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Crustal structures of the West Carpathians on deep reflection seismic line 21 
The 2T deep reflexion seismic profile together with four short transversal profiles brought new 

fundamental knowledge to the understanding of the West Carpathian crustal structure. Data are of 
excellent qualitv over the entire length except for some portions in prevailing limestone environment, 
ľne flexure of the lower (European) plate, made of crvstalline complexes of the Brunnia. is clearly 
represented. Relieves dipping toward the flexure occur both on the crystalline surface and in the lower 
crust The bending of attenuated continental crust (passive margin of the Krosno sea) is interpreted as 
a result of Miocene subduction. Antithetic and northward dipping reflexes create bundles in the upper 
Carpathian — Pannonian plate beneath the Oravská Magura. Choc and Low Tatra Mis and might have 
generated during the Upper Oligocene and Lower Miocene subduction and transpression of the 
Magura—Pieninv tcrrane with the Central Carpathians. The most important bundle of reflections within 
the entire crust occurs beneath the Veporic terrane and might be caused bv thrust and mvlonite zones 
within the Veporic unit being generated by Upper Cretaceous continental collision. The Veporic granite 
creates an autochthonous complex of about 4 km thickness occurring above the Veporic suture. Similarlv. 
ihc Gemeric unit is interpreted as a relatively thin thrust complex of about 7 km thickness over the 
Veporic suture. The interpretation of the 2T profile revealed considerable agreement with hitherto used 
development model of the West Carpathians The Cenozoic and Quaternary evolution which is 
dominant for the structure of the Carpathian arc included subduction of the Krosno sea during the 
Miocene with subsequent slight continental collision. The contemporaneous West Carpathian arc is in 
the Stage of extension wi.h generation of typical grabens. Even the Upper Oligocene and Lower Miocene 
transpression contacts of the Magura—Piemnv terrane with the Central Carpathians induced the 
generation of important reflection structures. Traces of the Eocene extension are but unpronounced 

Úvod 

Znalosti o stavbč zemské kúry a nejsvrchnéjší časti 
plášte vzrostly v posledních nékolika letech význam

nou mérou. Mimojiné také díky regionálním hlubin

ným reflexním seizmickým profilum mčŕených metó

dou odrazených vln v modifikaci společného reflexní

ho bodu (SRB). pri níž se délka registrace pohybuje 
od 10 do 30 s. Podobné práce v zahraničí (projekty 
COCORP. BIRPS. ECORS, DEKORP. LITHOPRO

BE. ACORP aj.) pŕincsly \ fade prípadu prevratné 
výsledky ve strukturnč geologických interpretacích 
starých štítu a platlbrcm. ľanerozoických orogenních 
oblastí a kontinentálních okraju a rif'tu. Reflexní 
metóda prispela velkou mčrou pri členční kúry. pri 
charakterizovaní nižných jejích typu a pri siudiu 

prechodové zóny kúra — plášť. Nemalým dilem se 
také podílí pri vý/kumu nalioplynonosných štruktúr 
v netradičních oblastech (napr. tektonicky prekrytých 
oblastech a ve včtších hloubkách). 

Projekt profilu 2T vznik! jako společný program 
Státních úkolu n. p. Geofyzika Brno a GÚDS Bratis

lava v rámci širšího programu Geofyziky. GÚDS 
a MND Hodonín CESLOKORP (Československé 
kontinentálni reflexní profilovaní). Cílem reflexné 
seizmického mčŕení bylo navázat na mčlký reflexní 
profil č. NR4—VIII—79 K na polském území a po

kračoval dále na linii Pilsko — Chabenec — Gemer

ský Jablonec v délce vice než 170 km. Profil 2T/83 
— 84 mčl za úkol sledoval prubéh západokarpat

ských slruktur v oblasti Oravy. Chočských vrchu. 
Nízkych Tater. západní časti Slovenského rudohoŕí 
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Obr. 1. Pfehledná geologická mapa československých Západních Karpát se zakreslenou situací hlubinných seizmických profilu 2T 315. 
4HR. 2BT a 2CT. I — vnéjší krosnčnský flyš. 2 — vnitŕní magurský flyí. 3 — pieninské bradlové pásmo. 4 — vnitfní Karpaty (nerozlíšené). 
5 — subdukční miocenní vufkaníty. 6 — neogén. 

Fig. 1. General geological Map od Czechoslovak West Carpathians and situation of seismic profiles 2T. 315. 4HR. 2BT. 2CT. 1 — outer 
of Krosno (flvsch). 2 — inner of Magura (flysch). 3 — Pieniny Klippen Belt. 4 — Inner Carpathians (undivided). 5 — Miocene subduction 
volcanics. 6 — Neogene. 

a v Lučeneckorimavské kotline. Chtéli jsme zjistit 
pravdepodobnou mocnost flyšových prikrovú. prú

bčh poklesu podloží platformy brunnie a druh styku 
s karpatskopanonskou deskou ve smyslu Roydenové 
et al. (1983) a Ballyho (1984). U termínu brunnie se 
pridržujeme základní Zapletalovy (1928) definice. 
kterou zároveň chápeme ve smyslu Kotasové (1984). 
tedy s podložím celé Hornoslezské pánve. ale nikoliv 
se Stillovým vistulikem. proto pouze brunnie a niko

liv brunnovistulikum (Dudek. 1980). 
Hlubinný reflexní seizmický profil 2T predstavuje 

mimoŕádné technické dílo se značným vedeckým 
prinosem. Profil uskutečnéný v obtížném terénu Slo

venských Beskyd prekročil Oravu \ blízkosti Orav

ského Podzámku, potom u Malatiné prekročil Choč

ské vrchy a v prostoru Chabence Nízke Tatry. 
Terénne nejnáročnéjší území pro seizmické méŕení 
bylo ve veporiku jižné od Ipeľského Potoka. Zpraco

vání pŕineslo mnoho metodických poznatku, které 
búdou využitý pri dalším pokračovaní programu 

hlubinné reflexe v Západních Karpatech a v pŕíští 
pétiletce patrné také v Ceském masívu. Po vedecké 
stránce prináší profil závažné poznatky. Je to první 
profil vúbec. který byl v alpskohimálajském kolizním 
pásmu zméŕen pro vedecké účely. Až po tomto 
experimentu byly proméŕeny alpské profily ve Svý

carsku a Francii (Itálii). 
Výzkum podel linie 2T pŕinesl zásadní poznatky 

z hlediska prúzkumu na ložiska ropy a zemního 
plynu. Ukázalo se. že v nejsevernčjší časti Oravy pri 
križovaní s profilem 315/84 existuje pomerné mocný 
(kolem 3 km) komplex krosnénského flyše (patrné 
jednotky Obidowa — Stopnice). tektonicky prekrytý 
flyšem magurským. Asi 7 km na V od križovatky 
obou profilu existuje u Oravského Veselého mohutná 
elevace podloží brunnie. kterou kopíruje také elevace 
krosnénského komplexu. Tato elevace. která je 
v dosahu navŕtaní našimi vrtnými prostfedky. by 
mohla být rezervoárem uhlovodíkú. 

Na profilu 2T ani na jeho prodloužení v PLR nebyl 
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zjištén akreční komplex vzniklý pri miocenní subduk

ci. podobný pouzdŕanskému. ždánickému. boryslav

skopokutskému či subkarpatskému pŕíkrovu. Tento 
komplex se projevuje typickou strmé uklonénou 
šupinovitou stavbou vzniklou pri subdukci s akrecí. 
Takové akreční štruktúry se v karpatském oblouku 
neobjevují mezi Kroméŕíží a Tarnówem (PLR). Usu

zujeme z toho. že v tomto úseku subdukce v období 
eggenburg — baden probíhala bez akrece, pravdepo

dobné i s erozí (definicc termínu viz Von Huene. 
1984. 1986). V tomto úseku se také vyskytuje relatívne 
malé množství stop uhlovodíkú. Zda je nebo není 
podloží magurského flyše celé severní Oravy perspek

tívni na ropu a zemní plyn. rozhodne v budoucnu 
vrtný pruzkum. 

