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Abstrakt 
Předkládaná práce se zabývá studiem současných geodynamických procesů v 

jihozápadní části Broumovské vrchoviny se zvláštním zřetelem na seismicky aktivní 
hronovsko – poříčskou zlomovou zónu (HPZZ). Toto území představuje v rámci českého 
masívu oblast zvýšené tektonické aktivity, která se projevuje například lokální 
seismicitou nebo výskytem pramenů minerálních uhličitých vod. Studium současné 
aktivity geodynamických procesů bylo založeno na různých geomorfologických, 
geotechnických, geofyzikálních a hydrologických metodách. Byla studována aktivita 
svahových pohybů, seismická aktivita, současné tektonické pohyby a vztahy mezi tvary 
reliéfu a puklinovou a zlomovou tektonikou. Na základě předchozích zkušeností 
získaných autorem práce v seismicky aktivní oblasti západních Čech byla založena 
monitorovací síť podzemních vod v hlubokých vrtech, s cílem detekce anomálií 
souvisejících s tektonickou aktivitou území.  

Práce představuje příspěvek k hlubšímu poznání jak z hlediska studované oblasti 
tak vzhledem k možnostem aplikace některých nových metod při výzkumu zón relativně 
zvýšené tektonické aktivity v rámci tektonicky stabilní střední Evropy. Z pohledu 
geomorfologie území patří k nejdůležitějším poznatkům zpřesnění představ o tektonické 
stavbě HPZZ a o kvartérních tektonických pohybech v jejím širším okolí. Pomocí 
geoelektrického profilování byla prokázána přítomnost zlomu paralelního s hlavním 
přesmykem HPZZ, který odděluje sníženinu Rtyňské brázdy od hřbetu Jestřebích hor. 
Navíc podrobnější studium morfologie údolní sítě a rozmístění starokvartérních 
terasových sedimentů Úpy na rozhraní mezi Rtyňskou brázdou a sousední Trutnovskou 
pahorkatinou jasně poukazuje na mladé, kvartérní tektonické poklesy Rtyňské brázdy. Z 
hlediska výzkumu endogenní geodynamické aktivity je nejvýznamnějším přínosem 
realizace monitorovací sítě podzemních vod s cílem detekce projevů lokální seismické a 
tektonické aktivity. Podařilo se najít vysoce citlivou lokalitu pro sledování těchto efektů, 
kterou je vrt VS 3 nedaleko Teplice nad Metují. Ve vrtu byla identifikována anomální 
kolísání hladiny podzemní vody, která měla charakter prekurzorů zemětřesení z 10.8. 
2005 (M = 2.4) a 25.10. 2005 (M = 3.3). Další anomální změny hladiny podzemní vody 
byly zaznamenány ještě v první polovině roku 2006. V tomto případě se s největší 
pravděpodobností jednalo o odezvu na aseismické pohyby v soustavě dislokací HPZZ. 
Tyto pozitivní výsledky opravňují použitelnost metody pro studium projevů tektonické 
aktivity, včetně případných prekurzorů zemětřesení, v oblasti s relativně nízkou 
tektonickou aktivitou, jakou představuje český masív. 
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1. Úvod 
 Předkládaná doktorská disertační práce se zabývá studiem současných 

exogenních a endogenních geodynamických procesů v jihozápadní části Broumovské 
vrchoviny se zvláštním zřetelem na seismicky aktivní poruchové pásmo hronovsko – 
poříčského zlomu (HPZZ – viz Obr. 1 níže). Z pohledu regionálního geomorfologického 
členění zabírá studované území západní část Broumovské vrchoviny a přiléhající části 
sousedních geomorfologických celků Krkonošské podhůří a Podorlická pahorkatina. 
V hierarchii nižších geomorfologických jednotek zahrnuje studované území okrsky 
Polická stupňovina, Polická pánev, Radvanická vrchovina, Jestřebí hory a přiléhající 
části okrsků Rtyňská brázda a  Hronovská kotlina. 

Řešené téma bylo též součástí grantového projektu GA ČR 205/05/H20 Účinky 
seismicity na režim podzemních vod v oblasti hronovsko-poříčského zlomového pásma, 
řešeného ve spolupráci Přírodovědecké Fakulty UK a Ústavu struktury a mechaniky 
hornin AV ČR, v.v.i. (ÚSMH). Dizertační práce navazuje na magisterskou práci autora 
(Stejskal, 2003), zaměřenou na fyzicko-geografickou interpretaci monitoringu pohybů 
skalních bloků v pseudokrasových lokalitách Ostaš, Hejda a Kočičí skály. Současně 
práce také rozvíjí některé předchozí výzkumy (např. geomorfologické mapování Demka, 
1992a) a navazuje na aktuální monitorovací aktivity prováděné v oblasti mimo rámec 
výše zmíněného grantového projektu (např. hydrologický monitoring prováděný 
Výzkumným ústavem vodohospodářským, nebo monitoring pohybů pískovcových 
skalních bloků prováděný ÚSMH).  

Práce se skládá ze tří hlavních částí. První část vymezuje studované území, 
shrnuje dosavadní výzkumy a podává přehled geomorfologických a geologických 
poměrů. Hlavní část práce se skládá z tematicky řazených autorových prací 
publikovaných v odborných recenzovaných časopisech. Zahrnuty jsou i dvě publikace, 
které se věnují seismicky aktivní oblasti západních Čech a tudíž se vymykají 
z regionálního vymezení práce. Jejich význam nicméně spočívá v metodologii 
hydrologických měření, která zde byla rozvinuta a poté aplikována ve studovaném území 
Broumovské vrchoviny. Závěrečná část pak představuje hodnotící syntézu 
publikovaných poznatků a sleduje cíle disertační práce. 

 
 
2. Cíle práce 
Cíle práce je možné definovat v následujících bodech: 

• Analyzovat projevy recentní tektonické aktivity v reliéfu území na podkladu 
existujících geologických a geomorfologických studií, a vlastních terénních 
výzkumů.  

• Analyzovat tektonickou podmíněnost tvarů reliéfu na základě zlomové a puklinové 
analýzy. 

• Na základě studia geomorfologie oblasti upřesnit představy o zlomové tektonice a 
pokusit se ověřit hypotézy formulované na základě geomorfologický výzkumů 
některou z metod geofyzikálního průzkumu.  

• Geomorfologicky interpretovat monitoring blokových svahových deformací 
prováděný ÚSMH ve střední části Polické vrchoviny. 

