 116 50 315 39 217 9 79 60 298 24 200 17 0.442 9/10 C/B 
BF1-f3 248 32 140 26 18 46 242 34 334 3 68 56 0.494 10/9 B/C 
BF2-e - - - - - - - - - - 32 ~20 - 26 - 
BF2-f1 67 26 215 60 330 14 76 32 269 57 170 6 0.191 19/18 A/A 
BF2-f2 30 18 289 29 147 55 60 9 324 35 161 53 0.362 7/7  C/C 

 

 

Tab. 4-1 Parametry nalezených tektonických fází na lokalitách BF1 a BF2. hlavní osy napětí: σ1 – maximální 
napětí, σ3 minimální napětí; Az. azimut (trend); Skl. – sklon (plunge); Φ – poměr napětí, Φ = (σ2- σ3)/(σ1- 
σ3); n – počet ohlazových ploch tvořících homogenní set tektonické fáze (ROCK2014/FaultKin7); Q – ukazatel 
kvality (ROCK2014/FaultKin7) určen na základě počtu ohlazových ploch, které tvoří set tektonické fáze:  
A – 15 a více (výborné), B – 10-14 (dobré), C – 4-9 (přiměřené), D – 4 (špatné) dle M. Coubala (et al. 2015) 
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4.5 Geofyzikální průzkum 

Geofyzikální průzkum probíhal ve zkoumaném území na několika lokalitách. Bylo využíváno 

metody elektro odporové tomografie (ERT, viz kap. 2.3.3). Dle autorů W. Walczaka (1954)  

a B. Dumanowského (1961) ad. protékal ještě v pliocénu sedlem Růženec (P1, P2, P3) paleotok BL.  

Cílem geofyzikálního průzkumu na této lokalitě bylo zjistit, zda se zde nenacházejí relikty případných 

sedimentů či fluviálních tvarů zanechaných paleotokem BL, který by toto hypotézu otestoval.  

Na lokalitě „Karkulka“ (P4) byla geofyzikálně řešena otázka, zda se v okolí rozvodního sedla nenacházejí 

zbytky sedimentárních těles, které by ukazovaly na rekonfiguraci říční sítě v horní části povodí,  

a dokládaly tak tektonickou aktivitu blízkého bělského zlomu, předkládanou autorem. Na 2 lokalitách 

v povodí řeky Bielawka (P5, P6) (levostranný přítok horního toku BL) a poblíž sedla „Karkulka“ (P7) byl 

sledován a ověřován průběh bělského zlomu a paralelních poruch a získávány informace o geometrii 

zlomu.  

Lokalita sedlo Růženec (583 m n.m., 50°24'12.273"N, 16°52'16.741"E) 

V prostoru sedla Růženec (lokalizace je uvedena na Obr. 1-2) byl proveden geofyzikální 

průzkum za účelem odhalení zbytků říčních sedimentů paleotoku BL v tomto prostoru. Sedlo Růženec 

(583 m) je vyvinuto mezi povodími vodních toků Orliczka na JJZ a bezejmenného levostranného přítoku 

Bílé vody na SSV. Výsledek několika elektro-odporových profilů včetně interpretace je uveden  

na Obr. 4-14.  Byly změřeny 3 paralelní profily ve vzdálenosti 100 m od sebe napříč údolími o délkách 

P1 - 395 m, P2 – 555 m a P3 – 395 m, s uspořádáním elektrod Wenner-Schlumberger a rozestupem 

elektrod 5 m (viz kap. 2.3.3). Výsledky ukazují, že sedlo je založeno na dosud neznámém zlomu směru 

SSV-JJZ. Hlavní zlom (Z1) odděluje javornický granodiorit na západní straně od sněžnických rul  

na východní straně (Cwojdziński 1977). Podružné subvertikální zlomy dále rozčleňují bloky těchto 

hornin na menší bloky. Javornický granodiorit v tomto místě tvoří konsolidovaný blok s poměrně 

vysokými odpory >3000 Ωm. Některé jeho části jsou více zvětralé či rozpukané, což se projevuje 

snížením měrného odporu. Kompaktní blok je přímo v sedle rozdělen na dva menší bloky, kdy východní 

blok je oproti západnímu mírně pokleslý a predisponuje tak tvar sedla Růženec. Blok je překryt 

svahovinami pocházejícími z okolních vyšších partií Borůvkové hory (899 m) a hory Javorník (768 m). 

Svahoviny v sedle vytvářejí poměrně mocnou akumulaci cca 10–15 m. Východní strana sedla je tvořena 

sněžnickými rulami, které tvoří bloky oddělené množstvím subvertikálních zlomů směru SSV-JJZ.  

Bloky sněžnických rul, pararul až žulorul dosahují měrného odporu >3000 Ωm, jsou však výrazně 

zvětralejší než javornický granodiorit. Sněžnické ruly zvětrávají a rozpadají se na jílové materiály, které 

mají výrazně menší měrný odpor v řádu 101 Ωm. Svahoviny jsou přímo v sedle zvodnělé (projevují se 

nižšími horninovými odpory) a zásobují vodou vodní toky Orliczku a bezejmenný přítok Bílé vody. 

Bohužel, s ohledem na velmi proměnlivé odpory a mocnost svahovin, nebylo možné jednoznačně určit, 
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zda se mezi vrstvou svahovin a blokem hornin nenacházejí zbytky štěrkopískových sedimentů 

paleotoku BL. Ty by se projevovaly jako čočky s měrným odporem mezi 200-500 Ωm, pokud by byly 

zvodnělé (výskyt přímo v sedle) či odpory 500-1000 Ωm, pokud by zvodnělé nebyly (na svazích).  

Na Obr. 4-14 jsou označena místa, kde by se zbytky říčních štěrků mohly vyskytovat (FŠ?). 

 

Obr. 4-14 Série paralelních ERT profilů P1, P2 a P3 v okolí sedla Růženec, lokalizace je uvedena  
na Obr. 1-2. 

Lokalita sedlo „Karkulka“ (863 m n.m., 50°15'4.897"N, 17°0'25.131"E) 

Lokalita „Karkulka“ se nachází v sedle hlavního hřebene Rychlebských hor mezi vrcholy 

Pasieczna / Karkulka (927 m) a Klínový vrch (891 m). Jedná se o místo, kde předpokládám mladou 

rekonfiguraci říční sítě v důsledku aktivity blízkého bělského zlomu (BZ, více viz kap. 5.1.1). Potvrzením 

předpokladu by bylo nalezení starších fluviálních sedimentů v prostoru sedla a blízkého okolí,  

proto zde byl proveden geofyzikální průzkum metodou ERT (P4) s délkou profilu 595 m, rozestupem 

elektrod 5 m elektrodovým uspořádáním Wenner-Schlumberger, který byl veden přímo po hřebeni. 

Výsledky elektro-odporového měření ukazuje obrázek 4-15. Geofyzikální průzkum ukázal, že sedlo je 
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zde pravděpodobně založeno na jednom ze zlomů ze zóny BZ. Geologická situace je v místě poměrně 

komplikovaná, neboť se zde střídají pruhy různě odolných a zvětralých metamorfitů, jako jsou 

amfibolity, amfibolitové břidlice, ruly a pararuly (Cymerman a Cwojdziński 1984). Lze vidět, že se jedná 

o blokovou stavbu různě velkých, různě zvětralých horninových bloků, které jsou od sebe odděleny 

zlomy nebo zónami drcení. Na povrchu jsou bloky kryty relativně málo vodivými zahliněnými  

a zasucenými svahovinami s mocnostmi ~0-10 m. V sedle je patrný relativně vodivý horizont podzemní 

vody, který by mohl odpovídat hledaným říčním štěrkům (FŠ?). Z geofyzikálního profilu však nelze 

fluviální sedimenty jednoznačně prokázat. 

 

Obr 4-15 ERT profil P4 vedených sedlem mezi vrcholy Pasieczna / Karkulka (927 m) a Klínový vrch  
(891 m), lokalizace profilu je uvedena na Obr. 1-2 a Obr. 5-2. 

Lokality podél bělského zlomu 

Lokality se nacházejí v povodí řeky Bielawky (levostranného přítoku BL) a jedna lokalita poblíž 

sedla „Karkulka“ v povodí Stříbrného p. Byla opět použita metoda ERT s délkou profilu P5 - 395 m,  

P6 – 395 m a P7 – 315 m a s rozestupem elektrod na všech profilech 5 m a elektrodovým uspořádáním 

Wenner-Schlumberger. BZ byl na všech profilech zachycen jako výrazně vodivá zóna s měrným 

odporem v řádu 101 Ωm s šířkou cca 100 m. Skládá se pravděpodobně z několika jednotlivých zlomů, 

které utvářejí zlomovou zónu. Některé z nich pravděpodobně zasahují až do povrchové vrstvy (více viz 

kap. 5.1.1). Ve všech případech zlom odděluje na obou stranách velmi podobné horniny (sněžnické 

ruly, amfibolity; Cymerman a Cwojdziński 1984), které zvětrávají na jílové částice (proto je 

pravděpodobně zlomová zóna elektricky vodivá), navíc je zóna dle projevů na povrchu silně zvodnělá. 

Z měření bylo určeno, že BZ je subvertikální struktura se směrem zapadání k SSV pod úhlem  

cca 70°-80°. Zóna je dále doprovázena dalšími subparalelními subvertikálními menšími zlomy, které 

rozčleňují kompaktní horninu sněžnických rul až amfibolitů na menší bloky. Povrch je kryt 

svahovinovým pokryvem zasucených hlín, který dosahuje mocnosti od 0 do cca 15 m. Na profilu P6 

byly také zachyceny v SSV části fluviální sedimenty říční terasy BL kryté svahovinami (Obr. 4-16). 
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Obr. 4-16 Série ERT profilů P5, P6 a P7 vedených kolmo na bělský zlom (BZ), lokalizace profilů je 
uvedena na Obr. 1-2 a Obr. 5-2. 
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5 Model časoprostorového vývoje povodí řeky Biala Lądecka v kenozoiku 

5.1 Tektonická aktivita a paleohydrografické změny v povodí BL 

 Tato kapitola obsahuje diskusi výsledků z kapitol 3 a 4, společně s výsledky jednotlivých analýz. 

Uvádí z nich vyplývající vývoj povodí a známé i nově navržené paleohydrografické změny rozdělené do 

podkapitol dle jednotlivých částí povodí Bialy Lądecke (BL).  

5.1.1 Tektonická aktivita a paleohydrografické změny v oblasti horního toku BL 

 První místo, kde mohlo dojít k paleohydrografické změně (Obr. 5-1 ❾, 5-13.D ❾),  

lze pozorovat na horním toku BL po cca 500 m, kdy tok mění náhle směr toku z jz. na s. V ohybu se 

nalézá na levé straně erozní zářez původního opuštěného údolí, který naznačuje, že vodní tok mohl 

původně směřovat méně komplikovanou cestou dále k jz. do povodí Andělského či Kunčického potoka. 

Teprve později mohl být načepován zpětnou erozí od S a být tak připojen k povodí BL. V místě se však 

nedochovaly žádné fluviální sedimenty, které by tento předpoklad dokládaly. Rekonfigurace říční sítě 

zde může souviset s recentní aktivitou zlomu F2 (Uskok Iwininy; Kasza 1964, Obr. 5-1) směru S-J, který 

vodní tok dále k S sleduje a postupně se rychle zařezává do kaňonovitého údolí.  

 Dalším místem, kde mohlo dojít k nedávné rekonfiguraci říční sítě, se nachází na 4,5. říčním km 

v sedle „Karkulka“ mezi vrcholy Pasieczna / Karkulka (927 m) a Klínový vrch (891 m). Jedná se o místo, 

kde předpokládám mladou rekonfiguraci říční sítě v důsledku aktivity blízkého bělského zlomu 

(Stemberk jr. et al. 2017). Je pravděpodobné, že původně vodní paleotok BL protékal v místě sedla  

do povodí Stříbrného potoka (Obr. 5-1 ❺, 5-13.D ❺). Svědčí pro to zejména série pravoúhlých ohybů 

řeky BL na říčním km 4,5 k SZ a na km 6 k SV, dále relativně výrazně hlubší údolí bezejmenného 

levostranného přítoku Stříbrného potoka za rozvodním hřebenem. Podobné pravoúhlé ohyby údolí lze 

pozorovat také na Stříbrném potoce. V neposlední řadě pro předpoklad svědčí také výrazná asymetrie 

povodí BL v tomto místě a malý výškový rozdíl mezi řekou a sedlem, který činí pouze ~50 m. 

Rekonfigurace říční sítě pravděpodobně úzce souvisí s tektonickou aktivitou BZ, který v místě sedla 

rozvodní hřeben překračuje a údolí BL jej dále k SZ sleduje. Přímo v sedle byl proveden geofyzikální 

průzkum (viz kap. 4.3.2), který však dostatečně neprokázal přítomnost hledaných zbytků fluviálních 

sedimentů. Dle výšky rozvodního sedla nad současným tokem soudím, že k rekonfiguraci mohlo dojít 

během zdvihu hlavního hřebene RH v průběhu valašské tektonické fáze na přelomu pliocénu  

a pleistocénu nebo až v průběhu pleistocénu. 
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Obr. 5-1 Předpokládané paleohydrografické změny ❺ a ❾ v horní části povodí BL. Červená šipka – 
předpokládaný směr paleotoku; modrá šipka – směr současného toku; čerchovaná čára – státní hranice 
ČR/PL; oranžová čára – zlom. Umístění výřezu reliéfové mapy je uvedeno na Obr. 1-2. 

Nejdůležitější strukturou, která ovlivnila a dodnes formuje povodí BL, je bezesporu bělský zlom 

(BZ). V oblasti horního povodí BL a povodí vodního toku Bielawky je morfologicky velmi výrazný  

a patrný z DMR (viz Obr. 5-2). V rámci mapování byly objeveny drobné sinistrální posuny (offsety) 
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malých vodních toků, které zlom přetékají napříč. Je však nutné podoktnout, že při analyzování směrů 

offsetů údolí, byly tyto offsety zaznamenány u různých toků oběma směry. Tento jev byl pozorována 

také v zóně okrajového sudetského zlomu při sz. úpatí Rychlebských hor (RH), kde jsou údolí ústící 

z vyššího reliéfu RH na Hoštický úpatní stupeň v rámci Javornického výběžku také horizontálně 

posunuta často oběma směry (Štěpančíková a Stemberk 2016). Jako pravděpodobnou příčinu spatřuji 

ve střídání napjatostních stavů (switching), kdy se zlomy sudetských směrů mohou během působení 

různých napjatostních polí v různých obdobích pohybovat sinistrálně, jindy dextrálně. Také orientace 

současného napjatostního pole, které vykazuje střídání komprese ve směru SZ-JV a SSV-JJZ, může 

způsobovat na takto orientovaných zlomech různé smysly pohybu. Drobné toky v zóně BZ nemají často 

vyvinut údolní erozní zářez a tečou v úrovni svahu, z čehož lze usuzovat, že jsou velmi mladé 

(pleistocenní). Pokud jsou tato mladá koryta v místě přechodu přes BZ horizontálně posunuta,  

musí být velmi mladá také aktivita BZ. Naopak zlom F3, patřící do zóny bělského zlomu, vykazuje spíše 

dextrální posuny údolí, které jsou znatelné na větších (starších) vodních tocích Bielawka, Morawski p., 

Czarny p. i LB (Obr. 5-2). Lze předpokládat, že horizontální pohyby na tomto zlomu jsou tak starší než 

výše uvedené pohyby sinistrální. Na zlomu F3 dochází také k vertikálním pohybům, kdy dochází  

ke zdvihu jz. položeného bloku Polské hory vůči sv. položenému bloku, což se projevuje zvýšenou erozí 

(prohloubené erozní rýhy na Obr. 5-15) v rámci jz. bloku Polské hory. O recentní aktivitě BZ svědčí také 

sesuv (Obr. 5-3) v povodí vodního toku Bielawka, jehož odlučná stěna je predisponována přímo BZ.  
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Obr. 5-2 Reliéfová mapa se zaznačeným průběhem Bělského zlomu v oblasti Bielice, se zaznačenými 
lokalitami geofyzikálního průzkumu (P4, P5, P6, P7), strukturně-geologického výzkumu (BF1, BF2)  
a pozorovanými mladými horizontálními posuny říčních koryt. Bílé šipky ukazují průběh BZ  
a zlomu F3; černé šipky naznačují předpokládaný smysl pohybu na zlomu dokládaný posunem říčních 
koryt; modré šipky ukazují směry odvodnění. Lokalizace mapového výřezu je uvedena na Obr. 1-3. 
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Obr. 5-3 Sesuv v povodí vodního toku Bielawka (lokalizace je uvedena na Obr. 5-2). Odlučná oblast 
sesuvu je založena na bělského zlomu. 