Metodika terénních prací 

Celý profil 2T/83—85 byl z.méŕen metódou společ

ného reflexního bodu (SRB). odpalovou technológií 
s registrací seizmického signálu do 16 s (Tomek et al.. 
1987). K registraci seizmických vln bylo použito dvou 
spŕažených osmačtyricetikanálových aparatúr 
SN 338 B. Aparatúry pracovaly se vstupní filtrací 
8 — 125 Hz. resp. 12.5 — 125 Hz a se vzorkovacím 
intervalem 2 ms. Jako snímaču bylo použito geofonú 
GSC—11D s vlastní frekvencí 10 ± 0.5 Hz. spoje

ných sériovo paralelné po 16 geofonech na trasu. 
Podpovrchová vrstva malých rýchlostí byla méfena 
metódou mélké refrakce na 200 m dlouhém roztažení 
s pramenným krokem snímaču. 

Profil 2T/83— 85 probíhá po linii Pilsko — Chabe

nec — Gemerský Jablonec (obr. 1.2). Pokusné práce 
byly provedeny na čtyŕech bodech. V magurském 
flyši byl pokusný bod situován v prostoru Krušetnica 
— Hruštín — Babín. V paleogénu Liptovské kotliny 
byl situován v prostoru Bukovina — Malatiny. pri'čnč 
k linii profilu 2T. Ďalší dva pokusné body byly 
umístény ve veporiku. a to u Čierneho Balogu 
a Kokavy nad Rimavicou. Účelem pokusných prací 
bylo promérit vlnový obraz s krokem kanálu 40 m 
v rozmezí odstupu 40—11520 m. ovéfit optimálni 
hloubky sond. velikosti náloží a vstupní filiry apara

túr. 

Magurský flyš (bod I) 

V prúbéhu parametrických prací v magurském 
flyši byly proméŕeny vlnové obrazy pri vstupních 
filtracích 0—125 Hz a 8—125 Hz. dále byly testovaný 
hloubky sond 13. 24. 30 a 40 m. velikosti náloží 7. 21. 
35 a 49 kg TNT pri hloubce 40 m a vstupním filtru 
8—125 Hz. dále vstupní liltrace 0—125 Hz 
a 12.5—125 Hz pri hloubce nálože 22—25 m a veli

kosti 35 kg. 
Do vzdálenosti cca 2 500 m od bodu odpalu se 

vyskytly intenzívni nízkofrekvenční rušivé vlny (rych

lost v = 1.4 km/s. frekvence f < 10 Hz), které interľe

rují s užitečným signálem. avšak mají prevládající 
nižší frekvenci. Rušivé vlny byly značné zeslabeny pri 
použití vstupního filtru 12.5 Hz. Ve vétší vzdálenosti 
od odpalu (asi 4 000 m) interferují s užitečným signá

lem rušivé vlny o rychlostech v = 5.0 km/s. Pri poku

sech na hloubku uložení nálože se neprojevil význam

nejší rozdíl mezi hloubkami 24 až 40 m. Zkouška 
velikosti nálože ukázala, že nálož 7 kg neposkytuje 
dostatečnou energii na vyšších časech. Mezi záznamy, 
které byly porizeny s relatívne velkou náloží 21. 35 
a 49 kg. nebyl zjištén výraznejší kvalitatívni rozdíl. 

Paleogén Liptovské kotliny a mezozoikum Chočských 
vrchu (bod II) 

Pokusné práce v Liptovské kotline sestávaly 
z proméŕení vlnových obrazu pro vstupní filtrace 
8—125 Hz a 12.5—125 Hz. testu velikosti náloží 7. 21. 
35 a 49 kg TNT (pri hloubce sond 30 m a vstupní 
filtraci 8—125 Hz) a testu hloubek sond 20. 30 a 40 m 
(nálože 35 kg. filtrace 8—125 Hz). Tyto testy byly 
provedeny ze sond situovaných jak do paleogénu. tak 
i do mezozoika Chočských vrchu. K testúm vstupních 
filtrací aparatúr bylo použito odpalu v paleogénu 
z hloubky 30 m a s náložemi 35 kg TNT. 

Nízkofrekvenční rušivé vlny v blízkosti bodu 
odpalu mají v paleogénu Liptovské kotliny značné 
nižší intenzitu než v magurském flyši (v = 1.0 km/s. 
f<10 Hz). Pri zapojení filtru 12.5 Hz byly prakticky 
potlačený, avšak zároveň se snížila úroveň signálu na 
vyšších časech. 

Pri testu hloubky uložení nálože v paleogénu byl 
získán nejlepší záznam /. hloubky 30 m. Pri odpalu ze 
sondy o hloubce 40 m se snížila amplitúda užitečného 
signálu. Test velikosti nálože ukázal, podobné jako 
v magurském flyši. že odpal 7 kg nálože nedáva 
dostatečnou energii na vyšších časech. Záznamy s 21, 
35 a 49 kg náloží byly témčf rovnocenné. 

V mezozoiku Chočských vrchu byl poŕízen nejlepší 
záznam pri hloubce sondy 20 m. Pri hloubce 30 
a 40 m se na záznamech snížila úroveň užitečné 
energie. Pri hodnocení velikosti nálože jsme došli 
k obdobným výsledkúm jako v paleogénu a v magur

ském flyši. 

Veporikum u Čierneho Balogu (bod III) 

Obsahem parametrických prací ve veporiku bylo 
proméŕení vlnových obrazu pri vstupních filtracích 
8—125 Hz a 12,5—125 Hz a testovaní hloubek sond 
a velikosti náloží. Byly testovaný hloubky sond 17. 25 
a 30 m a velikosti náloží 21. 35 a 49 kg (ze sond 
hlubokých 25 m) pri vstupní filtraci 8—125 Hz. 

Vlnový obraz je v porovnaní se záznamy, které 
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byly poŕízeny v magurském flyši a paleogénu 
Liptovské kotliny, výrazné posunut do oboru vyšších 
frekvencí. V blízkosti odpalu se v y sky tuji velmi slabé 
nízkofrekvenční rušivé vlny. které jsou téméŕ zcela 
potlačený pri zapojení filtru 12.5 Hz. bez vlivu této 
filtrace na úroveň užitečného signálu na vyšších 
časech. Odrazené vlny jsou méné výrazné. 

Test hloubky nálože neprokázal podstatný rozdíl 
mezi hloubkou 17. 25 a 30 m. Rovnéž zmena velikosti 
nálože 21. 35 a 49 kg príliš neovlivnila kvalitu zázna

mu. 

Veporikuni u Kokavy nad Rimavicou (bod IV) 

U Kokavy nad Rimavicou byly testovaný velikosti 
nálože 21. 35 a 49 kg TNT z hloubek 25 m a hloubky 
sond 25. 30 a 35 m pri použité náloži 35 kg TNT. 

Vlnový obraz má frekvenčné podobný charakter 
jako na bodu III. Filtr 12.5 Hz dobre potlačuje málo 
výrazné nízkofrekvenční vlny v blízkosti odpalu 
(v = 2.0 km/s. v = 3.0 km/s), pŕičemž nepusobí útlum 
seizmického signálu na vyšších časech. 

V intervalu 1.5—2.5 s byly výrazné skupiny odraze

ných vln. Test hloubek uložení nálože 20. 25. 30 
a 35 m prokázal. že záznamy pori'zené z hloubek 30 
a 35 m mají výrazné vyšší úroveň amplitúd seizmické

ho signálu v intervalu 6—16 s. Mezi záznamy, které 
byly poŕízeny s rúznou velikosti nálože 21. 35 a 49 kg. 
byl pouze málo vvraznv rozdíl ve prospech nálože 
49 kg. 

Z rozboru vlnových obrazu získaných na linii 
profilu 21783—85 vyplýva, že inien/ita nízkofrekven

čních rušivých vín vznikajících pri odpalu je pomerné 
malá. Výjimku predstavuje vlnový obraz poŕízeny na 
bodu I v magurském flyši, kde jsou nízkofrekvenční 
poruchy v blízkosti odpalu relatívne silné. V této 
oblasti bylo treba pri profilovém méŕení porovnat 

Obr. 2. Detailní situace profilu 2T. knžujicích profilu a geologická 
mapa jejich okolí. I — neogén Lučeneckorimavské kotliny. 2 
— bazaltové plioccnni a kvartérni vulkanitv. 3 — subdukční 
miocenní vulkanitv. 4 — vnilmi magurský subdukční akreční 
komplex (flyš). 5 — vnitrokarpatskj (podhalský) paleogén. 6 
— pieninské bradlové pásmo. 7 — granitoid) talrika. 8 — kryštalické 
bridlice tatrika. 9 — subtatrikum. 10 — granitoidy veponka. 11 
— kryštalické bridlice severního veporika. 12 — kryštalické 
bridlice ji/ního veponka. 13 — obalové sedimenty veporika. 14 
— gemenkum. 15 — násunové linie. 

