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Stromečkové štruktúry — dukazy pro horizontálni posuny ve vídeňské pánvi 

FRANTIŠEK HUBATKA. LUBOMIL POSPISIL 

Geofyzika, s. p.. Ječná 29a. 612 46 Brno 

(Doručené 1. 3. 1989. revidovaná verzia doručená 13. 7. 1989) 

Evidence for horizontal shifts in the Vienna Basin 
..Plotter structure", which originates on strikeslip type faults, has been ascertained during seismic 

reflex investigation in surroundings of the Kúty village. It is the first structure of this type, ascertained 
on the basis of seismic data in the area of the West Carpathians. Its age is Pontian — Quaternary. 
Confrontation and reappraisal of older seismic profiles from this area has shown the existence of similar 
structures and young anticlines at faults with the ENE — WSW strike in the area of the Kúty trough. 

Úvod 

Jednou z významných štruktúr charakterizujících 
horizontálni posuny na zlomech je tzv. vetvení zlomú 
(..flower structure" nebo ..palm structure"), které 
vytváŕejí bloky pohybující se vúči sobé šikmo. resp. 
paralelné, kdy vznikají tzv. divergentní čili transtenz

ni nebo konvergentní čili transpresní horizontálni 
posuny (Sylvester a Smith. 1976). Tyto typy zlomú 
s horizontálními posuny se projevují vetvením zlomú 
a vznikem tzv. ..stromečkú"" nebo strukturních véjíŕú 
(..flower structure"), ktoré mohou mít charakter buď 
negatívni nebo pozitívni ..stromečkové" štruktúry. 

Negatívni štruktúry jsou definovaný jako lineárni, 
mélké synformy. které vznikají mezi dvéma zlomy 
normálního charakteru. 

Pozitívni štruktúry se naopak projevují vznikem 
mélkých antiforem. ktoré jsou posunutý nahoru smé

ŕujícími zlomy. prevážne pŕesmykovčho charakteru. 
Na území Západních Karpát doposud nebyl zjištčn 

ani popsán prípad výskytu ..stromečkové" štruktúry. 
i když existence a pŕítomnost zlomú s horizontálními 
posuny se v tektonických schémalech objevovala 
a tyto štruktúry se pŕedpokládaly (Horváth a Royden. 
1981: Jankú et al.. 1984: Pospišil et al.. 1986 aj.). 

Pri seizmickém reflexním prúzkumu v okolí obce 
Kúty (obr. 1: Jihlavec a Džuppa et al.. 1987). který 
byl zaméŕen na sledovaní horizontu uhelných slojí 
dubňanského souvrství. byla na profilu M 25/87 
zjišténa výrazné se projevující ..stromečková" štruktú

ra, spojená s divergentními pohyby, pravdepodobné 
na systému shtxlném s myjavskopódtatranským roz

hraním, pozorovatelným na družicových snímcích 
(Jankú et al.. 1984). které v prostoru vídeňské pánvc 
je možno ztotožnit s prúbéhem zlomú vymezujících 
kútský pŕíkop (Kocák et al.. 1986). 
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Obr. I. Situace seizmických profilu na lokalite Kúty. 
Fig. I. Situation of seismic profiles in the Kúty locality 

Kritéria identifikace „stromečkových" štruktúr 

..Stromečkové" štruktúry, vázané na zlomy s hori

zontálni složkou pohybu (..strikeslip"), se oproti 
prxlobným zlomúm definovaným u nás Greculou 
(1985). které mají charakter pouze poklesových zlo

mú. vyznačují tčmito charakteristickými prvky (obr. 
2: Bally. 1983: Wilcox et al.. 1973 aj.): 

a) podobají se poklesovým zlomúm; vnitŕní blok je 
relatívne posunut smčrem dolu. okrajové zlomy se 
rozbíhají smérem nahoru (tvorí tvar V); 

b) je patrná všeobecná absence doprovodných 
štruktúr naznačujících zkrácení: 

c) na okraji jednoho ze zlomú se objevují antikli
nální flexury. paralelní se zlomem: flexury se často 
objevují pfímo v pokleslé časti synformy: 

d) prítomný jsou i malé násunové zlomy. pokud se 
divergentní rozhraní ohýbá (stačí): 

e) anomálné zmenšená (zvčtšena) je mocnost 
souvrství; 

0 pozorují se zmeny ve výšce poklesu na zlomu ve 
smeru do hloubkv. 
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Obr. 2. Príklad negatívni ..stromečkové" štruktúry patŕicí k divergentnímu typu transkurentního systému (Harding in Bally. ed.. 1983). 
Fig. 2, An example of negative "flower" structure belonging to the divergent type of transcurrent system (Harding in Bally, ed.. 1983). 
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Obr. 3. Seizmický profil M 25/87 s projevem ..stromečkové" štruktúry, a — časový fez. b — schematizovaná interpretace. 
Fig. 3. M 25/87 seismic profile with manifestation of the "flower" structure, a — time section, b — schematic interpretation. 

