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Abstrakt
Oblast  západních  Čech  je  typická  zvýšenou  geodynamickou  aktivitou,  která 

se  projevuje  nejen  zemětřesnými  roji,  ale  také  výrony  oxidu  uhličitého 

pocházejícího  ze  svrchního  pláště.  Tyto  jevy  jsou  koncentrovány  v 

terciérní  Chebské  pánvi  porušené  sítí  zlomů.  Hlubinný  oxid  uhličitý 

prochází  k  povrchu  podél  těchto  zlomů  a  přispívá  patrně  k  alteraci 

podloží  pánve  i  sedimentární  výplně.  Cílem  této  práce  je  podat  přehled  o 

studované  oblasti  a  s  použitím  vrtních  dat  ověřit,  zda  podloží  pánve 

vykazuje  měnící  se  stupeň  zvětrání,  který  by  indikoval  vliv 

procházejícího  oxidu  uhličitého.  Výsledky  ukazují,  že  stupeň  zvětrání 

podloží  pánve  není  stejnoměrný.  Není  ale  pozorována  souvislost  mezi 

zvětráním a povrchovým výskytem výronů oxidu uhličitého. 

Summary
The  area  or  West  Bohemia  is  typical  by  an  increased  geodynamic 

activity,  which  manifests  itself  in  earthquake  swarms  and  surface 

emanations  of  CO2  of  mantle  origin.  These  phenomena  are  concentrated  in 

the  tertiary  Cheb  basin,  which  is  fragmented  by  a  network  of  faults.  The 

CO2  of  deep  origin  passes  along  these  faults  to  the  surface  and 

contributes  to  the  alteration  of  both  the  basement  of  the  basin  and 

sedimentary  infill.  The  aim  of  this  thesis  is  to  give  an  overview  of  the 

studied  area  and,  with  the  use  of  well  data,  to  verify  whether  the 

basement  does  show  lateral  changes  in  weathering  that  could  indicate 

influence  of  CO2.  The  results  show  that  the  alteration  of  the  basement 

is  unequal,  however  no  relation  between  the  alteration  and  surface  gas 

flux was found. 
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 1 Úvod
Chebská pánev je pro četné dynamické přírodní úkazy na svém území označována 

jako přírodní geodynamická laboratoř. Vzhledem k množství zajímavých jevů, které 

se zde vyskytují se jí dopřává velkého zájmu z hydrogeologického i geofyzikálního 

hlediska studia. V této práci jsou shrnuty podmínky vzniku a vývoje této pánve jako 

produktu  terciérního  vzniku  oherského  riftu  a  extenze  kůry.  Jsou  zde  vysvětleny 

možné  příčiny vzniku zemětřesných rojů a jejich charakteristika a výskyt. Tato práce 

zahrnuje i informace o aktivitě CO2  v bohatých minerálních pramenech a mofetách a 

o jeho složení a migraci. Cílem této práce je zmapovat podloží chebské pánve na 

základě stupně zvětrávání jež dané horniny vykazují a provést srovnání s mapou 

proplynněných vod k určení  stupně závislosti  zvětrání  a  CO2 a  tím tak přispět  k 

rozšiřování poznatků o této pánvi. K vyřešení tohoto problému je použito několik vrtů 

z Geofondu ČR. Porovnání je provedeno v programu ArcGis
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 2 Chebská pánev
Chebská  pánev  je  poměrně  mělká  terciérní  poklesová  pánev  se  složitým 

sedimentačním  vývojem  ovlivněným  vulkanickou  aktivitou,  změnami  klimatu  a 

pohyby  na  zlomových  zónách.  Pánev  leží  uprostřed  seismoaktivní  západočeské 

oblasti.  Sedimentační  prostor  se  vyvíjel  postupně  od  oligocénu  jako  součást 

podkrušnohorských pánví  v prostoru oherského příkopu ve směru jihozápadním . 

Během miocénu dochází  k aktivaci  příkopové struktury v  severoseverovýchodním 

směru a dochází k částečnému přetištění tímto chebsko-domažlickým příkopem. Tyto 

dvě  příkopové  struktury  jsou  základním  stavebním  kamenem  pro  vznik  pánve. 

Největší mocnost sedimentů se soustřeďuje ve východní části pánve. Je to dáno tím, 

že hloubka poklesů se zvětšuje od západu k východu. Východní hranicí pánve je 

mariánskolázeňský zlom Na jihu je pánev oddělena od sokolovské pánve hřbetem 

Chlumu sv. Máří. 
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Obr. 1: Geologický řez chebskou pánví. Podle P.Rojíka (Převzato z Pešek et al 2010)
1:kvartér, 2-6:terciér, 2-3:souvrství, 2:vildštejnské, 3:cyprisové, 4:hlavní sloj, 5-
6:souvrství, 5:hlavní slojové, 6:spodní jílovo-písčité, 7:granity, 8:krystalické břidlice,  
9:zjištěné a předpokládané zlomy
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 2.1 Podloží pánve
Smrčinsko-krušnohorské  antiklinorní  pásmo  se  vyskytuje  v  severní  a 

severovýchodní  části  pánve  jako  terciérní  podloží.  Fylitické  horniny  oherského 

synklinória  tvoří  podloží  v  centrální,  jihozápadní  a  východní  části  pánve. 

Jihovýchodní  část  pánve  je  tvořena  teplicko-žlutickým  antiklinorním  pásmem. 

Severozápadní okraj a .podloží tvoří smrčínský žulový pluton. Slabě metamorfované 

chlorit-sericitcké břidlice zvané jako „chebské fylity“  se vyskytují  na jihozápadní  a 

východní části  pánve.  Společně s fylitovými svory při  severním okraji  pánve tvoří 

chebské fylity ve svrchní části kaoliniticky zvětralé slídnaté jíly až 40 metrů mocný 

zvětralinový povrch v podloží terciérních sedimentů.(Kolářová 1965)

 2.2 Terciérní pokryv pánve
Podle (Špičáková et  al  2000)  se tektenosedimentární  terciérní  vývoj  pánve 

rozděluje do třech intervalů.