Fig. 2. Detailed situation of profile 2T. crossing profiles and 
geological map of the surroundings 1 — Neogene of I učenec—Ri

mavská kotlina depression. 2 — Pliocene and Quaternary basalt 
volcanics. 3 — Miocene subduction volcanics. 4 — inner subduc

tion accretion complex (tlvsch) of Magura. 5 — InnerCarpathian 
(Podhale) Paleogene. 6 — Pienin) Klippen Belt. 7 — granitoid 
locks of Tatricum. 8 — crystalline schists of Tatricum. 9 — 
Subtatricum. 10 —granitoid rocks of Veponcum. II — crystalline 
schits of North Veponcum. 12 — crystalline schists of South 
Veponcum. 13 — sedimentary cover of Veporicum. 14 — Ge

mericum, 15 — overthrust lines. 
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výhodnost stredového a koncového systému mčŕéní. 
V dalších oblastech byla dana pŕednosi stredovému 
systému méŕení. zejména s ohledem na složitou 
tektonickou stavbu Západních Karpát. Pro potlačení 
nízkoľrekvenčních rušivých vln od odpalu v oblasti 
magurského flyše bylo výhodné použil filtru 12.5 Hz. 
V ostatních oblastech byla dana pŕcdnost filtru 8 Hz. 
aby nedošlo k prípadnému snížení amplitúdy velmi 
hlubokých reflexu. 

Testy hloubek nálože ukázalv problemaličnost vol

by optimálního uložení. Podstatný vliv na vyvolaní 
maximálni seizmické energie má dobré utesnení 
nálože. Pouze na IV. bodu byly získaný výrazné lepší 
záznamy z včtších hloubek 30 a 35 m. 

Profilová méŕení vedia prevažné členitým terénem. 
v nčktery'ch úsecích vysokohorským územím, a proto 
jsou všeehny profily kŕivočaré. typu ..slalomline". 
Nutné byly časté ..pŕestŕely" obtížné prístupných 
území. Na vétšiné linii profilu byl zvolen systém 
stredových odpalu pri použití 21—49 kg TNT 
s registrací na 96kanálovém roztažení. Krok seizmic

kých kanálu byl 80 m a krok bodu odpalu 160 m. 
Tímto systémem bylo dosaženo dvacetičty ŕ násobného 
pŕekrvtí. Vstupní filtrace na aparatúrach byla zvolená 
12.5—125 Hz. resp. 8125 Hz. 

Prvotní zpracováni 

V prubčhu prvotního zpracováni byly záznamy 
evidovaný, vyhodnotený z hlediska kvality, byly 
z nich vyloučeny vadné trasy a odečlen vertikálni čas. 
Zhruba pro každý paty záznam bylo vyneseno první 
nasazení vln. 

Rozbor téchto prvních nasazení byl základem pro 
konsirukci rychlostních modelu, použitých k výpočtu 
statických korekcí na jednotlivých profilech. V úvahu 
byla brána geologická stavba oblasti, poloha srovná

vací hladiny (600 m) vzhledem k reliéfu a výsledky 
méŕení vrstvy malých rýchlosti Statické korekce byly 
počítaný metódou vertikálních času pro každý stred 
grupy geofonú a každý bod odpalu. 

Císlico vé z praco vani 

Numerické zpracováni seizmických dat bylo prove

deno na počítači RDS 500. vybaveném procesorem 
APOLLO, a bylo ŕí/.cno seizmickým systémem GĽO

\IAX (registr. ochranná známka CGG Massy. 
Francie). 

Úvodní operate zpracováni. demultiplexe. se pro

vedla na záznamy jednotlivých aparatúr tak. že byly 
získaný dva čtyŕicetiosmikanálové záznamy, které 
v dalším kroku vytvoŕily devadesátišesi.kíinálové zá

znamy v délce 0—12 s a 11—16 s. Ty pak byly 
ztormovány podlé SRB. Vzhledem k tomu. že jde 
o profily typu ..slalomline". provedli jsme nové 

uspoŕádání tras podlé reálne geometrie profilu, tzv. 
FORMATING II. a dále je zpracovávali podlé všech 
platných postupu pro profily ..slalomline": edice 
tras. statické a kinematické korekce. sumace apod.. 
pŕičemž se musely brat v úvahu možnosti a účel 
jednotlivých programových modulu, seizmických za

pisovacích jednotek. a také možnosti reprodukční 
techniky. Jednotlivé časti se pak zpracovávaly samo

stalné a podlé potreby se vhodné spojovaly do 
puvodní délky. Spojitá analýza rýchlostí byla užitá na 
část 0—4 s a analýza reziduálních korekcí na horizon

tálni okno šírky 3 s. Výsledky uvedených dvou analýz 
se aplikovaly postupné na celou délku registrace 16 s. 
Pro prostorovou sumaci typu WLP bylo provedeno 
rozdelení tras po šesti sekundách s prekry vem 1 s. 
Nasledovala frekvenční analýza a její vyhodnocení. 
Vyhodnocením byl určen vlnový rozsah časového 
rezu. Zadaním časové pramenné filtrace a programu 
zvýraznení koherence vlnového pole byly vytvorený 
dvé základní verze časových ŕezú profilu slalomového 
typu. a to první s časové proménnou filtrací. bez 
dekonvoluce se zvýraznením koherence. a druhá 
s časové proménnou filtrací. s dekonvolucí se zvýraz

nením koherence. Profily 2T/83. 84. 2AT/84 a 2T/85 
byly podrobený migraci v čase programem. který 
používa Clearboutovu vlnovou rovnici. Rychlostní 
krivky pro migraci byly vzatý z geologických modelu 
interpretovaných časových ŕezú. vztažených ke srov

návací hladine 600 m. Vstupní časové rezy byly 
upravený tak. že časová nula odpovídá úrovni 600 m 
n. m. Vzhledem k množství kilometru pri migraci 
bylo nutno profil 2AT/84 rozdélit na tri časti 
s pŕekryvem a profil 2T/85 dokonce na šesf častí 
s pŕekryvem. Z téchto migrovaných častí se pak 
vytvoril jeden časový migrovaný profil. Migrační 
efekty na konci profilu 2AT/84 a na začátku profilu 
2T/85 vytváŕí zdanlivé prolichúdné informace. což je 
zpúsobeno prerušením jednotné linie profilu 2T 
s vynechávkou 4.5 km. Jde zdc tedy o efekty zpúsobe

né jen jednostrannými seizmickými informacemi na 
okrajích profilu, kferé nebyly pri interpretaci vzatý 
\ úvahu. 

Rychlostní' pomery 

V blízkosti celého promčŕeného profilu 2T neexis

tují žádné hlubší vrty. Z téchto dúvodú jsme pri 
sestavení rychlostních modelu jednotlivých dílčích 
profilu (2Ť/83. 84. 2AT/84 a 2T/85) pŕihlédli 
k seizmokarotážním \nným výsledkom v polské časti 
vnéjších pŕíkrovu Karpát (Bystrá1. Lachovice1). 
k rychlostním krivkám vnu Jablonka1. Gottwal

dov1. JarošovI a Osvétimany1. zastihnuvších ma

gurský pŕíkrov. Dále pak byly využitý výsledky 
z regionálního refrakčního profilu K III (Mayerová ei 
al.. 1983). který je veden poblíž profilu 2T v sz.—jv. 
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Obr. 3. Spojený časový fez (nemigrova

ný) hlubinného reflexního seizmického 
profilu 2T Zachyceny jsou prevažné 
reflexní, místy i difrakciu vybrané jevy. 
Pomer horizontálnich délek k vertikál

nim je približne 1.5 : 1. Symboly jsou 
vysvetlený v textu. Situace viz obr. 1 a 2. 

Fíg 3. Joint time section (nonmigrated) 
obtained from the data recorded along 
profile 2T. Selected reflection segments, 
local diffractions. Horizontal vs vertical 
approximate lenght ratio is 1.5 : 1. Sym

bols are explained in the text. For sit

uation see Figs. 1 and 2. 