Výsledky strukturně-geologické analýzy, konkrétně paleostresové analýzy prováděné přímo 

v zóně BZ, odhalila na lokalitách BF1 a BF2 střídání několika tektonických fází. Jelikož stáří těchto fází 

lze určit pouze pomocí superpozice striací na ohlazových plochách, což ale vzhledem k malému počtu 

takto nalezených ohlazů není příliš přesné, byly nalezené tektonické fáze porovnány a paralelizovány 

na základě podobnosti orientace hlavních os napětí s tektonickými fázemi v datovaných vulkanitech 

v oblasti Lądek Zdrój – Lutyni (kapitola 3.2). Výsledky paralelizace tektonických fází je uveden  

na Obr. 5-4.  
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Obr. 5-4 Paralelizace tektonických fází nalezených na lokalitách BF1 a BF2 s tektonickými fázemi 
nalezenými ve vulkanických horninách v oblasti Lądek Zdrój – Lutynia. Více jsou jednotlivé fáze 
popsány v kap. 4.4 a Tab. 4-1. 
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Fáze BF-f1 se svými parametry (viz Tab. 4-1) jednoznačně blíží k tektonické fázi PPB zachycené 

ve vulkanitech v oblasti Lądek Zdrój – Lutynia. Orientace hlavních napěťových os je podobná, σ3 má 

však poněkud větší sklon. Lze předpokládat transtenzní charakter napjatostního pole, pravděpodobně 

s mírně dominantní kompresí. Tektonická fáze PPB, se kterou tuto fázi paralelizuji, působila  

ve vulkanických horninách v oblasti Lądek Zdrój – Lutynia v období mezi 5,46 a 4,56 Ma, proto také 

působení této fáze na základě paralelizace kladu do tohoto období. Napjatostní stav pravděpodobně 

způsoboval v zóně bělského zlomu pravostranné šikmé přesmyky, kdy ssv. blok se zpětně nasouval  

na podložní jjz. blok, což dokládají striace nalezené na ohlazových plochách. V horninách poblíž BZ byly 

také nalezeny výrazné zóny drcení a rovněž striace na ohlazových plochách jsou velmi výrazné,  

což svědčí jednak o dlouhodobějším působení tohoto tlakového pole a o jeho velké intenzitě.  

Během této fáze tak mohlo docházet k výzdvihu Rychlebských a Bělských hor podél ZSZ-VJV až SZ-JV 

orientovaných zlomových struktur. Při studiu ohlazů na výchozech bylo pozorováno, že vrcholy skalních 

věží jsou porušeny ohlazovou plochou velkých rozměrů, která je paralelní s BZ, avšak má výrazně menší 

sklon okolo 30° k SSV. Poté, co se výzdvih zastavil, následovalo období relaxace, kdy začala dominovat 

extenze směru ~SV-JZ, čemuž odpovídá fáze PPC působící v období mezi 4,56 Ma a 3,83 Ma 

dokumentovaná ve vulkanitech v oblasti Lądek Zdrój – Lutynia. V zóně bělského zlomu se extenzní fáze 

projevila jako tektonická fáze BF1-f2, oproti PPC má ale poněkud strměji ukloněnou hlavní napjatostní 

osu σ1. Striace pocházející z této fáze jsou velmi výrazné. Tektonická fáze pravděpodobně způsobovala 

dextrální pohyby segmentů BZ směru 130°. Segmenty orientované více k SZ-JV byly extenzně otevírané, 

o čemž svědčí otevřené pukliny směru 120°-130°, z nichž některé jsou průběžné přes celý skalní výchoz 

a jsou často vyplněny kataklazovanou vrstvou horniny o tloušťce 1-3 cm. Otevřené pukliny také často 

vytvářejí systém protiklonných puklin stejného směru, ale opačného zapadání. Dnes je řada puklin dále 

gravitačně rozvolňována ve směru spádnice k 230°. Tektonickou fázi BF1-f3 lze na základě parametrů 

paralelizovat s fází PPD nalezenou ve vulkanických horninách, která je mladší než 3,83 Ma. Oproti 

předchozí fázi, tektonická fáze BF1-f3 zanechala na plochách slabé striace, což může být způsobeno 

tím, že tato fáze prakticky BZ neoživovala, (viz Obr. 5-14) mohla být slabší a také působit kratší dobu. 

Nejstarší odhalenou tektonickou fází na lokalitě BF2 je extenzní fáze BF2-e, která byla na základě 

otevřených tahových puklin směru 150°-170° paralelizována s tektonickou fází PPC ve vulkanitech. Tyto 

tahové pukliny vznikaly pravděpodobně díky extenznímu režimu směru ~68°. Tahové pukliny jsou často 

průběžné přes celý výchoz, dnes jsou otevřené i několik cm a jsou nadále otevírány gravitačně po 

spádnici ve směru k 200°. Tektonické fáze BF2-f1 a BF2-f2 se jednoznačně podobají tektonické fázi PPD 

zachycené ve vulkanitech (<3,83 Ma). Jedná se pravděpodobně o variaci téhož napjatostního pole, 

které je však poněkud rotované vůči PPD. Přestože fáze PPD v zóně BZ žádné segmenty pravděpodobně 

neoživovala, byly na této lokalitě oživovány plochy, na nichž byly zanechány striace, které jsou 

k průběhu BZ takřka kolmé. Na základě superpozice striací na ohlazových plochách je navíc tektonická 
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fáze BF2-f2 prokazatelně mladší než BF2-f1. Předchozí tektonická fáze PPA, o které předpokládáme, že 

byla velmi silnou, nebyla na lokalitách BF1 a BF2 nalezena. Pravděpodobnou příčinou je, že působení 

tohoto napjatostního stavu mohlo v zóně bělského zlomu způsobovat převážně dilaci (otevírání), která 

zanechala na ohlazových plochách velmi malý počet striací, pokud vůbec nějaké. Také další tektonické 

fáze PPE a PPF nebyly na lokalitách BF1 a BF2 nalezeny. Je tak proto, že zřejmě tyto fáze prakticky vůbec 

zónu BZ neoživovaly (Obr. 5-14). Mladší fáze se také nemusely projevit tvorbou striací na ohlazových 

plochách, neboť se skalní výchoz mohl dostat do pozice blízko povrchu nebo přímo na povrchu, kde 

nedochází (nebo jen omezeně) k přenosu tlaku. Dochází tak i vlivem exogenních činitelů k otevírání 

ruptur a tím pádem k absenci striací na ohlazových plochách.  Stejně je tomu v případě působení 

recentního napjatostního pole fází PPGa-PPGe, zachycených v Dědičné štole na Travné (článek  

v kap. 3.4), které zde nejsou na ohlazových plochách zaznamenány (srov. Vojtko et al. 2008). 

Geofyzikální průzkum na lokalitách podél BZ (kap. 4.5) potvrzuje, že se jedná spíše o zlomovou 

zónu několika subparalelních zlomů Na geofyzikálních profilech P5, P6 a P7 (Obr. 4.16) BZ odděluje  

na obou stranách velmi podobné horniny (sněžnické ruly, amfibolity), které zvětrávají na jílové částice. 

Tento fakt pravděpodobně způsobuje, že se zlomová zóna jeví jako velmi vodivá, navíc je zóna dle 

projevů na povrchu silně zvodnělá. Z geofyzikálních měření bylo určeno, že BZ je subvertikální struktura 

se směrem zapadání k SSV pod úhlem cca 70°-80°. Zóna je dále doprovázena dalšími drobnými 

subparalelními subvertikálními zlomy, které rozčleňují kompaktní horninu sněžnických rul až amfibolitů 

na menší bloky. 

Přestože přímo v zóně BZ není v recentní době registrována zemětřesná aktivita, dochází 

v oblasti mezi městy Jeseník a Lądek Zdrój dle makroseismických map (Kozák 2015) k zesilování účinků 

vzdálených zemětřesení a deformaci izoseist ve směru SZ-JV.  Tento fakt svědčí o hlubokém založení 

BZ a jeho regionální důležitosti. 

5.1.2 Tektonická aktivita a paleohydrografické změny v oblasti středního toku BL a dolního toku 
Morawky 

Další paleohydrografická změna se odehrála pravděpodobně také v místě, kde do BL  

na 14. říčním km přitéká pravostranný přítok Kobylica (Obr. 5-13.B ❹). Nelze vyloučit, že původně 

levostranný přítok Kobylica byl dříve součástí horního povodí Vojtovického potoka (Obr. 5-5). Tato část 

povodí BL tak byla zřejmě odvodňována k S či SV méně komplikovanou cestou napříč hlavním 

hřebenem RH v místě dnešního sedla Hraničky / Przełęcz Gierałtowska (683 m). Pro oprávněnost této 

domněnky svědčí zejména rozvětvenost říční sítě povodí toku Kobylica a také vyvinutější  

a prohloubené údolí, což poukazuje na jeho větší stáří. Při soutoku vodních toků Kobylica a BL navíc 

přitéká pravostranný přítok „S“, který patří mezi nejdelší pravostranné přítoky BL v této oblasti. 
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Rekonfigurace říční sítě by pak mohla souviset s aktivitou zlomů F12, M8 a M9 (Obr. 5-5) a také zlomu 

Vojtovického potoka (viz Stemberk jr. 2011, Ivan 1966) za rozvodním hřebenem a dále také s vývojem 

Hřibovské kotlinovité sníženiny (viz dále). Dalšími doklady svědčícími pro oprávněnost rekonfigurace 

říční sítě je také značná hloubka údolí (230-250 m) Vojtovického p. již od pramenné oblasti od sedla 

Hraničky, což může svědčit o tom, že údolí je starší. Sedlo Hraničky se navíc nachází cca 70 m nad 

současným tokem BL. Navíc se při vyústění Vojtovického p. do ploššího reliéfu tzv. Vojtovického 

úpatního stupně poblíž okrajového sudetského zlomu (OSZ) nachází plošně rozsáhlý aluviální kužel 

(Obr. 5-5), který zde způsobuje bifurkaci Vojtovického p. a Mlýnského p. popsanou v A. Ivanem (1966) 

a J. Stemberkem jr. (2011). Štěrky tohoto kužele jsou zaznačeny již v geologické mapě od autorů  

L. Finkha a G. Götzingera (1931).  

 

 

 

Obr. 5-5 Předpokládané paleohydrografické změny ❹ ve střední části povodí BL. Červená šipka – 
předpokládaný směr paleotoku; modrá šipka – směr současného toku; čerchovaná čára – státní 
hranice ČR/PL; oranžová čára – zlom / morfolineament; zelený polygon – aluviální kužel; OSZ – 
okrajový sudetský zlom; HKS – Hřibovská kotlinovité sníženina; VÚS – Vojtovický úpatní stupeň. 
Umístění výřezu reliéfové mapy je uvedeno na Obr. 1-2. 
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Obr. 5-6 Sedlo Hraničky / Przełęcz Gierałtowska (683 m). Sníženina uprostřed představuje 
předpokládané staré údolí paleotoku BL, který sedlem protékal do povodí Vojtovického p. (vlevo). 
Dnešní BL protéká údolím při úpatí pohoří Góry Bialskie v pozadí. 

Podélný profil Vojtovického p. je také poměrně nevyrovnaný, nenabývá navíc typicky 

konkávního tvaru, ale spíše rovné rozkolísané křivky (viz Stemberk jr. 2011). Aby bylo možné doložit 

rekonfiguraci říční sítě na této lokalitě, musely by být nalezeny během dalších výzkumů zbytky 

fluviálních sedimentů v prostoru sedla Hraničky. 

Nejdůležitější tektonickou strukturou v oblasti středního toku BL je Hřibovská kotlinovitá 

sníženina (HKS na Obr. 1-3 a Obr. 5-5). Projevuje se jako až 3 km široká sníženina v příčném profilu 

s nevýrazným okrajovým omezením. Nachází se mezi obcemi Stronie Śląskie, Młynowiec a Stary 

Gierałtów směrem k JZ (na polské straně) a obcemi Nové Vilémovice, Hřibová a Uhelná (na české 

straně) směrem k SV. V sv. části je protékána vodními toky Račí p. a Červený / Hlučný p., které jsou do 

dna sníženiny zaříznuté, směrem k OSZ výrazně se prohlubujícími kaňonovitými údolími. Dno sníženiny 

je zde ukloněno mírně k SV a směrem k OSZ diverguje vzhledem ke dnům údolí. V jz. části je HKS 

protékána tokem BL mezi obcemi Stary Gierałtów a Stronie Śląskie, kde přítomnost HKS 

pravděpodobně predisponuje pravoúhlý ohyb BL u obce Stary Gierałtów směrem k JZ. Oproti 

Travenské kotlinovité sníženině (kapitola 5.1.3 dále) nejsou na okrajích HKS v literatuře dokládány 

žádné zlomy, z morfologie zde nebylo možné vypozorovat ani jakékoli morfolineamenty, které by 

mohly být považovány za předpokládané zlomy. A. Ivan (1966) předpokládá, stejně jako v případě 
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Travenské kotlinovité sníženiny (TKS), tektonický původ HKS. Dle morfologických projevů a 

geomorfologických analýz, HKS vykazuje spíše rysy staré tektonické struktury, recentně jen velmi málo 

aktivní. HKS je však dále vnitřně rozčleněna několika příčnými zlomy směru ~S-J, které mohly být 

oživovány během tektonických fází PPD a PPF působících na přelomu pliocénu a kvartéru, a dále zlomy 

orientovanými ~SZ-JV, které mohly být oživovány během PPA na přelomu svrchního miocénu a 

pliocénu, a také recentně také během fází PPGb a PPGc (Obr. 5-14). Tyto recentní pohyby však 

pravděpodobně nebyly příliš intenzivní a pouze slabě modifikovaly morfologické rysy HKS. Založení a 

utvoření struktury HKS tak musí být starší než svrchní miocén. Zlomové struktury směru ~SV-JZ, které 

dodnes nejsou známé a budou tvořit okraje HKS, budou pravděpodobně variského původu.  

S aktivitou zlomů v rámci HKS během pliocénu jsou patrně spojeny také paleohydrografické 

změny BL na 17. říčním kilometru (Obr. 5-8 ❻, Obr. 5-13.D ❻). Údolí BL se v místě, kde přitéká do 

HKS rozšiřuje, v příčném profilu nabývá úvalovitého až neckovitého tvaru (Obr. 4-9.C). Lze také 

pozorovat větší plošný rozsah dochovaných říčních teras. Paleohydrografická změna toku BL se 

odehrála pravděpodobně v místě, kde přitéká pravostranný přítok Pląsawa. Ve výšce cca 50 m nad 

současným tokem se nachází staré opuštěné údolí. Během geomorfologického mapování zde byly 

nalezeny v malém množství zbytky říčních štěrků. Analýza reliéfu na základě DMR ukazuje na široká 

údolní dna v příčném profilu tvaru U. Dnes toto staré údolí využívají pouze mladé krátké konsekventní 

vodní toky, které jej nemohly vytvořit. Dalším dokladem paleohydrografické změny je také pravoúhlý 

ohyb údolí BL cca 500 m po soutoku s přítokem Pląsawa. Dle pozice nad současným tokem BL zde řeka 

protékala naposledy pravděpodobně na konci rhodanské tektonické fáze ve spodním pliocénu.  

Během této fáze docházelo ke zdvihu hlavního hřebene RH, a tím ke stočení toku k JZ a vytvoření 

průlomového údolí (Obr. 5-8, Obr. 5-13.D). K vytvoření průlomu přispěla bezpochyby také zpětná eroze 

bezejmenného toku, který zpětně načepoval povodí BL do povodí řeky Morawky. Paleohydrografická 

změna zde souvisí pravděpodobně s aktivitou zlomů F4, F38, morfolineamentů M21 a M22, aktivitou 

v HKS a velmi pravděpodobně také s aktivitou blízké zóny BZ. 

Tvar povodí BL je na horním a středním toku velmi asymetrický. Morfometrický index asymetrie 

povodí (Keller a Pinter 2002) nabývá extrémní hodnoty AF = 31,5 %. Tento jev je způsoben 

pravděpodobně tím, že je území tvořeno několika bloky, které jsou od sebe odděleny známými nebo 

dosud neobjevenými zlomy. První skupinu bloků představují ty, které prodělaly největší zdvih. 

Relativně nejvíce vyzdviženými bloky jsou např. blok tvořící Góry Bialske (Czernica 1083 m), blok Smrku 

(1125 m), blok Polské hory (1106 m) a také blok Borůvkové hory (899 m; na dolním toku BL), blok 

Králického Sněžníku (1423 m; v povodí v. t. Kamienica a Kleśnica). Ve vrcholových partiích těchto bloků  

se nacházejí v různých úrovních staré paleogenní (?) zarovnané povrchy (viz kap. 1.5). Naopak pokleslé 

bloky se nacházejí v okolí Stronie Śląskie na soutoku řek BL a Morawky, v Hřibovské kotlinovité 
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sníženině (viz výše v této kapitole) a také v okolí obcí Radochów a Trzebieszowice, (viz Travenská 

kotlinovitá sníženina kap. 5.1.3). Výzdvih bloků probíhal v kompresním režimu po přesmykových 

zlomech sudetského směru zapadajících k ~SV, kdy jz. bloky byly podsunovány pod sv. bloky a ty tak 

byly na jz. straně vyzvedávány. Během následného extenzního režimu pak dochází k naklánění bloků 

směrem k SV za současného otevírání depresí mezi bloky, které byly následně využívány říční sítí jako 

základy údolní sítě. Tento jev lze demonstrovat na příkladu sekvence bloku Polské hory, bloku tvořícího 

Góry Bialskie a bloku tvořícího hlavní hřeben RH (Obr. 5-7). Výzdvih a extenzní rozvolnění bloků se 

během pliocénu a kvartéru několikrát opakovalo. Výzdvih bloků hlavního hřebene mohl být započat již 

na přelomu miocénu a pliocénu (nebo již během miocénu), během tektonické fáze PPA a PPB  

(viz článek v kap. 3.2). Došlo k němu ale nejintenzivněji v oblasti hlavního hřebene RH – na bloku 

Borůvkové hory a také v oblasti bloků Smrku, Polské hory a Králického Sněžníku, které jsou dnes 

nejvyššími partiemi pohoří. Pliocenní extenzní napjatostní pole způsobovalo naklánění bloků k SV. Bylo 

však přerušeno krátkým obdobím komprese okolo 4 Ma (PPD), kdy došlo ke krátkodobému obnovení 

intenzivního výzdvihu. Následující extenzní tektonické fáze během konce pliocénu PPE a PPF způsobily 

pouze další naklánění bloků dále k SV. Valašská tektonická fáze během spodního pleistocénu způsobila 

opakovaně zdvih všech bloků a jejich ustavení do současné pozice. Výzdvih a naklánění bloků probíhá 

pravděpodobně dodnes, i když s menší intenzitou. Během působení PPGa (π1; viz článek v kap. 3.4), 

ale také PPGb a PPGc (π2) může docházet ke zdvihu všech výše uvedených bloků. Naopak k jejich 

extenznímu rozvolňování a naklánění dochází během působení PPGd a PPGe (τ1). Tento charakter 

recentních pohybů byl dokumentován také v oblasti Žulovské pahorkatiny v jeskyni Na Pomezí, kdy dle 

extenzometrických měření pomocí přístrojů TM-71 se jz. bloky tvořící RH podsouvají k SV a asymetricky 

vyzvedávají bloky Žulovské pahorkatiny na SV (Štěpančíková 2007a, Štěpančíková et al. 2008). 