1.Interval
 Nejspodnější souvrství pánve se nazývá Před-cyprisové a je ekvivalentní se 

starosedelským souvrstvím sokolovské pánve. Toto souvrství zaujímá první interval 

vývoje. K sedimentaci zde docházelo od svrchního oligocénu do spodního miocénu. 

Vzhledem k nedostatku spolehlivých dat dává tento interval dohromady spodní jílové 

souvrství a hlavní slojové souvrství. Toto období sedimentace se vyznačuje poměrně 

malými  oddělenými  depocentry  (Špičáková  et  al  2000  ).  Nejspodnější  sedimenty 

ještě  snad  s  eocénní  flórou  vyplňují  deprese  tektonicko-vulkanického  původu. 

Následují  sedimenty  spodního  jílovo-písčitého  souvrství,  které  leží  na  zvětralých 

svorech a granitech a vyplňují deprese místy i mocnosti 75 metrů nestejnozrnných 

jílovitých  písků  a  písčitých  jílovců.  Hrubozrnnější  klastika  souvrství  jsou  často 

prokládány splavy pestrobarevných jílů. Kromě klastik a jílu se v souvrství vyskytují 

také   uhelné  a  vulkanické  obzory.  Sedimenty  tohoto  souvrství  se  považují  za 

sedimenty přítokových delt  (Kolářová 1965). Paleontologicky se ve spodním jílovo-

písčitém  souvrství  vyskytovaly  různé  druhy  dřevin.  Zajímavý  je  masový  výskyt 

vavřínových dřevin a jiných teplomilných stromů  (Pešek et al 2010).  Spodní jílovo-

písčité souvrství má podobnou litologii jako hlavní slojové souvrství  a vzhledem k 
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neprokázanému  hiátu  mezi  nimi  může  docházet  k  záměnám.  Bezeslojné  hřbety 

rozdělují pánev na tři uhlonosné části přičemž každá z nich má trochu odlišný vývoj. 

Jsou  to  pochlovická  deprese  na  východě,  odravská  deprese  na  jihu  a 

františkolázeňská na severovýchodě (Pešek et al 2010). Hlavní slojové souvrství má 

poměrně větší rozlohu než předchozí souvrství a často se ukládá bezprostředně na 

krystaliniku  (Kolářová  1965).  Při  mariánskolázeňském zlomovém pásmu dosahují 

uloženiny souvrství  mocnost  až  50 metrů,  z  nichž  32 metrů  tvoří  tzv.  hlavní  sloj  

(Pešek et  al  2010).  Tato sloj  se považuje za ekvivalent sloje Antonín sokolovské 

pánve. V blízkosti hlavní sloje se nachází i tzv. spodní sloj, která je ekvivalentní se 

slojí Anežka v sokolovské pánvi (Kolářová 1965).

2.interval
Druhý interval  vývoje  je  charakterizován  Cyprisovým souvrstvím.  Interval 

probíhal od svrchního do středního miocénu. Spodní část souvrství odráží změnu 

sedimentace  uhlotvorné  na  lakustrinní  a  dokazuje  tak,  že  ve  svrchním souvrství 

došlo k ukončení uhlotvorné sedimentace nástupem bezodtokového jezera. Jezero 

mělo poměrně velkou rozlohu a zasahovalo přes celou chebskou pánev až k pánvi 

sokolovské. S přibývající zralostí jezera vzrůstala jeho salinita. Cyprisové souvrství 

nasedá ostře,  ale bez hiátu na hlavní  slojové souvrství.  V souvrství  lze odlišit  tři 

litologické  facie.  Ve  františkolázeňské  a  odravské  části  pánve  se  vyskytují  sledy 

tmavých až uhelnatých jílů prokládané jemně písčitými jíly. Sledy mají mocnosti až 

20m a označují se jako tzv. uhelné facie. Na jihu pánve se ukládá tzv. pestrá facie.  

Pro tuto facii je typické střídání pestrobarevných vrstev pískovců a jílovců, místně se 

mohou  vyskytovat  slínovce  a  oolitické  vápence.  V  pochlovické  části  pánve  se 

vyskytuje  tzv.  jílová  facie,  která  je  typická  zelenými  montmorilonitovými  jílovci 

prokládanými vrstvami jílu a bitumenózních jílovců. Jílová facie vznikala především v 

anoxické části jezera. V souvrství jsou četné nálezy fauny a flóry. Vyskytují se zde 

savci hlavně vůdčí rody hlodavců dále zástupci vačnatců, lichokopytníku i šelem. Z 

rostlin  se  vyskytuje  především  mastixová  flóra  (Pešek  et  al  2010).Ukončení 

sedimentace  cyprisového  souvrství  bylo  způsobeno  tektonickými  pohyby. 

Bezodtokové jezero se stalo průtočným (Kolářová 1965).
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3 .interval
Poslední  interval  vývoje  chebské  pánve  je  interpretován  Vidlstějnským 

souvrstvím. Leží diskordantně na cyprisovém částečně erodovaném souvrství. Mezi 

souvrstvími je až 12 milionů trvající hiát. Po ukončení sedimentace vznikaly pouze 

zvětraliny,  které  se  vyznačují  jako  pestře  zbarvené  horizonty.  Sedimentace 

vildštejnského  souvrství  probíhala  převážně  v  lakustrinním  prostředí  a  trvala 

pravděpodobně od svrchního pliocénu až do pleistostocénu. Souvrství se vyznačuje 

sedimentací především jílovo-písčité facie s vložkami cenných keramických surovin 

(Kolářová  1965).  Největší  mocnost  uloženin  až  100  metrů  se  vyskytuje  při 

mariánskolázeňském  zlomu.  Výskyty  uloženin  v  souvrství  se  rozdělují  do  dvou 

litostratigrafických členů. Jsou to vonšovské a novosecké vrstvy (Pešek et al 2010).

