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Photolineaments and earthquake epicentres 

Close relations between the distribution of 
photolineaments (representing straigh tecto
nic lines interpreted from satellite pictures) 
and earthquake epicentre locations offer an 
appropriate auxiliary method for the investi
gation of recent block structure diclosing 
also relations in deeper parts of the Ear ths 
crust. Using the model of planetary equidistant 
rupture (PER) systems (Kvet 1983b), it is 
possible also ascribe the age of generation 
of single tectonic lines wich manifest itself 
by seismic activity. 

The main knowledge for the Bohemian 
Massif area is that earthquake epicentres are 
located in marginal portions along tectonic 
zones of various primary genesis and of 
NW—SE to NE—SW orientation. Moreover, 
the highest concentration of earthquake epi
centres in Western Bohemia well correlates 
with a parallel couple of lines displaying 
orientation of the Moldanubian PER system 

Í275°). To the contrary, pronounced concen
tration of earthquake epicentres in the Car
pathian system occurs in the area of photo
lineament junction in SW Slovakia. The 
further Komárno seismic area (of E—W 
orientation) with identic E—W photoli
neaments is also related to perpendicular 
photolineaments of N—S direction in its 
eastern and western part and. probably, even 
in the centre. In Eastern Slovakia, 
pronounced earthquake epicentres occur over 
a tectonic junction near Michalovce. Lesser 
dependence between photolineaments and 
earthquake epicentre locations may be stated 
in Central Slovakia. 

Higher seismicity of the Bohemian Massif 
along its marginal portions may be explained 
by thinner crustal thicknesses. Geotectonic 
conditions in the Carpathian system of Slo
vakia are more complex and pronounced 
epicentre locations are concentrated into 
tectonic junctions. 
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V časopise ..Geologičeskij žurnál'' Ukrajinské 
akadémie véd vyšlý v roce 1985 pod stejným 
nazvem čtyŕi stati akademika I. I. Cebanen
ka. 

V první stati s podtitulem ..Co je již do
statečné známo o stavbe, dynamice a vývoji 
Zeme a její k ú r y zdôrazňuje autor pŕe
devším sepétí zemské kúry s pláštém tisíci 
koŕeny. Zemská kúra jako produkt mag
matismu a metamorfózy — dúsledku gra
vitačních a tepelných pochodu a rúzné 
úrovne Mohorovičičovy diskontinuity — už 
jen tím postráda možnost svého „volného" 
mechanického pŕemísfování po zemském 
plášti. Naopak kolébavé pohyby zemské kúry 
jako odraz hlubinných pochodu jsou — z hle
diska regiónu — vertikálními pohyby, od 
nichž lze odvodit i na né vázané horizontálni 
presuny. Vrásové deformace jsou pak kon
centrovaný do orogenních oblastí a do zón 
jistých smérú. jež jsou určovaný liniemi tek

tonické členitosti (planetárni puklinatosti, 
resp. planetárními hlubinnými zlomy). 

Zlomové členení zemské kúry na bloky 
ovlivňuje geomorfologické, sedimentologické, 
magmatické a orogenetické procesy i vznik 
rudních ložisek. stejné jako vývoj štruktúr 
od platforem (kratogenú) po orogeny (geo
synklinály). Za současné sializace i simati
zace pŕes rúzná stadia konstrukce i destmkce 
dochází k látkovému i strukturnímu vývoji 
zemské kúry. Tak lze podlé Cebanenka cha
rakterizoval vývoj zemské kúry jako základní 
princíp dnešní geotektoniky. 

V druhé stati ..Co je ješté sporné a dosta
tečné neprozkoumané v štruktúre a evoluci 
Zeme a její kúry ' ukazuje Cebanenko. že 
dosavadní neujasnénost púvodu Zeme jako 
planéty neumožňuje ani presnejší výklad ge
néze zemské kúry. Autor pŕipouští, že lze 
vycházet jediné z poznatku, že zemská kúra 
mohla byt rozčleňována až tehdv. kdy se za
čaly objevovat první pevné konsolidované 
časti zemské kúry. Jedine v nich se mohly 
podlé Cebanenka uplatniť hlubinné zlomy. 
Dalo by se však pripustiť, že se tak múze dit 
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již v tuhoplastické slupce. 
Dále není podlé Cebanenka dosud jasné, 

zda projevy geotektonických procesu na Zemi 
byly v rúzných geologických periódach stej-
né či rozdílné. Odmítá názor o postupnom 
vzrústu tektonické aktivity, ale vzhledem 
k tomu, že Zeme se vzrústajícím vékem nut
ne chladla, uvažuje o postupném poklesu 
tektonické aktivity. Tento záver je logický, 
ale na druhé strane je nutno se vyrovnat 
i s Cebanenkovým názorem o postupném roz
širovaní tektonických procesu. Lze konštato
vať, že zde jde vlastné o dva rozdílné pocho
dy. Jestliže vlastní „pohon" geotektonických 
projevú se za uplynulých 4,5 miliardy let 
s poklesem množství uvolňované energie 
zmenšuje, pak se však pri vzrústajícím počtu 
geotektonických etáp (Kvet, 1985; Z. geol. 
Wiss. 2) béhem vývoje zemské kúry naopak 
zvétšuje počet na sebe kladených porucho
vých systému, a v konečném dúsledku kom
plikovanosť štruktúr zemské kúry. Oprávne
nosť názoru o rústu tektonické aktivity sice 
padá, ale ve skutečnosti se projevuje vzrúst 
složitosti ve stavbe zemské kúry. 

