Kapitola 11

Jak je to
s pohybem kontinentù?
Dolo opravdu k oddìlení kontinentù? Jak to souvisí s biblickým pohledem na historii? Mohlo by to mít nìco spoleèného s potopou z knihy Genesis?

P

øed rokem 1960 byla vìtina geologù pøesvìdèena, e kontinenty jsou
nehybnou masou. Pouze hrstka z nich propagovala mylenku, e se
kontinenty pohybovaly (tzv. kontinentální drift). Byli vak vìtinou
obviòováni, e se oddávají pseudovìdeckým fantaziím. Dnes je situace opaèná - teorie tektonických desek spolu s pohybem kontinentù je pøevládajícím
názorem. Zajímavé je, e to byl kreacionista Antonio Snider, kdo v roce 1859
jako první vyslovil domnìnku o horizontálním pohybu kontinentù, a to bìhem biblické potopy.1 Na jeho uvaování mìl vliv 9. a 10. ver z první kapitoly knihy Genesis. Zde najdeme výpovìï o tom, jak se vody shromádily na
jedno místo. To pøedpokládá, e zde pùvodnì byla jednolitá pevnina.
Geologové navrhli nìkolik smìrù, kde hledat dùkazy o tom, e kontinenty tvoøily jeden celek a poté se oddìlily:
 Kontinenty se k sobì pøesnì hodí (bereme-li v úvahu kontinentální elf).
 Vzájemný vztah èi podobnost fosilních typù napøíè oceánskými pánvemi.
 Rovnobìnì s trhlinami na støedooceánském dnì prochází pravidelné støídání magnetické polarity (na prùøezu toto støídání vypadá jako pruhy na
zebøe) a to se nachází ve vulkanické horninì zformované podél trhlin. To
pøedpokládá, e se oceánské dno tvoøilo podél tìchto trhlin.
 Seismická pozorování ukazují, e desky nìkdejího oceánského dna se
nyní nacházejí uvnitø zemské pevniny.
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Souèasná teorie, která spojuje roztahování oceánského dna s pohybem
kontinentù, je známa jako teorie tektonických desek.2
Teorie tektonických desek
Podstata této teorie mùe být vyjádøena následovnì.3 Zemský povrch je
jakousi mozaikou z pevných desek, které se vùèi sobì navzájem pohybují.
Na hranách tìchto desek se objevují deformace zpùsobené tøemi typy horizontálních pohybù: extense (roztahování, trhání), transformaèní zlomy (vodorovné posuny podél linie zlomu) a stlaèování, vìtinou pøekrýváním (jedna deska se zasouvá pod druhou).
Extense se projevuje tahem moøského dna smìrem od trhlin nebo se
objevují pukliny nové.
Transformaèní zlomy se objevují tam, kde jedna deska vodorovnì kloue podél druhé (napø. zlom San Andreas v Kalifornii).
Deformace zpùsobené kompresí vznikají, kdy se deska zasouvá pod
jinou (napø. Pacifická deska pod Japonskou nebo Kokosová pod Jihoamerickou) nebo tam, kde se dvì
kontinentální desky støetávají a vytváøejí horský høeben (Indicko-australská
deska naráí na Evropskou, a tak formují Himalájské pohoøí). Sopky se
èasto vyskytují v oblasti
subdukcí.
Roziøování moøského
dna

Støedoatlantický høeben jasnì viditelný
na snímku ze satelitu.

Jedním z argumentù
podporujících teorii tektonických desek je roziøování moøského dna. V oceánské pánvi podél støedooceánských høebenù (napø.
Støedoatlantický høeben a
Východopacifická vyvýenina) pozorování ukazují,
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e se desky oddalují. Roztavený materiál ze zemského plátì4 se dostává do
trhlin mezi deskami a po ochlazení tvoøí novou kùru pod hladinou oceánu.
Nejnovìjí kùra se objevuje na vrcholu høebene, odkud vytlaèuje starí horniny. Na celém svìtì za rok vyvøe odhadem 20 krychlových kilometrù havého magmatu, který tvoøí novou oceánskou kùru.5
V prùbìhu ochlazování získávají nìkteré z minerálù v kamenech magnetickou orientaci z magnetického pole zemì a zaznamenají tak jeho souèasný
smìr. Doklady nasvìdèují (ukazují), e magnetické pole zemì zmìnilo v minulosti mnohokrát svou polaritu. Jak roziøování moøského dna pokraèuje,
tyto zmìny se v nìm zapisují jako na magnetofonovou pásku.
Pravidelné pruhy magnetických anomálií po obou stranách støedooceánského høebene byly zaznamenány v mnoha oblastech.6
Pomalý a postupný proces?
I kdy zebrovité pruhy byly potvrzeny, vrty do èedièe v blízkosti høebene ukázaly, e takto uspoøádané pruhy (zaznamenané posouváním magnetometru nad høebenem) se ve vzorcích z vrtù nepotvrzují. Zmìny magnetické
polarity v materiálu z vrtù tvoøí nepravidelná hnízda zcela nezávisle na hloubce.7 To nasvìdèuje rychlému formování èedièe spolu s rychlými zmìnami
v magnetickém poli, a ne pomalé a postupné utváøení, jak to chápou uniformisté (zastánci pomalého a postupného procesu, pozn. pøekl.).