 

 
Obr. 5-7 Blokdiagram ukazuje blokovou stavbu území středního a horního toku BL. Jednotlivé bloky 
jsou od sebe odděleny zlomy sudetského směru. Během působení komprese od ~J dochází 
k podsouvání j. bloků pod severní bloky, a tím pádem k jejich výzdvihu. Během extenzního režimu 
naopak dochází k naklánění bloků k SV a otevírání údolí mezi bloky;  – výrazný aluviální kužel, 

 – prohloubená erozní rýha.  
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Geomorfologický projev tohoto jevu lze vysledovat také na podélných a příčných údolních 

profilech. Na sv. straně jednotlivých bloků se nachází delší, vyvinutější říční síť (např. v.t. Bielawka, 

Kobylica, Račí p. ad.) s dlouhými zaříznutými vyvinutými údolími a s pozvolnějšími podélnými profily. 

Tato údolí jsou tak pravděpodobně relativně starší. Naopak na jz. straně bloků tečou pouze krátké 

vodní toky s málo vyvinutými údolími, s velkým sklonem, které často tečou v úrovni svahu bez 

znatelnějších údolních zářezů. Tato údolí tak musejí být poměrně mladá.  

• O výzdvihu a naklonění bloku Polské hory k SV svědčí především tato fakta: 

a) konvexní úseky podélných profilů vodních toků Dzialowy Spław, Jedlnik, Czarny p.  

a Morawski p. (Obr. 4-6.A), 

b) větší vodní toky se intenzivně zařezávají do prohloubených erozních rýh zejména v horních 

částech svých povodí, na menších tocích lze sledovat, že prohloubené erozní rýhy končí 

v místě, kde toky přetékají přes F3 (Obr. 5-7), 

c) rotaci bloku k SV dokládají krátké toky stékající z bloku na jz. straně, naopak dlouhý tok 

Bielawka stékající k SV. 

• O výzdvihu a naklonění bloku tvořícího Góry Bialskie k SV svědčí především: 

a) konvexní úseky podélných profilů údolími vodních toků A, B a Placznik, horní tok vodního 

toku Kobylica (Obr. 4-7.A), 

b) podélný profil vodního toku Placznik, který obsahuje dva konvexní úseky oddělené 

výrazným stupněm v místě přechodu přes M4 a F37 (Obr. 4-7.A), 

c) zvýšená eroze, konkrétně prohloubené erozní rýhy, v horních částech povodí vodních toků 

stékajících z bloku (Obr. 5-7), 

d) příčný profil údolím vodního toku Placznik, který stéká na jz. svahu bloku; lze usuzovat na 

etapovitý opakovaný výzdvih bloku, neboť dochází ke střídání úseků s příčným profilem 

tvaru V a U nezávisle na litologii, 

e) rotaci bloku k SV dokládají levostranné přítoky BL stékající z tohoto bloku k V, kdy směrem 

k soutoku BL a Kobylnice se vodní toky zkracují a mají méně a méně vyvinutá údolí, 

f) rotaci bloku k SV dokládají krátké toky stékající z bloku na jz. straně, naopak dlouhý tok 

Kobylica stékající k SV. 

• O výzdvihu a naklonění bloku hlavního hřebene RH k SV svědčí především: 

a) předpokládaná rekonfigurace říční sítě BL v místě sedla Karkulka do povodí Stříbrného p. 

(Obr. 5-1 ❺) v místě sedla Hraničky / Przełęcz Gierałtowska do povodí Vojtovického p. 

(Obr. 5-5 ❹), 

b) rotaci bloku k SV dokládají krátké toky stékající z bloku na jz. straně, naopak dlouhý tok 

Račího a Lánského p. k SV (Stemberk jr. 2011). 
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Vlastní extrémní asymetrie tvaru povodí horního a středního toku BL je pravděpodobně tedy 

způsobena tím, že BL využívá ke svému toku přirozené sníženiny mezi nakloněnými bloky. Jako 

levostranné přítoky přijímá delší starší toky stékající z nakláněných bloků k SV, zatímco jako 

pravostranné přítoky přijímá krátké svahové toky tekoucí po čelech nakláněných bloků. Asymetrie je 

tak způsobena tektonickými pohyby na zlomech oddělujících jednotlivé bloky a nakláněním těchto 

bloků k SV. Výzdvih boků tvořících hlavní hřeben RH způsobil zahrazení cesty paleotoku BL v prostoru 

sedel Karkulka a Hraničky. Asymetrie bloků byla založena pravděpodobně již na konci miocénu  

(nebo i dříve). 

5.1.3 Tektonická aktivita a paleohydrografické změny v oblasti středního toku BL od soutoku 
s tokem Morawka  

Další paleohydrografickou změnou menších rozměrů bylo opuštění původního údolí BL v 

oblasti mezi obcemi Stójków a Radochów. Dle geologických map (Cwojdziński 1977, 1981) se zde 

nacházejí v úrovni okolo 470 m n.m. polohy terciérních sedimentů. V místě, kde předpokládáme 

přeložení údolí na okraji obce Stójków, se dnešní tok BL zařezává do hluboce zaříznutého průlomového 

údolí. Údolí zde mění opakovaně směr sérií pravoúhlých ohybů. Ke změnám údolní sítě a jejímu 

překládání zde docházelo opakovaně v několika fázích, jak ukazuje plošně rozsáhlá akumulace 

terciérních fluviálních štěrků v povodí dnešního vodního toku Rudawky a bezejmenných vodních toků 

OO, PP a QQ. Nejstarší údolí (nejvýše položené) je označeno na Obr. 5-8 jako „původní tok“ okolo 

vrcholu Kierzna (570 m) v sedle Farna Lgota (548 m). Svědčí o tom zbytky terciérních sedimentů 

v horním povodí dnešního toku Rudawky. Níže položený výskyt terciérních sedimentů naznačuje 

přeložení údolí (Obr. 5-8 ❷ a Obr. 5-13.B ❷) mezi vrcholy Kierzna (570 m) a Radoszka (565 m). 

Paleotok označený na Obr. 5-8 ❸ a Obr. 5-13.C ❸) je pravděpodobně nejmladší, neboť se nachází 

nejníže nad současným tokem, dnes původní zbytek starého údolí využívá dolní tok Rudawky. Všechny 

tyto paleohydrografické změny pravděpodobně souvisí s aktivitou zlomu F5, a také předpokládaného 

zlomů (morfolineamentu) M20 směru ZSZ-VJV, oba patřící do zóny BZ. Aktivita těchto zlomových 

segmentů byla pravděpodobně dle strukturně-geologické analýzy největší v období působení 

tektonické fáze PPB mezi 5,46 a 4,56 Ma, ale také během PPF (<3,83 Ma). S ohledem na pozici 

sedimentů cca 40-80 m nad současným vodním tokem soudím, že k těmto rekonfiguracím došlo během 

rhodanské tektonické fáze. Nejmladší rekonfigurace pochází ze staršího pleistocénu, kdy tok BL vytvořil 

průlomové údolí mezi obcemi Stójków a Lądek Zdrój. Dle A. Sobczyka (et al. 2016) zde došlo ke zdvihu 

podél SZ-JV orientovaných zlomů zóny Lądek-Zdroj — Gierałtów (F4, F38 a M26). Výzkum terciérních 

sedimentů, jejich petrologická analýza a případné datování by mohlo přinést potvrzení, vyvrácení či 

upřesnění výše uvedených poznatků. 

 



86 
 

 

Obr. 5-8 Předpokládané paleohydrografické změny ❶❷❸ a ❻ v oblasti Karpno, Stójków, 
Radochów a Lądek Zdrój. Oranžové trojúhelníky označují lokality strukturně-geologického výzkumu 
(1) – lom Lutynia, (2) – Čedičový vrch, (3) – Szary Kamień, (4) – Czarne Urwisko; Černá kolečka 
označují paleohydrografické změny uvedené na Obr. 5-13; TKS – Travenské kotlinovité sníženina. 
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Obr. 5-9 Panoramatický pohled z lokality Szary Kamień 
s vyznačenými rekonfiguracemi říční sítě. Modrá čára 
ukazuje současný toky BL a Rudawky; oranžové čáry 
ukazují předpokládané paleotoky BL; PT – původní tok, 
Černá kolečka označují paleohydrografické změny 
uvedené na Obr. 5-13. 
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Nejvýznamnější paleohydrografická změna v rámci dolního povodí BL byla zmíněna již v dílech 

Behr et al. (1931), Walczak (1954, 1958), Theisseyre et al. (1960), Dumanowski (1961), Wroński (1974), 

Oberc a Dyjor (1969). Paleotok BL dle těchto autorů protékal ještě ve spodním pliocénu přes 

Rychlebské hory napříč přes dnešní sedlo Růženec (599 m) a ústil mezi obcemi Bílá Voda a Złoty Stok 

do Paczkówského příkopu jako pravostranný přítok řeky Nysy Kłodzke (Obr. 5-8 ❶ a Obr. 5-13.B ❶). 

Autoři tak usuzují na základě plošně rozsáhlé akumulace pliocenních fluviálních štěrků, které  

se nacházejí ve formě aluviálního kuželu při úpatí RH právě mezi obcemi Bílá Voda a Złoty Stok  

(Obr. 5-10.C, Oberc a Dyjor 1969). Apex tohoto kuželu se nachází při úpatí svahu na OSZ, kde však nyní 

vytékají z Rychlebských hor/Gór Złotych pouze malé vodní toky, které nemohly takto rozsáhlý kužel 

vytvořit. Při petrologickém rozboru fluviálních sedimentů zmíněného aluviálního kuželu  

(Finckh a Götzinger 1931) byly nalezeny úlomky grafiticko-kvarcitických břidlic, jejichž výchozy  

se nacházejí na jz. straně vrchů Javorník (768 m) a Jawornik Wielki (871 m) za hlavním hřebenem 

Rychlebských hor v  dnešním povodí vodního toku Orliczka, který je pravostranným přítokem dnešní 

BL. Zmíněné paleohydrografické změně se věnuje ve své práci také A. Ivan (1966), který si všímá také 

morfologicky výrazné změny směru současného toku BL v místě, kde od sedla Růženec přitéká 

pravostranný přítok Orliczka, který pravděpodobně sleduje původní údolí paleotoku BL. Svědčí o tom 

také v příčném profilu široké a hluboké údolí v. t. Orliczka. A. Ivan (1966) zdůvodňuje 

paleohydrografickou změnu mladými pohyby na bělovodském zlomu (BVF na Obr. 5-14). 

Geofyzikální průzkum provedený v sedle Růženec a jeho okolí (viz kap. 4.3.1) prokázal, že sedlo 

je založeno na dosud nedokumentovaných zlomech směru SSV-JJZ (na Obr. 4-14 označené jako Z1-Z5), 

které zde oddělují jednotlivé bloky hornin javornického granodioritu na Z a sněžnických rul na V.  

Tyto zlomy rozčleňují údolí vodního toku Orliczka jz. od sedla Růženec a údolí bezejmenného toku, 

levostranného přítoku Bílé vody na sv. straně, na různě zakleslé/zdvižené bloky, které v příčném profilu 

vytvářejí stupňovitý charakter. Bloky, které jsou zakleslejší než ostatní, jsou pokryty 10-15 m mocnou 

vrstvou svahovin (Obr. 4-14). Svahoviny jsou přímo v sedle zvodnělé (nižší odpory) a zásobují vodou 

pramenné oblasti vodních toků Orliczka k JJZ a bezejmenný přítok Bílé vody k SSZ. Bohužel, s ohledem 

na komplikovanou geologickou stavbu, různý stupeň zvětrání hornin a větší mocnosti svahovin, nebylo 

možné na základě geofyzikálního průzkumu jednoznačně určit, zda se mezi vrstvou svahovin a blokem 

hornin nenacházejí také zbytky štěrkopískových sedimentů paleotoku BL. Ty by se projevovaly jako 

čočky s měrným odporem mezi 200-500 Ωm, pokud by byly zvodnělé (výskyt přímo v sedle), či odpory 

500-1000 Ωm, pokud by zvodnělé nebyly (na svazích). Na Obr. 4-14 jsou popiskem „FŠ?“ označena 

místa, kde by se zbytky říčních štěrků mohly vyskytovat. Fluviální štěrky také mohly být zcela 

oderodovány díky zvýšené erozi během kvartéru. Oblast sedla Růženec byla navíc postiženo  

a modifikováno zásahem elsterského ledovce (Walczak 1956; Obr. 1-14.B). 
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Za relikt původního starého údolí BL (Obr. 5-13.B ❶) považuji suché slepé údolí, které se 

nachází cca 2 km na SSV od sedla Růženec v povodí Paseckého potoka (Stemberk jr. 2011). 

Paleohydrografické změny tak nemusely souviset pouze s pohyby na bělovodském zlomu, jak 

předpokládá A. Ivan (1966). Mohly být způsobeny také pohyby na SSV-JJZ zlomech objevených 

geofyzikálními měřeními. Tyto zlomy však nejsou vůči napjatostním poměrům v době přelomu 

miocénu a pliocénu vhodně orientovány. Rekonfiguraci říční sítě tak mohly způsobit také zlomy směru 

~SZ-JV, které mohly být v té době oživovány (tektonické fáze PPA, PPB, PPC, Obr. 5-14). Během 

tektonické fáze PPA (rhodanská tektonická fáze; 5,46 – 4,56 Ma, Obr. 6-1) docházelo k výzdvihu celých 

Sudetských pohoří, a tím pádem také k výzdvihu hlavního hřebene RH. Paleotok BL se pravděpodobně 

nestačil rychlému výzdvihu přizpůsobovat a vodní tok tak postupně opustil své původní údolí vedoucí 

napříč nynějším hlavním hřebenem RH. Dolní tok dnešní BL mezi soutokem s vodním tokem Orliczka  

a soutokem s Nysou Kłodskou (NK) tak musí být mladší. BL zde pravděpodobně využila dolní tok svého 

levostranného přítoku Konradowka u obce Radochów. Dle mapy W. Walczaka (1958) zde BL vytváří 

staré průlomové údolí. Původní rozvodí mezi povodím NK a povodím BL v této části pravděpodobně 

probíhalo po hřebeni mezi vrcholy Koleba (619 m) a Czierniak (591 m) mezi obcemi Trzebieszowice  

a Radochów. V novějších dílech, která se zabývají zejména výzkumem paleotoku NK (např. Dyjor 1995, 

Przybylski et al. 1998b), se již paleotok BL tekoucí napříč RH nevyskytuje.  
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Obr. 5-10 Paleotok BL napříč RH dle A: Behr et al. 1931, Walczak 1954; B: Wroński 1974; C: Oberc a 
Dyjor 1969. Červené ovály v části A a B znázorňují paleoúdolí BL napříč RH, v části C červený ovál 
označuje plošně rozsáhlý aluviální kužel v předpolí RH s uložený paleotokem BL, který obsahuje 
alochtonní materiál. 

Jednou z nejzajímavějších struktur v dolní části povodí BL je tzv. Travenská kotlinovitá 

sníženina (TKS; název dle A. Ivana 1966). Jedná se o strukturu směru VJV-ZSZ, která se rozprostírá  

od obce Trzebieszowice na JZ přes obce Radochów, Wójtówka, Lutynia, Travná, až k městu Javorník  

na SV. Dno sníženiny je v některých částech tvořeno mírně ukloněnými, málo zvlněnými plošinami, 

které představují starší sečný povrch. Do dna sníženiny jsou hluboce zařezána říční údolí. Návrh geneze 

C 

B A 
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TKS podal ve své práci A. Ivan (1966), který podává argumenty pro tektonický původ celé sníženiny 

v prostoru mezi obcemi Travná a Javorníkem (tj. na české straně). Sníženina je zde omezena 

subparalelními předpokládanými zlomy směru ZJZ-VJV (Skácel 1963), které omezují sníženinu 

ze severní i jižní strany a vytvářejí tak malý tektonický příkop. Jeho vznik je dle A. Ivana (1966) spjat 

s obnovením pohybů na starých variských tektonických zlomech. Tektonické založení TKS 

předpokládám ve své práci. Stemberk jr. (2011), kde jsou navrženy průběhy morfolineamentů,  

které TKS omezují a považuji je za předpokládané zlomy. Pro pokračující recentní tektonickou aktivitu 

TKS svědčí zejména zvýšená eroze v podobě prohloubených erozních rýh a strží. Na polské straně je 

průběh a stavba TKS komplikována množstvím zlomů SZ-JV až S-J, které společně s předpokládanými 

zlomy ZJZ-VSV dále rozčleňují reliéf do množství izolovaných bloků různě vyzdvižených či pokleslých. 