• Realizovat režimní měření podzemních vod s cílem detekce projevů tektonické 
aktivity. Na základě předchozích zkušeností autora s touto problematikou v 
seismicky aktivní oblasti západních Čech bylo třeba nejprve shrnout a analyzovat 
dosavadní výsledky hydrologického monitoringu a na jejich základě založit vhodným 
způsobem monitorovací síť ve studovaném území Broumovské vrchoviny a poté 
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ověřit obecnou použitelnost této metody v regionech s relativně slabou tektonickou 
aktivitou. 

 

3. Materiál a metodika 
Výzkumné práce probíhaly v několika fázích. Vlastnímu výzkumu předcházela 

přípravná fáze, která zahrnovala studium literárních pramenů, map a digitálního modelu 
terénu, dále následovaly terénní práce včetně realizace hydrologického monitoringu a na 
závěr proběhlo zpracování a interpretace získaných údajů. 

Přípravná fáze zahrnovala především studium regionálně i tematických 
zaměřených publikovaných i nepublikovaných podkladů, geologických a 
hydrogeologických posudků vrtné dokumentace, geologických a geomorfologických 
map. Vzhledem k tomu, že území Polické vrchoviny již bylo předmětem diplomové 
práce autora, byla z regionálního hlediska zaměřena pozornost především na oblast 
hronovsko – poříčského zlomu. Topografickým podkladem pro veškeré výzkumy byla 
Základní mapa ČR 1:10 000 a její digitalizovaná verze ZABAGED (ČÚZK, Praha), která 
byla použita při stanovení morfometrických parametrů zaměřených na detekci tektonické 
aktivity v oblasti HPZZ (Stejskal et al. 2006) a vytyčení lineárních prvků reliéfu, tzv. 
morfolineamentů (Stejskal et al., 2011). Digitální mapové podklady byly zpracovány 
v prostředí ArcGIS. Data pro podélné profily toků byla pro dosažení větší přesnosti 
odečtena manuálně z topografického podkladu Základní mapy ČR 1:10 000.  

Přípravné práce pro režimní monitoring podzemních vod spočívaly kromě studia 
publikovaných a nepublikovaných archivních materiálů také v interpretaci starších dat 
monitoringu podzemních vod v oblasti západních Čech (Františkovy Lázně a Nový 
Kostel) i Broumovské vrchoviny (vrty Bučnice VS 3 a V 28). Data z Františkových 
Lázní pocházejí z archívu Doc. Oldřicha Novotného (MFF UK), režimní měření v oblasti 
Nový Kostel byla prováděna v ÚSMH AV ČR, kde byl autor práce zaměstnán do konce 
roku 2008. Měření z vrtů VS 3 a V 28 poskytl ing. Ladislav Kašpárek z VÚV Praha. 

Terénní práce představovaly realizaci režimních měření podzemních vod, 
geoelektrického profilování, 3D seismické tomografie a geomorfologické práce. Plošné 
geomorfologické mapování studované oblasti již bylo provedeno dříve v měřítku 1:50 
000 (Demek 1992a, Voženílek, 1992), vybrané oblasti byly mapovány dokonce 
v měřítku 1:5 000 (Demek 1990, 1991 a 1992b). Z tohoto důvodu již nebylo prováděno 
další systematické geomorfologické mapování a pozornost při terénních pracích byla 
soustředěna na identifikaci tvarů souvisejících se zlomovou tektonikou, přípravné práce 
pro geofyzikální měření a puklinová měření na skalních výchozech. Geoelektrické 
profilování s cílem detekce dosud neznámých zlomů a 3D seismickou tomografii pro 
zjištění mechanických parametrů tektonických puklin provedl a interpretoval RNDr. Jan 
Valenta z ÚSMH AV ČR. 

Interpretační a vyhodnocovací práce spočívaly v syntéze údajů získaných 
různými shora uvedenými metodami. Významnou část interpretačních prací 
představovalo zpracování výsledků režimních měření podzemních vod. Toto zpracování 
obnášelo kvantifikaci slapových efektů na kolísání podzemní vody, eliminaci rušivých 
vlivů vyvolaných změnami atmosférického tlaku a rozklad naměřených dat na 
nízkofrekvenční a vysokofrekvenční složku kolísání s hraniční periodou 30 hodin. 
K eliminaci tlaku vzduchu byly použity dvě různé metody – metoda regresní 
dekonvoluce (Toll, Rasmussen, 2007), použitá v práci Stejskal et al. (2007) a metoda 
frekvenčně závislé přenosové funkce (Lyubushin, 1994), použitá v práci Stejskal et al. 
(2009). Použitím obou metod bylo dosaženo velmi podobných výsledků a obě lze 
doporučit jako vhodné pro experimenty podobného typu. Korekce naměřených dat 
pomocí první zmíněné metody byla provedena ve volně šiřitelném programu Betco 1.0 
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(Toll, Rasmussen, 2007), korekci pomocí metody Lyubushina (1994) provedla Dr. 
Galina N. Kopylova z Geofyzikální služby Ruské Akademie Věd (RAN). Slapové 
analýzy a frekvenční rozklad naměřených dat byl proveden v modifikovaném programu 
ETERNA 3.0 (Wenzel, 1993) ing. Lumíra Skalského z Geofyzikálního ústavu AV ČR 
v.v.i. 

 
 