Seizmické údaje — geofyzika" (Džuppa et al.. 1987). Profil byl 
situován do oblasti Kúty-jih za účelem sledovaní 

Dokumentovaný seizmický reflexní profil M 25/87 uhelné sloje a zachycení jánskeho zlomu poklesového 
byl proméfen jako jeden z rady profilu detailního charakteru, který prostorové ohraničuje výskyt ligni-

seizmického méŕení v rámci úkolu ..Slovensko, uhlí tové sloje smčrem na východ. 
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Obr. 4. Pozice ..stromečkové" štruktúry v tektonickém plánu vídeňské pánve. 1 — zlomy na povrchu (Maheľ. ed., 1961: Buday. ed.. 1961). 
2 — zlomy na podloží neogénu (Kocák et al.. 1988). 3 — interpretovaná rozhraní z družicových snímku (Jankú et al.. 1987). 4 — seismický 
profil. 

Fig. 4. Position of the "flower" structure in tectonic plan of the Vienna Basin. 1 — faults at the surface. (Maheľ. ed.. 1961: Buday, cd„ 1961). 
2 — faults in the Neogene basement (Kocák et al.. 1988). 3 — boundaries interpreted from satellite images (Jankú et al.. 1987). 4 
— seismic profil. 

Výsledný seizmický rez zachycuje reálne nej

svrchnéjší partie sedimentárních souvrství. a to do 
času 600—800 ms od srovnávací hladiny 150 m n. m. 

' o zpracování se na časovém fezu objevila složitá 
' ruktura ..stromečkového" charakteru (..flower struc

ture"), která se jcví jako výsledek nčkolika po sobe 
následujícich dynamických deformací a procesu 
(obr. 3). Na lignitové sloji (v časovém rezu zachyce

ném nejvýraznéjším souvislým reflexem na časech 
300—380 ms) se tato štruktúra projevila tak. že 

v pravé časti časového fezu uhelnou sloj tektonicky 
omezila (staničení 3.3—3.4 km. kde je patrný pokles 
rádové ve stovkách metru). Dále je patrné v prostoru 
vlastní štruktúry vydutí uhelné sloje (staničení 
2.5—3.4 km) a okolních sedimentárních souvrství. 
jejich rozlámaní a poklesnutí téchto dílčích častí 
(rádové o desítky metru). 

Prúbéh uhelné sloje na časovém fezu byl sledo

vali a korelován s jejím výskytem ve strukturních 
vrtech Ku94. Ku153. Ku156. Ku95. které byly 
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rozmĺstény podel profilu za účelem zachycení 
a identifikace uhelné sloje. Na vrtech Ku-94. Ku-

153 a Ku-156 byla uhelná sloj zachycena v hloubce 
cca 336—277.5 m (obr. 3). Na vrtu Ku-95. který se 
nachází o nékolik desítek metru dále ve smeru 
výhodního pokračovaní profilu, nebyla uhelná sloj 
zachycena a pod kvartérním pokryvem bylo navrtá-

no podloží dubňanského souvrství. 
Jánsky zlom byl zachycen též profilem M 45/87. 

proméŕeným v rámci stejného úkolu v blízkosti obce 
Sekule. Na časovém rezu se jánsky zlom projevil 
jako jednoduchá zlomová štruktúra poklesového 
charakteru. Neobjevují se na ném takové štruktúrni 
prvky jako na profilu M 25/87. • 

Ďalší zajímavý prvek. svédčící pro véjífový styl na 
zlomovém systému zachyceném profilem M 25/87. 
je záznam pŕesmykového charakteru pohybu nékte-

rých reflexních rozhraní, napr. na západní vetvi 
zlomového systému (staničení 2.85 na čase 100 ms). 

Na základe vrtných udajú a porovnaní s projevem 
jánskeho zlomu na profilu M 45/87 a s profilem 
590/76 (Kocák et al.. 1977) je možno považovat 
území v okolí profilu M 25/87 za místo krížení dvou 
aktivních zlomových systému, resp. za oblast. kde 
dochází k bifurkaci jánskeho zlomového systému 
(obr. 4). 