Vonšovské vrstvy jsou starší než novosecké a můžou dosahovat mocnosti až 

60m.  Této  mocnosti  dosahují  při  mariánskolázeňském  zlomu.  Typické  uloženiny 

těchto vrstev tvoří v okolí Skalné až 8 metrů mocné strukturně zralé kaolinitické jíly s 

příměsí illittu a možnými polohami uhelnatých jílů až xylitového uhlí. Na severní a 

východní části pánve přibývají směrem k okraji písčité frakce (Pešek et al 2010).

Novosecké  vrstvy  tvoří  poměrně  monotónní  sledy uloženin  o  mocnosti  až 

50m.  Na  bázi  souvrství  se  nacházejí  polohy  černošedých  uhelnatých  jílů  místy 

obsahujících slídnato-písčité laminy. Může dojít k převládnutí xylitické složky v jílech 

a vzniká až 4 metry mocná spodní sloj jílovitého mourovitého uhlí. Uhelné polohy 

překrývají  slídnatopísčité  jílovité  uloženiny  místy  s  polohami  pórovitých  a 

žáruvzdorných jílů. Nejsvrchnější část souvrství je označováno jako „nadložní svrchní 

písky a štěrky “.Tvoří samostatný sedimentační cyklus. Sedimentaci vildštejnského 

souvrství  uzavírají  rezavé hrubozrnné písky s vložkami písčitých jílů (Pešek et al  

2010).
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 3 Geodynamika západních Čech
Západní Čechy jsou oblastí s velmi zajímavou geologickou stavbou, kde se 

stýkají  tři  regionální  jednotky  českého  masívu:  saxothuringikum,  moldanubikum a 

tepelsko-barrandienská  oblast.  Je  to  jediná  oblast  České  republiky,  kde  je 

zaznamenána  přibližně  periodická  seismická  činnost.  Seismická  aktivita  se  zde 

ukazuje výskytem zemětřesných rojů, výrony minerálních pramenů a v neposlední 

řadě  pozoruhodnými  výrony hlubinného  CO2,  jak  ve  vodném prostředí  tak  i  jako 

suchých výronů plynů (Chlupáč et al 2002). Seismická oblast se nachází v prostoru, 

který  zasahuje  do  území  západních  Čech,  jihovýchodního  Saska  a 

severovýchodního  Bavorska.  Tento  prostor  se  často  nazývá  jako 

Votgtland/Západočeská  oblast.  Na  území  České  republiky  je  většina  této  oblasti 

situována v tercierní chebské pánvi(Horálek a Fischer 2004).

 3.1 Vznik západočeské seismoaktivní oblasti
Český masív vznikal postupně během několika orogenezí. Na začátku terciéru 

představoval  po  variské  orogenezi  pouze  vynořené  elevace.  Od  křídy  dochází  v 

oceánském  prostoru  Tethydy  k  postupné  horotvorné  tvorbě.  Příčinou  je  kolize 

euroasijské  a  africké  desky  během  níž  dochází  v  alpsko-karpatské  oblasti  k 

alpinskému vrásnění. Zatímco dochází k vyvrásnění a výzdvihu alpského pohoří a 

částečně i na našem území k výzdvihu Vnějších Západních Karpat, zbytek Českého 

masívu se s nastalým tlakem produkovaným africkou deskou vypořádal jinak. Český 

masív reagoval na nastalou situaci vyklenutím a následným kolapsem, během něhož 

došlo k vzniku zlomů a příkopových propadlin. Vzniká oherský rift  s protažením v 

jihozápadním  směru  a  vznikají  také  zlomová  pásma  rovnoběžná  s  labskou  linií  

opačného jihovýchodního směru (Chlupáč et al 2001). V oherském riftu dochází k 

přetnutí mladšími severoseverozápadně směřujícími zlomovými zónami Mariánských 

Lázní  a  Horního Slavkova.  V tomto  místě  má kůra  pouhých 30 km mocnosti.  V 

severozápadní části je rift ohraničen krušnohorským zlomem a v jihovýchodní části 

litoměřickým zlomem. Oherský rift je až 300 kilometrů dlouhá a 50 kilometrů široká 

příkopová propadlina, ve které došlo při extenzi ke vzniku terciérních poklesových 

pánví (Bräurer et al 2003). Na vzniku riftových pánví měla vliv nejenom tektonika, ale 

i vulkanismus. Poměr tektonických a vulkanických vlivů na vznik pánví je předmětem 
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diskuzí.  Podle  některých  teorií  měla  hlavní  vliv  tektonika  jejíž  hluboký  dosah  a 

intenzita  byly  podnětem  pro  vulkanickou  činnost.  V  jiné  teorii  hrál  hlavní  roli  

vulkanismus,  kdy  díky  vyprazdňování  magmatických  krbů  na  povrch  se  oblast 

stávala tektonicky labilní a docházelo k poklesu pod náporem těžkých vulkanických 

hornin.  Vznik  podkrušnohorských  pánví  byl  poměrně  složitý  a  každá  pánev  se 

vyvíjela  trochu  odlišným  způsobem,  v  odlišné  části  riftu  a  v  jiném  čase.  Mezi 

podkrušnohorské pánve patří: chebská pánev, sokolovská pánev, žitavská pánev a 

mostecká pánev. V prostoru oherského riftu se vedle pánví  vyskytují  i  vulkanická 

centra Doupovských hor a Českého středohoří (Chlupáč et al. 2001).
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Obr. 2: Velmi zjednodušená mapa ukazuje polohy hlavních depocenter v  
pánvích oherského riftu. Pro přehlednost, SV-směřující hraniční zlomy, které  
byly formovány později, nejsou uvedeny. (Špičáková et al 2000)
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 3.2 Vulkanismus západních Čech
Vlivem saxonské tektoniky,  která  působila  již  od konce mesozoika  došlo k 

obnovení vulkanické činnosti v terciéru v severní a západní části masivu. K průniku 

magmat  podél  jihovýchodního  riftu  docházelo  v  hlubinných  zlomech  zvláště  v 

litoměřickém,  které  dosahovaly  až  do  svrchního  pláště.  V  terciéru  se  v  prostoru 

oherského prolomu utvořily dvě vulkanická centra České středohoří  a Doupovské 

hory.  Vulkanická  aktivita  v  tomto  období  se  vyznačuje  alkalickým charakterem a 

převahou  bazických  až  ultrabazických  magmat.  Rozlišují  se  dvě  stádia  aktivity: 

preriftová a riftová. První stádium vulkanické aktivity probíhalo před 80-50 miliony let 

a vyznačuje se žilnými proniky ultrabazických magmat při zlomech v severovýchodní 

části oherského riftu. Do riftového stádia patří hlavně vulkanická centra Doupovských 

hor a Českého středohoří s širší škálou magmat od ultrabazických po intermediální. 

