
dooceánických chrbtoch, zpalňanie jaziev rozpínajúcej sa zemegule. Do určitej miery môže byť 
neprítomnosť starších sedimentov v oceánoch vysvetľovaná prípadne tým, že pri rozširovaní mor
ského dna tieto odputovali na perifériu oceánu a tu boli pohltené pri subdukcii v oblasti hlbo
komorských piickop. 

Mnoho nových dát o geológii oceánov priniesli vrty urobené výskumnou lodou Glomar Challen
ger v rámci „Deep Sea Drilling Project". Niektoré z nich, hlboké nad tisíc metrov, boli vŕtané 
do dna pod hĺbkou vody 4 — 6 km. V značnej časti potvrdili teóriu rozširovania morského dna. 
Napr v rovníkovej časti Pacifiku, západne od Južnej Ameriky, boli ( na staniciach 159 — 163) 
Leg16 pri vzďaľovaní sa od chrbta postupne navŕtanie pod sedimentami vrchnooligocénny ba
zalt, potom bazalt spodnooligocénny, strednococénny, spodnoeocénny a konečne spodnokampán

. ský. 
Prekvapujúce sú údaje o početných hiátoch, napríklad chýbanie vrchného eocénuoligocénu, 

chýbanie sp. miocénu a pod. Pri západnom pobreží Afriky lit. 136) bol zistený hiát v trvaní 
až 50 miliónov rokov. Hiáty väčšinou sa vysvetľujú obdobiami neusadzovania sa (čiastočný 
podmorský výzdvih), zrázmi ako dôsledok sklzov, resp. tvorbou: submarínnvch kanálov. 

Spomenuté vrty umožňujú priamo vyčísliť rýchlosť hromadenia sedimentov pre jednotlivé ob
dobia. Väčšinou boli značne väčšie než tie dnešné. Maximálna rýchlosť hromadenia bola zistená 
v turbiditoch Aleutskej priekopy z obdobia glaciálov, v prepočte až 2400 m za milión rokov. 
Zvýšené rýchlostí pre lokality v strede oceánov sa vysvetľujú zmenou prúdového režimu, resp. 
premiestnením lokality do ekvatoriálnych šírok s bohatou produkciou planktónu Prítomnosť kar
bonatických hlenov pod dnešnými sedimentami červeného a hnedého zeolitickčho ílu sa vysvet
ľuje zníiením kompenzačnej hlbky; táto bola údajne počas eocénu a miocénu až 1000 m hlbšie 
ako dnes. Prekvapujúce sú zistenia veľkého počtu eocénnych silicitov, ktoré vtoria dobrý reflexný 
horizont. Celkom ojedinelé bola zistená prítomnosť rohovcov v oligocéne a sp. miocéne. Toto 
ukazuje, ie tvorba rohovcov vskutku nepatri k procesom veľmi rannej diagené/y. Prekvapujúce 
je zistenie, že prvý zretelný náraz zaľadnenia sa datuje od stredného pliocénu (pred 3 miliónmi 
rokov). V Mexickom zálive bolo zistené, že okrem diapírových zdurenín („knolls") sa nachá
dzajú jurské soli aj v neporušených súvrslviach dna, medzi údajne hĺbok zvodnými červenými a 
gradačne zvrstvenými sedimentami. Vysvetlenie ich genézy je prekvapujúce, môže ísť o vyzrá
žavanie vo veľkých hlbkach polouzavretej panvy. Aj v Stredozemnom mori takmer na všetkých 
lokalitách boli zistené vrchnomiocénne soli alebo anhydrit. Celá oblasť bola vo vrchnom mio
céne úplne oddelená od Atlantiku, stala sa evaporačnou panvou a až pred 5 miliónmi rokov 
bola cez Gibraltár znovu spojená s Atlantikom, jedine v Stredozemnom mori bola vrtmi zistená 
kompresná tektonika — spodnokriedové vápence v Hellenskej priekoDe sú iiasunute na pliocénne 
sedimenty; dokazuje to, že Európa a Afrika sa dodnes pohybujú proti sebe. 

M i c h a l M a h e I : K niektorým základným otázkam stavby vnútorných Západných Karpát 
(6. IV. 1972, Bratislava). 