Obr. 15. Ideový geologický fez kúrou 
Západních Karpát podel profilu 2T. 
1 — svrchní kúra se sedimentárnún 
obalem pasívního okraje evropské desky 
íbrunnie). 2 — spodní kúra pasívního 
okraje evropské desky (brunnie). 3 
— vnéjší krosnénský Ays' (jednotka Obi

dowaStopnice). Svrchní karpatskopa

nonská deska: 4 — neogén Lučenecko

rimavské kotliny. 5 — vnitfní magurský 
subdukční flyš. 6 — pieninské bradlové 
pásmo. 7 — vnitrokarpalský (podhalský) 
paleogén. 8 — subtatrikum. 9 — obalové 
mezozoikum tatrika, 10 — granitoidy 
tatrika. 11 — kryštalické bridlice tatrika, 
12 — svrchní kúra tatrika. pfíp. jiného 
krystalinika ležícího pod tatrikem, 13 
— spodní kúra tatrika. pŕíp. pod nim 
Iežicího krystalinika. 14 — severní vepo

rikum. 15 — granitoidy veporika, 16 
— jižni veporikum, 17 — gemerikum, 18 
— silický pfíkrov. 19 — Mohorovičičova 
diskontinuita. 20 — násunový zlom. 

Fíg. 15. Idealized geological section 
through WestCarpathian crust along 
profile 2T Lower European plate 1 — 
upper crust with sedimentary cover of 
the European plate (Brunnia) passive 
margin. 2 — lower crust of the European 
plate (Brunnia) passive margin. 3 — 
subduction accretion complex of the 
Krosno sea. The Upper CarparhianPann

onian plate. 4 — Neogene of the 
Lučenecko—Rimavská kotlina depres

sion. 5 — inner subduction accretion 
complex of Magura. 6 — Pieniny Klip

pen Belt. 7 — InnerCarpathian (Pod

hale) Paleogene. 8 — Subtatricum. 9 — 
Mesozoic envelope of Tatricum. 10 — 
granitoid rocks of Tatricum, 11 — crys

talline schists of Tatncum. 12 — upper 
crust of Tatncum or of other crystalline 
complexes beneath Tatricum. 13 — 
lower crust of Tatricum. 14 — North 
Veponcum. 15 — granitoid rocks of 
Veporicum. 16 — South Veponcum. 17 

— Gemericum. 18 — Silica nappe. 19 — 
Moho discontinuity, 20 — overthrust 
fault. 
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smeru napŕíč Západnimi Karpaty. Pro stavbu 
v malých hloubkách jsme vycházeli z rozboru rých

lostí z prvního nasazení rellexních méŕení na 2 T. Na 
základe téchto dostupných údaju a predpokladaného 
zjednodušeného geologického profilu byl pro potreby 
interpretace sestaven ideový rychlostní model podel 
celého profilu 2T. 

Pro vnitfní magurskou flyšovou zónu jsme použili 
vrstevní rýchlosti 4.2—5.0 km /s v závislosti na hloubce. 
pro komplex vnéjšího fiyše vrstevní rýchlosti 
4,1—4.5 km/s. neboť je i hustotné odlišný od magur

ského pŕíkrovu. Pro predpokladaný prubčh pienin

ského bradlového pásma do hloubky byly zadány 
rýchlosti v intervalu 4.4—5.5 km/s. Pro centrálne 
karpatský paleogén Liptovské kotliny a Skorušinské

ho pohon byla uvažovaná vrstevní rychlost 3.3 km/s. 
Pro tatrikum a subtatrikum byly zvolený dvč rych

lostní vrstvy, a to svrchní vrstva o vrstevní rýchlosti 
5.0 km/s a spodní vrstva s rýchlostí 5.5 km/s. Spodní 
časti svrchní kury jsme priradili rychlost 6.0 km/s (do 
6 s). Pro spodní kuru jsme zvolili laterálné homogén

ni rozložení vrstevních rýchlostí 6.4 a 7.6 km/s podel 
celého profilu. Pravdepodobný prubéh Mohoroviči

čova rozhraní (prechod spodní kúra — plášť) jsme 
vyjadrili rychlostním skokem vrstevních rýchlostí ze 
7.6 km/s na 8.2 km/s (podlé výsledku HSS — Maye

rová et al.. 1985). 
Pro dílčí profil 2 T/85, kde pŕevažují na povrchu 

pouze horniny krystalinické a karbonáty, jejichž 
vrstevní rýchlosti jsou v zásade obdobné, jsme proto 
zvolili i zde laterálné homogénni model vrstevních 
rýchlostí, a to s vrstevními rychlostmi od 5.0 do 
7.6 km/s v závislosti na hloubce. Pouze pro terciérní 

výplň v prostoru Lučeneckorimavské kotliny jsou 
užitý vrstevní rýchlosti 2.7 a 2.9 km/s. 

Geofyzikálni a geologická interpretace 

Profily 2 T 

Linie profilu 2T/83.84 a 2AT/84 (obr. 1.2) prochází 
z bystrického pŕíkrovu magurského fiyše pŕes orav

skomagurský pŕíkrov a pieninské bradlové pásmo 
severovýchodné od Dolného Kubína do tatrika. pre

krytého misty tektonicky krížňanskýtn a chočským 
pŕíkrovem. na néž nasedá transgresívné centrálne 
karpatsky paleogén. Zde probíhá centrálne karpat

ským paleogénem Skoru.šinského pohorí pŕes subtat

ranské pŕíkrovy Chočských vrchu, centrálne karpat

ským paleogénem Liptovské kotliny do subtatran

ských pŕíkrovu Nízkych Tater a končí v tatridním 
krystaliniku Nízkych Tater. 

Profil 2T/85 (obr. 2) začína 4.5 km na J od konce 
profilu 2AT/84 v krystaliniku Nízkych Tater a pokra

čuje pŕes mezozoické subtatranské pŕíkrovy. dále pŕes 
veporikum až do okraje gemerika a konečné prochází 
neogénem Lučeneckorimavské kotliny, pod kterým 
se nachází gemerikum až k maďarským hranicím. 

Na severu bylo hlavním úkolem prozkoumat \ztah 
presunutých vnéjších (krosnénských) i vnitŕních (ma

gurských) flyšových komplexu k autochtonnímu pod

loží brunnie. V oblasti Chočských vrchu a Nízkych 
Tater bylo úkolem zjistit hlubinnou stavbu tatrika 
posti/eného kŕídovou kompresí. eocenní extenzí 
.i opčtnou neogenní deformaci (prevažné extenzí). Za 
klíčovou otázku pro poznaní stav by Západních Kar
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Obr. 4. Vybrané reflex] migrovaného časového fezu 2T/83.84 (nejsevernéjši úsek 2T). Približne 1.5x horizontálne protaženo Symboly jsou 
vysvetlený v textu. Situate viz obr. 2 a fez obr. 3. 
Fig. 4. Selected reflection segments of the migrated time section 2T/83.84 (northernmost part of 2T). Approx. 1.5 x horizontal extension 
Symbols arc explained in the text. For situation see Figs. 2 and Fig. 3. 
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pat jsme v projektu považovali stavbu veporika a jeho 
styk s gemerikem. Druhým významným úkolem bylo 
poznaní stavby spodní kúry brunnie (časti eurasijské 
desky). karpatskopanonské desky a zjišiéní reflekti

viiy Mohorovičiéova rozhraní. 
Seizmické výsledky profilu 2T jsou v této práci 

prezentovaný ve spojeném rezu dílčích profilu 
s vybranými reflexy (obr. 3). kde jsou vykreslený 
a označený písmeny nejdúležitejší reflexní jevy 
a skupiny jevú. Dále jsou v naši práci predložený rezy 
vybraných reflexu kŕižujících profilu 315. 4HR. 2BŤ 
a 2CT(obr. 7. 8. 9. 10). vybrané reflexy migrovaných 
časových ŕezú profilu 2T do 6 s (obr. 4. 5. 6). časti 
(výseky) originálních časových ŕezú (obr. 11 — 14) 
a schematicky (ideový) geologický model Západních 
Karpát podel profilu 2T (obr. 15). 

Časov e Fezy profilu 21 ijejich migrovaný rez jsou 
znázornený v merítku odpovídajícímu rýchlosti 
4 km/s. Uvažujemeli pro kúru prumérnou rychlost 
6 km/s. pak je profil zhruba 1.5 x roztažen 
v horizontálním merítku. To znamená, že úhlv jed

notlivých uklonéných reflexu jsou ve skutečnosti 
podstatné vétší než na časových a migrovaných 
ŕezech a v našich schématech vybraných reflexu. 