4. Výsledky a diskuse 
Při studiu exogenní dynamiky zemské kůry ve studovaném území sehrály stěžejní 

roli geomorfologické metody. Přítomnosti neogenních až kvartérních pohybů podél 
lokálních tektonických dislokací nasvědčuje již na první pohled výskyt hluboce 
zaříznutých antecedentních údolí toků tekoucích napříč zlomovými strukturami. Jedná se 
například o údolí Metuje na křížení s HPZZ či levostranné přítoky Metuje – Ledhujku a 
Pěkovský potok na křížení polického a bělského zlomu. V povodí Úpy se jedná o 
levostranný přítok Metuje Rtyňku při přechodu tektonického ohraničení západního 
okraje Rtyňské brázdy. Terasové sedimenty se ve studovaném území dochovaly jen 
v omezeném rozsahu v povodí Úpy, nicméně i přesto lze z jejich současného rozmístění 
usuzovat na mladé tektonické pohyby západně od HPZZ. Důkazem tektonických pohybů 
z přelomu neogénu a kvartéru jsou stupně v podélném profilu nejstarších (miocén-
pliocén) terasových sedimentů Úpy, které na bázi teras dosahují velikosti až 30 m (na 
jejich přítomnost poukazuje již Král, 1949). Na existenci tektonických pohybů ve starším 
kvartéru soudíme na základě polohy Úpského údolí vzhledem ke Rtyňské brázdě 
(Stejskal et al., 2006). Z rozšíření starších kvartérních teras je patrné, že tehdejší tok Úpy 
protékal v těsné blízkosti dnešního okraje Rtyňské brázdy ve větší nadmořské výšce, než 
v jaké leží současné dno sníženiny. Pokud vyloučíme možnost, že v období ukládání 
nejstarších kvartérních teras protékala Úpa mělkým údolím na okraji vyššího reliéfu, aniž 
by ke svému toku využila sníženinu sousední Rtyňské brázdy, pak lze předpokládat, že 
se v tomto období nacházely obě geomorfologické jednotky ve stejné výškové úrovni. 
Relativní poklesy na JZ okraji Rtyňské brázdy tedy klademe až do období staršího 
kvartéru.  

Za účelem ověření možných projevů recentních tektonických pohybů podél 
vlastní HPZZ, probíhající v jz. úbočí hřbetu Jestřebích hor bylo použito několika 
vybraných morfometrických metod. Byla provedena analýza podélných a příčných 
profilů údolí vodních toků křížících poruchové pásmo a kromě ukazatelů založených na 
morfometrických parametrech údolní sítě byl použit ukazatel míry zakřivení úpatní linie, 
udávající poměr mezi délkou tektonicky podmíněné úpatní linie horského pásma a 
přímou délkou horského hřbetu.  S použitím morfometrických metod se podařilo 
identifikovat pouze slabé a neurčité náznaky projevů tektonické aktivity, což je v souladu 
s představami o míře současné tektonické aktivity v oblasti českého masívu (Stejskal et 
al., 2006).  

Na základě detailnější geomorfologické analýzy území vyvstávají otázky o 
způsobu tektonického ohraničení sníženiny Rtyňské brázdy mezi Jestřebími horami a 
Trutnovskou pahorkatinou. Její okrajové svahy, a především pak sv. svah při okraji 
relativně vyzdvižené kry Jestřebích hor, mají některé znaky typické pro zlomové svahy, 
jako je relativně přímý průběh úpatí, nápadný lom sklonu bez souvislosti s litologií či 
trojúhelníkové facety. Podle Táslera et al. (1979) je hronovsko-poříčský příkop (s jehož 
sz. částí se prostorově kryje geomorfologická jednotka Rtyňská brázda) omezen vůči 
svému okolí flexurami, které jsou místy dislokovány zlomy. Průběh těchto zlomů je však 
pouze předpokládaný, neboť v monotónní litologii svrchní křídy je geologickými 
metodami jejich přítomnost těžko zjistitelná. Za účelem zpřesnění představ o 
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tektonickém omezení Rtyňské brázdy bylo provedeno geoelektrické profilování na obou 
okrajových svazích podél pěti profilů křížících předpokládané tektonické dislokace 
(Valenta et al, 2008). Touto metodou byla přítomnost tektonických zlomů prokázána 
pouze při sv. okraji na úpatí Jestřebích hor. Potvrdil se tak předpoklad o zlomovém 
původu svahu oddělujícího Jestřebí hory od Rtyňské brázdy, formulovaný na základě 
geomorfologických charakteristik. Jihozápadní okrajový svah Rtyňské brázdy, který 
omezuje pánevní jednotku od vyššího reliéfu Trutnovské pahorkatiny, je však s největší 
pravděpodobností založen na flexuře, bez přítomnosti výraznějšího zlomového porušení. 

Studované území představuje velmi dobrý příklad strukturního reliéfu, silně 
podmíněného zlomovou tektonikou, úložnými poměry a litologií sedimentárních 
souvrství. Z tohoto důvodu byla provedena analýza závislosti lineárně uspořádaných 
prvků reliéfu (tzv. morfolineamentů) na prostorovém uspořádání zlomů a tektonických 
puklin (Stejskal et al., 2011). Puklinová měření byla provedena v různých horninových 
souvrstvích svrchní křídy a permokarbonu a v různých tektonických blocích, tak aby 
bylo možné identifikovat případné variability paleo-napěťového režimu. Celkem bylo 
provedeno 1446 měření a vymezeno bylo 105 km morfolineamentů v permokarbonských 
sedimentech a 259 km ve svrchní křídě. Analýza prostorového uspořádání 
morfolineamentů vzhledem k orientaci zlomů a puklin přinesla následující výsledky: 
• Puklinová tektonika v oblasti Broumovské vrchoviny (tedy na východ od HPZZ) 

vykazuje dva dominantní směry – přibližně SV-JZ a SZ–JV. Směry puklin zjištěné 
v pískovcích trutnovského souvrství v údolí Úpy (na západ od HPZZ) vykazují 
podstatně odlišné dominantní směry, přibližně S–J a V–Z. Příčinu odlišné orientace 
puklin v oblasti na V a na Z od HPZZ spatřujeme v odlišné orientaci napěťových polí 
existujících po obou stranách zlomového systému v době vzniku puklin.  

• Celkově je dobře patrné nenahodilé usměrnění morfolineamentů, charakteristické 
výskytem jednoho nebo dvou maxim v SV-JZ, resp. SZ-JV kvadrantu. V případě 
výskytu dvou maxim se jedno kryje s orientací zlomů a druhé s orientací puklin. Jak 
ve svrchní křídě, tak v permokarbonských sedimentech převažují u morfolineamentů 
směry situované v SZ a JV kvadrantech. Za účelem vysvětlení převažující SZ–JV 
orientace morfolineamentů byl proveden mělký seismický průzkum v testovací 
lokalitě ve střední části Polické vrchoviny, s cílem detekce mechanických vlastností 
tektonických puklin. Interpretace seismického průzkumu ukazuje stejně jako přímá 
měření na přítomnost dvou kolmých subvertikálních puklinových systémů. Pukliny 
SV–JZ směru jsou na rozdíl od puklin SZ-JV směru jakožto mechanické 
diskontinuity patrné pouze do úrovně cca 9 m pod povrchem, což znamená, že se 
směrem do hloubky podstatně rychleji svírají. Příčinou vyšší frekvence 
morfolineamentů směru SZ-JV jsou evidentně rozdílné mechanické vlastnosti obou 
puklinových systémů. Po více rozevřených puklinách směru SZ–JV probíhají 
podstatně snáze zvětrávací a erozní procesy, což vedlo k většímu soustředění tvarů 
reliéfu do těchto směrů. 