Nejmladším vulkanickým projevem v západních Čechách jsou vulkány soustředěné 

kolem chebského zlomu. Jsou to vulkány Komorní Hůrka a Železná Hůrka. Jejich 

stáří se odhaduje 400-170 tisíc let u Železné Hůrky a u Komorní Hůrky je to nad 450 

tisíc let. Komorní hůrka je také známa z geologických dějin, kdy se na základě její 

stavby mezi plutonisty a neptunisty vedly diskuze o správnosti svých teorií(Chlupáč 

et al. 2001).

 3.3 Seismická aktivita
Nejčastější  výskyt  zemětřesení  je  na  našem  území  pozorován  ve 

Vogtlandsko/Západočeském seismickém regionu. Pro zdejší  seismickou aktivitu  je 

typický  výskyt  zemětřesných  rojů.  Pojmenování  zemětřesný  roj  (v  němčině 

erdbebenschwarm)  byl  poprvé použit  Crednerem v  jeho práci  v  roce 1900 a byl 

aplikován právě na netypickou seismickou aktivitu v tomto regionu (Horálek a Fischer 

2000).

 3.3.1 Historie
Již od nepaměti  byli  místní  lidé obeznámeni s těmito úkazy a přestože jim 

nerozuměli a báli se jich museli s nimi žít. Takto vzniklo několik legend v tomto kraji 

např. o zvonech, které samy odbíjely či o varovných hlasech bránící města. Všechny 

legendy  byly  prakticky  založeny  na  akustických  projevech  doprovázejících 
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zemětřesení (Procházková 1987).

První  zprávy  o  zemětřeseních  se  datují  na  konec  12.století  (Procházková 

1987). Můžeme předpokládat,že zemětřesení se vyskytovalo i v dobách dřívějších, 

ale  nejsou  o  nich  žádné  důkazy  (Pešek  et  al  2010).  V  novodobé  historii  se  od 

poloviny  19.století  zemětřesné  roje  zaznamenávaly  na  základě  jejich 

makroseismických projevů. V roce 1903 se začalo s instrumentálním pozorováním 

zemětřesení na našem území. V roce 1908 byla postavena první seismická stanice 

v České republice. V té době se na celém světě vyskytovalo pouze kolem 30-40 

stanic. Naše první stanice byla postavena ve sklepě gymnázia v Chebu a dokázala 

zaznamenat  silná  zemětřesení  z  celého  světa.  Nebylo,  ale  možné  s  ní  měřit 

zemětřesné  roje  na  našem území  kvůli  jejich  krátké  vlnové  délce  a  blízkosti  od 

epicentra(http://www.ig.cas.cz/cz/struktura/observatore/zapadoceska-seismicka-sit-

webnet/   28.8:2011  16:45).

Zatím  nejsilnější  zemětřesení  bylo  zaznamenáno  3.11.1908,  kdy  byla 

zaznamenána velikost magnituda ML ≈ 5.0. Další výraznější zemětřesná aktivita se 

vyskytla  na  podzim  roku  1962.  Na  přelomu  roku  1985/86  došlo  k  výskytu 

zemětřesných rojů s největším magnitudem za několik desítek let. Nejsilnější jev byl  

zaznamenán  21.12.1985,  jeho  magnitudo  dosáhlo  4,6.  Druhý  nejsilnější  jev  se 

vyskytl 20.1.1986 s magnitudem 4,2. Seismická aktivita trvala 3 měsíce  (Horálek a 

Fischer 2004). Nejsilněji byla pocítěna v okolí obcí Žandov, Skalná a Nový Kostel. 

Nevyskytlo se žádné zranění či škody na životech, ale několik domů bylo poškozeno. 

V roce 1997,  2000,  2008 a  nově i  z  roku 2011 byly  zaznamenány další  silnější 

otřesy  ,ale  nepřekonaly  jevy  z  let  1985/86  (http://www.ig.cas.cz/cz/struktura/ 

observatore/zapadoceska-seismicka-sit-webnet/   28.8:2011  16:45).
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 3.3.2 Zemětřesné roje
Zemětřesné roje  (anglicky eartquake swarms)  jsou řady zpravidla  menších 

zemětřesení, která jsou typická sérií za sebou jdoucí otřesů podobného magnituda.  

Na rozdíl  od běžného zemětřesení nelze rozeznat fázi  hlavních otřesů a fázi  tzv. 

dotřesů. Většina rojů má hodnotu magnituda ML< 4. Nejsilnější zemětřesné roje se 

vyskytují  na  Islandu.  Dosahují  síly až   ML ≈  6.5.  Seismický  region na Islandu je 

typický tím, že se vyskytuje v blízkosti oceánského riftu a aktivního vulkanismu. V 

Evropě  se  kromě  našeho  území  zemětřesné  roje  vyskytují  ve  Francii  a  v  Itálii. 