Na profiled] 2T byla poprvé v C.SSR užitá metóda 
SRB s prodlouženou dobou registrace na linii regio

nálního charakteru. I pŕesto. že pomery pri terénním 
méŕení byly velmi obtŕžné (členitý horský terén. 
prúmyslová zástavba), jsou výsledky po technické 
stránce na velmi dobré úrovni. Podéí celé linie byla 
zachycena reflexní rozhraní ruzných délek i sklonu 
jak ve svrchních, tak i ve spodních pariiích kury. Ty to 
seizmické indikace svedčí o geotektonickv velmi kom

plikovaném regiónu. 
Na dílčích profílech (obr. 3) dochází v nékolika 

úsecích k lokálnímu snížení úrovne užitečného seiz

mického signálu. Tento útlum je patrný pŕedevším na 
profilu 2AT/84 od km 21 do km 29.4 a méné výrazný 
je mezi kilometry 37.4 až 42.2. což je v téchto 
pŕípadech patrné zpúsobeno nepŕiznivými seizmogeo

logickými podminkami \ malých hloubkách pod 
povrchem. pŕedevším karbonátovými horninami sub

latranských pŕíkrovu s možnými krasovými útvary. 
Na dílčím profilu 2T/85 se vyskytuje podobná 

transparentní zóna na počátku profilu po 7. kilometr. 
dále pak nékolik užších zón podel celého profilu 
2T/85. které jsou zpUsobeny patrné použitou metodi

kou méŕení (..pŕestŕelování") pŕes terénni prekážky 
a ochranná pásma. Ďalší úbytek seizmické energie je 
patrný ve spodní časti kúry karpatskopanonské des

ky (od 8 s). /\ Lište na profilu 2AT/84. Tento úbytek 
je zpUsoben buď Teologickými vlastnostmi této spodní 
kúry. která se v geologicky nedávne minulosti podro

bila krustální deformaci. nebo tím. že vétšina vyvola

né seizmické energie je odrazená či pohlcena ve 
svrchnéjších partiích. 
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Složitý vlnový obraz podel celé linie reflexního 
profilu je též zpúsoben zvýšeným výskytem difrago-
vaných a jiných poruchových vln. Pri nedostatečných 
informacích o skutečných rychlostech ve zkoumaném 
prostredí je jejich identifikace obtížná. 

Pri naši interpretaci predpokladáme, že veškerá 
reflexní rozhraní leží ve vertikálni rovine profilu. Ve 
skutečnosti se však vzhledem ke komplikované geolo

gické stavbe promitají do této roviny reflexy 
a poruchy vzniklé i mimo rovinu profilu (boční 
efekty). 

U všech dílčích profilu 2T byla provedena strojová 
migrace v čase do 6 s. která do jisté míry potlačila 
difragované vlny a pŕiŕadila reflexúm reálnou pozici. 
Migrovaný rez (obr. 4. 5. 6). který pŕiŕazuje šikmým 
reflexním jevúm jejich správnou pozici. je význam

ným pomocníkem pri studiu a následující interpretaci 
svrchních partií kúry. V textu se jím zabývame pri 
rozčlenení nejdúležitejších skupín reflexu. 

Ve spojeném schématu časových ŕezú všech dílčích 
profilu (obr. 3) jsou označený skupiny reflexu podob

ného charakteru a popsány jednotlivými písmeny. 
Detailnejšou tyto skupiny rozčlenený indexy v ŕezech 
vybraných migrovaných reflexu (obr. 4. 5. 6). 

Úsek Pilsko — Chabenec 

Písmencm A (obr. 3. 4) jsme označili sérii reflexu 
upadajících k JJV. Nejspodnéjší z nich jsou sledova

telné až do času 5.0—5.5 s. Tyto skupiny reflexu jsou 
nejpravdépodobnéji projevy drcených zón v magur

ském flyši (Aj), dále pak projevy tektonického rozhra

ní mezi vnitŕním magurským flyšem a vnéjším kros

nénským flyšem v podloží (A:) a nejspodnéjší je 
interpretován jako tektonické rozhraní mezi západo

karpatským alochionem a autochtonním podložím 
brunnie (A u), které muže být pokryto autochtonními 
sedimenty patrné devonu a karpatu. Podlé znalostí, 
které máme z. polských profilu a vrtu. tato rozhraní 
pokračují dále k S a k SZ. Nejspodnéjší z nich 
(rozhraní mezi krvstalinikem s jeho sedimentárním 
obalem) vychází k povrchu asi 60 km SSZ od počátku 
našeho profilu. Velmi plochý násun Karpát, markant

ní na celém území západních polských Karpát, se 
u nás na Orave prudce stačí podel reflexu A i a A3, což 
interpretujeme jako elastickou ohybovou štruktúru 
spodní desky (asi pasívního okraje brunnie) v koneč

ném štádiu subdukce krosnénského more. 
Série útržkovitých, k .1 ohnutých a upadajících 

reflexu B v intervalu 7.5—12.0 s charakterizuje prav

depodobné spodní část kúry prekambrické brunnie 
(obr. 3). Podobnou intenzívni reflektivitu spodní kúry 
lze pozoroval na vétšiné profilu v hercynském 
a starším krystaliniku v západní Fvropé (projektv 
BIRPS. ECORS a DĽKORP). Ohnuté reflexy ve 
spodní kúre okraje brunnie. zpúsobené miocenní 

subdukcí krosnénského more. jež zde skončila zhruba 
pred 15 Ma. jsou jedním z nejvýznamnéjších objevú 
profilu 2T. Subhorizontální Mohorovičičovo rozhraní 
(písmeno Mi) se neprojevuje jako soubor výrazne

jších reflexu a je interpretováno na prechodu mezi 
zvrstevnatélou spodní kúrou a víceméné bezreflexní 
nejsvrchnéjší častí plášte. Zdá se. že subhorizontální 
Mohorovičičovo rozhraní je zde vytvoŕeno velmi 
mladými pochody v posledních 15 Ma. Tomuto 
dúležitému problému, který jsme si znovu overili na 
profilu 8 HR v nejzápadnéjší časti Karpát, budeme 
vénovat pozornost ještč v budoucnu. 

Na profilu 2T se stejné jako v celém úseku 
Západních Karpát mezi Kroméŕíží a Tarnówem 
nevyskytuje eggenburskobadenský akreční komplex, 
vzniklý pri tektonickom ..seškrabování" sedimentu ze 
subdukujícího morského dna. Vnéjší krosnénský flyš 
v podloží magurského fiyše pod reflexem A2 patrí 
podlé polských vrtných poznatku nejspíše k jednotce 
Obidowa — Stopnice. Je to mnohem ..vnitŕnéjšľ' 
vývoj než miocenní akreční komplexy pouzdŕanský. 
ždánický. boryslavskopokutský. subkarpatský nebo 
i školský (tarcáuský). Subdukce v uvedeném úseku 
probíhala v raném a stŕedním miocénu bez akrece. 
pravdepodobné i s erozí (definice termínu viz Von 
Huene. 1984. 1986). 