Vzhledem ke geologické stavbě charakteristické vertikálním střídáním 
sedimentárních souvrství odlišné litologie je studovaná oblast značně náchylná ke vzniku 
svahových pohybů různého typu. Předmětem detailního monitoringu jsou od počátku 
devadesátých let svahové pohyby blokového typu při okrajích pískovcových plošin 
Ostaše a Hejdy (viz Stejskal, 2005), kde je výskyt blokových deformací vázaný na 
rozhraní pevných a propustných kvádrových pískovců a relativně tvárlivých a 
nepropustných slínovců. Prostřednictvím monitoringu pohybů skalních bloků se podařilo 
na jednotlivých sledovaných lokalitách odhalit různě zřetelné projevy současné aktivity 
blokových svahových pohybů. Blokové deformace v pseudokrasových oblastech střední 
části Polické vrchoviny tedy nelze považovat za vyloženě fosilní jevy. Současné 
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pohybové chování monitorovaných objektů se v některých případech odlišuje od 
morfologických záznamů procesů v reliéfu. Mechanismus deformačních svahových 
procesů, které formovaly pseudokrasový pískovcový reliéf, se tedy ukazuje jako 
proměnný v čase. 

Zcela novým přínosem práce je realizace hydrologických měření v hlubokých 
vrtech, s cílem detekce projevů současné tektonické aktivity a případných prekurzorů 
lokálních zemětřesení. Monitoring vychází z experimentů, které byly započaty v různých 
seismicky aktivních oblastech světa v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let (viz 
např. Rikitake, 1975; Roeloffs, 1988; Thomas, 1988; Kissin a Grinevsky, 1990).  

Zkušenosti získané autorem při monitoringu podzemních vod v seismoaktivní 
oblasti západních Čech (srov. Stejskal et al., 2005 a 2008) byly využity při zakládání 
obdobné monitorovací sítě v severovýchodních Čechách, v širším okolí HPZZ (viz 
Stejskal et al., 2007). Při výběru nových pozorovacích stanovišť bylo na základě 
předchozích zkušeností vzato v úvahu následující: 

• Pozorovací vrt by měl mít v ideálním případě napjatou hladinu, s dostatečně vysokou 
citlivostí na objemové deformace zemské kůry, kterou je možné kvantifikovat 
například pomocí velikosti odezvy na slapové síly či změny atmosférického tlaku. 

• Pozorovací vrt by se měl nacházet v blízkosti zlomové zóny a měl by být dostatečně 
hluboký, tak aby nebyl ovlivňován mělkou cirkulací podzemních vod, silně závislou 
na chodu atmosférických srážek. 

• Minerální vody bývají často spjaty s hluboko zasahujícími zlomovými systémy, nebo 
mohou být napojeny na cirkulaci hlubinných fluid, což je předurčuje jako místa 
zvýšené citlivosti k deformacím seismotektonického původu. 

• Možnost antropogenní činnosti v místě pozorování je třeba omezit na minimum, 
neboť měření mohou být značně komplikovaná čerpáním vody. 

V průběhu roku 2005 bylo zahájeno měření na třech již existujících vrtech pod správou 
ČHMÚ. Kromě těchto tří vrtů byly do pozorovací sítě zahrnuty také vrty VS 3 a V 28, 
které jsou součástí experimentální hydrologické stanice Bučnice provozované 
Výzkumným ústavem vodohospodářským (VÚV) a automatická měření zde probíhají již 
od roku 1998.  

Analýza výsledků monitoringu podzemních vod v pěti experimentálních vrtech 
situovaných v širším okolí HPZZ přinesla následující výsledky (Stejskal et al., 2007 a 
2009): 
• Kolísání hladiny podzemní vody ve všech pěti pozorovaných objektech vykazují 

odezvu na slapové deformace a zatížení zemského povrchu v důsledku změn tlaku 
vzduchu. Za účelem snažší a objektivnější identifikace anomálních kolísání byla 
naměřená data podrobena korekci na účinky atmosférického a tlaku a periodická 
kolísání vyvolaná slapovými silami. 

• Ve spojení se dvěmi relativně silnými zemětřesením z 10. 8. 2005 (M = 2.4) a 25. 10. 
2005 (M = 3.3) byly pozorovány výrazné jednorázové skoky hladiny podzemní vody 
ve vrtu VS 3. Obě anomálie měly charakter rychlého nárůstu hladiny. První z nich 
dosáhla velikosti +6 cm a byla zaznamenána s časovým předstihem 11 – 15 hodin 
před vlastním zemětřesením, jehož epicentrum leželo 11.3 km na JZ od vrtu VS 3. 
Druhá anomálie dosáhla velikosti +15 cm a byla pozorována s předstihem 32 – 29 
hodin před zemětřesením z 25. 10. 2005, jehož epicentrum leželo 16.8 km na JZ od 
vrtu. Další tři anomálie podobného charakteru byly zaznamenány ve vrtu VS 3 
v průběhu února a března 2006. Tyto anomálie o velikosti 4 – 8 cm však nevykazují 
jasnou vazbu na seismickou aktivitu. Stejně jako v případě anomálií zaznamenaných 
v průběhu srpna a října, nebyly pozorovány žádné neobvyklé změny v průběhu 
hladin ostatních pozorovaných vrtů, včetně nedalekého vrtu V 28. 
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• Vznik anomálních změn hladiny podzemní vody ve vrtu VS 3 vysvětlujeme jeho 
napojením na mimořádně citlivou zónu proudění podzemní vody, kterou reprezentuje 
hustý systém vysoce propustných puklin zvodněného souvrství cenomanských 
rohovců. Preseismický nárůst hladiny podzemní vody lze vysvětlit jako výsledek 
komprese těchto puklinových zón, které jsou díky regionální spojitosti schopné 
přenášet účinky větších deformací, ke kterým dochází blíže k aktivnímu zlomovému 
systému HPZZ. V této souvislosti předpokládáme, že primárním zdrojem deformace, 
která zavdala vzniku prekurzorních anomálií zaznamenaných ve vrtu VS 3 před 
zemětřeseními ze srpna a října 2005, byli preseismické pohyby creepového typu 
v soustavě dislokací HPZZ. Další tři anomálie pozorované ve vrtu VS 3 v průběhu 
února a března 2006 vznikly nezávisle na seismické aktivitě a jednalo se 
pravděpodobně o výsledek aseismických pohybů podél HPZZ. 