Zemětřesné roje mohou vznikat i  uměle injektáží fluid do prostředí v subkritickém 

napěťovém stavu. To se stává v blízkosti geotermálních elektráren, kde se injektuje 
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Obr. 3: Mapa reliéfu zemětřesné oblasti západní Čechy/Vogtland s  
epicentry zemětřesení za období 1991 – 2000 (červená) a seismickými  
stanicemi sítě WEBNET (zelená). Z morfologie terénu je patrné křížení  
zlomových struktur Mariánskolázeňského zlomu (linie Planá – Mariánské  
Lázně – Kynžvart) a oháreckého riftu (linie Cheb – Sokolov – Ostrov).  
Obdélník ohraničuje hlavní ohniskovou zónu Nový Kostel (NK) .Převzato  
z  Horálek a Fischer (2004)
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do  horninového  prostředí,  s  vysokým tepelným tokem kapalina,  která  se  později 

čerpá zase zpátky na povrch. Zemětřesné roje jsou zde negativní odezvou injektáže, 

které nelze prozatím odstranit. Typickým příkladem je např. Geotermální elektrárna 

Larderello  v  Itálii  .  Z  celosvětového  hlediska  je  střední  Evropa  oblast  s  nízkou 

seismickou  aktivitou.  Výskyt  většiny zemětřesných rojů  se  omezuje  na  regiony s 

aktivním  vulkanismem  nebo  s  oceánským  riftem.  Případ  našeho  území,  kdy  se 

zemětřesné roje vyskytují intradeskově a bez přítomnosti aktivního vulkanismu, není 

příliš  častý  (Horálek  a  Fischer  2004). Vogtlandsko/Západočeský  region  pokrývá 

plochu okolo 60 x 50 km a zahrnuje oblasti jako Nový Kostel, Kraslice, Mariánské 

lázně a Skalnou a na německé straně Plauen, Gera, Klingenthal a Adorf (Bräuer et al 

2003). Ohniska  rojů  se  sdružují  do  několika  zón.  Značná  část  rojů  až  90%  se 

vyskytuje v ohniskové zóně Nový Kostel/Klingenthal. Zemětřesné roje se vyznačují 

poměrně malými hloubkami ohnisek do 20 km. Nejmenší hloubka ohniska dosahuje 

5 km. Roje mají různé doby trvání od několika hodin až po několik měsíců soustavné 

aktivity, kdy vznikají až tisíce slabých i silnějších otřesů. Statisticky je dokázáno, že 

mezi obdobími s velkou seismickou aktivitou je delší období relativního klidu. Velmi 

zajímavým aspektem při  aktivitě  zemětřesného roje jsou jeho akustické projevy o 

frekvenci  až  100  Hz.  Možnou  příčinnou  rojů   je  zesílená  aktivita  korových  fluid 

(Horálek a Fischer 2004).

 3.3.3 Vznik zemětřesných rojů 
Přestože věda i  technika v dnešní době, od prvních zkoumání a sledování 

zemětřesných událostí, silně pokročila dosud nejsme schopni zcela přesně vysvětlit 

podmínky a mechanismy vedoucí ke vzniku zemětřesných rojů (Horálek a Fischer 

2008). Zdrojem zemětřesné aktivity v chebské pánvi je pravděpodobně ztenčení kůry 

až na pouhých 26-30 km vlivem extenze během terciéru (Pešek et al 2010). Pouhá 

tenká zemská kůra k vzniku zemětřesení, ale nestačí. Vznik zemětřesné události v 

intradeskových podmínkách je vysvětlována jako spojení účinku tektonického napětí 

a  pórového  tlaku  vysoce  přetlakových  korových  fluid  v  subkriticky  nasyceném 

horninovém prostředí. Na vznik zemětřesných rojů existují několik modelů. Uvedené 

dva  modely  jsou  nejznámější  a  nejlépe  popisují  mechanismy  jenž  předcházejí 

otřesům.  První  model  podle  Hilla  (1977  )  se  používá  v  prostředí  s  aktivním 
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vulkanismem.  Je  navrhnut  na  základě  soustavy  paralelních  žilných  těles,  kde 

dochází  k  pravidelné intruzi  magma. Po překročení  určité  hranice dojde k vzniku 

heterogenního napětí, které způsobí vznik střižných trhlin. Vzniklé trhliny působí jako 

zdroje  seismických  vln.  Další   numerický   model  podle  Yakamashita  (1999)  je 

založen na působení korových fluid. Je zde použita vertikální porézní zlomová plocha 

v okolí nepropustných hornin. Na spodním okraji  je umístěn zdroj stlačené korové 

tekutiny, která tlačí na zlomovou plochu. Vzniká ruptura zlomové plochy. V důsledku 

tohoto porušení se zvětšuje množství pórů. Zvyšování počtů póru umožňuje do té 

doby stlačeným korovým fluidům možnost migrace z míst s vysokým tlakem do míst 

vzniklé ruptury. Je- li rychlost vzniku pórů vysoká dochází, v důsledku toho k vzrůstu 

pórového objemu a vzniká zemětřesný roj. Na proti tomuto jde protichůdný jev, kdy 

dochází k ukončení růstu ruptury. Je to způsobeno póry vzniklými v blízkosti ruptury, 

které  v  době  vzniku  nemohou  být  zcela  nasycené  a  tudíž  nepůsobí  na  rupturu 

stejným způsobem jako kdyby nasycené byly. Může dojít ke konsekventnímu nárůstu 

tlaku  a  aktivita  zemětřesného  roje  může  pokračovat.  Tento  mechanismus  vzniku 

zemětřesných  rojů  odpovídá  teorii,  která  uvádí  působení  korových  fluid  jako 

spouštěcího mechanismu zemětřesných událostí (Horálek, Fischer 2008).

 3.3.4 Neseismické projevy seismické aktivity
Seismická aktivity ovlivňuje celou pánevní oblast. V závislosti se zemětřesnou 

událostí  dochází  ke  změnám  v  produkci  a  složení  plynů  a  vod.  Krátce  před 

seismickým  jevem  byla  zaznamenány  v  blízkostí  lázní  Bad  Brambach  zvýšená 

emanace radonu Rn222. Během a krátce před příchodem seismické události dochází 

k změnám hladiny podzemních vod. Tento jev se může projevit  i  změnou hladiny 

vody ve  studních.  Post-seismicky dochází  ke změnám složení  mofetových plynů. 