Písmenem C (obr. 3) je označen složitý reflexní 
obraz, složený ze skupín dílčích reflexu rozdílné 
dynamiky, uklonéných k SSZ. mnohdy interferujících 
s kratšími subhorizontálními reflexy. Tato zóna 
s prevahou reflexních plôch uklončných k SSZ za

hrnuje tektonické terény horní desky (magurský flyš. 
pieninské bradlové pásmo, tatrikum a subtatrikum). 
Reflexy jsou nejpravdépodobnéji vyvolaný drcenými 
horninami násunových zlomú (viz. Fountain et al.. 
1984) s jjv. polaritou násunu. Jednotlivé reflektující 
tektonické zóny (C 1—C% obr. 5) vytváŕejí šupinovitý 
systém asi 8—10 km mocný. Společné zešupinovatélé 
jsou všechny vyše uvedené terény, jak vnéjších. tak 
vnitŕních Karpát. Domnívame se. že ke společné 
imbrikaci došlo pravé pri Iranspresním styku vnéjších 
a vnitŕních Karpát po spodním oligocénu a pred 
bádenem (viz žádná deformace oravské pánve). 
Transpresní styk interpretujeme v souladu s Birken

majerovým (1985) zjišténím rozsáhlého levostranného 
posunu na jižní hranici pieninského bradlového pás

ma. Magurský flyš včetné pieninského bradlového 
pásma (šupiny Cj)je nasunul na tatrikum (u povrchu 
se subtatrikem a vnitrokarpatským paleogénem). jak 
již popsal Roth (1964) ve vysvetlivkách k mape 
1 : 200 000. a to nejpravdépodobnéji podel nejjižnéjší 
ze šupin podsystému Cj. Pravdepodobné je i tektonic

ké porušení centrálne karpatského paleogénu Skoru

šinského pohorí i jeho podloží na pŕesmycích indiko

vaných systémem C 4 i když leží vétšinou subhorizon

tálnč (Gross, ústni sdélení. 1987) a neprodélal vráso
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\ou deformaci. Reflexníjevj skupiny C-s rozvétve-
ním na C; končí pod Chočským pohorím. Nejspod

néjší podsystém šupin C. není v časech nad 2 s tak 
výrazný, a jeho pokračovaní k povrchu není proto 
patrné. 

Systému reflexu C se podobá méné výrazný systém 
E (obr. 3) v prostoru Nízkych Tater. Jednotlivé 
podsystémy E|. E : a Eidosahují k povrchu od km 39 
(2 AT/84) po km 12 (2 T/85) (obr. 5. 6). Tyto reflexy 
múžemc podobné jako reflexy C v nevýrazné podobe 
sledoval až do času 4 s. Systém uklonéných reflexu 
C a E tvorí asi 55 km široké pásmo, které je patrné 
zónou zkrácení svrchní krehké kúry karpatskopa

nonské desky. Její ..odlepení" (décollement) není 
seizmicky patrné, ale podlé vymizení šikmých reflexu 
by mohlo bvt uvažováno v intervalu 3.5—4 s (10— 
12 km). 

Od km 30 dílčího profilu 2 AT/84 je vlnový obraz 
složitéjší a kromé reflexu systému E se začínají 
objevovat nespojité horizontálni a subhorizontální 
reflexy systému D (obr. 3). Komplex reflexu D končí 
zhruba na km 14 dílčího profilu 2T/85. kde se zno\ u 
mení charakter vlnového obrazu. Tento systém se 
obtížné interpretuje. Mohlo by jít o pozostatky tekto

nického roztažení tatrika v dobé eocenní sedimentace 
centrálne karpatského paleogénu. o dúsledky recentní 
extenze. nebo i o možné pokračovaní reflexu F 
k SSV. Jiná vysvetlení jsou však také možná. V celém 
úseku profilu 2AT/84 nejsou na rozdíl od profilu 
2T/83. 84 žádné výrazné reflexy ve spodní kúre. 
Predpokladáme, že malá reflektivita spodní kúry je 
dusledkcm posteocenního ztlušténí karpatskopanon

ské desky. 

Úsek Chabenec — Gemerský Jablonec 

Podobný charakter jako na S od Nízkych Tater 
mají kôrové reflexy faké v prv ním úseku profilu 
2T/85 (obr. 3) Vyskytuj! se tu SSZ uklonéné reflexy E. 
Pixl nimi se w k kromé horizontálních reflexu systému 
D objevují na vétších časech pod 4 s již i reflexní 
skupiny systému F, upadající k JJV. Dále k JJV 
sledujeme velmi výrazné svazky reflexu systému F. 
obecné upadající k JJV. na časech od 0 do 10 s. 
Reflexy se dají sledoval bez výrazného porušení 
v délce najméné 10—30 km. Neuvažujemeli poruše

ní systému F pozdéjším muránskym zlomem. pak je 
múžeme sledovat až do vyšších času pod gemerikum. 
tj. až pod km 60—70. Jsou dynamicky výrazné, 
dynamika léméŕ není promčnná s hloubkou. Rozlišu

jeme pét hlavních podskupín systému F. v nichž 
nejspodnéjší dva vubec nedosahují spodní časové 
úrovne migrovaného rezu. 

Na migrovaném rezu (obr. 6) múžeme sledovat 
ménč výraznou podskupinu reflexu I ,. jejíž výchoz 
u povrchu se dá extrapolovat mezi km 13—17. Na 

obr. 3 se dá tato podskupina témčŕ spojité kordov al 
až. pod km 52. Vzhledem k intenzívni strižné defor

maci a mylonitizaci kryštalických bŕidlic veporika 
usuzujeme. že púvod vétšiny reflexií systému F je 
tektonický a že nejvýznamnéjší z nich jsou reflexy 
zpúsobené odrazy od mvlonitovvch zón (Fountain et 
al.. 1984). 

Geologicky je možno interpretovat reflexní jevy F. 
jako projev ľubietovské jednotky veporika. Báze 
podsystému Fi pak múze odpovídat čertovické linii. 
Dynamicky velmi výrazná je podskupina reflexu Fj 

jež pŕechází z šikmého prúbéhu do polohy subhori

zontální. Je možné, že dále k SSZ z ní vybíhají méné 
výrazné, k JJV upadající reflexy, odpovídajíci šupi

nám kraklovské jednotky veporika. Seizmicky velmi 
výrazný je k povrchu vystupující (pod úhlem 
25—30°) svazek reflexu F 3. Ten geologicky odpovídá 
násunu kráľovoholské jednotky veporika na jednotku 
kraklovskou. a to na km 29. Reflexy systému F v e 
veporiku nápadné pŕipomínají svým charakterom, 
umístčním v kuŕe. sklonem. šírkou pásma i celkovou 
pozici v orogénu kolizní sutury severoappalačského 
i jihoappalačského orogénu na východe USA (Ando 
el al.. 1984: Nelson et al.. 1985). zachycené na 
reflexních seizmických profilech projektu COCORP. 

Interpretace amerických profilu predpokladá, že 
strmé uklonéné celokorové svazky reflexu jsou proje

vy paleozoické kontinentálni kolize grenwillského 
(severoamerického) a afrického kontinentu. I když 
litosféra karpatskopanonské desky prodélala v potu

ronském vývoji ješté značné deformační pochody, 
nebyly v prostoru veporika patrné príliš významné 
a sutura mezi tatrikem a gemerikem je velmi dobre 
zachovaná. Zakoreňuj í do ní s nejvčtší pravdepodob

ností také subtatranské pŕíkrovy — križnanskv \ čele, 
chočský v tylu sutury. Je pravdepodobné, že lato 
sutura je prakticky jediným zachovaným zbytkem 
svrchnokŕídové luronské kolize v evropských alpi

dách. nebol" v Alpách asi podlehla nové intenzívni 
terciémí kontinentálni kolizi. 

Na JJV od km 40 (profil 2T/85) se objevují dyna

micky výrazne šikmé reflexy skupiny G (obr. 3). které 
nedosahují k povrchu. Nad nimi pozorujeme na 
časech 1.7— 1.8 horizontálni reflexy, u nichž šikmé 
reflexy skupiny (j končí, což Ize opét nejlépe pozoro

val na migrovaném rezu (obr. 6). Je pravdepodobne. 
t.e žul) kráľovohoľského a kohútského pásma leží 
jako horizontálne presunutý pŕíkrov na šupinách (j (\ 
migrovaném rezu d — d ) , které radíme také ke 
kolizní suture (viz též geologickou interpretaci Klince. 
1975). Na km 46 prochází profil 2T/85 pŕes muránsky 
zlom. který se projevuje v časovém migrovaném rezu 
pouze nepŕímo prerušením nejsvrchnéjších reflexu 
systému F. Jednáli se skutečné o levy smerný posun, 
jak je pravdepodobné z geologického pozorovaní 
(Reichwalder. 1986 — ústni sdélení). pak neprime 
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doklady (prerušení až vymizení reflexu) na našem 
profilu (/ejména migrovaném) tento názor podporují. 
Zadné významné šikmé reflexy pŕes linii muránskeho 
zlomu nepŕecházejí. 