Zlomy oddělující jednotlivé bloky vytvářejí oslabené zóny, které jsou využívány říční sítí. Z tohoto 

důvodu patrně dochází k prudkým pravoúhlým ohybům říční sítě (např. vodní toky BB, HH, RR, 

Borowkowy p., Luta ad.; Obr. 1-3). V příčném profilu si TKS zachovává symetricky stupňovitý charakter, 

kdy lze sledovat mírně ukloněné, málo zvlněné plošiny, které vyznačují starší sečný povrch  

(obdobně jako na české straně). TKS překračuje hlavní hřeben RH v prostoru Travenského sedla / 

Przełęcz Lądecka (658 m; Obr. 1-3) do povodí vodního toku Luta. Vodní tok Luta protéká TKS napříč, 

z podélného profilu říčním údolím lze vidět stupně v místě, kde tok přechází přes morfolineamenty 

M29, M30 a M31 (Obr. 4-12.A). Také v příčném profilu (Obr. 4-12.F) lze vidět opakované změny  

ve tvaru údolí z ostře zaříznutého V na širší údolí tvaru spíše U. Dále k západu pokračuje TKS do povodí 

vodního toku Borowkowy potok. Ten na svém středním toku sleduje v úseku cca 2 km předpokládaný 

morfolineament M30, který tvoří v příčném profilu centrální část TKS. V místě, kde vodní tok přitéká 

k morfolineamentu M30, údolí ostře mění směr z jižního na západní. Na dolním toku pak TKS opouští 

opět pravoúhlým ohybem cca 1 km před soutokem s LB. TKS je dále k západu napříč protékána vodním 

tokem Orliczky. Je zde patrné výrazné snížení údolních svahů před soutokem s BL. Dále k Z je severní 

svah TKS pravděpodobně strukturně podmíněn střídáním různě odolných hornin (vápence, sněžnické 

ruly, slídnaté břidlice, granulity). TKS je na severní straně ohraničena skupinou subparalelních 

morfolineamentů směru ZJZ-VSV M30, M31 a M32. V celé délce TKS tyto morfolineamenty vytvářejí 

stupňovitý reliéf. Jižní strana TKS není morfologicky tolik výrazná. Tvoří ji pravděpodobně 

morfolineamenty M27, M28 a M29 a dále k Z sleduje jižní část TKS vodní tok BL, která zde sleduje část 

morfolineamentu M33. TKS je ukončena v pohoří Krowiarki, kde je přerušena kosými morfolineamenty 

M45 a M46. Široké údolí BL v prostoru u obce Trzebieszowice je pravděpodobně predisponováno 

přítomností TKS. V podélném profilu BL je patrné zvýšení spádu (Obr. 4-12.A) mezi říčními kilometry 

33 a 36, což je před přítokem do TKS mezi obcemi Radochów a Trzebieszowice. Stupňovitý jižní okraj 

TKS u obce Trzebieszowice představuje zbytek facetového svahu (Obr. 5-11). Ten vznikl 

pravděpodobně kombinací opakovaných vertikálních pohybů podél skupiny zlomů zóny BZ (F5, F39 
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a také M45 a M46) v kombinaci s říční erozí vodního toku BL, která protéká při úpatí,  

a také pohyby na jjz. straně pohoří Krowiarki podél zlomů zóny Krowiarki (KrF, Obr. 5-14.A).  

Lze zde nalézt až 5 generací trojúhelníkových facet, což odpovídá facetovému svahu na OSZ (Badura  

et al. 2003, 2007), kde docházelo k opakovaným pohybům od miocénu. 

 

Obr. 5-11 Facetový svah na ssz. svahu pohoří Krowiarki. 3x převýšeno. Facety jsou vyznačeny 
přerušovanou bílou čarou; TKS – Travenská kotlinovitá sníženina. 

Jako jeden z argumentů, který dle A. Ivana (1966) hovoří proti tektonickému založení TKS,  

je fakt, že sníženina je vyvinuta v méně odolných horninách travensko-lądeckého pásma a ohraničena 

odolnějšími sněžnickými rulami. V povodí vodního toku Borowkowy potok je ale TKS budována pouze 

odolnějšími sněžnickými rulami. Proto tento argument zamítám, neboť TKS se projevuje jako sníženina 

napříč geologickými jednotkami. Není podmíněna ani foliací metamorfovaných hornin, neboť ta je 

orientována kose na průběh TKS. Důležitost a tektonickou aktivitu TKS dokládá také přítomnost mio-

pliocenního stratovulkánu u obce Lutynia (Obr. 5-8). Ten je vyvinut při jižním okraji TKS, 

pravděpodobně v místě křížení zlomů SZ-JV směru (F6) s předpokládanými okrajovými zlomy TKS (M27, 

M28, M29). Mladé tektonické pohyby v okolí TKS dokládá i lávový proud u Zálesí (Čedičový vrch  

746 m; Obr. 5-8) patřící k tomuto stratovulkánu (stáří 5,46 Ma až 3,83 Ma; Birkenmajer et al. 2002,  

Cajz et al. 2012), který se však dnes vůči zdrojovému vulkánu nachází ve vyšší nadmořské výšce  

(Obr. 5-12). To lze považovat za důkaz výzdvihu hlavního hřebene RH postdatujícího vznik 

stratovulkánu. Také výsledky studia morfometrických ukazatelů asymetrie povodí vodního toku Luta 

(naklánění k JV) a Orliczka (naklánění k SZ; Sobczyk et al. 2016) naznačují výzdvih bloků Borůvkové hory 

(899 m). Z analýzy podélného profilu a příčných profilů vodního toku Luta (Obr. 4-12.A) vyplývá, že blok 
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Borůvkové hory byl pravděpodobně etapovitě vyzdvihován podél předpokládaných zlomů M29, M30 

a M31, kdy severní bloky byly vyzdvihovány více než jižní. Výzdvih hlavního hřebene RH dokládá také 

podélný profil v. t. Skrzynczana, který vykazuje na horním toku poměrně značný spád (Obr. 4-13.A), 

který se ostře mění v nadmořské výšce 500 m. 

 

Obr. 5-12 Lomený podélný profil jz. svahem hlavního hřebenu Rychlebských hor u města Lądek Zdrój. 
Žlutě jsou naznačeny pozice říčních teras vodních toků; černě jsou vyznačeny pozice zbytků lávových 
proudů (2, 3, 4) z vulkánu u obce Lutynia (1); modré šipky označují vodní toky. 

Recentní tektonickou aktivitu TKS dokládají také zvýšené hodnoty SL indexů v horním povodí 

vodního toku Luta (Obr. 4-12.C, Obr. 5-19.B). Segmenty morfolineamentů M29, M30, M31 a zlomů F6, 

F7 byly označeny na základě SL indexů za potenciálně aktivní (Obr. 5-20.A). Současná tektonická 

aktivita v rámci TKS je dnes sledována pomocí automatizovaných extenzometrů TM-71 v české části na 

lokalitě Dědičná štola – Travná. Výsledky těchto měření uvádí článek v kapitole 3.4. Parametry 

současného napjatostního pole umožňují během fází PPGb a PPGc pohyby na zlomech směru ~V-Z, 

které TKS ohraničují. Z uvedeného plyne, že založen TKS musí být starší než svrchnomiocénní. Na rozdíl 

od Hřibovské kotlinovité sníženiny ale pohyby na zlomech, které TKS utvářejí, pokračují dodnes, což je 

pravděpodobně příčinou její větší morfologické výraznosti a diferenciálnosti reliéfu. Je také možné, že 

v porovnání s HKS v rámci TKS byly pohyby intenzivnější a tím pádem je TKS výraznější. Zlomové 

struktury, které TKS utvářejí, mají pravděpodobně variský původ (viz např. Ivan 1966). 

Na lokalitě Szary Kamień (Obr. 5-8) se dle starších děl (Berger 1932, Walczak 1954) nacházejí 

v pozici cca 60 m nad současným tokem BL říční štěrky, které jsou překryté lávovým proudem stáří  

5,46 ± 0,23 Ma (Birkemajer et al. 2002). Původní díla z počátku a poloviny 20. století uváděla mylně 

kvartérní stáří tohoto lávového proudu. Tato lokalita je tak důležitou výškovou úrovní o známém stáří, 

která je řadou autorů nekriticky používána jako ukazatel hodnoty výzdvihu, hloubky eroze, stáří 
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jeskynních úrovní apod. Uvážíme-li mnoha autory předpokládaný výzdvih v období rhodanské  

a valašské tektonické fáze, který dosahoval až několika stovek m, je pozice takto starých říčních štěrků 

velmi nízko nad současným dnem údolí BL. V porovnání s pozicí nejvyšších pleistocenních říčních teras, 

která se nachází cca 25 m nad současným vodním tokem, se pozice terasy z období přelomu 

miocén/pliocén jeví velmi nízko. Současnou pozici lze vysvětlit několika možnostmi. Lokalita Szary 

Kamień se nachází na okraji TKS. Jedná se o malý tektonický příkop, jehož dno pravděpodobně 

prodělalo od období svrchního miocénu pokles. Pokles prodělal také blok, na němž se lokalita Szary 

Kamień nachází. Druhým vysvětlením by mohl být fakt, že největší výzdvih zaznamenaly pouze bloky 

hlavního hřebene RH. Lokalita Szary Kamień se však již nachází na bloku jz. okraje hlavního hřebene, 

který nemusel prodělat tak intenzivní zdvih. 

5.1.4 Tektonická aktivita a paleohydrografické změny v oblasti dolního toku BL 

 Tektonická aktivita na dolním toku BL úzce souvisí s tektonickou aktivitou v celé Kladské kotlině 

(Kotlina Kłodzka, KK). Vývoj KK započal pravděpodobně během období pozdní křídy, kdy začalo 

docházet k postupnému pomalému výzdvihu okolních horských hřbetů Krowiarek na severu, Masivu 

Śnieżnika (Králický Sněžník) na východě, Orlických hor a Gór Bystrzyckich na západě (Badura a Rauch 

2014). KK představuje vnitrohorskou sníženinu vyplněnou až 720 m mocnými cenomanskými, 

koniackýcmi a santonianskými marinními sedimenty (např. Teisseyre 1975, Kędzierski 2008). 

Cenomanská mořská transgrese vstoupila do oblasti od SZ a zalila tehdejší rovinatý reliéf  

(Don a Don 1960). Sedimenty, které byly mořem akumulovány, jsou tvořeny mělkomořskými 

kontinentálními sedimenty písků, jílů a slínů. Během tortonianu docházelo k subsidenci a prohlubování 

moře. Ve středním tortonianu pravděpodobně započal výzdvih okolních horských hřbetů, což dokládají 

vrstvy klastického materiálu. Pokles kotliny pokračoval s větší intenzitou zejména ve východní části, 

což vedlo k vytvoření asymetrie (Jerzykiewicz 1971). K ukončení subsidence kotliny došlo na konci 

koniaku. Mocnost křídových sedimentů v kotlině je variabilní od 400 do 900 m. Sedimentace v této 

oblasti probíhala pod značným vlivem tektonických pohybů (Don a Gotowała 2008). KK je rozčleněna 

množstvím zlomů, podél nichž docházelo k vertikálním pohybům, takže dnešní Kladská kotlina je spíše 

soubor několika izolovaných menších pánví (od severu k jihu jsou to páneve Krosnowice, Idzików, 

Gaworów a Pisary-Králíky). Vertikální pohyby na zlomech ohraničující KK na východní straně (zlom 

Krowiarki a zlom Wilkanówa) dosáhly dle různých autorů od 600 m (Don a Don 1960, Pachucki 1959) 

až 1600 m (Don a Gotowała 2008). Dle názorů S. Dyjora (1975) dosáhla amplituda výzdvihu masivu 

Králického Sněžníka, který započal v oligocénu, cca 500-1000 m. Tyto výškové rozdíly odvozují autoři 

od úrovní zarovnaných povrchů a výšky trojúhelníkových a trapezoidních facet vyvinutých na 

východním okrajovém svahu KK. Názory na vývoj KK však nejsou jednotné. Dle nejstarších děl  

(např. Cloos 1922) je vývoj KK podřízen extenzi v ose zdvihající se orlicko-sněžnické klenby.  
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Dle J. Skácela a S. Vosyky (1959) prodělala KK tektonický vývoj ve 3 fázích. Během období křídy vznikl 

prolom, jehož ohraničující zlomy byly aktivní od konce křídy do paleogénu. V poslední fázi během 

třetihor bylo území rozlámáno na menší bloky. Další autoři navrhují minimálně dvě fáze vývoje kotliny 

– gravitační subsidence vyvolaná extenzí metamorfního podloží během celkového zdvihu orlicko-

sněžnické klenby, která byla během křídy a paleogénu (lamarijská tektonická fáze) vystřídána 

kompresním režimem (Don a Don 1960, Don a Gotowała 2008). J. Wojewoda (1997) navrhuje 

multifázový vývoj od svrchní křídy spojený s oživováním poklesových zlomů s dextrální komponentou 

a s extenzním roztahováním metamorfního podloží pokračujícím až do neogénu. Dle J. Dona  

a R. Gotowały, (2008) zásadní roli při vývoji KK má tektonická aktivita zlomů Krowiarki a Wilkanów  

(Obr. 5-14), které oddělují křídovou výplň pánve od metamorfovaných hornin pohoří Krowiarki. Jedná 

se o poklesové zlomy (normal fault), místy však až přesmykové se sinistrálním smyslem pohybu. Na 

přelomu křídy a paleogénu došlo v důsledku laterální komprese k opačně orientovaným 

(přesmykovým) pohybům na těchto zlomech, což vedlo k nasunutí starších metamorfovaných hornin 

přes křídové sedimenty (Frąckiewicz 1965). Podle J. Badury a M. Rauch (2014) stupňovitý charakter 

podloží KK byl po výše zmíněné laterální kompresi modifikován SV-JZ orientovanou extenzí. Zatímco 

během paleogénu a spodního miocénu dominovala aktivita spíše zlomů orientovaných V-Z  

(Sroka 1997), během svrchního miocénu a pliocénu docházelo k inverzním pohybům podél zlomů 

směru ZSZ-VJV až SZ-JV, což zapříčinilo zdvih okrajů pánví až o 70 m a relativní pokles v centrální části 

KK. Tyto vertikální pohyby vyvolaly také lokální změny v říční síti na okrajích pánve, včetně povodí BL. 

V centrální části KK dochází od pliocénu do současnosti k subsidenci v řádu 0,01 mm/rok. Recentní 

poklesové pohyby jsou omezeny výhradně na pánev Krosnowice (Badura a Rauch 2014). Pokračující 

subsidence v oblasti KK je patrná také z mírné divergence říčních teras BL na dolním toku (Obr. 4-5.A) 

a je dokumentována také pomocí měření GPS (Cacoń et al. 1998, Jamroz 2008). 

 Zdvih pohoří Krowiarki, které oddělují dolní tok BL na sv. straně od KK na jz. straně, způsobil 

rekonfiguraci říční sítě v povodí BL v prostoru mezi obcemi Oldrzychowice Kłodzke a Nowy Waliszów 

(Obr. 5-13.D ❿). Na levém údolním svahu BL se nachází jeskyně Przy Torach (též nazývaná jaskynia  

s Otoczami; viz Obr. 1-7), kde byly nalezeny alochtonní křídové sedimenty pocházející z KK (Rogala  

et al. 1998). Tyto sedimenty musely být přineseny vodním tokem, který původně protékal pohořím 

Krowiarki napříč, pravděpodobně v místě bezejmenného sedla (510 m) mezi vrcholy Szicna Góra  

(577 m) a Modlisze (622 m) z povodí vodního toku Waliszowka Woda do povodí dnešního vodního toku 

Piotrówka a pokračoval dále k S před nízké sedlo Romanowska (438 m) přímo do BL. Dnešní výškový 

rozdíl mezi oběma údolími činí cca 60 m. W. Rogala (et al. 1998) a. Sobczyk (et al. 2016) předpokládají 

rekonfiguraci říční sítě na přelomu pliocénu a pleistocénu. Morfometrické ukazatele dle A. Sobczyka 

(et al. 2016) ukazují také na zdvih této části pohoří Krowiarki podél zlomu Waliszówa, který patří do 
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zóny zlomu Krowiarki (KrF; Obr. 5-14.A) a naklánění povodí směrem k SV. Tomu odpovídá také 

asymetrie povodí, kdy vodní tok Piotrówka přibírá v podstatě veškeré přítoky pouze zleva.  

Výzdvih v řádu několika desítek metrů za kvartér předpokládá také J. Badura and M. Rauch (2014).  

Na základě výškového rozdílu mezi jednotlivými údolími a pro zdvih Krowiarek příhodně orientovaným 

napjatostním polem soudím, že k rekonfiguraci došlo na počátku valašské tektonické fáze na přelomu 

pliocénu a pleistocénu nebo během spodním pleistocénu. Výzdvih pohoří Krowiarki pak musel 

dosáhnout od počátku kvartéru až dosud několik desítek metrů (Badura a Rauch 2014).  