Koncentrace hélia se nepatrně, ale dlouhodoběji změní (Bräuer, et al 2003). Další 

zajímavou změnu prodělávají tíhová zrychlení v dané oblasti. Měřením  a následnou 

korekcí  došlo  k  odhalení,  že  časové  změny tíhové  zrychlení  korelují  s  výskytem 

zemětřesných rojů . V tomto případě se předpokládá, že změny v tíhovém zrychlení 

jsou  způsobeny  změnami  hustot  či  pohybu  horninových  bloků  způsobené 

tektonickým uvolněním napětí (Horálek et al 2004 ).
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 3.3.5 Instrumentální měření
V roce 1965 byla stanice v Chebu zrušena a nově byla  započata registrace 

zemětřesné  aktivity v Sasku několika stanicemi. Od roku 1991 u nás funguje síť 

Webnet (West Bohemia Network). Původně začala se 4 seismologickými stanicemi a 

v současnosti se skládá ze 13 třísložkových digitálních stanic a zaznamenává data z 

celého regionu. Třináct stanic je rozloženo tak, že šest stanic se nachází v oblasti 

hlavní ohniskové zóny Nový Kostel/Klingethal. V oblastech s méně častým výskytem 

ohnisek je situováno dalších šest stanic. Poslední stanice je centrální a nachází se v 

samém srdci ohniskové zóny Nový Kostel/Klingethal. Síť je sestavena tak, aby bylo 

možné zjistit i slabá zemětřesení v blízkosti od epicentra.

Kromě sítě WEBNET byla v západních Čechách síť KRASNET, která byla do 

roku 2007 provozována Ústavem Fyziky Země Masarykovy university v Brně. Údaje 

ze stanic jsou přenášeny telemetricky do datového centra na Zelené hoře a odtud 

jsou  přístupné  přes  internet  do  Geofyzikálního  ústavu  v  Praze  4 

(http://www.ig.cas.cz/cz/struktura/   observatore/zapadoceska-seismicka-sit-webnet/   

28.8:2011  16:45)..

 3.4 Aktivita hlubinného CO2

CO2 se v chebské pánvi vyskytuje v proplyněných minerálních pramenech a v 

mofetách, kde jako vodné médium jsou většinou běžné podzemní či meteorické a 

vody, a v suchých výronech CO2. Ve Vogtlandsko/Západočeské oblasti se vyskytuje 

až 290 kyselých pramenů a mofet (Heinicke et al 2009).

Existuje několik možností vzniku a následného výskytu CO2 v mofetách a v 

minerálních pramenech chebské pánve. CO2 může vznikat jako produkt diageneze 

hnědého uhlí.  Tento proces je,  ale závislý na teplotě a ta  je v prostředí  chebské 

pánve poměrně nízká. Množství vzniklého CO2 je tedy velmi malé až nulové. Další 

možnost  je  vznik  CO2 termodifuzí  z  atmosféry,  ale  tato možnost  není  všeobecně 

uznávána.  Ke  vzniku  CO2 může  také  docházet  při  oxidačních  procesech  v 

podzemních vodách. Tímto způsobem, ale vzniká pouze velmi malé množství CO2. 

Poslední a prakticky jediný možný je vznik CO2 jako produkt post-vulkanický exhalací 

a intenzivní zlomové tektoniky (Kolářová 1965).
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Zdroj  CO2 pochází  z  magmatického  rezervoárů  na  rozhraní  kůry a  pláště. 

Pravděpodobně  se  vyskytuje  pod  západní  částí  oherského  riftu.  Rezervoár  je 

pravděpodobně stále aktivní a vyskytují se tam ultraalkalická magmata. Zajímavostí 

je,  že  v  běžné oblastí  s  aktivním vulkanismem se  zdroje  plynného  CO2 nachází 

mnohem mělčeji. Existenci rezervoáru dokazují změny složení v plynech bohatých 

na CO2.Jako důkaz toho, že zdroj CO2 na rozhraní opravdu existuje se předkládá 

fakt, že izotopové složení hélia obsahuje více jak 60% hélia plášťového charakteru 

(Bräurer et al 2003).

 3.4.1 Vlastnosti a složení na CO2 bohatých plynů
Hlavním  charakterem  CO2 je  tendence  vyskytovat  se  jako  tekutina  ve 

dvoufázovém  sytému  ve  vodné  a  plynné  fázi.  Tyto  dvě  fáze  jsou  mezi  sebou 

vzájemně nerozpustné v široké škále teplot a tlaku. K přechodu mezi těmito dvěma 

fázemi dochází v podmínkách nad kritickou teplotou 31°C a tlakem 74 barů. Modely 

ukazují, že CO2 se za současné přítomnosti vody formuje do dvou hlavních fází a to 

na vodou bohatou tekutinu s několika procenty CO2 a na CO2 bohatý plyn/tekutina 

stav s několika procenty CO2.Toto je důležité v souvislosti se znalostí,že v hluboko 

usazeném magmatickém rezervoáru  je  voda  v  subkritickém stavu  .Tudíž  se  tam 

vyskytují podmínky nad 374 °C a nad 218 barů .Na základě těchto znalostí je patrné, 

že  v  magmatickém  rezervoáru  se  vyskytuje  na  CO2 bohatá  kapalina  s  malým 

procentem vody a v zlomových systémech se vyskytuje voda jen s malým procentem 

rozpuštěného CO2 (Heinicke et al 2009).