• Přestože vrt V 28 vykazuje ve srovnání s vrtem VS 3 výrazně vyšší citlivost na 
objemové deformace vyvolávané slapovými silami a tlakem vzduchu a tudíž by bylo 
oprávněné očekávat i větší citlivost k deformacím tektonického původu, žádná 
anomální kolísání zde nebyla zaznamenána. Klíčovou roli zde tedy hraje napojení 
vrtu VS 3 na zvodeň rohovcového souvrství, v jehož rozsahu je vrt V 28 uzavřen. To 
předurčuje vrt VS 3 jako mimořádně citlivou a unikátní lokalitu vzhledem ke studiu 
hydrologických anomálií tektonického původu. 

 
 

5. Závěry 

Předložená práce, jejímž cílem bylo studium exogenních a endogenních 
geodynamických procesů v jz. části Broumovské vrchoviny, představuje příspěvek 
k hlubšímu poznání jak z hlediska této unikátní okrajové oblasti českého masívu, tak 
vzhledem k možnostem aplikace některých nových metod v geomorfologickém a 
geodynamickém výzkumu zón slabé tektonické aktivity. Z pohledu geomorfologie území 
patří k nejdůležitějším poznatkům především zpřesnění představ o tektonické stavbě 
hronovsko-poříčského zlomového pásma a o kvartérních tektonických pohybech v jeho 
širším okolí. Z hlediska výzkumu endogenní geodynamické aktivity je nejvýznamnějším 
přínosem realizace monitorovací sítě podzemních vod, jež byla zaměřena na detekci 
projevů lokální seismické a tektonické aktivity. Jedná se o první systematickou a 
ucelenou studii, která byla v rámci této problematiky provedena na území českého 
masívu. Realizace a interpretace monitoringu v oblasti Broumovské vrchoviny byla 
založena na předchozích autorových výzkumech v seismicky aktivní oblasti západních 
Čech a přinesla důležité závěry, které opravňují použitelnost metody pro studium projevů 
tektonické aktivity, včetně případných prekurzorů zemětřesení, v oblasti s relativně 
nízkou tektonickou aktivitou. Výzkum studované oblasti pokračuje i nadále v rámci 
grantového projektu řešeného Ústavem struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i. 
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Obr. 1. Geologie a tektonická stavba studované oblasti (podle Biely et al., 1968; Cymerman, 2004; 
Jetel - Rybářová, 1979). 1 – hlubinné vyvřeliny (granity, granodiority), 2 – krystalinikum (ruly, 
svory, migmatity, granulity), 3 – permokarbonské sedimenty, 4 – permské vulkanity, 5 – triasové 
sedimenty, 6 – svrchní křída, 7 – epicentra seizmických jevů zaznamenaných v rozmezí let 1985-
2005, HPFZ – hronovsko-poříčská zlomová zóna, MSF – okrajový sudetský zlom, EFS – labský 
zlomový systém (viz mapka v levém horním rohu). 

Fig. 1. Geology and tectonics of the study area (after Biely et al., 1968, Jetel and Rybářová, 1979; 
Schenk et al., 1989; Scheck et al., 2002; Cymerman, 2004). 1 -  plutonic rocks (granites, 
granodiorites), 2 – metamorphites (gneisses, schists, granulites, migmatites), 3 – Permian and 
Carboniferous sediments, 4 – Permian volcanics, 5 – Triassic sediments, 6 – Cretaceous sediments, 
7 – epicentres of seismic events recorded from 1985 to 2005, HPFZ – Hronov-Poříčí Fault Zone, 
MSF – Marginal Sudetic Fault, EFS – Elbe Fault System (see the small-scale map in the upper left 
corner). 
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Abstract 

The presented PhD thesis deals with present-day geodynamic processes in the 
south-western part of Broumov Highland, with a special attention paid to the 
seismoactive Hronov-Poříčí Fault Zone (HPFZ – see Fig. 1 above). Compared to the rest 
of the Bohemian Massif the studied area exhibits relatively increased level of tectonic 
activity, which is evidenced by local seismicity and by presence of CO2-rich mineral 
waters. The present-day activity of geodynamic processes is studied by means of various 
geomorphological, geotechnical, geophysical and hydrological methods. Following 
processes and features were studied: activity of slope movements, seismic activity, 
present-day tectonic movements, relations between landforms and joint and fault 
tectonics. Based on the previous experience obtained by the author in the seismoactive 
area of Western Bohemia, groundwater observational network was set up in deep 
boreholes, in order to detect anomalies related to the tectonic activity of the studied area. 

The thesis represents a contribution to the deeper understanding of the studied 
area and also a contribution in respect of possible applications of some new methods that 
can be used in research of zones with relatively increased tectonic activity inside of 
stable areas of Central Europe. From geomorphological point of view, the most 
important are the new findings about the tectonics of HPFZ and Quaternary tectonic 
movements in its broader area. Using the field geoelectric survey the presence of a fault 
parallel to the main ovethrust of HPFZ was detected. This fault represents a boundary 
between the ridge of Jestřebí Mountains and Rtyně Furrow. In addition to that, a more 
detailed study of the river network morphology and geographical distribution of 
Quaternary terraces of the Úpa River gives a clear evidence of young, Quaternary 
tectonic subsidence of Rtyně Furrow. From the point of view of studying the 
endogeneous geodynamic activity, the main contribution is an implementation of the 
groundwater observational network, focused on a detection of possible indications of 
local seismotectonic activity. A highly sensitive location – VS 3 borehole close to 
Teplice nad Metují – was found. Anomalous fluctuations of water level were identified 
in this borehole before earthquakes at August 8, 2005 (M = 2.4) and October 25, 2005 
(M = 3.3). In both cases the anomalies exhibited clear precursory character. Further 
anomalous changes in groundwater level were observed in the first half of 2006. In this 
case the anomalous behaviour most likely represented a response to the aseismic 
movements along the HPFZ. All these positive results justify the method as applicable, 
when studying the tectonic activity, including possible earthquake precursors, in 
relatively stable areas, like Bohemian Massif. 
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1. Introduction 
The presented PhD thesis deals with present-day exogeneous and endogeneous 

geodynamic processes in the south-western part of the Broumov Highland with a special 
attention paid to the seismoactive Hronov-Poříčí Fault Zone (HPFZ). The studied area 
comprises south-western part of Broumov Highland and adjacent parts of 
geomorphological units Krkonoše Piedmont and Podorlická Hilly Land. In terms of 
lower order geomorphological regionalization, the studied area includes following units: 
Police Highland, Police Basin, Radvanice Highland, Jestřebí Mountains and 
neighbouring parts of Rtyně Furrow and Hronov Basin. 