Za zmĺnku stojí i skutečnost. že pravé v této časti 
území prochází rozhraní smeru VSV — ZJZ. patrné 
na družicových snímeích a doprovázené výrazným 
tíhovým gradientem. Četnost smerové souhlasných 
zlomú ve vídeňské pánvi vzrústá v oblasti Kútu 
smérem k SV. Ve vétšine prípadu jde o zlomy 
spodnomiocenního stáŕí. 

Výsledky a diskuse 

Vzhledem k tomu. že u nás doposud nebyly 
popsány ..stromečkové" štruktúry, domníváme se. 
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Obr. 5. Projev pliocenních až kvartérnich antiklinálnich štruktúr v topografickém reliéfu v blízkosti ..stromečkové" štruktúry. 1 — osa 
antiklinály. 2 — zlomy. rozhraní DPZ. 3 — M 25 — seizmický profil. 4 — vrt. 5 — vrstevnice 160 m. 
Fig. 5. Manifestation of Pliocene-Quaternary anticline structures in topographic relief near the flower structure. I — axis of anticline. 
2 — faults. RSM boundaries. 3 — M 25—seismic profile. 4 — borehole. 5 — level line 160 m. 
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že i v tomto prípade nelze vývody vyplývající 
z tohoto zjišténí zevšeobecnit pro území vídeňské 
pánve. Proto se naše diskuse omezí pouze na 
prostorové a smerové vztahy mezi zjišténými zlomy. 

Z obrázku 4 je patrná pozice známych zlomú 
v prostom kútského pfíkopu (Maheľ. 1961: Buday, 
1961: Kocák et al.. 1977). Tzv. myjavskopodtatran

ské rozhraní, viditelné na družicových snímcích 
(Jankú et al.. 1984). je vyznačeno silné a čárkované. 

...Stromečková" štruktúra je zjišténa na profilech 
M 25/87 a 590/76. probíhajících územím v místé. 
kde docházi ke krížení systému jánskych zlomú se 
systémem rozhraní viditelných na družicových 
snímcích. Na profilu M 45/87 (Jihlavec et al.. 1988) 
už tato štruktúra patrná není. 

Z toho usuzujcmc. že pohyb nastáva na rozhraní 
smeru VSV—ZJZ. Pliocenní až kvartérní antiklinála 
na západním krídle štruktúry se projevuje i v reliéfu 
a je orientovaná stejným smérem. Podobná paralel

ní antiklinála se v topografickém podkladu jeví 
i jižné od profilu M 25/86 (obr. 5). zde však chybéjí 
srovnávací údaje. 

Vysvétlit tuto štruktúru a s ní spojený zlomový 
systém nelze v současnosti úplné a jednoznačné, ale 
pŕijatelným se jeví spojovat tyto mladé pohyby 
s oživením již existujících oligocenních až spodno

miocenních zlomových systému, jak je to patrné 
i v geologické mape 1 :200 000 (list Bratislava 
— Wien. Maheľ. 1961: Buday. 1961). resp. jak to již 
drive predpokladali Jankú et al. (1984). 

Existence typické véjíŕové štruktúry a dalších 
doprovodných prvku na profilu M 25/87 se tak 
stáva prvním konkrétním dúkazem o horizontálních 
posunech na zlomech ve vídeňské pánvi. 
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Evidence for horizontal shifts in the Vienna Basin 

The Pliocene — Quaternary flower structure with accom

panied elements — domatic structure . a synform and with 
the indications of reverse faults — has been ascertained on 
the M 25/87 profile during seismic reflex measurement in 
the area of the Kúty village. 

The flower structure is situated in the place of the 
crossing or bending and splitting of the Jánske fault from 
the SWSE direction to the WSW—ENE direction. 

It appears from detail analysis that horizontal movement 
took place on faults of WSW—ENE direction, which was 

earlier connected with the existence of the so called Myjava 
— Subtatric boundary ascertained from satellite images 
(Jankú et al.. 1984). 

The existence of the flower structure was conformed by 
reinterpretation of older seismic profile 590/76 (Kocák et 
al.. 1986). 

This partial result confirms previous opinions and as

sumptions on the existence of wrench faults in the Vienna 
Basin (Horváth — Royden. 1981. Janku et al.. 1984 and 
others). 


