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remain undetected or knowledge on their 
existence is insufficient. 

The important aim in solving the block 
structure is a more detailed knowledge of 
rupture systems and not only in the sense 
of detecting the pure existence of a given 
fault line but even of all its characteristics 
the classification as planetary equidistant 
rupture systems (PER systems) including. 
A further task is the determination of block 
seggregation size since classifications from 
this point of view are not completely 
established. 

In general, outlines of block units in the 
crust are given by ruptures reaching the 
upper mantle. More accurately, these ruptures 
originate in the upper mantle (and hence 
disturb allways the basement but in any case 
should not be overprinted into the uppermost 
levels e. g. in the platform cover). In such 
cases of investigations of the block structure, 
an important contribution may be yield by 
the models of PER systems. Rupture systems 
remain 'stored'' in the •memory"' of the 
crust (basement) and. in cases of suitable 
occassions. become reactivated and reappear 
(overprint toward the surface). Besides con
stand attitudes, well expressed mainly in con
tinental and large regional scales, the more 
or less steady distances are even characte
ristic for PER systems (equidistance). Ne
vertheless, in natural conditions, an absolute 
accuracy in detail could not be expected 
neither for strike constants nor equidistances. 
To the contrary, in the case of equidistances 
of first order, lineaments do not appear as 
simple discontinuity surfaces but as belts of 
certain width. Several deviations from con
stant values are caused by mutual inter
connections and influences of single PER 
systems. Cases of existing deviations may not 
be explained as proofs for chaotic arrange

ment of geological structures but these result 
from interactions between several PER sys
tems. 

Faults developing along primary disjunction 
surfaces characteristic for planetary ruptures 
have their hierarchy depicted in fig. 1. The 
strike of faults is only rarely a straigh one 
in the Earth's crust. As it has been men
tioned, older systems overprint from the ba
sement into the overlier and allow, in combina
tion of one or several PER system networks, 
faults of bent course to develop (fig. 2). This 
all has important meaning for the delimita
tion of block units in the crust. 

Based on its known orientation, the in
vestigated dislocation may be attributed to 
some strike of a certain network and so 
the possible primary age of the development 
of such crustal weakness may be deduced. 
In fact, single ruptures may later completely 
fade out or. once to several times or even 
almost continuously, be reactivated depending 
on mutual relations of single PER systems as 
well as on the position of the line in ques
tion in the hierarchy order of equidistances 
disregarding to various preferred orientations 
in different areas of the Earth. 

An attempt was made to deduce basic 
networks of single PER systems for Czecho
slovak territory. From the viewpoint of inter
ference of PER system networks for this ter
ritory, interesting are comparisons with rup
ture lines deduced from LANDSAT pictures 
and even analysed according to the model of 
PER systems (Hodgson — Kvet 1978). 

Evidently, for the purposes to delimit pa
leoblock units and in peculiar the active 
blocks, a complex multidisciplinary approach 
is needed including geology, geophysics, geo
chemistry, geography and geodesy. 

Preložil I. Varga 

Z O Ž I V O T A S P O L O Č N O S T I 

D. O b e r n a u e r : Súčasný stav geofyzikál
nych poznatkov v oblasti tatroveporika (Bra
tislava 3. 11. 1983) 

Geofyzikálne mapovacie práce v mierke 
1 : 25 000 sa začali roku 1970 v širšom okolí 

Kráľovej hole. Boli to gravimetrické, magne-
tometrické merania a súčasne sa odobrali 
horninové vzorky na zisťovanie fyzikálnych 
vlastností hornín. Systematický geofyzikálny 
výskum pokračuje až do súčasnosti. , 

Získané poznatky boli doplnené o výsledky 
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leteckej geofyziky (aeromagnetika a aero-
gamaspektrometria). Pri geofyzikálno-geolo-
gickej interpretácii sa vzali do ohladu naj
novšie geologické poznatky, najmä skupiny 
A. Klinec et al. 

Výsledky výskumu fyzikálnych charakte
ristík hornín, predstavujúce syntézu poznat
kov zo súboru viac ako 5000 horninových 
vzoriek, sú velmi cenným prínosom pre ob
jektívnu interpretáciu fyzikálnych polí. 

Podlá analýzy geofyzikálnych polí sa zo
stavila tektonická schéma a V nej boli vy
členené štyri hlavné anomálne štruktúry: 
štruktúra Nízkych Tatier, Kráľovej hole a 
Fabovej hole. Kohúta a gemerika. Vnútri 
týchto štruktúr bolo indikované množstvo 
doteraz neznámych fenoménov, napr. rochov
ský granit, magnetické svory typu Brezina 
atď. 

