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1910 – Frank Taylor: geologicky shodné struktury Apalačských hor a Kaledonid
kontinentální drift



DESKOVÁ TEKTONIKA

1912 – Alfred Wegener: shromáždil velké soubory geologických, paleontologických
a glaciačních dat

Wegener (1924)

superkontinent Pangea (300-200 Mya)
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1924 – Alfred Wegener: 

KONTINENTÁLNÍ DRIFT

Ale:
Nenavrhl fyzikální mechanismus, který
by umožnil pohyby kontinentů
po mořském dně

Teorie kontinentálního driftu
odmítnuta

~ 300 Mya

~ 40 Mya

~ 2 Mya
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1940 – 1960 - topografie oceánského dna (sonary vyvinuté za 2.světové války, 
Harry Hess - důstojník US Navy a profesor v Princeton)

- magnetické vlastnosti oceánského dna  
- putování magnetického pólu

1961 – Hess, Heezen, Dietz
středooceánské hřbety: vznik nového oceánského dna, rozpínání

1963 - Vine, Matthews: vysvětlení pásových magnetických anomálií

1965 – Tuzo Wilson: koncept desek, které se pohybují po astenosféře a mohou nést
kontinenty

TEORIE DESKOVÉ TEKTONIKY



POZOROVÁNÍ, KTERÁ VEDOU K TEORII DESKOVÉ TEKTONIKY



GEOMETRICKÉ REKONSTRUKCE

Nejsou založené na linii pobřeží 

Fit kontinentálních šelfů (rozhraní mezi kontinentální a oceánskou kůrou)

Bullard a kol. (1965)

Překryvy – materiál vzniklý až po roztržení  (korálové útesy, říční delty, vulkány)



KONTINUITA GEOLOGICKÝCH STRUKTUR

Hallam (1975)



PALEOKLIMATICKÁ A SEDIMENTÁRNÍ DATA

Určité geologické struktury se formují jen v některých klimatických pásech

• Uhlí z rostlin v tropickém pásu
• Písečné duny v horkých suchých pouštích
• Morény v oblastech ledovců

Dnes jsou glaciální struktury pozorovány v Africe a naopak uhelná ložiska ve vysokých 
šířkách (Evropa, Kanada, Antarktida)

Struktury se musely od doby svého vzniku přesunout do jiného pásu



PALEOKLIMATICKÁ A SEDIMENTÁRNÍ DATA

Odhad rychlosti kontinentu 

Ložisko uhlí v Británii 55°N vzniklé v pozdním karbonu (300 Mya)
Tropické rostliny rostou v pásu mezi 23°S a 23°N

Předpokládáme-li pouze severojižní drift – minimum 32°, maximum 78°
1° ~ 111 km

Minimální rychlost 1 cm/rok
Maximální rychlost 3 cm/rok



PUTOVÁNÍ MAGNETICKÉHO PÓLU

Paleomagnetická data – magnetizace hornin v době jejich vzniku

Poloha magnetického pólu se vůči místu nálezu vzorku v geologické minulosti měnila

Křivky zdánlivého putování pólu                    Rekonstrukce poloh kontinentů



ROZŠIŘOVÁNÍ OCEÁNSKÉHO DNA

2. světová válka – ponorky, průzkum oceánského dna 

Podmořská vulkanická pásová pohoří – středooceánské hřbety

Hess, Dietz, Heezen: na hřbetech dochází k částečnému natavení, materiál vystupuje 
k povrchu a vzniká nová litosféra
= rozšiřování dna 

Nová litosféra se vzdaluje od hřbetu, chladne, kontrahuje a dno je tak s rostoucí 
vzdáleností od hřbetu čím dál hlubší



MAGNETICKÉ PÁSOVÉ ANOMÁLIE

Pozorované kladné (černá) a záporné (bílá) anomálie
magnetického pole jižně od Islandu 

Pásy opačně magnetované horniny
Symetrické vůči ose hřbetu

Na hřbetu se desky od sebe vzdalují a nový materiál získává magnetizaci podle aktuální 
orientace magnetického pole

Inverze – změna orientace – změna směru magnetizace – pásové anomálie 



MAGNETICKÉ PÁSOVÉ ANOMÁLIE

Radiometrické datování vzorků jednotlivých pásů

Určení rychlosti rozšiřování na jednotlivých hřbetech
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Litosféra je rozdělena na několik tuhých litosférických desek, které se pohybují po 
viskozní astenosféře. Desky mohou být tvořeny oceánskou litosférou, kontinentální, 
nebo kombinací. 

Předpoklady:

1. Nový materiál se tvoří na oceánských hřbetech rozšiřováním oceánského dna 
(konstruktivní rozhraní)

2. Plocha zemského povrchu zůstává konstantní – litosféra se musí do pláště vracet 
(destruktivní rozhraní, subdukční zóny)

3. Desky jsou tuhé a k deformaci dochází pouze na jejich rozhraních

Desková rozhraní koncentrují 
zemětřesnou a vulkanickou aktivitu



DESKOVÁ ROZHRANÍ
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- asymetrické
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- příkop
- subdukuje se jen oceánská 
litosféra

Konzervativní
- transformní zlomy
- pohyb podél rozhraní
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URČOVÁNÍ  SOUČASNÝCH ROTAČNÍCH VEKTORŮ A PÓLŮ

Relativní rychlosti



ABSOLUTNÍ DESKOVÉ RYCHLOSTI

Referenční systém spojený s horkými skvrnami

Horké skvrny – vulkány mimo desková rozhraní
Předpoklad: jsou dlouhodobě stabilní



ABSOLUTNÍ DESKOVÉ RYCHLOSTI

Stabilita horkých skvrn



ABSOLUTNÍ DESKOVÉ RYCHLOSTI

Becker et al. (2015)



SÍLY PŮSOBÍCÍ NA LITOSFÉRICKÉ DESKY

Tlak hřbetu

Tah desky

Tření na bázi desky
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TEPELNÝ TOK

Davies a Davies (2010)



TEPELNÝ TOK
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