Prednáška dotýka sa troch okruhov otázok velmi významných pri riešení stavby vnútorných 
Karpát: úlohy zícmevej tektoniky, štruktúry sokla a rozsahu niektorých pripovrchových jedno
tiek 

1 a) Velký počet kotlín sprevádzaných klenbohrásťami je podmienený funkciou zlomov v mla
doal|)ínskorn pláne vnútorných Karpát. Zlomy však zohrali významnú úlohu i pri utváraní 
starcr.Ipimkeho plánu a to tak pozdĺžne ako i priečne a diagonálne. Vďaka nim majú vnútorné 
Karpaty hojnosi tektonických jednotiek vyšších i nižších radov, regionŕ'.ne synklinôria, ale 
i pestrosť vnútornej stavby jednotlivých blokov; výrazne 3a podieľajú i na štruktúrnom sformo
vaní kryštalického podkladu. Možno povedať, že zlomy sú piliermi stavby morfoštruktúrnych 
elementov, tektonických jednotiek pripovrchových i soklových. Ba i íaciáhia pestrosť a rozmam-
tosí vývoja viilkých útvarov počínajúc permom — aka nemá obdobu v nijakom inom segmente 
alpíd — je dôsledkom rozlámaností vnúiroalpskej geosynklinály v priebehu permu až spodnej 
kriedy. 

b) Nielen početnosť, ale i smerová rozmanitosť zlomov, rozbitosť v bloky s uplatnením sa 
najmenej dvoch párových systémov, je špecifikom vnútorných Západných Karpát. SV —SZ, VZ — 
SJ; SSVSSZ. V priebehu vrásnivej periódy staroalpinskej (kriedové;* i nealpínskej (neogén
nej) mení sa úloha jednotlivých smerov; v jedných fázach sa výraznejšie uplatňujú jedny, v ďal
ších druhé smery. Dôsledkom toho je častá divergence jednotlivých štrjkúrnych etáží panvy, 
ale i divergencia štruktúr staroalpínskych jednotiek tak pripovrchových. ako aj soklových. 

c) V každej etape vývoja vnútorných Karpát sa uplatnili nielen zlomy pozdĺžne, ale i prieč
ne. Pre Západné Karpaty zvlášť výrazná je ich úloha pri formovaní prelomov, ktoré sú výrazné 
v mladoalpínskom štruktúrnom pláne (Viedenská panva, Východoslovenská panva, centrálne
karpatský prelom/, ale aj v staroalpínskcm pláne (revúcke pásmo, prelomové pásmo sev. Trí
beč — Hronský Inovec a t d ) ; v priebehu mezozoika podmieňujú faciálnu príbuznosť naprieč 
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k priebehu štruktúrne-faciálnych zón. Lxistencia priečnych prelomov sp^ádzariých hlbokosiaha
júcími zlomami je aj príčinou štruktúrne osobitného intrablokoiého neovulkamzmu (stredosloven
ské vulkanity, Prešcvskotokajské pohorie), ktorý je ďalším špecifickým znakom vnútorných Zá
padných Karpát. 

2. Nové výskumy kryštalinika ukazujú na významnú úlohu blokovej stavby v sokli; význam 
štruktúrnej divergencie v dôsledku uplatňovania sa SV ale i VZ smerov štruktúrnych prvkov: 
význam vejárovitej stavby genticky azda zviazanej s priečnymi posunmi; význam pozdĺžnych 
cílabených zón pri utváraní synklinórií. Královohoľská zóna je v podstate synklinórium. ktoré 
„zachytilo" v hĺbke sa presunujúce granítoidnomigmatitové komplexy. Tieto hlbinné presuny ne
možno zrovnávať s pripovrchovými; odohrávajú sa v nižších štruktúrnych etážach. Nemajú na 
báze me/ozoický obal, lebo ten je súčasťou vrchnej etáže. Tieto hlbokoetážne presuny vytvárajú 
pred svojim čelom zóny intenzívneho stlačenia. 