Mezi km 52—66 (obr. 3. 6) pozorujeme dynamicky 
méné výrazné, k JJV strmé upadající. subparalelní 
reflexy H až do času 3.0 s. Pŕísluší patrné k tektonizo

vanému krystaliniku jižního okraje veporika. pásmu 
Kohúta, a k násunu gemerika. Toto krystalinikum je 
nasunuto na granity, které pod ním mohou korenil. 
Styk veporika a gemerika je tektonický a relatívne 
strmý, uklonéné reflexy zachycující tektonické šupiny 
zasahuj i obé jednotky. V pásmu Kohúta leží na 
šupinách veporika také zbytky gemeridních pŕíkro

vú. 
Vlastní gemerikum na JJV od této tektonické zóny 

(od km 66 na 2T/85) má odlišný reflexní charakter. 
Pŕevládají horizontálni až subhorizontální reflexy 
rúzné dynamiky a délky. 

Reflexní je\ I \ malých hloubkách pod povrchem 
odpovídá bázi nejsvrchnéjšího oligocénu a spodního 
miocénu Lučeneckorimavské kotliny, která dosahuje 
maximálních hloubek kolem 1.5 km. což je v souladu 
s výsledky vrtu Blhovce—1. ležícím približné 1 km sz. 
od km 83 profilu 2 T/85, a s geofyzikálni interpretací 
Bodnára et al. (1979). Severní okraj pánve je na 
km 64 jz. od Poháru. 

Výrazný horizontálni svazek reflexu J mezi km 
66—73. pokračující zrejmé útržkovitými reflexy dále 
k JJV na čase 2.0—2.5 s. interpretujeme jako horizon

tálni násunový zlom (..master décollemenľ") gemeri

ka a jižního veporika. 
Podobný svazek reflexu K mezi km 66—95 na čase 

4.0—4.5 s interpretujeme jako možné pokračovaní 
násunového zlomu kohútského pásma a veporidních 
granitu. 

Spodní kúra pod gemerikem obsahuje další hori

zontálni reflexy, končící výraznejšími reflexy M: mezi 
9.0—10.0 s na km 73—83. které považujeme za proje

vy Mohorovičiéovy diskontinuity. Pod Lučeneckori

mavskou kotlinou se nacházejí v hloubkách kolem 
27—30 km. Útržkovité reflexy M2 se dají dále sledo

vat mezi km 50—60 na časech 10.0 s. což odpovídá 
výsledkúm vý/kumu Mohorovičiéovy plochy, získa

ných z refrakčnich méŕcní na proíllech K II a K III 
(hloubky 30—32 km; obr. 3: Mayerová et al.. 1983). 

KHžujíci profily 

Profil 2T kŕižují na nékolika místech další hlubinné 
reflexní profily (obr. 1. 2): 315/84 severne od Oravské 
Magury. 4 HR/84 ve Skorušinském pohorí. 2 BT/84 
\ Liptovské kotline a 2CT/85 v Lučeneckorimavské 
kotline. Tylo seizmické profily byly situovaný témčŕ 
kolmo k profilu 2T a mély v místech krížení vyjasnil 
prostorovu predstavu prubehu reflexních rozhraní. 
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Obr. 7. Nemigrovanv časový rez križujicího hlubinného reflexniho 
profilu 315. Pomer horizontálnich dčlek k vertikálním je približné 
1.5 : 1. Symboly jsou vysvetlený v textu. Situace viz obr. 1 a 2. 
Fig. 7. Nonmigrated time section of crossing deep reflection 
protile 315. Horizontal \s vertical approv length ratio 1.5: I. 
Symbols explained in the text. For situation see Figs. 1 and 2. 
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Obr. 8. Nemigrovanv časov v rez kfižujíciho hlubinného reflexniho 
profilu 4HR. Pomer horizontálnich délek k vertikálním je približné 
1.5 : 1. Symboly jsou vysvetlený v textu. Situace viz obr. 1 a 2. 
Fig. 8. Nonmigrated time section of crossing deep reflection 
profile 4HR. Horizontal vs. vertical approx. length ratio is 1.5 : 1. 
Svmbols explained in the text. For situation see Figs. 1 and 2. 

a tím i napomoci ŕešení pozice dílčích geologických 
jednotek (obr. 2) a tektonických linií. 

Profil 315/84 križuje profil 2T/83. 84 na km 9.15. 
V oravskomagurské jednotce jsou tatáž reflexní 
rozhraní upadající generelnč k JJV. která jsme již 
identifikovali na profilu 2T/83. 84. Na profilu 315/84 
tvorí tato rozhraní na SV od místa krížení (na časech 
1.6 a 3.3 s) rozsáhlou elevaci obou rozhraní, a to jak 
magurského. tak i krosnčnského flyše (jednotky Ohi

dowa — Stopnice) s autochlonním podložím (viz 
obr. 4. 14). Svrchní reflexní rozhraní je tudíž dostup

né pro stávající vrtnou techniku a predstavuje poten

ciálni objekt budoucího naftového prúzkumu. K JZ 
obé rozhraní pomerné prudce upadají a nedají se na 
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Obr. 9. Nemigrovanv časový fez kfižujiciho hlubinného reflexniho 
profilu 2BT. Pomer horizontálnich délek k vertikálním je približné 
1.5 : 1. Symboly jsou vysvetlený v textu. Situace viz obr. 1 a 2. 

Fig. 9. Nonmigrated time section of crossing deep reflection 
profile 2BT Horizontal vs. vertical approx. length ratio is 1.5 : I. 
Svmbols explained in the text. For situation see Figs. 1 and 2. 
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Obr. 10. Nemigrovanv časový fez križujicího hlubinného reflexni

ho profilu 2CT. Pomer horizontálnich délek k vertikálním je 
približné 1.5 : 1. Symboly jsou vysvetlený v textu. Situace viz obr. 
1 a 2. 
Fíg. 10. Nonmigrated time section of crossing deep reflection 
profile 2CT Horizontal vs. vertical approx. length ratio is 1.5 : 1. 
Svmbols explained in the text. For situation see Figs. 1 and 2. 
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Obr. II. Výsek originálniho nemigrovaného časového fezu 2T/83. 84. Symboly jsou vysvetlený v textu. Situace viz obr. 2 a 3. 
Fig. 11. Part of original nonmigrated time section 2T/83.84. Symbols explained in the text. For situation see Figs. 2 and 3 
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všech časech spojité sledovat. což. je zpúsobeno mimo 
jiné šikmým prúbéhem linie profilu k uklonénému 
autochtonu i reflexu A:. Nespojitá korelace je pravde

podobné zpúsobená též existencí pŕíčných zlomú. 
Stejné jako na profilu 2T/83. 84 je spodní kúra 
autochtónni brunnie výrazné reflektivní, pŕičemž po

slední výrazné reflexy (13 s na JZ. 12 s na SV) pŕíslu.ší 
patrné k Mohorovičiéovu rozhraní (obr. 7). 

Druhý kŕižující profil 4HR/85 (križuje profil 
2^T/84 na km 16. 79) probíhá celý v centrálne 
karpatském paleogénu Skorušinského pohorí. Jak je 
patrné ze spojeného profilu 2 T. prochází tento profil 
oblastí tektonického zkrácení svrchní kúry na zpét

ných násunech. Výklad vlnového obrazu križujicího 
profilu (obr. 8) není jednoduchý. Linie profilu pro

cházť kose k vystupujícím geologickým jednotkám 
(obr. 2) a výrazným zpúsobem se mohou projevit 
i boční odrazy (odrazené z míst mimo vertikálni 
rovinu profilu). Na časových ŕezech obou profilu 
(4HR/85 a 2AT/84) se objevují v místé krížení 
nejvýraznéjší reflexy na časech 0.7—0.8 s. 1.3—1.4 s 
(C4) a výrazná reflexní skupina, upadající od místa 

krížení s 2AT/84 smérem k SV. na časech 2.3—2.8 s 
(C i). Tyto reflexy a skupiny reflexu, interpretované 
na 2 AT/84 jako systém tektonických linií násunové

ho charakteru, nemají jednoduchý prúbéh ani na 
križujícím profilu 4HR/85. Zde se prejevují jako 
reflexy horizontálni a subhorizontální. mnohdy též 
s vétším úklonem obéma smery, jak k SV. tak k JZ. 
Tyto sklony jsou patrné zpúsobeny orientací linie 
profilu na násunové plochy (ne pŕímo kolmo k nim) 
a pravdepodobné také tím. že násunové plochy 
netvorí v prostom jednoduchou rovinu, nýbrž že do

chází k vetším či menším undulacím podel ní (obr. 8). 
Ďalším križujícím profilem je profil 2 BT/84. pro

cházející paleogénem Liptovské kotliny (križuje profil 
2AT/84 na km 33.8). Na tomto profilu je dosti 
zŕetelný. i když nespojité sledovatelný prúbéh báze 
paleogenních sedimentu v intervalu od 0,4 do 0.8 s 
(obr.9). Do času 4 s lze pozorovat vét.ší množství 
subhorizontálních reflexu krátke délky i rozdílné 
dynamiky (systém D), které patrné souvisí s pozicí. 
litologií a tektonizací subtatranských pŕíkrovú a tatri

ka. Výraznejší skupina reflexu Di generelnč upadají

SSZ 
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Obr. 12. Výsek origmálního nemigrovaného rasového fezu 2AT/84. Symboly jsou vysvetlený v textu. Situace viz obr. 2 a 3. 
1 .g 12. Part of original nonmigrated ume section 2AT/84. Symbols explained in the text. For situation see Figs. 2 and 3. 
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Obr. 13. Výsek onginálního nemigrovaného časového fezu 2T/85. Symboly jsou vysvetlený v textu. Situace viz obr. 2 a 3. 
Fig. 13. Part of original nonmigrated time section 2T/85. Symbols explained in the text. For situation sec Figs. 2 and 3. 