Ďalší potíž vidí Cebanenko v interpretaci 
geofyzikálních údaju zvlášté pri ŕešení prob
lematiky rúzných geosfér. To se tyká napr. 
predpokladu o konvekčních proudech v nitru 
Zeme, protože dosavadní geofyzikálni údaje, 
hlavné o plášti, vedou k poznatku o jeho tu
hosti, a tím prakticky vylučují možnosť pred
stav mobilistú o driftu kontinentu. 

Ve tretí stati „Jaké jsou príčiny obtíží 
v geologickém poznávaní" uvádí Cebanen
ko jako hlavní príčin}' nedostatečné vy
užívaní presných véd, pŕedevším matemati
ky, nesouhlas mezi údaji geológie a geofy
ziky a konservatismus v myslení starších geo
logú. Cebanenko zdúrazňuje, že geológie má 
stále ješté nedostatečné rozpracovaný teore
tické základy, což dokladá množstvím navzá
jem protichúdných hypotéz, vágních formu
lací geologických poznatku i termínu nebo 
nedostatečnou klasifikací geologických jevú. 

Ctvrtá staf „Jaké jsou podmínky k pre
konaní teoretických rozporu v současné geo
tektonice a geológii vúbec" pŕináší pŕedevším 
metodologický pohled na uvedený problém. 

Za hlavní vec považuje Cebanenko nutnosť 
vycházet v geológii ze zákonu dialektiky, lo
giky a teórie poznaní. Pritom upozorňuje na 
dosavadní nevhodné používaní termínu pravé 
proti tomuto duchu. Dokladá to príklady ter
mínu typu „vrásové tektonické pohyby", ..po
ruchové tektonické pohyby", „magmatické 
tektonické pohyby". Pohyby geologických 
hmôt jsou v téchto pŕíkladech príčinou, za

tímco vrásy a poruchy výsledkem. resp. for
mou geologických téles reaguj ících na geo
tektonické pohyby. V prírode existuje vždy 
jen jediný komplex pohybu a jim odpovída
jících deformací, nelze však zaméňovat jedny 
(pohyby) za druhé (deformace). K tomu lze 
dodat, že by bylo možno pŕipustit napr. ter
mín typu „vrásotvorné tektonické pohyby". 

Dále Cebanenko soudí, že je geotektogenezi 
treba chápat jako současn.v proces vývoje 
štruktúry i látkového složení zemské kúry 
a že dosavadní pŕevládající pojetí tektogeneze 
jako mechanického premenovaní stavby zem
ské kúry je chybné, nebot fyzikálne chemic
ké procesy nelze oddélovat od ostatních po
chodu v horninách. 

Co do geotektonických hypotéz rozlišuje 
Cebanenko pét, které se v současné dobé 
— nékdy v rúzných úpravách — bežne uvá
déjí jako východisko pro ŕešení geologických 
problému. O nich se autor vyjadruje v tom 
smyslu, že nékteré z nich jsou jednostranné. 
a tudíž vzhledem k metodológii nesprávne: 
tyká se to jak modelu permanentné se zmen
šující (stlačující) Zeme, tak modelu perma
nentné se rozšiŕující Zeme, které nemohou 
žádný sám o sobé objasnit radu pochodu pro
bíhajících na Zemi. Ďalší model pulsující 
Zeme (t. j . stŕídavé stlačované a rozširované 
Zeme) má podlé autora nedostatek v pojetí 
globálních geotektonických fází, které mají 
ve skutečnosti jen úzce regionálni méŕítka. 
Tento model však zaslouží podlé Cebanenka 
nadále mnohem vétší pozornosti. Jako čtvrtý 
uvádí model konvekčního pŕemísfování hmôt 
Zeme. K nemu neexistují dúkazy o jeho exis
tenci (údaje o vzniku zemétŕesení ukazují, 
že neexistuj! doklady o kapalných tekoucich 
horninách vétších rozmeru v oblasti hranice 
zemské kúry a svrchniho plášte, nutných 
k jeho funkci). Jako poslední uvádí Ceba
nenko model opírající se o zásadní roli sil 
odvozených od rotujícího telesa Zeme, kte
rým nelze však podlé jeho názoru vysvetliť 
napr. periodické poklesy nebo zdvihy, resp. 
rotaci jednotlivých bloku zemské kúry. 

..Co je potrebné v dnešní dobé?" ptá se 
Cebanenko a odpovídá: „Zformulovat jednu 
obecnou geologickou teórii Zeme. která by bez 
rozporu vysvétlovala všechny geotektonické 
jevy a procesy, a to i s ohledem na zobecnení 
udajú astronómie a planetologie. tedy vývoje 
hvézd a planet, jako složitý komplexní model 
evoluce Zeme. ftešení teoretických základu 
dnešní geotektoniky je nutností, protože bez 
rozvoje teoretické geológie není možný další 
rozvoj této vedy." 

Radan Kvet 