3. Pripovrchové jednotky staroalpínskeho plánu skrývajú celý rad nedoriešených problémov, 
a) K prvoradým patrí postavenie série Veľkého Boku a jej vzťah ku krížňanskej jednotke Rie
šenie tohto problému je zviazané s úlohou čertovickej línie v štruktúrnom pláne Karpát AK 
by táto linía mala predstavovať líniu prvého radu (niektorí ju považujú dokonca za zónu pre
krytia a pohltenia koreňovej zóny krížňanského príkrovu (Biely — Fusán 1965; Andrusov 
1968), potom by bolo logické žiadať jej uplatnenie sa ako rozhrania štruktúrnefaciálneho 
v priebehu inezozcika. Lenže v zmysle litologíckostratigrafickom, či obsahovom, séria Veľkého 
Boku je potom súčasťou, južným okrajom krížňanskej jednotky Význačnejšiu úlohu však ako 
čertovická línia zohrala určitá línia, južne od série Veľkého Boku — medzi ňou a struženickou, 
t j . , medzi jednotkami s odlišným paleotektoníckým typom, hlavne v triase. Touto líniou je 
azda tá, ktorá sa výrazne prejavuje v hlbinných štruktúrach na spojnici Komárno—Levice— 
Poľana —Kráľova Holá•— Levočské pohorie, neďaleko od pohorelskej línie. Pričlenenie série Vef
kého Boku ku krížňanskému príkrovu znamená, že jeho koreňová zóna je v značnej miere 
zviazaná s veporidným kryštalinikom. To potom je domovskou oblasťou viacerých tektonických 
jednotiek vyššieho radu: krížňanskej, struženickej a nie je vylúčené, že čiastočne aj chočskej 

b) Rozsah strážovského a vyšších príkrovov v západných jadro/ých pohoriach (Strážovskí 
hornatina, Inovec, Malé Karpaty) a tým i vzťah k chočskému príkrovu Latiaľ nemožno jedno
značne riešiť pre nejednoznačnosť stratigrafie triasových komplexov, ale i pre nevyjasnenosť 
vzťahu čiastkových jednotiek k telesám vyššieho radu. Nedostatok mocnejších norických komple
xov (hlavne dáchsteinekých vápencov) a analógie s alpínskymi, hlavne ■ otcherským príkro
vom, teda s príkrovami predalpínskymi 'Kalkvóralpíne Dečke) hovoria proti snahám vidieť 
v nich gemeridné jednotky. 

c) Vo vrte pri Soblahove (SZ cíp Strážovskej hornatiny) v podloží manínskci série sa 
zastihlo a to už v hlbke 431 m súvrsívie tmavých a čiernych vápnitých ílovcov a/, slieňovcov 
s vložkami slabokrinoidových a slienitých vápencov. Pripomína čiastočne juru (hlavne lias), 
čiastočne alb malomagurskej série, t. j . sériu euxinského (fatranského) typu. Dve prevŕtané 
polohv keupru s anhydrítmi poukazujú na zošupinatenie, I vo vrte pri Humennom, v podloží 
šupín mczozoika humenského typu (vystupujúceho na povrcn v Humetiskona pohorí), v hlbke 
1741 m sa zistilo v podloží verfénskych vrstiev (tvoria bázu mocných triasových vápencovo
dolonútických komplexov) súvrstvie tmavých až čiernych slienitých vápencov a ílovcov. Ak 
uvážime, že analogickí súvrstvie zastihlo sa dávnejšie vrtom pri Zakopanom (na poľskom úze
mí , núka sa nám predpoklad o exisiencii osobitnej jednotky pri vnútornom okraji bradlového 
pásma, budovanej čiernou jurou a spodnou kriedou. Ide s najväčšou pravdepodobnosťou o sú
vi.siý pozdĺžny trog typu valaisskeho (zo Západných Älp) nadväzujúci na juh na série euxin
ského typu. Tmavé súvrstvia vystupujúce JZ od Trenčína pri vnútornom okraji bradlového 
pásma, zaraďované Beganom k mariínskej jednotke, sú azda šupiny tejto jednotky tektonicky 
k povrchu vyvlečené. K východu uvedený trog pozdlz, bradlového pásma pokračuje na územie 
Karpatskej Ukrajiny, kde „čierna" jura bola zastihnutá vrtmi v podloží neogénu, hlavne v ob
lasti Svalavy. 
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