The studied topic was also a part of a grant project GA ČR 205/05/H20 
Hydrogeological effects of seismicity in the Hronov-Poříčí fault zone area. The joint 
investigators of the project were Faculty of Science of the Charles University in Prague 
and Institute of Rock Structure and Mechanics, Academy of Science of the Czech 
Republic (IRSM). The thesis is a continuation of the author’s diploma thesis (Stejskal, 
2003), dealing with interpretation of monitoring of sandstone blocks in pseudocarst 
localities Ostaš, Hejda a Kočičí skály in central part of the Police Highland. At the same 
time, the thesis brings a new light into some previous research (e.g. geomorphological 
mapping of Demek 1992a), and also the results of other monitoring activities, carried out 
independently on the above mentioned grant project, were used and further interpreted 
(e.g. hydrological monitoring of the Water Research Institute – VUV or monitoring of 
movements of sandstone blocks carried out by IRSM). 

The presented thesis comprises of three main parts. First part defines the studied 
area, summarizes all the research up to now, and gives an overview of geomorphological 
and geological settings. The main part of the thesis includes author’s research papers 
related to the studied topic and published in peer reviewed journals. There are also two 
papers included, dealing with seismoactive area of Western Bohemia. Even if they are 
beyond the regional focus of the thesis, their significance lies in the methodology of 
hydrological measurements which was developed in that region and after it successfully 
applied in the studied area of Broumov Highland. The concluding part is a synthesis of 
all published results. It sums up the contributions of the thesis and the new knowledge. 

 
 

2. Aims of the study 
The aims of the presented thesis can be summarized in following points: 

• To analyze possible manifestations of recent tectonic activity in the relief of the 
studied area based on existing geological and geomorphological data and author’s 
own field research. 

• To analyze the tectonic dependency of landforms using the fault and joint analysis. 
• To improve the current knowledge of tectonic settings in the area of HPFZ based on 

geomorphological research and to verify the hypothesis using one of the geophysical 
methods. 

• To interpret from geomorphological point of view the monitoring of block slope 
movements carried out by IRSM in central part of the Police Highland. 

• To initialize the monitoring of groundwater regime with the aim to detect 
manifestations of local tectonic activity, and verify the general applicability of this 
method in zones of relatively weak tectonic activity.  Based on the author’s previous 
experience from seismoactive area of Western Bohemia it was necessary first to 
summarize hitherto results of hydrological monitoring and subsequently to implement 
the observational network in the studied area of Broumov Highland. 
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3. Material and methods 
The research included several phases. The preparatory phase was based on study 

of published papers, maps and digital terrain model (DTM). It was followed by field 
works, including the initiation of the hydrological monitoring. In conclusion the 
processing and interpretation of collected data was carried out. 

The preparatory phase mainly included study of literature focused both regionally 
and thematically. Selection of works was focused on papers, maps and unpublished 
manuscripts related to geology, geomorphology, hydrogeology, and drilling survey. 
Given the fact that the author’s diploma thesis was already focused on the Police 
Highland, main attention was paid to the area of the HPFZ. The topographic basis for all 
the research were the ZM ČR maps 1:10 000. DTM was based on the digital version of 
the same map (ZABAGED) and it was processed in ArcGIS software. For the purpose of 
higher precision, longitudinal profiles of river network were read manually from ZM ČR 
maps, instead of automated GIS processing. 

The preparatory works for the groundwater regime monitoring were based not 
only on study of existing published papers and unpublished manuscripts, but also on an 
interpretation of previously collected data in Western Bohemia (Františkovy Lázně and 
Nový Kostel) and Broumov Highland (Bučnice VS 3 and V 28 boreholes). The data from 
Františkovy Lázně were provided by Doc. Oldřich Novotný (MFF UK), groundwater 
level measurements in Nový Kostel were carried out by the IRSM, where the author was 
employed until the end of 2008. The groundwater level data from VS 3 and V 28 
boreholes were provided by ing. Ladislav Kašpárek from the VUV Prague. 

Field research comprised an implementation of groundwater regime observations, 
geomorphological research, geoelectric survey focused on the detection of tectonic 
faults, and 3D seismic tomography in order to detect mechanical properties of tectonic 
joints. Full-area geomorphological mapping was carried out earlier in 1:50 000 scale 
(Demek 1992a, Voženílek, 1992), selected areas were mapped even in a more detailed 
scale 1:5 000 (Demek 1990, 1991, 1992b). For this reason any further systematic 
geomorphological mapping was not carried out, and the field research was focused on 
identification of landforms potentially related to the fault tectonics, preparatory works for 
geophysical survey and joint measurements on rock outcrops. Geoelectric survey and 3D 
seismic tomography was carried out and interpreted by RNDr. Jan Valenta from the 
IRSM. 

Interpretational works were based on a synthesis of data obtained by different 
above mentioned methods. Important part of interpretational phase was the processing of 
results of groundwater regime measurements. This processing consisted in quantification 
of tidal effects on groundwater level fluctuations, elimination of disturbing effects caused 
by the air pressure variations and decomposition of observational data into the low 
frequency and high frequency component with boundary period of 30 hours. To 
eliminate the air pressure effects, two different methods were used – method of 
regression deconvolution (Toll and Rasmussen, 2007) used in the paper of Stejskal et al. 
(2007) and method of frequency dependent transfer function (Lyubushin, 1994) used in 
the paper of Stejskal et al. (2009). By means of both methods, very similar results were 
obtained, thus both of them can be recommended as suitable for experiments of similar 
type. Barometric correction of observational data using the first method was performed 
in Betco 1.0 freeware (Toll and Rasmussen, 2007). Correction using the method of 
Lyubushin (1994) was carried out by Dr. Galina N. Kopylova from the Geophysical 
Survey of the Russian Academy of Sciences (RAN). Tidal analyses and frequency 
decomposition of observation data were carried out using the ETERNA 3.0 program 
(Wenzel, 1993), modified by ing. Lumír Skalský (Geophysical Institute, AS CR, v.v.i.). 
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4. Results and Discussion 
The research of the exogeneous dynamics of the Earth’s crust was mainly based 