 Dolní tok BL byl dále během pleistocénu ovlivněn elsterskými zaledněními, které dvakrát 

dosáhlo až na dolní tok BL. Ledovec opakovaně sahal až do prostoru mezi obcemi Krosnowice, 

Trzebieszowice, Skrzynka a Oldrzychowice Kłodzke (Obr. 1-13 a Obr. 1-14.B). Je velmi pravděpodobné, 

že v této době se v předpolí ledovce u obce Trzebieszowice na přechodnou dobu tvořila jezera hrazená 

ledovcem, která byla odvodňována podledovcovými toky do centrální části KK. Takové jezero lze 

předpokládat v okolí Radochówa, relikty glacifluviálních sedimentů zde však nalezeny nebyly. Mocnost 

ledovce během klimaxu dosahoval v okolí obce Trzebieszowice cca 200 m (Walczak 1955). Dokladem 

zalednění je eratický materiál, který se v tomto prostoru zachoval. Dle A. Halla a P. Migoně (2010) byl 

však erozní dopad tohoto kontinentálního zalednění omezený. Malý ledovcový splaz je předpokládán 

také v sedle Růženec (viz Obr. 1-14.B, Walczak 1955, 1956), kde zasahoval do povodí vodního toku 

Orliczka. 

Nejvýznamnější v literatuře dokumentovaná paleohydrografická změna v KK proběhla 

pravděpodobně v pozdním pleistocénu (Obr. 5-13.D ⓫). Horní tok řeky Nysa Kłodzka (NK) na jihu KK, 

mezi obcemi Boboszów, Králíky a Lichkov, odtékal minimálně od pozdního pliocénu k jihu do povodí 

Labe nebo Moravy (série Červeného potoka; Sroka a Kowalska 1998). Během spodního pleistocénu 

došlo k poklesání jižní části KK a k reaktivaci starších křídových zlomových struktur a postupnému 

zdvihu okolních horských hřebenů, což mělo za následek akumulaci sedimentů (série Lichkova) 

s převahou rul a svorů v KK. Paleotok NK sbírající vody z okolních pohoří a z KK přitékající od severu byl 

tehdy dlouhý cca 15 km (Sroka 1997). Během středního pleistocénu byla severní část KK zasažena 

kontinentálními zaledněními (Krzyszkowski et al. 1998). V té době sedimentovala v jižní části Kladské 

kotliny série Boboszówa, která však neobsahuje glaciální sedimentární složku. Z uvedeného vyplývá,  

že ze severní části Kladské kotliny nepřitékal do jižní části žádný vodní tok, který by ze severních částí 

přinášel glacifluviální materiál. Po ústupu ledovce díky zdvihu hřbetu Králického Sněžníku, začal 

paleotok horní NK téct k S do KK (Sroka a Kowalska 1998). Paleohydrografická změna, kdy došlo 

k načepování horního povodí paleotoku NK ze severu z KK, byla dle autorů zapříčiněna spíše 
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klimatickými než tektonickými faktory. Připouštějí však zdvih díky tektonické aktivitě způsobené 

izostatickým odlehčení po prvním sálském (early Saale) zalednění, což mělo za následek zvýšení 

intenzity eroze. Viselské (Weichselian) sedimenty obsahují přeplavenou křídovou složku, což svědčí  

o erozi v celé KK až do křídového podloží (Krzyszkowski et al. 1998).  

5.1.5 Tektonická aktivita a paleohydrografické změny v oblasti povodí Morawky 

 Tektonická aktivita na horním toku Morawky úzce souvisí s aktivitou předpokládaného zlomu 

M11. Tento zlom byl na základě SL indexu označen za potenciálně aktivní a jeho recentní aktivita 

pravděpodobně sehrála zásadní roli při rekonfiguraci říční sítě v této části povodí, kdy díky výzdvihu 

hraničního hřebene mezi Polskou horou / G. Rudawiec (1106 m) a Králickým Sněžníkem (KS, 1424 m) 

došlo k odtržení horního toku Krupé či Kunčického p. a jeho připojení k povodí Morawky  

(Obr. 5-13.D ❽). Výzdvih způsobil také zvýšení intenzity zpětné eroze, což mělo za následek 

načepování horního povodí vodním tokem Morawka. Vodní tok původně tekoucí méně komplikovanou 

cestou k J nově začal odtékat k SZ. Konkrétním místem, kde k rekonfiguraci došlo, může být sedlo mezi 

vrcholy Chlupenkovec (950 m) a U Červeného Kříže / Jawornik Graniczny (1026 m), kde výškový rozdíl 

mezi současným tokem a sedlem činí cca 45 m. V sedle nebyly během geomorfologického mapování 

nalezeny žádné zbytky fluviálních sedimentů. Ty byly pravděpodobně během intenzivní pleistocenní 

eroze odneseny. O pokračujícím výzdvihu bloku Polské hory (1106 m) svědčí v oblasti také zvýšená 

eroze projevující se prohloubenými erozními rýhami, kdy vodní toky často tečou v úrovni skalního 

podkladu, do kterého jsou nuceny se zařezávat. Údolí všech přítoků a hlavního toku Morawka mají 

ostře zaříznutá údolí tvaru V. Levostranný přítok řeky Morawka – vodní tok Kamienica – pramení  

na v. úbočí masivu Králické Sněžníku. Strmě stéká k V do sníženiny predisponované synklinálou Staré 

Město – Stronie Śląskie. Na cca 1,5. říčním km ostře mění směr toku k S. V tomto místě pravděpodobně 

došlo při intenzivním výzdvihu masivu KS k další rekonfiguraci říční sítě (Obr. 5-13.D ❼). Tok byl 

pravděpodobně součástí jižně položeného povodí Stříbrnického p., kam odtékal poblíž sedla u Hraniční 

hory (968 m). V sedle nebyly během geomorfologického mapování nalezeny žádné zbytky fluviálních 

sedimentů. Ty byly pravděpodobně během intenzivní pleistocenní eroze odneseny. Horní tok byl, 

stejně jako v případě řeky Morawka, díky výzdvihu načepován od S a připojen k povodí vodního toku 

Kamienica. Tato rekonfigurace musí být relativně mladá, neboť povodí vodního toku Kamienica je na 

horním toku extrémně asymetrické. Konsekventní přítoky si zde dosud často nestihly vytvořit stálou 

údolní síť a tečou v úrovni svahu bez hlubšího údolního zářezu. O pokračujícím zdvihu masivu KS svědčí 

také prohloubené erozní rýhy a údolí tvaru V v příčném profilu. Extrémní asymetrii povodí a zvýšenou 

tektonickou aktivitu dokumentují také hodnoty morfometrických indexů (basin assymetry factor AF; 

hypsographical integral HI, dissection relief index DI) uvedené v publikaci Sobczyk et al. (2016). 

Recentní tektonická aktivita v povodí vodního toku Kleśnica je monitorována na vybraných zlomových 
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strukturách v jeskyni Niedźwiedzia (Medvědí jeskyně) pomocí extenzometrů TM-71. Výsledky ukazují 

na pohyby v řádech ~0,01-0,1 mm/rok, které jsou způsobovány kompresními tlaky směru SSV-JJZ 

(Cacoń et al. 1996, Košťák et al. 2007, Mąkolski et al. 2008). Toto napjatostní pole odpovídá 

napjatostnímu poli pozorovanému v Dědičné štole – Travná (PPG-a, π1; kap. 3.4). V oblasti se také 

vyskytují epicentra historických (Badura a Przybylski 2000) a současných zemětřesení (Špaček et al. 

2006; viz oblast Králického Sněžníku na Obr. 1-8). Oblast je také monitorována pomocí 

geodynamických sítí permanentních GPS stanic ŚNIEŻNIK (viz kap. 1.4.5.2), avšak výsledky těchto 

měření jsou značně rozporuplné. Zvýšená recentní tektonická aktivita je dále dokumentována 

hodnotami morfometrických indexů v publikaci Sobczyk et al. (2016). V porovnání s ostatními oblastmi 

povodí BL se celé povodí řeky Morawka vyznačuje zvýšenými hodnotami SL indexu, což také může 

svědčit o zvýšené tektonické aktivitě v tomto regionu. 

 

Obr. 5-13 Vývoj říční sítě a paleohydrografické změny v povodí BL od svrchního miocénu do 
pleistocénu. 
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5.2 Paleogeografický vývoj povodí řeky Biala Lądecka 

Tato kapitola obsahuje vývoj povodí BL v kontextu známých a nově provedených analýz 

v jednotlivých geologických časových obdobích kenozoika. Vývoj je podán od paleogénu po svrchní 

miocén na základě dostupné literatury, od svrchního miocénu po současnost na základě literatury, 

výsledků strukturně-geologických analýz, vlastních geomorfologických analýz a přístrojových měření 

pohybů na zlomech (Obr. 1-1). Vývoj povodí BL je také nutné chápat v kontextu vývoje celých 

sudetských pohoří a předsudetského bloku. Výsledky strukturně-geologických analýz, které 

dokumentují vývoj napjatostního pole ve studovaném regionu, byly také porovnány s napjatostními 

poli známými v regionu západoevropského a severoevropského alpského předpolí (WNEAP). Porovnání 

je uvedeno v článku v kap. 3.2 a také na Obr. 6-1. 

Morfologické rysy Sudet jsou dány především globálními změnami během kenozoika. Hlavní 

roli hraje kontinentální drift a zpomalující se kolize euroasijské desky s africkou deskou, během níž 

došlo k výraznému stlačení (shortening) zemské kůry a jejímu oslabení zejména pod Alpami  

a Karpatami. To vyvolalo odezvu, jež se projevila křehkým deformováním spojeným se vznikem zlomů, 

diferenciálním zdvihem či poklesem individuálních bloků ve starých variských orogénech v předpolí Alp 

a Karpat (Zuchiewicz et al. 2007). Tyto vertikální pohyby, které trvají od oligocénu s různou intenzitou 

až dodnes, postupně vytvořily v sudetských pohořích (a nejen v nich) vyzdvižené horské hřebeny,  

a naopak také zakleslé pánve. Těchto rozdílných morfologických rysů si všímala zejména starší díla 

německých, polských a českých autorů, např. H. Scupina (1937), M. Klimaszewského (1958), A. Jahna 

(1953) či W. Walczaka (1968). Zatímco Krkonoše a Jizerské hory, jež jsou součástí západních Sudet,  

jsou charakteristické vyzdviženými plochými krami, pohoří Rychlebské hory či masiv Králického 

Sněžníku, jež jsou součástí východních Sudet, jsou charakteristické výrazně rozčleněnějším reliéfem 

s residui zarovnaných povrchy. Pohoří Nízký Jeseník a Kaczawské Góry jsou pak charakteristické spíše 

nízkými residuálními hřbety, zatímco pro Walbrzyskie Góry jsou typické inselbergy a pro Góry Stolowe 

jsou typické stolové hory.  

5.2.1 Paleogén (66 Ma – 23 Ma) 

Vývoj Sudet pravděpodobně započal během ústupu křídového moře, tj. před cca 50 Ma  

(Jahn 1980). Tehdy se dnešní Sudety nacházely v tropickém pásmu, kdy byl povrch díky horkému  

a vlhkému klimatu hluboce chemicky zvětráván. Dnes nacházíme zbytky zvětralinového tropického 

pláště (kaoliny) v předpolí Sudet pod neogenními a kvartérními sedimenty (Kościowko 1982).  

W. Walczak (1954) klade počátek kaolinického zvětrávání na předsudetském bloku do eocénu  

či paleocénu. Ve vnitřních částech sudetských pohoří však nebyla žádná residua kaolinických 

sedimentů nalezena. Dokladem tropického zvětrávání jsou například zbytky mogotů v krasu  
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u Supíkovic poblíž Jeseníku (Czudek a Demek 1960). Pravděpodobně již v této době začalo docházet 

k postupnému vývoji jeskynních systémů v Sudetech (např. stáří 5 km dlouhého jeskynního systému 

Niedźwiedzia jeskyně v povodí Kleśnice v Kletně je uváděno 28 Ma (Pulina 1989), viz. kap. 1.3.3). 

Během paleogénu došlo také ke vzniku původně jednotného zarovnaného povrchu, který byl 

pravděpodobně během oligocénu rozlámán a později díky neotektonickým pohybům vyzdvižen  

do různých výšek (Migoń 1999, 2003; viz kap. 1.5).  

 Informací o paleogenní říční síti nacházíme jen velmi málo. Rekonstrukce se opírají o stanovení 

průběhu břehu pozdně křídového moře, jehož regrese trvala od svrchní křídy až do spodního miocénu. 

Řeky odvodňující tehdejší Sudety směřovaly k S, některé k V. Eocenní a oligocenní sedimenty obsahují 

materiál pocházející ze Sudet, především zvětralý granit, křemeny, jíly a kaoliny společně  

se svrchnokřídovými vápnitými pískovci (Piwocki a Ziembińska-Tworzydło 1995). Během svrchní křídy 

(emšeru) se také formuje Kladská kotlina (KK), která je vyplněna křídovými mořskými sedimenty  

(Skácel a Vosyka 1959). Vývoj celé oblasti je podřízen zejména vývojem lokální erozní báze, kterou je 

pro povodí BL řeka Nysa Kłodzka (NK) v KK a dále také vývoj lokální erozní báze v předpolí Rychlebských 

hor, kterou je řeka NK v Paczkówském příkopu. Současné rysy říční sítě v oblasti Sudet byly 

pravděpodobně založeny již během pozdního paleogénu a miocénu. Dle A. Ivana (1966) však byla 

tektonická aktivita během paleogénu a spodního miocénu ještě poměrně nízká, omezovala se pouze 

na pomalý kolísavý zdvih sudetských bloků za postupného ústupu moře k severu. V severním předpolí 

se dochovaly formace více fází regrese moře, které se zde udrželo až do staršího miocénu. Nedá se 

tedy předpokládat, že by tehdejší pohoří RH dosahovalo vysokých nadmořských výšek. Doklady o 

existenci tehdejší říční sítě a paleotoku BL neexistují, je však pravděpodobné, že se v relativně nízkém 

reliéfu v prostoru povodí řek Kleśnica, Kamienica, Morawka a navazujícího středního toku BL vyvinula 

stará údolí směru ~S-J, která byla podmíněna existencí synklinály a odvodňovalo velkou část dnešního 

povodí BL k S do prostoru dnešního Paczkówského příkopu. Tato praúdolí směru S-J byla 

pravděpodobně úzce spjata s vývojem sousední Kladské kotliny a byla dále rozšiřována za extenzního 

tektonického režimu, který pravděpodobně oživoval také staré variské zlomy směru S-J. O existenci 

tohoto předmiocenního údolí však neexistují žádné doklady. 

5.2.2 Miocén (23 Ma – 5,3 Ma) 

 Informace o vývoji ve starším a středním miocénu v Sudetech pocházejí z velké části pouze 

z geologických vrtů. Transgrese Severního moře v oligocénu způsobila zaplavení středních a dolních 

částí povodí řek na předsudetské oblasti brakickými vodami. Docházelo zde k sedimentaci, na březích 

se často vyskytovala rašeliniště, z nichž se vytvořily vrstvy hnědého uhlí. Tehdejší řeky v západních 

Sudetech (paleotoky Nysa Lužická, Kaczawa, ad.) tekly směrem k S, řeky centrálních Sudet plynuly k SV 
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do synklinály na ose Szczeglin – Mogilno – Lodź (Dyjor 1981). Poslední transgrese Severního moře 

(reinbeckianská fáze) byla zaznamenána na konci středního miocénu. Během ní byly zasedimentovány 

písčité a prachovité akumulace, tzv. Pawłowická formace (Piwocki a Ziembińska-Tworzydło 1995,  

Dyjor 1975). V té době byla široká údolí centrálních a západních Sudet zaplavena podzemní vodou,  

na jejichž dně se vytvořila bahna, ze kterých se později vyvinuly hnědouhelné sloje (Badura a Przybylski 

2004). Severní moře postupně ustupovalo a na počátku pozdního miocénu mělo rozsah podobný jako 

má dnes (Vinker 1988). Naproti tomu řeky v jv. části Sudet (paleotok Nysy Kłodzke atd.) byly 

odvodňovány až do pozdní badenské transgrese do zálivy moře Parathetys. Na konci středního 

miocénu začal záliv také postupně ustupovat směrem k JV, během čehož je sedimentována nejmladší 

marinní formace (tzv. Grabkowiecká formace; Alexandrowicz 1997) poblíž dnešního města Gliwice.  

Po ústupu zálivu začínají sedimentovat první aluviální písky paleotoku NK (formace Kędzierzyn).  

Po vyplnění Kędzierzynské pánve aluviem se generelní sklon změnil k severu, a tím se také změnil směr 

paleotoku NK, která začala plynout do středoevropské poklesové zóny (Central European Subsidence 

Zone) v předpolí Sudet k JV (Ludwig 2001). Postupně dochází k regresi zálivu Parathetys ze severní části 

Moravské brány díky zdvihu západních Karpat a Sudet, což mělo za následek značnou rekonfiguraci 

stávající říční sítě. Veškeré toky ze severních svahů Sudet začaly plynout do Severního moře. Tato 

mořská regrese souvisela s nástupem tzv. „mladoštýrské tektonické fáze“ (Obr. 6-1), kdy došlo ke 

změně napjatostního režimu z extenzního na kompresní. Docházelo také k silné subsidenci Slezské 

pánve v ose oderského zlomového systému (Odra fault system). Vzniklé deprese začaly být protékány 

paleotokem Odry, která společně se svými přítoky (včetně paleotoku NK) částečně oderodovala 

uložené marinní sedimenty z předchozí mořské transgrese (Badura 1999). Poměrně krátké období 

intenzivního kompresního režimu připisovaného mladoštýrské fázi bylo vystřídáno obdobím 

relativního tektonického klidu. Na konci miocénu došlo k opětovnému zintenzivnění tektonických 

pohybů během tzv. „attické tektonické fáze“ (Obr. 6-1, Attican phase), avšak intenzita byla v porovnání 

s mladoštýrskou fází mnohem menší (Ivan 1966).  