Se zvyšováním nebo se snižování rozpouštění CO2 ve vodném roztoku také 

souvisí  jeho izotopové změny.  Se vzdáleností  od centra emanace dochází vlivem 

zvýšené  rozpustnosti  k  poklesům  hladiny  volného  CO2 a  izotopu  13C,  zároveň 

dochází ke zvýšení frakce N2  (Bräurer et  al  2003).  Tento jev může dosáhnout na 

okrajích centra úniku plynu až k tomu, že plyn je složen až ze 40 objemových procent 

z N2. V okolí Bad Elster je tento efekt natolik silný, že jsou zde pozorovány plyny o 

složení čistého dusíku (Weinlich et al 1998) .Hodnota  izotopu 13C je nepřímo závislá 

na  teplotě  vody.  Při  ochlazení  podzemní  vody dojde  ke  změně frakcionace mezi 

HCO3
- a CO2 a hodnota 13C v CO2 se zmenší (Bräurer et al 2003). V mofetách např. v 

Bubláku, což jsou úkazy vznikající pří ústí výstupu suchého CO2 v podobě bublající 
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bahna  či  vody,  se  množství  CO2 v  plynu  obsaženém  blíží  k  99,9  objemovým 

procentům. Pokles nebo vzrůst izotopů je také ovlivňován seismickou aktivitou jak je 

uvedeno výše (Weinlich, et al 1998) .

 3.4.2 Migrace CO2

Je  všeobecně  přijímaným faktem,  že  na  CO2 bohaté  kapaliny  se  šíří  systémem 

tektonických  zlomů.  Magmatický  rezervoár  má  pravděpodobně  pouze  několik 

přívodních  cest  na  povrch,  naplněných  čistou  na  CO2 bohatou  plynnou  fází.  To 

znamená, že je pouze jen několik výskytů, kde se na povrch, hlavně přes mofety, 

dostává téměř plynná fáze plynu na CO2 bohatého. Ve zlomových zónách a pórech 

naplněných vodou dochází při styku s těmito CO2 bohatými fázemi k rozpouštění CO2 

podle  směsné  kinetiky.  Vlivem hydrodynamické  disperze  se  CO2-přesycené  vody 

zřeďují. K tomuto jevu dochází podél výstupních cest směrem k povrchu. Často před 

výstupem vod na povrch dochází ještě ke styku s podzemními vodami bez CO2, kdy 

dochází  k  dalšímu  zředění  a  tím  snížení  obsahu  CO2 (Heinicke  et  al  2009).  V 

chebské  pánvi  se  nachází  čtyři  oddělené  hlavní  oblasti,  které  se  označují  jako 

úniková  centra  plynů.  V  těchto  oblastech  se  měří  a  zkoumá hlavně  tok  plynů  v 

minerálních pramenech a v mofetách. Měření a odhady množství toku plynu jsou 

možné pouze za přítomnosti vody v měřené oblasti. Není známe žádné měření toku 

plynu,  které by se dalo provádět  ze suchých plynných výronů.  První  separovaná 

oblast  se vyskytuje v  oblasti  Františkových Lázní  v  chebské pánvi.  Hodnota toku 

plynu  se  v  této  oblasti  pohybuje  od  85  m3/hr  k  vyšším  hodnotám.  Měřeno  bylo 

provedeno z hlavních moffet a minerálních pramenů v chebské pánvi jako je Soos a 

Bublák. Druhá oblast je východně Od Mariánských Lázní. Hodnota toku plynu v 15 

zkoumaných  pramenech  odhadována  více  než  100  m3/hr.  Třetí  oblast  je  okolo 

Konstantinových lázní. Nevyskytují se tu výrony CO2 bohatých plynů v podobě mofet 

a hodnota toku plynu tu výrazně klesá k severovýchodu Mariánských Lázní. Poslední 

oblastí s výrony plynů jsou Karlovy Vary a jeho okolí. Výstupy CO2 na povrch jsou v 

této oblasti vázány na termální linii severoseverozápadního směru. Celková hodnoty 

toku plynu v hlavních minerálních pramenech dosahuje až k hodnotě 356 m3/hr. Další 

zajímavou  oblastí,  kde  se  vyskytují  vody  proplyněné  CO2 je  Sokolovská  pánve. 

Výrony  vod  bohatých  na  CO2 jsou  zde  jako  produkty  těžení  hnědého  uhlí,  kdy 
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dochází k uniknutí této stlačené vody přes lidskou rukou vyrobený vrty. Vzhledem k 

tomu, že to není přirozené vzniknutí pramenu do výčtu oblasti s aktivním tokem CO2 

je  nepočítáme. Tok plynu za celou oblast  tedy za všechny 4 regionu je  přibližně 

zaznamenán jako 928 m3/hr.  Zahrnuje i odhady hodnot v nepřístupných pramenech. 

V jižní části chebské pánve se vyskytuje oblast, kde nejsou prokázány žádné mofety 

a minerální prameny (tzv. CO2-free zone),(Weinlich, et al 1998).
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Obr. 4: Distribuční model toku a složení plynu v minerálních pramenech a  
mofetách  v okolí západní části oherského riftu (Převzato z Weinlich et al  1998)
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 4 Metodika
Cílem této práce je dát do souvislosti zvětrání podloží chebské pánve a výrony 

hlubinného  CO2.  Chebská  pánev  jako  zdroj  velkého  zájmu  mnoha  geologických 

odvětví je zaplněna mnoha hydrogeologickými a ložiskovými vrty. Většina těchto vrtů 

nemá hloubkový  dosah  více  než  50  metrů.  Předpokládá se,  že  podloží  chebské 

pánve je mnohem hlouběji než 50 metrů a proto byly vybrány vrty vždy s hloubkou 

alespoň 100 metrů a více .V této práci jsou použity informace z 41 vrtů a všechny 

dosahují do pánevního podloží. Informace z vrtů jsou použity k vytvoření přibližné 

mapy intenzit zvětrání pokrývající celou pánev. Při vytváření mapy jsem se snažila o 

zjištění, zda se míra podloží laterálně mění. Tato závislost by mohla plošně vypadat 

jako ohraničená oblast  s určitou mírou zvětrání výrazně rozeznatelná od okolí.  K 

vytvoření mapy byly použity vrty z databáze Geofondu České republiky. 