on geomorphological methods. The presence of Late Neogene to Quaternary movements 
along local tectonic faults is evidenced by occurrence of deeply incised antecedent 
valleys of streams crossing the fault structures. This concerns e.g. the Metuje valley at 
the crossing with HPFZ or left tributaries of Metuje – Ledhujka and Pěkovský brook at 
the crossing with Police and Bělý faults. In the Úpa River catchment, the typical example 
of antecedent valley is Rtyňka at the crossing of tectonic boundary between Rtyně 
Furrow and Trutnov Hilly Land. In the studied are the fluvial terraces are preserved only 
in a limited extent along the Úpa River. Nevertheless, their present day position gives a 
clear evidence of young tectonic movements west of HPZZ. The disturbance of flight of 
the oldest (Miocene to Pliocene) Úpa terraces, which was already noticed by Král (1949) 
reaches up to 30 m, and it gives the evidence of tectonic movements occurring in 
Pliocene/Pleistocene. The Pleistocene tectonic movements can be assumed based on 
mutual position of the Úpa River valley and the Rtyně Furrow. Spatial position of the 
Early Quaternary fluvial terraces (level 1 - praegünz and level 2 - günz) reveals that at 
that time the Úpa River flew close to the present margin of the Rtyně Furrow at higher 
altitude than the bottom of the Furrow is today. Excluding the possibility of Early 
Quaternary co-existence of the shallow Úpa River valley flowing within the higher relief 
of the Trutnov Hilly Land close to the adjacent much lower lying Rtyně Furrow, it can be 
assumed that the present altitudinal differences of the Trutnov Hilly Land and the Rtyně 
Furrow must have taken place after the deposition of the oldest Quaternary fluvial 
terraces of the Úpa River. 

In order to verify possible manifestations of recent tectonic movements along the 
HPFZ itself, running along the SW hillside of the Jetřebí Mts., various selected 
morphometric methods were used. Analysis of longitudinal profiles and cross sections of 
the valleys crossing the fault zone was carried out. In addition to that, parameter 
quantifying the sinuosity of mountain front was used. The morphometric methods 
provided only weak and ambiguous proofs of tectonic activity, which corresponds to the 
concept of weak/low recent tectonic activity within the Bohemian Massif (see also 
Stejskal et al., 2006). 

Based on the more detailed geomorphological analysis, new questions about the 
tectonic constraints of Rtyně Furrow arose. Its marginal scarps (and especially the NE 
scarp at the side of relatively uplifted block of Jestřebí Mts.) exhibit some signs typical 
for fault scarps, like relatively straight mountain front, presence of triangular facets or a 
distinct change of a slope with no relation to the changes in basement lithology. 
According to Tásler et al. (1979) the Hronov-Poříčí Trough (that corresponds in its 
northern part to the geomorphological unit Rtyně Furrow) is bounded by flexures, 
accompanied in some places by faults. However, the existence of faults accompanying 
the flexures is only anticipated, as it is very difficult to be proven by geological methods 
in the area of uniform lithology. In order to resolve this ambiguity, five geoelectrical 
profiles were measured and interpreted in the area of presumed normal faults bounding 
the Rtyně Furrow (Valenta et al., 2008). Using the method of geoelectric profiling, the 
presence of tectonic faults was proved only at the NE margin of Rtyně Furrow, along the 
foothill of Jestřebí Mts. The hypothesis on tectonic origin of the marginal scarp of the 
Jestřebí Mts., formulated based on geomorphological properties, was therefore proved. 
The SW marginal scarp of Rtyně Furrow, which bounds the basin unit against the higher 
relief of the Trutnov Hilly Land, is most likely related to a flexure without any 
significant presence of tectonic faults. 
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The studied area is a good example of a structural relief, where the surface 
topography is strongly influenced by tectonics and lithology of Upper Cretaceous and 
Permo-Carboniferous sedimentary series. For this reason the analysis of dependency of 
linear landforms (so called morpholineaments) on spatial orientation of tectonic faults 
and joints was carried out (Stejskal, et al., 2011). The joint measurements were 
performed in different lithological formations of Upper Cretaceous and Permo-
Carboniferous and in different tectonic blocks, so that potential variations of paleostress 
regime were detectable. In total there were 1446 joint measurements carried out. 105 km 
of morpholineaments were delineated in Permo-Carboniferous sediments and 259 km in 
Upper Cretaceous. The analysis brought following results: 

• Joint tectonics in the area of Broumov Highland (East of HPFZ) exhibits two 
dominant directions – approximately NE-SW and NW-SE. Joints’ orientation in 
sandstones of the Trutnov series in the Úpa valley (West of HPFZ) exhibits 
substantially different prevailing directions – approximately N-S and E-W. The 
reason for different orientation of tectonic joints in areas E and W of HPFZ can be 
seen in different orientation of stress fields along both sides of HPFZ at the time 
when the joints originated. 

• In general, one can clearly observe more or less pronounced directivity of 
morpholineaments, typical with one or two maxima of concentration in NE-SW 
and NW-SE quadrants respectively. In case the two maxima are present, one 
corresponds to the orientation of faults and another one to the orientation of joints. 
Both in Upper Cretaceous and Permo-Carboniferous sediments, 
morpholineaments concentrated in NW and SE quadrants are more frequent. In 
order to explain the prevailing NW-SE orientation of morpholineaments, a 
shallow seismic survey in the middle part of Police Highland was carried out. The 
aim was to detect the mechanical properties of tectonic joints. Similar to the direct 
joint measurements, the interpretation of results of 3D seismic tomography shows 
presence of two perpendicular subvertical joint systems. Joints of the NE-SW 
direction were not detected deeper than 9 m below the surface, which means that 
they close relatively fast towards the depth. The higher frequency of NW-SE 
striking morpholineaments can be therefore attributed to different mechanical 
properties of both joint systems. The more opened joints of the NW-SE direction 
are more favourable for weathering and erosion processes, which subsequently 
lead to a higher concentration of landforms into these directions. 
Given the geological conditions typical with vertical changes of sedimentary 

formations of different lithology, the studied area is exposed to different types of slope 
movements. Since the beginning of 1990s’, high precision 3D monitoring of block slope 
movements is carried out by IRSM at the sandstone plateaus of Ostaš and Hejda (see 
Stejskal, 2005), where the occurrence of block slope deformations is related to the 
contact of permeable thick bedded sandstones and impermeable marlstones on the 
basement. By means of the monitoring, different level of present-day activity of the 
block slope movements was detected. The present block deformations are therefore not a 
fossil feature. Nevertheless, the kinetic behaviour of the monitored objects does not 
correspond to the geomorphological records of processes, which formed the pseudokarst 
relief of the monitored localities. The mechanism of deformation processes thus appears 
to be variable in time. 