 Na konci miocénu již Sudety musely tvořit znatelnou topografickou elevaci na okraji České 

masivu, neboť ve vrtech v severním předpolí Sudet začínají dominovat hrubozrnné sedimenty.  

To ukazuje na existenci vodních toků, které protékaly údolími zaříznutými do morfologicky výrazného 

svahu mezi sudetským a předsudetským blokem. Na základě rekonstrukce výskytu sedimentů 

v předpolí Sudet bylo zjištěno, že existovaly „pradoliny“ řek Nysa Kłodzka, Biala Lądecka a Biala 

Głuchołazska (Walczak 1954, Dumanowski 1951, Oberc a Dyjor 1969), které tvořily konsekventní říční 

síť a odvodňovaly zkoumanou oblast k SV do Paczkówského příkopu. Hrubozrnný materiál byl ukládán 

na předsudetském bloku ve značné vzdálenosti, což svědčí o přítomnosti náhlých bleskových výplachů 

údolí (Badura a Przybylski 2004). Povodí BL v této době velmi pravděpodobně neexistovalo v současné 
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podobě. Bylo rozděleno na několik částí, kdy každá patřila do povodí jiného vodního toku. Vody z horní 

části povodí BL a Bielawky pravděpodobně odtékaly méně komplikovanou cestou napříč nevysokým 

reliéfem přímo k S až SV. Dnes je toto údolí protékáno Stříbrným potokem. Do povodí Vojtovického p. 

odtékaly vody z povodí vodního toku Kobylnica. Povodí dnešního toku Morawka bylo pravděpodobně 

již založeno v současných rysech, voda však odtékala přímo s S do Paczkówského příkopu. V okolí 

města Lądek Zdrój paleotok BL protékal méně komplikovanou cestou do okolí obce Radochów. 

Detailně jsou jednotlivé rekonfigurace říční sítě popsány v kapitole 5.1 a na Obr. 5-13. 

5.2.3 Pliocéne (5,3 Ma – 2,6 Ma) 

 V období staršího pliocénu (či v období přelomu miocénu a pliocénu) již existuje morfologicky 

výrazný svah (hanging wall) vyvinutý na okrajovém sudetském zlomu, který odděluje sudetský  

a předsudetský blok. Na předsudetském bloku dochází k sedimentaci štěrků a jílů, vynášených řekami 

ze Sudet. V rámci předsudetského bloku dochází k subsidenci. Opět začíná docházet k zintenzivnění 

tektonických pohybů a zdvihu sudetských pohoří za pokračující subsidence předsudetské oblasti  

v důsledku změn napjatostního pole nástupem tzv. „rhodanské tektonické fáze“ (Rhodanian phase). 

Různorodé vertikální pohyby měly za následek rozčlenění předsudetského bloku na menší pánve  

(např. Paczkówský příkop, pánev Roztoki – Mokrzeszów) a vyvýšeniny (např. pahorkatina Niemcza-

Strzelin). V poklesnutých pánvích se vytvářela jezera, kde sedimentovala marinní tzv. poznańská 

formace (Badura et al. 2003, Dyjor 1970 ad.). Silný kompresní režim směru ~V-Z (PPA) vyvolal velmi 

pravděpodobně rychlý zdvih sudetských bloků a také první fázi vulkanismu v oblasti Lądek Zdrój – 

Lutynia. Sudetské řeky byly t. č. všechny přítokem tzv. Baltské řeky (Baltic river), která sledovala 

středoevropskou poklesovou zónu do Severního moře a zanechala podél svého toku množství 

sedimentů (Eissmann 2002, Krueger 1994 ad.). V tomto období nejpravděpodobněji dochází také 

k rekonfiguraci říční sítě v místě sedla Růženec (blíže v kapitole 5.1; Obr. 5-13.B ❶), kdy intenzivní 

zdvih Rychlebských hor způsobil opuštění stávajícího údolí paleotoku BL a jeho otočení ze severního 

směru na západní. Paleohydrografická změna byla také pravděpodobně urychlena vývojem Travenské 

kotlinovité sníženiny (viz kap. 5.1), kterou nový tok BL začal sledovat dále k Z. Následovalo také drobné 

přeložení údolí v okolí obce Radochów (Obr. 5-8, Obr. 5-13.B ❷). K dalším rekonfiguracím došlo velmi 

pravděpodobně na konci rhodanské tektonické fáze, kdy došlo k výzdvihu hlavního hřebene RH 

v oblasti sedla Hraničky / Nowy Gierałtów a odtržení horního povodí vodního toku Kobylica. Ten začal 

odtékat k Z přes Karpno, kde se vléval do řeky Morawka (Obr. 5-8, Obr. 5-13.C ❹). K další drobné 

rekonfiguraci došlo také opět v okolí obce Radochów (Obr. 5-8, Obr. 5-13.C ❸). Období intenzivního 

zdvihu vyvolaného kompresním napjatostním polem bylo někdy kolem ~4 Ma vystřídáno transtenzním 

a později extenzním napjatostním polem, které působilo dále po většinu pliocénu a zapříčinilo otevírání 

riftových struktur a pánví ve směru VSV-ZJZ až SV-JZ (např. Kladská kotlina), ale velmi pravděpodobně 
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také poklesy v rámci TKS. Tento režim byl na přelomu Zancleanu a Piacenzianu (~3,4 Ma) přerušen 

relativně krátkým obdobím s kompresí směru SSV-JJZ (PPD, Obr. 6-1). Po tomto krátkém období 

s převažující kompresí opět převládlo období s převládajícím extenzní režimem. Ke konci pliocénu 

dochází na celém kontinentu k postupnému ochlazování doprovázené eventy tektonického neklidu. 

Řeky využívají údolí zděděná z období pozdního miocénu (viz Fig. 4 in Badura a Przybylski 2004), na 

horních tocích nesou množství štěrků a balvanů, na středních a dolních tocích písky, v předpolí 

sudetských pohoří začíná sedimentovat formace série Gozdnica (Przybylski 1998a, Badura a Przybylski 

1999, 2000 a 2004). Tato formace je poslední sedimentární formací před glacifluviálními sekvencemi 

pocházejícími ze skandinávských zalednění.  
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Obr. 5-14 A: Porovnání orientací teoretických oživovaných ploch během fází PPA-PPF 
(stereodiagramy) s orientacemi zlomů. Popisy jednotlivých fází PPA až PPF jsou uvedeny v článku 3.2. 
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Obr. 5-14 B: Porovnání orientací teoretických oživovaných ploch během fází PPA-PPF 
(stereodiagramy) s orientacemi předpokládaných zlomů (morfolineamentů) Popisy jednotlivých fází 
PPA až PPF jsou uvedeny v článku 3.2. Úplná legenda je uvedena na Obr. 5-14.A 
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5.2.4 Pleistocén (2,6 Ma – 0,01 Ma) 

 Období kvartéru je specifické střídáním období glaciálů a interglaciálů. Na počátku pleistocénu 

(označováno též jako eopleistocén) dochází k postupnému doznívání pliocenního rázu sedimentace, 

skandinávské zalednění zatím zůstává omezeno pouze na vyšší zeměpisné šířky. Během spodního 

pleistocénu postihly střední Evropu celkem 4 glaciály (eburon, menap, donau a biber), které byly 

přerušeny výraznými interstadiály, které brzdily větší postup skandinávských ledovců k jihu. Mnohem 

větší vliv tak pro zkoumanou oblast mělo spíše zalednění alpské. Úbytek vegetačního krytu umožnilo 

rozvoj větrné eroze a vyplňování říčních niv eolickými sedimenty, dochází tak k tvorbě nejstarších 

kvartérních říčních teras (Krzyszkowski et al. 2000). Detailněji jsou jednotlivé následující glaciály, 

popsány v kapitole 1.5. Během pleistocénu začíná docházet k opětovnému výzdvihu sudetských pohoří  

i předsudetského bloku. Dochází k ustanovení současného napjatostního pole s dominantním 

kompresním režimem směru ~SZ-JV. Tato tektonická fáze bývá označována jako tzv. „valašská 

tektonická fáze“ (Wallachian tectonic phase). Vývojem říčních systému v Sudetech v tomto období, 

zejména pak vývojem řeky Nysa Kłodzka, se ve svých pracích zabývalo množství autorů (Wroński 1974, 

Przybylski et al. 1998b ad.). Ve fluviálních sedimentech nalezli 4 významné tzv. preglaciální série –  

tři z nich spadají ještě do pliocénu a poslední do pleistocénu. Na základě sedimentologického záznamu 

a geomorfologických analýz výše zmínění autoři vyvodili, že zmíněné preglaciální série musely být 

uloženy během pliocénu značně migrujícími vodními toky, které se na začátku pleistocénu začaly 

intenzivně zahlubovat jako odezva na silný regionální tektonický výzdvih celé oblasti. Tento výzdvih 

dosahoval v rámci různých částí sudetských pohoří hodnot 60-80 m (ojediněle až 300 m), v rámci 

předsudetského bloku pak 40-80 m (Przybylski et al. 1998a). Kladská Nysa (KN) má v oblasti předpolí 

Sudet vyvinuty 4 hlavní úrovně říčních teras. Byly formovány zejména během ústupových fází sálského  

a viselského zalednění a nejnižší také během holocénu. Tektonické pohyby na okrajovém sudetském 

zlomu (OSZ) pak říční terasy opakovaně porušovaly. Nejvyšší říční terasa KN, jejíž stáří není dosud 

vyřešeno, je na OSZ deformována o cca 25-30 m (Krzyszkowski et al. 2000, Badura a Przybylski 2000). 

Nejstarší sálská terasa (Saale 1, 0,28-0,24 Ma) vykazuje vertikální deformaci cca 8-10 m. Směrem 

k mladšími pleistocénu se deformace teras zmenšuje (Przybylski 1998a). V oblasti povodí BL došlo 

během valašské tektonické fáze k několika paleohydrografickým změnám (Obr. 5-13.D), které 

zformovaly současnou podobu povodí BL a Kladské kotliny. V počátečních subfázích valašské 

tektonické fáze, tedy na přelomu pliocénu a pleistocénu došlo k výzdvihu hlavního hřebene RH, který 

způsobil rekonfiguraci říční sítě v oblasti sedla Karkulka (Obr. 5-13.D ❺). Další paleohydrografická 

změna se udála v oblasti obce Karpno (Obr. 5-13.D ❻). Nutno konstatovat, že k těmto dvěma 

rekonfiguracím mohlo dojít již na přelomu Zancleanu a Picenzianu (pliocén) během působení PPD. Díky 

pokračujícímu intenzivnímu zdvihu hlavního hřebene došlo k vytvoření několika průlomových údolí,  
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a to mezi městy Stronie Śląskie a Lądek Zdrój, mezi obcemi Bielice a Nowy Gierałtów, a také mezi 

městem Stronie Śląskie a Stary Gierałtów, díky čemuž došlo ke zformování současného tvaru  

povodí BL. Díky zvýšení intenzity hloubkové a zpětné eroze došlo také k načepování v nejvyšších 

částech povodí řek BL (Dlugi Splaw), Morawka a Kamienica, které začaly odtékat do povodí BL  

(Obr. 5-13.D ❼❽❾). V rámci Kladské kotliny pak bylo nejdůležitější paleohydrografickou změnou 

otočení horního toku Nysa Kłodzka směrem k S do Kladské kotliny (Obr. 5-13.D ⓫).  

 Jelikož je o pleistocenní a holocenní tektonické aktivitě v oblasti známo jen velmi málo, byl  

na lokalitě Bílá Voda na OSZ v letech 2011-2012 prováděn intenzivní paleoseismický průzkum.  

Jeho výsledky jsou uvedeny v článku v kapitole 3.3. Plyne z nich, že poslední větší pohyby na OSZ 

proběhly během pozdního pleistocénu, během holocénu (posledních 12 000 let) zde žádné výrazné 

pohyby, které by zanechaly geologický záznam, neprobíhaly. Byl zde zdokumentován aluviální kužel, 

který byl OSZ přeťat a posunut podél něj levostranně k SZ, asi o 37±8 m (maximálně až o 60 m)  

od svého pravděpodobného zdrojového údolí. Morfologicky podobné horizontální offsety údolí 

vodních toků, které tečou přes OSZ, byly pozorovány také na jiných místech (viz článek v kapitole 3.1). 

Stáří aluviálního kuželu bylo stanoveno metodami 14C, OSL, IRSL225 a 10Be na 63ka na bázi kuželu a 26ka 

na povrchu kužele, což spadá do období MIS3, tj. před posledním glaciálním maximem (LGM).  

Během LGM (viselské zalednění) se čelo kontinentálního ledovce nalézalo 150-170 km severně od 

lokality Bílá Voda. Váha hmoty ledovce způsobila v předpolí Sudet i uvnitř Sudetských pohoří regionální 

změny napjatostního pole díky deformaci zemské kůry (forebulge), které se mohly projevovat 

akcelerovanými pohyby na vhodně orientovaných zlomech. Výsledky paleoseismického průzkumu  

a modelování napjatostního pole ukazují, že posun aluviálního kuželu u Bílé Vody byl s největší 

pravděpodobností způsoben těmito změnami regionálního napjatostního pole díky zatížení ledovcem. 

Pohyby na OSZ byly způsobovány sekvencemi opakujících se zemětřesení a následných relaxací.  

Po ústupu kontinentálního ledovce během období dryasu bylo napjatostní pole ustaveno zpět 

víceméně do současného stavu, σ1 orientována ve směru SZ-JV až SSZ-JJV (Havíř 2004, článek  

v kapitole 3.4). Generelní směr OSZ nemá však vůči současnému napjatostnímu poli vhodnou orientaci 

k reaktivaci. Díky tomu od doby posledního glaciálu nedocházelo k výskytu velkých zemětřesení  

a větším pohybům na OSZ, což je doloženo na lokalitě Bílá Voda neporušenými sledy holocenních 

sedimentů, které překrývají výše uvedený aluviální kužel a zlomovou zónu.  Případně jsou současné 

pohyby na některých segmentech OSZ jen velmi malé v řádu setin milimetrů/rok, což dokládají měření 

geodynamických sítí GPS a TM-71 (viz kapitoly 1.4.5.2 a 1.4.5.3). V neposlední řadě jsou také některé 

segmenty OSZ orientovány k současnému napjatostnímu poli vhodněji (Obr. 5-15). Pokud docházelo  

v období LGM k výše uvedeným pohybům na OSZ, mohlo docházet k obdobné aktivitě také na podobně 

orientovaných subvertikálních zlomech v celém regionu. Z hlediska ocenění seismického ohrožení 
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(seismic hazard) jsou tyto informace velmi důležité. Obr. 5-16 ukazuje podobně orientované zlomy  

a morfolineamenty ve studované oblasti na základě geologických map a geomorfologických analýz. 

Průběhy těchto zlomů a předpokládaných zlomů však neobsahují informace o sklonu zlomové plochy. 

Byly vybrány zlomy, které jsou orientovány ±10°, resp. ±5° od orientace OSZ (320°/70°) na lokalitě Bílá 

Voda. Tyto poruchy by mohly v období LGM vykazovat podobné chování jako OSZ. Absolutní velikost 

pohybu na těchto zlomech je však závislá zejména na délce konkrétního zlomu, na jeho vzdálenosti  

od čela ledovce a v neposlední řadě na orientaci zlomové plochy vůči ledovci. Vztah vyjadřující 

empirický vztah maximálního magnituda, maximálního posunu na zlomu a délkou zlomu je podle  

M. D. Zobacka a S. M. Gorelicka (2012) uveden na Obr. 5-16. Pokud je na OSZ dosaženo horizontálního 

posunu cca 40 m, při délce zlomu cca 250 km, pak na kratších zlomech budou horizontální posuny 

menší nebo také na velmi krátkých zlomech žádné, či v reliéfu nepostřehnutelné. Tyto kratší zlomy sice 

nedokážou produkovat velká zemětřesení, která by způsobovala pohyby srovnatelné s OSZ, je však 

možné, že na těchto zlomech docházelo k menším aseismickým pohybům typu creep. 

V rámci povodí BL a přilehlého okolí lze předpokládat, že napjatostní pole během LGM nejvíce 

ovlivňovalo zlomy v následujících oblastech: 

a) zlomy v oblasti masivu Borůvkové hory (na Obr. 5-15 označeno (1)), 

b) zlomy oddělující severní část pohoří Krowiarki od Kladské kotliny (2), 

c) některé segmenty OSZ (3), zejména v okolí Vápenné, Bílé Vody, Horních Hoštic a zlom 

Kameničky (odděluje Hoštický úpatní stupeň od Paczkówského příkopu  

(viz Stemberk jr. 2011), 

d) některé segmenty v zóně bělského zlomu (4); levostranné posuny v zóně BZ lze pozorovat 

v povodí vodního toku Bielawka (Obr. 5-2). 