Podle popisu vrstev v podložní části geologických profilů ve vrtech jsem se 

snažila  vytvořit  nějaké schéma stupňů zvětrání  v  této  pánvi.  Vzhledem k  mnoha 

použitým výrazům k určení charakteru zvětraliny ve vrtu bylo těžké posoudit míru 

zvětrání pouze na těchto neobjektivních popisech. Původně jsem se rozhodla pro 

čtyřstupňovou míru zvětrání založenou na stupnici podle této jednoduché tabulky:

Tabulka 1: 

Stav horniny 
masivu

Stupeň rozpadu

 chemického mechanického

zdravá bez přeměny minerálů slabé rozvolnění po puklinách

navětralá zvětrávání minerálů podél 
puklin a vyplnění zvětralinou

oslabení strukturní 
soudržnosti, vznik puklin. 
zvětrávání a rozšíření stávajících

slabě zvětralá zvětrání bloků a úlomků – 
výplň zvětralinou

rozpad na bloky a úlomky, 
původní struktura zachována

silně zvětralá většina minerálů v úlomcích 
rozložená, rozšíření puklin 
vyplněných zvětralinou

úplný rozpad na drobné 
úlomky oddělené zvětralinou

zcela zvětralá minerální složení podstatně 
změněné (zemina)

úplné rozdrobení na písčité až 
jílovité eluvium s úlomky

            Zdroj:http://www.holysa.cz/index.php?page=metodika&sub=geologie 
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            Při práci se ukázalo, že popisy vrtných jader byly značně subjektivní a 

přiřazení do čtyřstupňové škály bylo velmi nejednoznačné. Vzhledem k tomu jsem se 

rozhodla  udělat  schéma  zvětrání  založená  na  dvou  stupních.  Ve  stupních  jsou 

zahrnuty všechny výrazy označované v geologických profilech jako míra zvětrání. V 

závislosti na takovémto stupni byla vytvořena mapa zvětrání podloží chebské pánve.

Mapa zvětrání chebské pánve byla vytvořena v programu ArgGis. Mapa použitá jako 

základ k stanovení míry zvětrání v chebské pánvi je běžná turistická mapa. 

Tabulka 2:

Barva  označující 
na  mapě  daný 
stupeň zvětrání

Chemické zvětrání Mechanické zvětrání

1.stupeň modrá Horniny  navětralé,  slabě 
zvětralé, zvětralé

Horniny  rozpukané,  detritické,v 
ostrohranných úlomcích

2.stupeň červená Horniny  silně  zvětralé, 
rozložené

Horniny rozpadavé, drť, reziduum

 

Strana 19



Výsledky Kateřina Arnetová

 5 Výsledky
 K stanovení zvětrání  podloží  chebské pánve bylo použito informací  ze 41 vrtů z 

Geofondu České republiky. Všechny vrty dosahovaly až do podloží pánve. Ve většině 

geologických profilech se vyskytovaly poměrně silné zvětrání. Horniny byly často až 

rozložené.  Z  výsledků  bylo  patrné,  že  síla  zvětrání  se  vyskytovala  nahodile  bez 

přednostního určení.  Často  se ukazovalo,  že dva vrty  se  ve  svém bezprostřední 

blízkosti  vyznačují  jiným  stupněm  zvětrání.  To  je  ilustrováno  v  Tabulce  3,  která 

ukazuje geologické profily několika vrtů  vyskytujících se ve svém těsném okolí  v 

chebské pánvi. Barva označuje stupeň zvětrání.

Tabulka 3: 

Název vrtu L-1 h 4343 h 4390 h 352 h
sedimenty hlína ,jíl, 

písek
50 m jíly 146 m hlína,jíl 104

m
jíly 195 m

Horniny 
bez 

sedimentů

svor 
navětralý 

šedý

2m fylit 
rozložený

2,6 m detrit 
rulový 

přeplavený

2m svor 
zvětralý

4,6 m

ortorula 
rozložená 

kaolinizova
ná

7,1
m

Výsledky jsou zaznamenány ve dvou mapách. V první mapě jsou vyneseny 

výsledné  stupně  zvětrání  jichž  zmíněných  41  vrtných  profilů.  Vytváří  tak  jakýsi 

zvětralinový pokryv chebské pánve. Použité vrty byly vyhledávány, jak na základě 

svého hloubkového dosahu, tak na poloze v pánvi za účelem maximálního pokrytí 

povrchu  pánve.  To  nebylo  možné  z  důvodné  nedostatečného  množství  vhodně 

umístěných vrtů. Míra zvětrání je na mapě vyznačena barevnými plochami

Druhá mapa vznikla spojením mapy první a mapy převzaté z ( Weinlich et al  

1998).Tato mapa vykresluje hlavní čtyři centra s výskytem toku plynu bohatého na 

CO2 v chebské pánvi. Mapy jsou spojeny pro možnou závislost mezi zvětráním a 

výrony CO2.
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 6 Závěr
Cílem této práce bylo shrnutí dynamických pochodů probíhajících v chebské 

pánvi .Důraz byl kladen na seismické aspekty a na migraci a vlastnosti CO2 bohatých 

plynů  v  souvislosti  se  zvětráváním  podloží  pánve.  Závislost  zvětrávání  podloží 

chebské pánve a výronů hlubinného CO2 prokázána nebyla. Zvětrání podloží v pánvi 

nevykazuje žádnou orientaci vůči  místům s výrony CO2.Vyskytuje se nahodile. Při 

porovnání zmapovaných dat s mapou center výronů CO2 je vidět, že v daném místě 

velkých výronů jsou horniny silně  zvětralé.  Nejedná se ovšem o nějaký samotný 

výskyt a vzhledem k tomu, že celé podloží pánve je většinou silně zvětralé nelze 

rozeznat jaký proces zvětrávání způsobil.  Výsledek mohl být ovlivněn subjektivními 

popisy  geologických  profilů  ve  vrtech.  Množství  zvětralých  hornin  také  ovlivňují 

možnost  rozlišit  zvětrání  způsobené  přítomností  na  CO2 bohatých  fluid  a  běžné 

fosilní  zvětrání.  Lepších  výsledků  by  šlo  pravděpodobně  dosáhnout  za  přispění 

stratigrafického průzkumu. 
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