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yto analýzy zlomů jsou vhodné do oblastí 
sedimentárních komplexů s podrobně 

zpracovanými biostratigrafickými údaji. 
S jejich pomocí jsme schopni analyzovat 
geometrii zlomů a jednotlivé prvky posunu na 
zlomu. 

Do diagramů se vynáší linie zlomového 
odříznutí v geologické mapě definovaná 
stratigrafickou úrovní a pozicí podél zlomu. 
Prakticky každý bod podél zlomu na jedné kře 
odpovídá stratigrafické pozici. 

Diagram zlomového odříznutí představuje 
jedna křivka pro jednu kru zlomu (vertikální 
osa – stratigrafická pozice; horizontální osa – 
vzdálenost podél zlomu). Tento diagram tak 
přináší dvě informace: stratigrafický rozsah 
a geometrii zlomu (plocha versus vrstevnatost). 
Pokud je v diagramu vodorovná linie, indikuje 
nám, že zlom protíná horizontální vrstevnatost, 
nebo že vrstevnatost je paralelní s průběhem 
zlomu. Šikmá linie představuje ostatní případy. 
Zlom protínající starší vrásovou stavbu se 
v diagramu projeví jako linie podobná 
sinusoidě – konvexní části představují 
synklinály, konkávní pak antiklinály. Přerušená 
linie s výrazným stupněm ukazuje na zlom 
protínající diskordanci. Nepřerušená stupňovitá 
linie je pak typickým příkladem násunového 
zlomu s flat-ramp-flat geometrií – tuto variantu 
dobře popisuje Wilkerson et al. (2002). 

Diagram stratigrafické separace (SSD) 
v jednom diagramu kombinuje informace 

z předchozího diagramu spolu s nastíněním 
geometrie zlomu a pohybu podél zlomu. Do 
diagramu se vykreslí stratigrafické úrovně 
obou ker zlomu – tedy jsou zakresleny dvě 
linie. Ty mohou představovat dvě relativní 
pozice: stratigrafickou duplikaci (jestliže linie 
podložní kry je výše než nadložní) či 
stratigrafickou mezeru (pokud linie nadložní 
kry je výše než podložní). 

Z SSD diagramu můžeme interpretovat 
kinematiku zlomu. Konstantní stratigrafická 
vzdálenost mezi oběma krami zlomu ukazuje 
na translační zlom. Konstantní stratigrafická a 
variabilní příčná separace indikuje zlom 
s vertikální složkou pohybu; obráceně pak 
zlom s horizontálním pohybem. Obecný zlom 
s diagonálním pohybem má variabilní 
stratigrafickou i příčnou separaci. Zvláštním 
případem jsou násunové zlomy s flat-ramp-flat 
geometrií, které mají dlouhé části linie jedné 
nebo obou ker v jedné startigrafické úrovní 
(odlepení) a krátké úseky překonávající 
stratigrafickou výšku (rampy).  

Diagramy stratigrafické separace a diagramy 
zlomového odříznutí představují jednoduchý, 
levný a efektivní nástroj. Detailní stratigrafie 
a dobře vypracované geologické mapy jsou pak 
předpokladem pro tuto užitečnou analýzu. 
Podrobněji využití této metodiky na vybraných 
zlomech v barrandienu publikuje Knížek et al. 
(2010). 
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