The new and unique contribution of the thesis is the initiation of hydrological 
observations in deep boreholes, focused on a detection of present-day tectonic activity 
and possible precursors of local earthquakes. The monitoring follows experiments that 
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were started in various seismoactive areas of the world during 1970s’ and 1980s’ (see 
e.g. Rikitake, 1975; Roeloffs, 1988; Thomas, 1988; Kissin a Grinevsky, 1990). 

Author’s experience with the monitoring of groundwater regime in seismoactive 
area of Western Bohemia (see Stejskal et at., 2005 a 2008) was used when establishing 
the observational network in the studied area of Broumov Higland (see Stejskal et al., 
2007). Following criteria were taken into account, in order to select the most appropriate 
monitoring site: 

• The observation borehole should ideally follow a confined aquifer with 
sufficiently high sensitivity to volume crustal strain, that can be quantified e.g. by 
the magnitude of response to the tidal forces or changes in atmospheric pressure. 

• The observation borehole should be situated in a neighbourhood of a fault zone. It 
should also be deep enough, so that it is not influenced by shallow circulation of 
groundwater, which is strongly dependent on atmospheric precipitations. 

• Mineral waters are very often related to deep seated fault systems, or they are 
connected to a circulation of subcrustal fluids, like CO2. This makes them 
especially sensitive to the deformations of seismotectonic origin. 

• Anthropogeneous activity at the observation site should be limited to minimum, 
as the measurements can be complicated by the pumping of water. 
During 2005 observations were started in three already existing boreholes owned 

by the Czech Hydrometeorological Institute (CHMI). In addition to that, other two 
boreholes - VS 3 and V 28 were included in the observational network. These boreholes 
are a part of experimental station Bučnice and the automated measurements are carried 
out there since 1998 by VUV. The analysis of the results of groundwater monitoring in 
five experimental boreholes situated in broader area of HPFZ brought following results 
(Stejskal et al., 2007 a 2009): 
• Groundwater level variations in all the five observation boreholes exhibit a response 

to tidal deformations and surface loading resulting from the air pressure changes. For 
the purpose of easier and more objective identification of anomalous fluctuations the 
data were subjected to correction of the air pressure and tidal effects. 

• In connection with two relatively strong earthquakes of August 10, 2005 (M = 2.4) 
and October 25, 2005 (M = 3.3), two pre-seismic step-like water level rises in the VS 
3 borehole were observed. The first anomalous precursory change reaching the 
amplitude of 6 cm was observed 11–15 hours prior to the August 10 seismic event 
with an epicentre 11.3 km SW of VS 3 borehole. The second precursory change with 
the amplitude of 15 cm was recorded 32–29 hours prior to the October 25 event with 
an epicentre 16.8 km SW of the borehole. Other three anomalies of a similar 
character were recorded in the VS 3 borehole during February and March 2006. 
These anomalies with amplitude of 4 – 8 cm do not exhibit clear relation to the 
seismic activity. Similar to the anomalous behaviour in August and November 2005, 
no changes were recorded in other boreholes, including the nearby V 28. 

• We explain the origin of precursory anomalies recorded in the VS 3 well by its 
connection with preferential zones of groundwater flow, which are represented by a 
dense system of highly permeable fissures in the Cenomanian chert aquifer. The pre-
seismic water level rise can be then interpreted as a result of compression of these 
zones, which are, due to their regional continuity, supposed to transfer the effects of 
larger deformations taking place closer to the active fault. We regard the accelerating 
pre-seismic creep movements in the fracture system of the HPFZ as the primary 
source of deformation resulting in the precursory groundwater level changes recorded 
in the VS 3 well before the August 2005 and the October 2005 earthquakes. The 
other three anomalies, observed in February and March 2006, seem to originate 
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independently of seismic activity. Rather than precursory or post-seismic phenomena 
they are a result of aseismic movements along the HPFZ. 

• Even if the V 28 borehole exhibits significantly higher sensitivity to the volume 
strain produced by tidal forces and barometric loading compared to VS 3 borehole, 
and one would therefore expect higher sensitivity to crustal strain of tectonic origin, 
there were no anomalous fluctuations observed in V 28. The key factor is apparently 
a connection of VS 3 borehole to the chert aquifer. On the other hand, the V-28 well, 
which is in a close neighbourhood of VS 3 is not opened to the chert aquifer and 
therefore not expected to exhibit any anomalous response. This makes VS 3 well 
exceptionally sensitive and unique locality in respect of the research of hydrological 
anomalies of tectonic origin. 

 

5. Conclusions 
The presented PhD thesis, aimed at the research of exogeneous and endogeneous 

geodynamic processes in south-western part of the Broumov Highland, represents a 
contribution to the deeper understanding of this unique marginal part of the Bohemian 
Massif and also a new contribution in respect of possible applications of several new 
methods that can be used in research of zones with relatively weak tectonic activity. 
From geomorphological point of view the most important are the new findings about the 
tectonic settings of HPFZ and Quaternary tectonic movements in its broader area. From 
the point of view of studying the endogeneous geodynamic activity, the main 
contribution is an implementation of the groundwater observational network, focused on 
a detection of possible manifestation of local seismic and tectonic activity. This thesis is 
a first systematic and comprehensive study dealing with this topic in the Bohemian 
Massif. The initiation of the monitoring in the Broumov Highland and its interpretation 
was based on previous author’s experience in the seismoactive area of Western Bohemia. 
It brought important conclusions that justify the method as applicable when studying the 
tectonic activity, including possible earthquake precursors, in areas with relatively low 
tectonic activity. The research of the studied area still continues, as a part of a grant 
project, solved by the Institute of Rock Structure and Mechanics AS CR. 
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