Zostavené geofyzikálnogeologické rezy Fi
šiarka — Krpáň, Heľpa — Kopráš a Šu
miac — Gočaltovo (zobrazujúce geologickú 
stavbu do hĺbky cca 5 km) potvrdili hypo
tézu o rozmiestnení mladého granitu a jeho 
význame vo vzfahu k rudolokalizujúcim 
prostrediam. 

Na rozdielnom území sa poukázalo na veľ
mi dobrú koreláciu medzi fyzikálnymi roz
hraniami a rudnými a nerudnými indíciami. 
čo umožňuje efektívne usmerňovať následný 
detailný prieskum. 

M. F i l o — P. K u b e š — M. K u r k i n : 
Geofyzikálny model geologickej stavby 
v okolí Rochoviec (Bratislava 3. 11. 1983) 

Plošným tiažovým a magnetickým mapo
vaním širšieho okolia Kohúta (Filo et a!., 
1974) sa v území Rochovce — Chyžné overila 
intenzívna a plošne rozsiahla záporná tiažo
vá anomália sprevádzaná na južnom okraji 
kladnou magnetickou anomáliou. Výsledky 
výskumu fyzikálnych vlastností hornín a 
kvantitatívnej interpretácie poukázali na 
prítomnosť hustotne ľahkého a magnetického 
telesa v hĺbke okolo 800 m. Na overenie 
geofyzikálnych údajov bol vyhĺbený štruk
túrny vrt KV3. V celom jeho profile sa 
zistili prejavy epigenetického zrudnenia 
(Ivanov. 1981).' 

Podľa geofyzikálnych a geologických in
formácií (Obernauer et al.. 1980) bol zo
stavený „vstupný" geofyzikálny model, kto
rý poukázal na rad problémov pri riešení 
hlbšej stavby tejto oblasti. Znížením prie
mernej objemovej hustoty hlavne rochov
ského granitu, zmenou geometrie hustotne 
rozdielnych prostredí a zohľadnením reliéfu 
terciéru autori získali nový geofyzikálny 
model, ktorého tiažový účinok dobre koreluje 

s nameraným tiažovým poľom. Modelovaním 
sa vyčlenili základné štruktúrnotektonické 
prvky, ktoré sa môžu využiť pri riešení po
dobných úloh v oblasti Slovenského rudo
horia. 

Pri modelovaní sa nekládol dôraz na ča
sové, litologické, petrografické a mineralo
gické aspekty. 

L. Z b o r i l — S. H a 1 m e š o v á — M. 
K u r k i n — J. S e f a r a — M. S t r á n 
s k a : Nové poznatky geofyzikálneho výsku
mu vnútorných kotlín Slovenska (Bratislava 
3. 11. 1983) 

Prevažná časť geofyzikálnych výskumov 
vnútorných kotlín bola orientovaná na pries
tor pribradlového pásma, a to pri riešení 
stavby Trenčianskej, Ilavskej a 2ilinskej 
kotliny, na ..zónu" zázrivskobudapeštiankeho 
tektonického systému (Turčianska a Žiarska 
kotlina) a na priestor, ktorým prebieha tzv. 
pŕerovskoštiavnický (jastrabský) hlbinný 
zlom (Bánovská kotlina). 

Z interpretácie aplikovaného komplexu 
geofyzikálnych metód (gravimetria, seizmika. 
geoelektrika) sa zistilo, že prevažná časť vnú
torných kotlín, najmä v pribradlovom pás
me, má väčšiu mocnosť terciérnej výplne, 
ako sa doteraz predpokladalo. Novozistená 
beckovská depresia má cca 800 m mocnosť 
neogénu. trenčianska depresia cca 1000 m, 
v Ilavskej kotline je mocnosť neogénu na po
klesnutých segmentoch väčšia ako 500 m: 
v Žiarskej kotline, v čiastkových depresiách, 
zrejme grabenového typu dosahuje mocnosť 
paleogénu 1500 až 2000 m. 

Tri čiastkové neogénne depresie v Turčian
skej kotline vykazujú mocnocť 1000—1500 m. 
Reinterpretáciou geofyzikálnych podkladov 
zo styku Žiarskej kotliny so sklenoteplickým 
ostrovom sa s ohľadom na výsledky štruk
túrneho hydrogeologického vrtu ST4 (Klago. 
1981) overila skôr predpokladaná mocnocť 
žiarskej intravulkanickej depresie (v centrál
nej časti 2600 m). 

Geofyzikálne materiály z Bánovskej kotli
ny sú v štádiu komplexného hodnotenia. 
Z reinterpretácie seizmických meraní vychodí 
predpoklad, že depresiu v jej centrálnej časti 
vvplňajú neogénne sedimentv mocné cca 
2600 m (Hrdlička, 1966). 

Z hydrogeotermálneho aspektu je podstat
né, že predterciérny substrát vo väčšej časti 
kotlín na značnom priestore tvoria mezozoic
ké karbonáty porušené regionálnymi zlomo
vými systémami. 