normální polarita
opaèná polarita

magma

Magnetické pásy v sopeèné horninì na moøském dnì podél støedooceánského
høebene dokládají velmi rychlé procesy, ádné miliony let.
Hnízda odliné polarity v pásech jsou dùkazem rychlého utváøení horniny.

160

Kapitola 11

Fyzik Dr. Russell Humphreys pøedpovìdìl, e dùkazy rychlých zmìn
polarity se najdou ve výronech dosti tenkých, aby se staèily ochladit za nìkolik týdnù.8 Pøedpokládal, e k tak rychlým zmìnám mohlo dojít bìhem biblické potopy. Takový dùkaz rychlých zmìn magnetické polarity byl pozdìji
nalezen uznávanými badateli Coem a Prévotem.9 Jejich pozdìjí práce10 tyto
nálezy potvrdila a ukázala, e zmìny polarity byly neèekanì rychlé.
Biblický pohled
Dùkazy naznaèují, e se kontinenty v minulosti oddìlily. Dnení rychlost kontinentálního driftu se odhaduje v rozmezí 2 - 15 cm za rok. Mùeme
z toho vak usuzovat, e stejnì tomu bylo i v dávných dobách? Je souèasnost
opravdu klíèem k minulosti, jak to naprosto vánì tvrdí uniformisté? Na
základì takovéto extrapolace bychom doli k závìrùm, e se oceánské pánve
èi høebeny hor formovaly asi 100 miliónù let.
Bible nehovoøí výslovnì o pohybu kontinentù a tektonických deskách,
ale jestlie tvoøily kontinenty jeden celek, jak to pøedpokládá 1. Mojíova
1,9 - 10, a nyní jsou oddìlené, jak by tento údaj mohl souhlasit s biblickým
pohledem na geologii, který poèítá vývoj na tisíce a ne miliony let11?
Dr. John Baumgardner pracující v Národní laboratoøi v Los Alamos (USA,
Nové Mexiko) pouil superpoèítaè k simulaci procesù, které se odehrály
v zemském pláti. Simulace ukázala, e k pohybu tektonických desek mohlo
dojít velmi rychle a samovolnì.12 Toto pojetí je známo jako prudký pohyb
tektonických desek (angl. catastrophic plate tectonics). V dobì, kdy píu
tuto knihu, je Baumgardner - kreacionistický vìdec - známý jako tvùrce nejlepího 3D poèítaèového modelu tektonických desek.13
Prudký pohyb tektonických desek
Model navrený Baumgardnerem pøedpokládá, e na zaèátku, jetì pøed
potopou, tu byl jakýsi superkontinent (Nahromaïte se vody... a uka se
sou, Gen 1,9) a kompaktní moøské dno o vysoké hustotì. Celý proces zaèíná
chladným a hustým oceánským dnem, které postupnì klesá do mìkèího a
øidího zemského plátì pod sebou. Tøením pøi pohybu klesajícího dna vzniká teplo (zejména na okrajích), které zmìkèuje okolní materiál plátì. Tím se
sniuje jeho soudrnost vùèi klesání oceánského dna.14 Okraje klesají rychleji a stahují s sebou moøské dno na zpùsob pásového dopravníku. Rychlejí
pohyb zpùsobí vìtí tøení a teplo v blízkosti plátì. To dále sniuje jeho
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soudrnost, a tak se oceánské dno
pohybuje jetì rychleji. Tento proces
zemský plá
se cyklicky zrychluje. Ve finále tato
pokraèující termální nestabilita pùsovnìjí jádro
bí sesuv moøského dna nìkolik metrù za sekundu. Tento model se nazývá
vnitøní
prudkou subdukcí (podsouváním).
jádro
Klesání oceánského dna pøemisuje materiál zemského plátì. Tím
zaèíná pohyb velkých plátù (tzv. upin) v celém pláti. Zatímco na nìkterých místech deska oceánského
dna poklesla a zasunula se pod okraoceánská deska
je pøedpotopního superkontinentu,
jinde byla zemská kùra tak napínáSouèasná struktura Zemì
na, e dolo k roztrení jak pøedpotopního kontinentu, tak moøského dna.
Natahované oblasti zemské kùry se táhnou podél prasklin v oceánském
dnì a 6 000 mil od místa, kde se tyto trhliny vyskytují. havý materiál zemského plátì je pohybem klesajících desek vytlaèován vzhùru a vylévá se na
povrch podél rozíøených zón. Na oceánském dnì vyvolává havé magma
vypaøování znaèného mnoství moøské vody a vytváøí tak gejzíry pøehøáté
páry podél zón (moné prameny obrovské propastné tùnì, Gen 7,11; 8,2).
Pára se v atmosféøe ochladila a její kondenzace vyvolala intenzivní celoplanetární dé (a nebeské propusti se otevøely, Gen 7,11). To by mohlo být
vysvìtlením detì trvajícího 40 dní a 40 nocí (Gen 7,12).
Baumgardnerùv model svìtové potopy v dùsledku katastrofické deskové tektoniky vysvìtluje daleko lépe známé geologické údaje ne tradièní model
uvaující øádovì v miliónech let. Napøíklad: rychlý pokles pøedpotopního
oceánského dna do zemského plátì vedl ke vzniku nového moøského dna,
které je výraznì teplejí (zejména ve svrchních 90 km pod povrchem), a to
nejen podél tahových trhlin, ale vude. S vyí teplotou má oceánské dno
nií hustotu, a proto se zvedá o 1.000 - 2.000 m výe ne pøed tím. Z toho
vyplývá dramatické zvýení moøské hladiny v celosvìtovém mìøítku.
Zvýená hladina oceánù zatopila povrch kontinentu a vytvoøila rozsáhlé
oblasti sedimentù dokonce i na jeho vyvýeninách, které byly dosud vysoko
nad hladinou moøe. Velký Kaòon Colorada v USA poskytuje pohled na usapevninská deska