  

Obr. 5-15 Zlomy (mapa vlevo) a morfolineamenty (mapa vpravo), které mohly být oživované 
během LGM. BV označuje lokalitu Bílá Voda, kde byl proveden paleoseismický průzkum. Smysl 
pohybu je naznačen fialovými šipkami. Úplná legenda je uvedena pod Obr. 5-14.A. 
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Obr. 5-16   Vztah mezi délkou zlomu (osa X), magnitudem zemětřesení M0 (osa Y) a velikostí pohybu 
na zlomu v epicentru zemětřesení (modře) při různých pórových tlacích (červeně, dle M. D. Zobacka  
a S. M. Gorelicka (2012)). Příklad (zeleně): zemětřesení o magnitudu M0 = +4 generuje na zlomech 
dlouhých ~1-4 km pohyb o velikosti několika jednotek cm. 
 

5.2.5 Holocén (0,01 Ma – dodnes) 

Holocenní tektonickou aktivitu v oblasti nebylo možné rekonstruovat na základě striací  

na ohlazových plochách, jako v případě starších období. Aby tedy bylo možné stanovit současný vývoj 

napjatostního pole ve zkoumané oblasti, byly v Dědičné štole mezi obcemi Lutynia a Travná 

nainstalovány na třech poruchách (zlomech) extenzometry TM-71. Analýza čtyřleté řady měření  

(2014-2017), která je součástí článku v kapitole 3.4, ukazuje nepravidelné střídání tří napjatostních polí 

(tektonických fází) – dvou kompresních (PPGa, PPGb+PPGc) a jednoho extenzní pole (PPGd+PPGe). 

První kompresní tektonická fáze PPGa (v článku označená jako π1, která zahrnuje tektonický stav P-f1) 

je charakterizována jako komprese ve směru ~SSV-JJZ. Druhá kompresní fáze se skládá z dvou 

tektonických stavů PPGb a PPGc (v článku označená jako π2, která zahrnuje tektonické stavy P-f2  

a P-f3). Je charakteristická kompresí ve směru ~SZ-JV. Extenzní tektonická fáze se také skládá ze dvou 

tektonických stavů PPGd a PPGe (v článku označeno jako τ1, která zahrnuje tektonické stavy T-f1  

a T-f2). Je charakterizována jako extenze směru ~ZSZ-VJV. Původ extenze může být tektonický  

(viz např. Stemberk a Košťák 2007) nebo může být způsobována gravitačním rozpadem hřebene RH 

směrem po spádnici. Pro jednotlivé napjatostní fáze byly také spočteny plochy, které jsou vhodně 

orientovány vůči působícímu tlaku a může tak na nich potenciálně docházet k posunu či otevírání. 

Porovnání orientací těchto teoretických ploch se známými či předpokládanými zlomy je uvedeno  

na Obr. 5-17.A a Obr. 5-17.B. Recentní nestálé napjatostní pole nejčastěji oživuje zlomy směrů  
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320°-350°, které patří do zóny OSZ nebo jsou s touto zónou paralelní. Dále jsou oživovány zlomy směrů 

20°-40° (viz Fig. 4 v článku v kap. 3.4). Zóna BZ je recentním napjatostním polem spíše otevírána. 

Diskusní část článku v kap. 3.4 porovnává objevená napjatostní pole zjištěná v Dědičné štole  

s napjatostními poli známými a dokumentovanými jinými autory v prostoru Českého Masivu  

a severního předpolí Alp, která byla zaznamenána ve World Stress Map (Heidbach et al. 2016),  

a dále autory M. Jarosińským (et al. 2006), P. Špačkem (et al. 2006), V. Vavryčukem (et al. 2013). 

 

Obr. 5-17 A: Porovnání orientací teoretických oživovaných ploch během fází PPGa až PPGe 
(stereodiagramy) s orientacemi zlomů. Popisy jednotlivých fází PPGa až PPGe jsou uvedeny  
v článku 3.4.  
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Obr. 5-17 B: Porovnání orientací teoretických oživovaných ploch během fází PPGa až PPGe 
(stereodiagramy) s orientacemi předpokládaných zlomů (morfolineamentů). Popisy jednotlivých fází 
PPGa až PPGe jsou uvedeny v článku 3.4. 

Výsledky paleoseismického průzkumu na lokalitě Bílá Voda také ukazují, že na OSZ během 

posledních 12ka nedošlo k výraznějším pohybům. To je připisováno zejména faktu, že předpokládané 

napjatostní pole, které během pleistocénu trvá, má orientaci SSZ-JJV (Havíř 2004), a neumožňuje tak 

oživování struktur zlomového pásma OSZ a zlomů podobné orientace. Z měření v Dědičné štole  

na Travné však plyne, že toto napjatostní pole není stálé, ale dochází ke střídání (switching) více 
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napjatostních stavů v periodách několika měsíců. Zde nalezené napjatostní stavy by tak mohly oživovat 

některé vhodněji orientované segmenty OSZ, např. segmenty OSZ u Bílé Vody. Během 

paleoseismického průzkumu u Bílé Vody však žádné pohyby na OSZ nebyly v holocenním 

sedimentárním sledu pozorovány. Vysvětlením by mohlo být jednak krátkodobost působení těchto 

neustále se střídajících napjatostních stavů, které neumožňuje větší aseismický pohyb na zlomu  

a pravděpodobně také neumožňuje větší nahromadění energie pro větší zemětřesení (seismický 

pohyb). Dalším vysvětlením by mohla být také malá intenzita působení napjatostních polí 

v současnosti. Pohyby způsobované napjatostním polem a měřené v současnosti v Sudetech (i jinde 

v Českém masivu) jsou v řádech 0,01 – 0,1 mm/rok (0,1 – 1 m/1000 let), což způsobuje, že jejich záznam 

je v současném reliéfu jen velmi málo nebo spíše vůbec patrný. Dominantním činitelem,  

který v současnosti formuje a utváří reliéf Rychlebských hor a okolních Sudet, je tak erozní činnost řek, 

která modifikuje, zvýrazňuje a modeluje současný reliéf pohoří i předpolí. Přesto dlouhodobé 

intenzivní působení tektoniky v reliéfu Rychlebských hor zanechalo výrazné stopy, které nebyly 

exogenními činiteli zahlazeny. Uvedené tektonické fáze PPA-PPF působily velmi pravděpodobně 

mnohem intenzivněji, než je tomu v případě působení recentních fází PPGa-PPGe. 

 Jedním z projevů recentní tektonické aktivity mohou být také prostorové změny v intenzitě 

eroze. Ty byly hodnoceny na základě hloubky erozních rýh současné říční sítě během vlastního 

geomorfologického mapování a analýzy DMR. Lze konstatovat, že prohloubené erozní rýhy,  

které indikují zvýšenou míru eroze jsou vázány především na:  

a) místa, kde menší vodní tok (přítok) musí překonávat výškový rozdíl silněji erodujícího 

většího toku před soutokem, 

b) místa, kde menší vodní tok (přítok) musí překonávat výškový rozdíl erozního okraje říční 

terasy, 

c) místa, kde vodní tok překonává litologicky podmíněný skalní práh, který jde napříč 

údolím (vyskytuje se zejména na horních tocích), 

d) místa, kde hlavní vodní tok prořezává aluviální kužel menšího přítoku; přítok se sám 

často v dolní části kuželu zařezává do materiálu kuželu formou prohloubené erozní rýhy, 

e) místa, kam dosáhla zpětná eroze vyvolaná změnou erozní báze hlavního toku (velmi 

komplikovaně zjistitelný původ), 

f) místa, kde vodní tok sleduje či překračuje předpokládaný (morfolineament) či ověřený 

zlom (tato místa jsou označena v diagramech v kapitole 4.1.4). 
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Obr. 5-18 Místa koncentrace prohloubených erozních rýh v povodí BL. Bi – Bielice, Ka – Kamienica,  
Kr – Krosnowice, LZ – Lądek Zdrój, OK – Ołdrzychowice Kłodzkie, Or – Orlowiec, Ra – Radochów,  
SŚ – Stronie Śląskie, Tr – Trzebieszowice. Modré šipky ukazují směry toků. 

 Mapa na Obr. 5-18 ukazuje oblasti koncentrace prohloubených erozních rýh vytvořené 

interpolační metodou kriging. Jedná se zejména o místa v nejvyšších partiích a pramenných oblastech 

řek BL (označeno 1 na Obr. 5-18), Morawka (3), Kamienica (4) a Kleśnica (5). Nejpravděpodobnější 

příčinnou zvýšené eroze zde je jednak množství litologických rozhraní různě odolných či různě 

zvětralých hornin, která podmiňují místa, kde se mohu vodní toky více hloubkově zařezávat do podloží. 

Druhým činitelem by mohl být fakt, že vodní toky na horních tocích se dodnes nevyrovnaly 

s pravděpodobně rychlým kvarterním zdvihem, a proto jsou stále nuceny se intenzivně zařezávat do 

podloží. Dalším místem, kde dochází ke koncentraci prohloubených erozních rýh, jsou okraje říčních 

teras BL, kde se zejména menší konsekventní toky zařezávají do říčních štěrků až stržovitými hlubokými 

erozními rýhami (6, 7, 8). Koncentraci prohloubených erozních rýh lze také nalézt v rámci Travenské 

kotlinovité sníženiny (9). Nejpravděpodobnější příčinou je v tomto případě recentní tektonická aktivita 

v rámci této struktury.  
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Zvýšená eroze v české části TKS byla dokumentovaná také v okolí obce Travná (Ivan 1966,  

Stemberk jr. 2011). Ke zvýšené erozi také dochází v místech, kde se horní tok BL (10) a Bielawka (2) 

dostávají do zóny Bělského zlomu. Také v tomto případě bude nejpravděpodobnější příčinou zvýšené 

eroze recentní tektonická aktivita bělského zlomu. Tento předpoklad je dokládán také výrazností BZ 

v reliéfu a offsetem mladých údolí (viz kapitola 5.1.1; Obr. 5-2) 

Dalším indikátorem recentní tektonické aktivity může být prostorového rozmístění hodnot 

morfometrického indexu SL (Hack 1973, Štěpančíková a Stemberk jr. 2016). Během analyzování hodnot 

SL indexů bylo zjištěno, že optimální pro analýzu jsou vodní toky 2.- 4. řádu s délkou od 2 do 10 km  

(viz např. Stemberk jr. 2011). Nejlépe se projevují zlomy či morfolineamenty, které přecházejí údolí 

napříč a způsobují v místě svého přechodu přes údolí lokální maximum/minimum SL indexu. Pokud 

vodní tok zlom či morfolineament sleduje, pak se spíše projevuje jako zóna zvýšených/snížených  

SL-indexů. Někdy však jsou hodnoty rozloženy do delšího úseku, kdy je pak obtížné přisoudit jednotlivé 

extrémy konkrétním zlomům či morfolineamentům. Na základě výsledků analýzy prostorového 

rozmístění SL indexů a spádů údolního dna lze velmi dobře ukázat místa, kde může docházet k recentní 

tektonické aktivitě. Prostorové rozmístění hodnot SL indexu je uvedeno na Obr. 5-19.B. Je patrné,  

že nízké hodnoty SL indexu se objevují v pramenných oblastech vodních toků, které se nacházejí  

na zarovnaných površích či plochých rozvodních hřbetech (na Obr. 5-19.B označeno 1). Nízké hodnoty 

SL indexů dle (Hack 1973, ad.) poukazují na místa, kde může docházet k subsidenci jednotlivých bloků. 

V případě pramenných oblastí se však jedná spíše o fakt, že hodnota SL indexu je počítána jako 

převýšení ve 100 m úseku vážená vzdáleností od pramene, kdy hodnota vzdálenosti od pramene je zde 

malá. Oblasti snížených SL indexů, které se nenacházejí na zarovnaných površích či v pramenných 

oblastech vodních toků, a mají tak pravděpodobně jinou příčinu, se vyskytují v povodí Rudawky  

a vodních toků OO, PP a QQ mezi obcemi Stójków a Radochów (2). Snížené hodnoty SL indexů zde 

pravděpodobně souvisí s nedávnými paleohydrografickými změnami (Obr. 5-13 ❷❸❻),  

kdy paleotoky BL protékaly napříč touto oblastí. Jelikož se pravděpodobně jednalo o velké paleotoky, 

vytvořily díky své erozní schopnosti široká plochá údolí. Současné malé toky nebyly schopny tuto oblast 

dostatečně rozčlenit, a proto se oblast projevuje sníženými hodnotami SL indexu. Oblast snížených 

hodnot SL indexu se nachází také v horním povodí vodního toku Piotrówka (3), kde horní tok využívá 

široké ploché paleoúdolí původního toku, který tekl napříč pohořím Krowiarki (Fig 5-13.D ❿).  

Další oblast se sníženými SL indexy se nachází v povodí vodního toku Skrzynczana, CCC a DDD (4). 

Pravděpodobnou příčinou této anomálie je pleistocenní zalednění, které zde vytvořilo erozní povrch. 

Oblasti zvýšených SL indexů (SL>200) se v povodí BL vyskytují v menší míře. První oblast se nachází 

v povodí vodních toků Czarny p. a Mlynówka (5) a velmi pravděpodobně souvisí s přítomností či přímo 

recentní aktivitou bělského zlomu. Oblast v povodí vodního toku Luta (6) pak souvisí s aktivitou zlomů 
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či morfolineamentů ohraničujících Travenskou kotlinovitou sníženinu (viz kapitola 5.1.3). Oblasti  

na dolním toku BL (7) pravděpodobně odpovídá dosahu zpětné eroze směrem od Kladské kotliny při 

postupném poklesání dna Kladské kotliny (Badura a Rauch 2014). Může také souviset s aktivitou zlomů 

F31 a F32 a morfolineamentu M43. Největší plošný rozsah zvýšených hodnot SL indexů se nachází 

v povodí vodních toků Sienna Woda, Kleśnica a Kamienica (8). Velmi pravděpodobně souvisí s aktivitou 

zlomů či morfolineamentů v této oblasti a také s vertikálními pohyby při pokračujícím zdvihu masivu 

Králického Sněžníku a pohoří Krowiarki. 

 Mapa na Obr. 5-19.A ukazuje prostorové rozmístění absolutních hodnot spádu (dH/100 m) 

údolních den jednotlivých vodních toků. Lze konstatovat, že nejvyšší hodnoty jsou dosahovány  

ve vrcholových oblastech hor na zarovnaných povrchách, kde vodní toky 1. řádu často tečou bez 

hlubšího zahloubení přímo po povrchu mírného svahu. Nápadně snížené hodnoty spádu vykazují 

povodí vodních toků Bielawka, E, Mlynówka a také horní tok řeky Rudawka, což je pravděpodobně 

způsobeno tím, že sledují sníženinu vytvořenou v zóně bělského zlomu. Nízké hodnoty se vyskytují také 

v prostoru synklinály Staré Město – Stronie Śląskie a podél celého toku BL. Sníženými hodnotami  

se projevuje také pokračování Travenské kotlinovité sníženiny v povodích vodních toků Luta, 

Borowkowi p., Orliczka, RR, SS, UU a VV. Nápadně snížené hodnoty se dále objevují v povodí vodních 

toků Kobylica a S, což by mohlo souviset s pokračováním Hřibovské kotlinovité sníženiny (Ivan 1966) 

do povodí BL. 
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Obr. 5-19.A: Prostorové rozmístění hodnot spádu údolního dna v oblasti povodí BL interpolované do plochy 
metodou kriging. B: Prostorové rozmístění hodnot zvýšených (SL>200) či snížených (SL<50) SL indexů v oblasti 
povodí BL interpolované do plochy metodou kriging. Pentagony označují sídla: Bi – Bielice, Ka – Kamienica,  
Kr – Krosnowice, LZ – Lądek Zdrój, OK – Ołdrzychowice Kłodzkie, Or – Orlowiec, Ra – Radochów, SŚ – Stronie 
Śląskie, Tr – Trzebieszowice. 
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Obr. 5-20.A: Mapa zlomů (černé linie) a morfolineamentů (zelené linie), které byly označeny na 
základě hodnot SL indexů za aktivní (žlutě zvýrazněné segmenty) v povodí BL (hranice povodí 
označena modrou čerchovanou čarou). Pentagony označují sídla: Bi – Bielice, Ka – Kamienica,  
Kr – Krosnowice, LZ – Lądek Zdrój, OK – Ołdrzychowice Kłodzkie, Or – Orlowiec, Ra – Radochów,  
SŚ – Stronie Śląskie, Tr – Trzebieszowice.  
B: Směrová růžice po 10 ° intervalech ukazující počty oživovaných segmentů zlomů a 
morfolineamentů označených na základě hodnot SL indexu za aktivní.  
C: Směrová růžice po 10° porovnávající celkové počty segmentů zlomů (černá) a morfolineamentů 
(zelená) s počty segmentů zlomů a morfolineamentů označených na základě hodnot SL indexů za 
aktivní.  
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Za účelem zhodnocení recentní tektonické aktivity jednotlivých segmentů zlomů  

či morfolineamentů byla provedena analýza lokálních maxim SL indexů při přechodu vodního toku přes 

zlom či morfolineament. Výsledky ukazují, že jsou nejčastěji aktivovány zlomy a morfolineamenty 

směrů ~120°, ~150° a ~90°-100° (Obr. 5-20.C).  