zemská kùra
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zeniny, je se èasto táhnou v souvislých vrstvách na rozloze více ne 900 km
jako obrovský patrový dort.16 Uniformistická (pomalá a postupná) desková
tektonika nedokáe vysvìtlit tak silnou vrstvu pevninských usazenin na tak
obrovské rozloze.
Rychlý pokles chladnìjího pøedpotopního oceánského dna do zemského plátì mìl za následek zvýenou cirkulaci viskózní kamenité hmoty v pláti
(plastický, nikoli vak tekutý materiál). Tento pláový tok (proudìní hmoty
uvnitø plátì) prudce zmìnil teploty na rozhraní plátì a kùry. Plá v blízkosti kùry se proti sousední kùøe výraznì ochladil a teplotní ztráty kùry se
tak podstatnì zvýily. Tento model ukazuje, e za rychlejího prostupu tepla
zemskou kùrou dochází v ní i k rychlejím zmìnám magnetické polarity. Ty
se zaznamenávají do zemského povrchu v tzv. magnetických pásech,17 jsou
vak chaotické a shlukovité, a to jak do stran, tak do hloubky, jak to potvrzují vrty,18 dokonce i podle uniformistických vìdcù citovaných výe.
Tento model vysvìtluje, jak se mohly desky pohybovat kolem plátì a
klesat pomìrnì rychle (v rozmezí mìsícù). Také pøedpovídá, e pohyby zjistitelné mezi deskami dnes budou nepatrné nebo dokonce ádné. Kdy toti
celé pøedpotopní oceánské dno kleslo, pohyb se témìø zastavil. Na základì
toho mùeme pøedpokládat, e dnes budou trhliny v okolí subdukèních zón
vyplnìny neporuenými usazeninami z dob potopy a po ní. A pøesnì to také
pozorování potvrzují.

Prudké podsouvání desek

pevninská deska

oceánská deska

zemský plá

Pohyb desek zemské kùry bìhem prudkého podsouvání
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Jeden z Baumgardnerových poèítaèových snímkù, znázoròující pohyb desek.

Baumgardnerova simulace zemského plátì byla nezávisle opakována a
tak potvrzena i dalími.19 Z Baumgardnerova modelu dále vyplývá, e díky
prudké termální subdukci chladného oceánského dna se krustální pláty
objevily pomìrnì nedávno, v prùbìhu potopy (pøed cca 5.000 lety). Pak nemohly mít dost èasu, aby byly plnì vstøebány okolním plátìm. Pozùstatky tìchto plátù nad hranicí mezi plátìm (do nìho klesaly) a kùrou
bychom tedy mìli nacházet jetì dnes. A skuteènì - pozùstatky takových
neasimilovaných, relativnì chladných plátù byly seismickými výzkumy
potvrzeny. 20
Pøedkládaný model také vysvìtluje, kam se ztratila voda po potopì. alm
104 (vere 6 a 7) popisuje, jak opadly vody, které stály nad horami. Nejpøirozenìjí pøeklad 8. vere by byl hory vystoupily, údolí klesla.21 Naznaèuje to,
e pøevládajícím tektonickým pohybem v závìru potopy byl pohyb vertikální, zatímco v prùbìhu trhání kùry pøevládaly síly horizontální.
Kolize desek vyzdvihla pohoøí. Souèasnì se nové oceánské dno ochlazovalo, a tím se zvyovala jeho hustota. Dno tedy klesalo a mohlo tak pøijmout
ustupující vody z potopy. To mùe být dùleité, nebo pohoøí Araratu, na
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nìm spoèinula archa stopadesátý den potopy, je v tektonicky aktivní oblasti. Zde se dokonce mají stýkat tøi pevninské desky.22
Jestlie pohyby probíhající v souèasnosti (v mìøítku nìkolika centimetrù za rok) prodlouíme zpìt do minulosti dle metody uniformistù, pak jejich
konvenèní model deskové tektoniky nevysvìtluje skoro nic. Napøíklad: i kdyby lo a o 10 cm za rok, je otázkou, zda by støet Indicko-australské desky
s Euroasijskou staèil k vyzdviení Himálají. Naproti tomu Baumgardnerùv
model v souvislosti s potopu vysvìtluje, jak desky mohly pøekonat odpor
viskózního materiálu zemského plátì v pomìrnì krátkém èase díky krátkodobým obrovským silám, a jak stejnì náhle dolo ke zpomalení pohybu a
na dnení hodnoty.
Odtrení kontinentù je øeením jinak nevysvìtlitelných geologických
záhad. Napøíklad vysvìtluje pøekvapivou podobnost mezi vrstvami usazenin
na severovýchodì USA a stejnými vrstvami ve Velké Británii. Shodné jsou
té usazeniny na nìkterých místech Austrálie se sedimenty v jiní Africe,
v Indii èi Antarktidì. Také vysvìtluje absenci tìchto vrstev v mezilehlé severoatlantické pánvi.
Závìr
Poèáteèní pochybnosti vùèi deskové tektonice se postupnì vytratily, nebo
výe popsaná koncepce skuteènì mnohé vysvìtluje. Tentý model jako pøíèina svìtové potopy navíc vysvìtluje i celosvìtovì rozíøené doklady masivních záplav a katastrofických geologických procesù na pevninì. Dalí propracování tohoto modelu mùe pomoci vysvìtlit uspoøádání a rozloení fosílií, které se uchovaly v souvislosti s biblickou potopou (viz kap. 15).
Bible sice mlèí ohlednì tektonických desek, ale mnoho kreacionistù vìøí,
e toto pojetí mùe pomoci vysvìtlit historii Zemì. Nìkteøí jsou vak jetì
opatrní. Tyto mylenky jsou pomìrnì nové a radikální a èeká nás jetì mnoho práce, ne budou dopracovány vechny detaily. Mùe dojít i k významným
úpravám tohoto modelu, které poskytnou jetì lepí vysvìtlení. Mùe se té
stát, e dalí objevy povedou ke zjitìní, e model je nutno opustit. To je
normální vìdecký vývoj. Vìdecké modely se objevují a zase zanikají, ale
slovo Hospodinovo trvá navìky (1 Petr 1,25).
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