Aby mohly být recentně oživovány takto orientované zlomy či morfolineamenty, bylo by 

zapotřebí napjatostního pole s orientací σ1 ~120°. Podobné napjatostní pole kompresního až 

transtenzního charakteru s těmito parametry bylo v současnosti zjištěno na základě měření 

mikroposunů na poruchách v Dědičné štole Travná pomocí extenzometrů TM-71 (viz výše a článek 

kapitola 3.4) a bylo označeno jako tektonická fáze π2. Zlomy a morfolineamenty směru ~90°-100° jsou 

v tomto režimu oživovány jako strike-slipové dextrální zlomy, naopak zlomy a morfolineamenty směru 

~150° jako strike-slipové sinistrální zlomy. Zlomy a morfolineamenty směru ~120° jsou tímto 

napjatostním polem otevírány. Toto nadregionální napjatostní pole je generováno pravděpodobně 

tlakem způsobeným rozšiřováním Středoatlantského hřbetu na euroasijskou platformu (Grünthal  

a Stromeyer 1992, Müller et al. 1992, Peška 1992, Zoback 1992, Jarosiński et al. 2006, Vavryčuk  

et al. 2013, Špaček et al. 2015). Dále bylo objeveno, že dochází ke střídání více napjatostních stavů. 

Kompresní napjatostní stav π1 se ssv. orientací σ1 je pravděpodobně zodpovědný za oživování 

menšího počtu zlomů a morfolineamentů orientovaných ve směru ~10° a ~40°. Tyto směry jsou 

uváděny jako oživované souhlasně také v mé práci (Stemberk jr. 2011) v oblasti Hřibovské hornatiny 

(část RH na české straně). Napjatostní pole s těmito parametry je pravděpodobně generováno tlakem 

západních Karpat, konkrétně tlakem mikrodesky Alcapa na euroasijskou platformu (Grünthal  

a Stromeyer 1992, Müller et al. 1992, Zoback 1992, Jarosiński 2006, Jarosiński et al. 2006). Porovnání 

směrů potenciálně oživovaných struktur je zatíženo nejistotou v oblasti sklonu a směru zapadání 

jednotlivých struktur, které nejsou známy. Porovnání by bylo přesnější, pokud by u všech zlomů byly 

tyto parametry známy. Analýza by pak umožnila simulovat přesnější chování struktury v daném 

napjatostním poli. Analýza proto využívá pouze aproximaci na úrovni orientace jednotlivých struktur.  

Dle autorů J. Skácel (1963) a. Ivan (1966) je většina zlomů v regionu subvertikálních. Na základě 

parametrů napjatostních polí stanovených na základě měření mikroposunů na zlomech v Dědičné štole 

byly stanoveny nejčastěji oživované směry struktur. Ty jsou víceméně v souhlasu se směry zlomů  

a morfolineamentů označených na základě SL indexů za aktivní. 
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6 Závěry 

Povodí řeky Biala Lądecka se nachází poblíž nejvýraznější tektonické zóny ve střední Evropě – 

okrajového sudetského zlomu a také přímo v zóně regionálně důležitého bělského zlomu. Tato práce 

si kladla za cíl navrhnout morfostrukturní vývoj říční sítě Bialy Lądecke (BL) v kontextu předpokládané 

tektonické aktivity během kenozoika. Tektonická aktivita v oblasti byla stanovena zejména na základě 

strukturně-geologické paleostresové analýzy, která odpověděla na otázky, které zlomy mohly být 

v různých obdobích aktivní a jakým způsobem se mohly v rámci tehdy působícího napjatostního pole 

pohybovat. Výsledky geomorfologické mapování, geomorfologických analýz a geofyzikálního 

průzkumu pak posloužili k verifikaci předpokládaného vývoje tektonické aktivity. Na základě výsledků 

všech provedených analýz byl formulován vývoj říční sítě během mladšího kenozoika (viz Obr. 6-1)  

a identifikována místa významných paleohydrografických změn (Obr. 5-13): 

a. Ke konci svrchního miocénu, během počátku rhodanské tektonické fáze, došlo k rekonfiguraci 

říční sítě BL v prostoru sedla Růženec, vodní tok BL začal téct k SSZ do okolí Radochówa a vlévat 

se do Kladské Nysy v Kladské kotlině. K drobné rekonfiguraci došlo také mezi obcemi 

Radochów a Stójków. 

b. K další rekonfiguraci říční sítě došlo během pozdního pliocénu, ke konci rhodanské tektonické 

fáze, kdy BL (Kobylica) opustila své údolí v prostoru sedla Hraničky a začala odtékat přes Karpno 

k SSZ. K drobné rekonfiguraci došlo opět také mezi obcemi Radochów a Stójków. 

c. K další sérii říčních rekonfigurací došlo na přelomu pliocénu a pleistocénu, během valašské 

tektonické fáze. Mezi obcí Stojków a městem Lądek Zdrój bylo vytvořeno průlomové údolí,  

tok BL opustil své údolí v oblasti Karpno. Také mezi obcemi Bielice a Nowy Gierałtów bylo 

vytvořeno průlomové údolí a BL přestala téct přes sedlo Karkulka do povodí Stříbrného p. 

Vodní tok Piotrówka přestal protékat napříč pohořím Krowiarki mezi obcemi Nowy Waliszów 

a Ołdrzychowice Kłodzkie. Také horní tok řeky Nysa Kłodzka začal odtékat k S do Kladské 

kotliny. 

d. Nejmladšími paleohydrografickými změnami v povodí BL bylo připojení současných 

pramenných oblastí řek BL, Morawka a Kamienica. Ty byly původně odvodňovány k J. 

K rekonfiguraci došlo pravděpodobně během spodního až středního pleistocénu. 
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Obr. 6-1 Porovnání tektonostratigrafického vývoje, vulkanické aktivity a paleonapjatostních změn 
 v rámci západo- a severoevropského alpského předpolí (WNEAF), Českém masivu a povodí BL během 
mladšího kenozoika. Paleonapjatostní změny zachycené ve vulkanitech v oblasti Lutynia (označeno 
PPA-PPF) jsou popsány v článku v kapitole 3.2. Paleonapjatostní změny zaznamenané dalšími autory 
(označeno a, b, …) jsou popsány v článku v kapitole 3.2. Napjatostní změny zaznamenané v Dědičné 
štole poblíž obce Travná (označeno PPGa-PPGe) jsou popsány v článku v kapitole 3.4. Porovnávané 
regiony: oblast Západo- a Severoevropského alpského předpolí (WNEAP) – zahrnuje vývoj 
Hornorýnského příkopu a pohoří Jura; oblast Českého masivu – zahrnuje vývoj v Chebské pánvi 
(CHP), jihočeských pánvích (JČP), Hornomoravském úvalu (HmÚ) a předsudetského bloku (PSB).  
1 – štěrky, sedimentární brekcie; 2 – aluviální převážně klastické sediment; 3 – fluviální písky;  
4 – lakustrinní převážně písčité sedimenty; 5 – kontinentální jílové břidlice; 6 – marinní a brakické 
sediment převážně jílové břidlice; 7 – vulkanická epizoda; 8 – erozní stratigrafická hranice (hiatus);  
9 – úhlová diskordance; 10 – vrásnění; 11 – hloubková eroze; 12 – paleohydrografická změna;  
13 – orientace současného napjatostního pole; 14 – orientace paleonapjatostního pole; 15 – období  
s dominantní sedimentací a častými mořskými ingresemi v rámci oblasti WNEAF; tektonické režimy 
rekonstruované na základě tektonostratigrafického vývoje a paleostresové analýzy: 16 – pomalý / 
rychlý výzdvih; 17 – pomalý / rychlý pokles; 18 – slabá / silná komprese; 19 – transtenze  
(strike-slipový režim); 20 – slabá / silná extenze; 21 - tektonické režimy rekonstruované pouze  
na základě tektonostratigrafického vývoje; 22 – glaciální a glacifluviální sedimenty. Sedimentární 
tělesa: BR – souvrství Bois de Raube; DF – domanínské souvrství; GF – souvrství Gozdnica;  
HS – souvrství Henryk; KB – souvrství Kędzierzyn a Krakoviec; KF – křelovské souvrství; LF – ledenické 
souvrství; MG – vltavínonosné štěrky; novoveské souvrství; PFgr – poznańské souvrství – zelené jíly; 
PFgy – poznańské souvrství – šedé jíly; PFv - poznańské souvrství – pestré jíly; RG – rýnské a alpské 
štěrky; SG – Sungau štěrky; VM – vonšovské vrstvy (součást vildštějnského souvrství), ZG – souvrství 
Ziębice. 

 

Dále uvádím souhrn dalších významných poznatků:       

1) Ve studovaném území převládají zlomy orientované zejména ve směrech ~130°-160° a dále 

také ve směrech ~0°-10°, ~40°, ~100°.  Převládajícími směry orientace morfolineamentů jsou 

zejména ~110°-120° a dále také ~60°-70° a ~150°. Takto orientované struktury výrazně 

ovlivňují uspořádání říční sítě a také reliéfu ve smyslu pasivní a aktivní morfostruktury. 

2) Na základě zvýšených hodnot SL indexu byly vymezeny potenciálně aktivní segmenty zlomů  

a morfolineamentů o směrech ~120°, ~150° a ~90°-100°. 

3) Na základě analýzy prostorového rozmístění zvýšených hodnot SL indexů byly vymezeny 

oblasti se zvýšenou recentní tektonickou aktivitou: 

a. Zóna bělského zlomu v oblasti povodí vodních toků Czarny p. a Mlynówka. 

b. Oblasti povodí vodních toků Sienna Woda, Kleśnica a Kamienica. Anomálně vysoké 

hodnoty SL indexu zde vypovídají pravděpodobně o pokračujícím zdvihu masivu 

Králického Sněžníku a pohoří Krowiarki. 

c. Oblast povodí vodního toku Luta. Vysoké hodnoty SL indexu zde souvisí 

pravděpodobně s pokračující tektonickou aktivitou v Travenské kotlinovité sníženině. 
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4) Extrémní asymetrie tvaru povodí horního a středního toku BL je způsobena tektonickými 

pohyby na zlomech. Tlakem od ~J jsou jižněji položené bloky podsouvány pod severněji ležící 

bloky podél přesmykových zlomů ukloněných k ~SV. Při následném uvolnění napětí  

či přechodu do extenzního režimu dochází k naklánění těchto bloků k SV. BL využívá ke svému 

toku přirozené sníženiny mezi těmito tektonicky nakloněnými bloky. 

5) Na základě paleonapjatostní analýzy lze konstatovat, že napjatostní pole od svrchního miocénu  

do současnosti měnilo své parametry a intenzitu. V datovaných vulkanitech v oblasti Lądek 

Zdrój – Lutynia a v metamorfovaných horninách v zóně bělské zlomu bylo nalezeno 6 různých 

tektonických fází:  

a. ~ZSZ-VJV orientovaná kompresní fáze, která působila někdy v období mezi 5,46 Ma  

a 4,56 Ma (přelom miocénu a pliocénu) a svými parametry odpovídá miocennímu 

napjatostnímu poli dokumentovaným jinými autory. Během této fáze docházelo 

k intenzivnímu zdvihu v celé studované oblasti. Označováno též jako tzv. rhodanská 

tektonická fáze. Striace zanechané na ohlazových plochách pocházející z této fáze byla 

nalezeny v datovaných vulkanitech (PPA). 

b. Transtenzní fáze s mírně dominantní ~SV-JZ orientovanou extenzí, která působila 

v období mezi 5,46 Ma a 4,56 Ma (ale později než předchozí fáze). Tato fáze 

představuje závěr rhodanské tektonické fáze. Striace zanechané na ohlazových 

plochách pocházející z této fáze byla nalezeny v datovaných vulkanitech (PPB), ale také 

na základě paralelizace v metamorfovaných horninách v zóně bělského zlomu  

na lokalitě BF1 (BF1-f1). 

c. ~SV-JZ orientovaná extenzní fáze, která působila v období mezi 4,56 Ma a 3,83 Ma. 

Tato fáze představuje typický extenzní pliocenní režim dokumentovaný též jinými 

autory. Striace zanechané na ohlazových plochách pocházející z této fáze byla 

nalezeny v datovaných vulkanitech (PPC), ale také na základě paralelizace 

v metamorfovaných horninách v zóně bělského zlomu na lokalitě BF1 (BF1-f2). Na 

lokalitě BF2 (BF2-e) se tato fáze zachovala ve formě otevřených tahových puklin  

směru ~120°. 

d. ~SSV-JJZ orientovaná komprese, která působila v období někdy po 3,83 Ma. Tato fáze 

nebyla dosud nikde v literatuře publikována. Ve studovaném území během tohoto 

relativně krátkého období docházelo ke zdvihu. Striace zanechané na ohlazových 

plochách pocházející z této fáze byla nalezeny v datovaných vulkanitech (PPD), ale také 

na základě paralelizace v metamorfovaných horninách v zóně bělského zlomu  

na lokalitách BF1 (BF1-f3) a BF (BF2-f1 a BF-f2). 
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e.+f. V období po 3,83 Ma převažovalo extenzní tektonické pole, které v průběhu času 

měnilo své parametry ze směru ~SSZ-JJV na ~VSV-ZJZ. Striace zanechané  

na ohlazových plochách pocházející z této fáze byla nalezeny v datovaných vulkanitech 

(PPE a PPF). 

Protože měření striací probíhalo v datovaných vulkanických horninách, byla stanovena doba 

působení jednotlivých tektonických fází s přesností cca na ±0,2 Ma. To představuje podstatné 

zpřesnění oproti dílům jiných autorů používajících klasické geologické metody a zabývající  

se problematikou vývoje paleonapjatostních polí. 

6) Současné napjatostní pole, stanovené na základě extenzometrického měření pomocí přístrojů 

TM-71 mezi lety 2014 a 2017 v Dědiční štole poblíž obce Travná, vykazuje střídání 3 různých 

napjatostních stavů: 

a. ~SSV-JJZ orientovaná komprese (π1), která má svůj původ v tektonickém tlaku 

západních Karpat jako produkt pokračující kolize africko-arabské desky s euroasijskou. 

b.  ~SZ-JV orientovaná komprese (π2), která má svůj původ v tektonickém tlaku 

rozšiřujícího se severoatlantského hřbetu. 

c. ~SZ-JV orientovaná extenze (τ1), která může mít tektonický původ, ale může být také 

důsledkem pomalého gravitačního rozvolňování hlavního hřebenu Rychlebských hor. 

Ke střídání (switchingu) těchto napjatostních polí dochází v řádech několika měsíců.  

Na poruchách tyto napjatostní změny a působení těchto napjatostních polí způsobují 

aseismické pohyby (creep) v řádu ~0,01 – 0,1 mm. Tato napjatostní pole mohou nejčastěji 

oživovat zlomy orientované ve směru ~160°-170°, ~140°-160° a ~20°-40°. 

7) Směry zlomů a morfolineamentů, které na základě zvýšených hodnot SL indexů označeny  

za potenciálně aktivní, přibližně odpovídají směrům zlomů, které mohou být oživovány  

v recentním měnícím se napjatostním poli detekovaném v Dědičné štole (viz bod 6). 

8) Intenzivní eroze, jako jeden z identifikátorů recentní současné tektonické aktivity,  

byla nalezena následujících oblastech: 

a. pramenné oblasti vodních toků BL, Morawka, Kamienica a Kleśnica, 

b. na okrajích rozsáhlejších ploch říčních teras BL zejména v okolí města Stronie Śląskie  

a obcí Trzebieszowice, Radochów a Ołdrzychowice Kłodzkie. Terasové svahy jsou často 

rozčleněny stržemi až 15 m hlubokými. 

c. Travenské kotlinovité sníženiny, 

d. zóně bělského zlomu – v oblasti horního toku BL a vodního toku Bielawka. 
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9) Výsledky modelování napjatostního pole generovaného během LGM (21-17 ka) ukazují,  

že mohlo docházet k reaktivaci: 

a. zlomů v oblasti hlavního hřebene Rychlebských hor konkrétně masivu Borůvkové hory, 

b. zlomů oddělujících severní část pohoří Krowiarki od Kladské kotliny, 

c. některých segmentů okrajového sudetského zlomu zejména v okolí Vápenné,  

Bílé Vody, Horních Hoštic a zlom Kameničky (odděluje Hoštický úpatní stupeň  

od Paczkówského příkopu), 

d. některých segmentů v zóně bělského zlomu; byly objeveny drobné levostranné 

posuny malých vodních toků přetékajících bělský zlom v oblasti Bielice. 

Většina těchto pohybů byla pravděpodobně aseismické povahy (creep). 

10) Na základě výsledků všech provedených analýz považuji ve studovaném území za stále 

tektonicky aktivní struktury: 

a. zóna bělského zlomu, 

b. Travenská kotlinovitá sníženina, 

c. masiv Králického Sněžníku, 

d. pohoří Krowiarki, 

e. Góry Bialske, 

f. hlavní hřeben Rychlebských hor/Góry Złote. 

Toto poznání je velmi důležité zejména při posuzování seismické aktivity a seismického 

ohrožení oblasti. Dále je také důležité při plánování velkých inženýrských děl v širším regionu.  

Práce tak volně navazuje na výzkumy prováděné v širší oblasti, zejména české části Rychlebských hor,  

dr. A. Ivanem (1966, 1972, 1997) a dr. P. Štěpančíkovou (2011, et al. 2021 (under review)). Studovaná 

oblast povodí BL je z hlediska geomorfologického výzkumu dosud takřka nedotčené. Předkládané 

závěry, zejména pak navržené paleohydrografické změny, by si zasloužily další detailnější výzkum. 
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