cích k východu, se objevuje na časech 4.0—7.0 s. To 
znamená, že subhorizontální plochy zjišténé pod 
Liptovskou kotlinou na profilu 2AT/84 upadají smé

rem k východu pod centrálni část Liptovské kotliny. 
Spodní kúra stejné jako na 2AT/84je téméŕ transpa

rentní bez výraznejších reflexních projevú. Nevýrazné 
reflexní plôšky mezi časy 10—11 s mohou byt málo 
zŕetelným projevem Mohorovičiéova rozhraní (obr. 
9). 

Nejjižnéjším križujícím profilem je profil 2 CT/85. 
který križuje 2T/85 pri severním okraji neogénu 
Lučeneckorimavské kotliny na km 63.56 (obr. 2). Na 
časovém rezu profilu (obr. 10) pŕevažují nespojité 
horizontálni až subhorizontální reflexy, které si za

chovávají výraznejší dynamiku i ve spodních částech 
kúry. Na časech kolem 1 s se objevují horizontálni 
reflexy ze šupinovitého systému H (profil 2T). Pod 
nimi nalézáme na časech 2—3 s nevýrazný systém J. 
který se i na 2T projevuje subhorizontálné. Od času 
3.6 do 6.1 s se kromé téchto reflexu objevuje šikmo 
uklonéná skupina reflexu k JZ (systém G), která už 

patrné prisluší ke koliznímu švu. Rozhraní na profilu 
2CT/85 tedy predstavuje tektonickou hranici šikmo 
upadající k JJV na križujícím profilu 2T/85. Na 
časech 9.8—10.0 s se na tomto profilu objevuje výraz

né, téméf spojité korelovatelné reflexní rozhraní, 
které pŕiŕazujeme hranici mezi kúrou a svrchním 
pláštém (M:) (obr. 10). 

Hlubinný geologický rez 

Vétšina geologických poznatku už byla vyslovená 
pH popisu časových fezu migrovaných i nemigrova

nvch. Na základe této interpretace by 1 sestaven 
ideový geologický model podel celého profilu 2 T 
(obr. 15 na s. 8. 9). Na fezu jsou zŕetelné vidét dva rôz

ne segmenty karpatské kúry s rozdílným obdobím 
finálni deformace. 

Na SSZ (po km 10 na profilu 2 T/83. 84) jsou to: 
subdukční zóna s nadložní alochtonní jednotkou 
Obidowa—Slopnice krosnčnského flyše. upadající po 
ohybu pod úhlem 40°. a hloubéji pravdepodobné 
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Obr 14. Výsek originálniho nemigrovaného časového fezu 315/84. Symboly jsou vysvetlený v textu. Situace viz obr. 2 a 3. 
Fig. 14. Part of original nonmigrated time section 315/84. Symbols explained in the text. For situation see Figs. 2 and 3. 

i vétším. dále pak čelní vnitromagurské šupiny 
a zpétné násuny pod úhlem 30—40°. postihující 
oravskomagurský pŕíkrov. pieninské bradlové pásmo 
i tatrikum s tektonickým pokryvem subtatranských 
pŕíkrovú a sedimentárním pokryvem centrálne kar

patského paleogénu. Nejsev ernéjší z násunú jsou už 
prekrytý na sv. Orave oravskou pánví. patrné baden

ského až sarmatského stáŕí. a časové omezení je proto 
zrejmé. Proto radíme dcformaci se zpétnými násuny 
a zkrácení .svrchní kúry na severním Slovensku i jinde 
v Západních Karpatech buď do záveru subdukčních 
procesu (do počínajici kolize ve stfednim miocénu) 
nebo do kolizních transpresních procesu ve svrchním 
oligocénu a spodním miocénu mezi magurskopienin

ským terénem a vnitŕními Karpaty. Protože subdukce 
samotná není kompresním procesem a kolize po 
subdukci byla velmi slabá, dávame pfednost druhé

mu vysvetlení, zvlášté když si uvedomujeme rozsáhlý 
levy posun na jižni hranici pieninského bradlového 
pásma (Birkenmajer. 1985). Oligomiocenní transpresc 
se projevovala ve svrchní kúre zešupinovaténím 12— 
15 km svrchní kúry a patrné duktilními procesy 
zltuštční spodní kury. Samotný vý/.dvih Strážovských 

vrchu. Veľké i Malé Fatry. Tater i Nízkych Tater však 
zrejmé patrí až k pliocenní a kvartérní extenzi. 

V druhé polovine profilu (od km 10 na dílčím 
profilu 2T/85) dominuj! reflexy uklonéné pod úhlem 
20—30 ° k JJV. které vytváŕejí pod veporidami 
20—30 km mocnou kolízni jizvu karpatského kŕído

vého orogénu. Tato část Karpát ve veporidách 
a gemeridách nebyla podlé seizmického obrazu príliš 
postižena pozdéjšími deformačními pohyby a kolizní 
sutura je zde velmi dobre zachovaná. Na geologickém 
fezu je znázornén také násun veporika na tatrikum 
podel čertovické linie a zakorenení krížňanského 
pŕíkrovú v severním veporiku. Muránska linie je 
interpretovaná jako poturonský levy smerný posun, 
pŕíslušící patrné k pozdéjším etapám kolizního reži

mu. Na profilu je dále vyznačen plochy násun 
veporidních granitu na krystalinikum a jejich zakore

není, dále pak násun krystalinika zešupinovatélého 
pásma Kohúta na tyto granilv společnč s gemeridní

mi šupinami v pásmu podel lubenické linie. Gemeri

kum je v naši interpretaci pojato jako plochý aloch

tonní komplex, mocný patrné pouze 7 km. Stejné tak 
krystalinikum kohútského pásma a veporidni granity 
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jsou interpretovaný jako komplexy ležící pomerné 
ploše na subhorizontálním násunovém zlomu pod 
gemerikem. Pfi interpretaci svrchnokŕídové turonské 
kolize predpokladáme, že terény veporika a tatrika 
bvly včetné krížňanského šedi men tačního prostoru 
součastí severní desky. se kterou kolidovala deska 
jižni včele s gemerikem. V tomto pojetí je tedy hlavní 
deskové rozhraní s možným uzavfeným (oceán

skym?) bazénem mezi veporikem a gemerikem. Sku

tečná sutura múze ležet i uvnitŕ veporika mezi jeho 
rozdílnými severními a jižními jednotkami. 

Zlomy zasahující hluboko do spodní kury veporika 
ukazují. jak intenzívni bylo kôrové zkrácení a jak 
dalekosáhlý musel byt transport krystalinika po téch

to zlomech k povrchu. Tak lze vysvetlil Vránovo 
(1980) zjišténí retrográdní zonálnosti novotvofených 
granátu alpínského stáŕí ve veporidách. indikujících 
barrowské podminky teploty 450—500 °C a tlaku 500 
MPa. Relatívne rýchly pohyb veporidního krystalini

ka po téchto zlomech k povrchu vysvétluje nedostatek 
pozdné metamorfního vzestupu teplôt, jak to známe 
napr. z Alp (Vrana. 1980). 

Záver 

lnterpretace profilu 2T ukázala značnou shodu 
s dokonale propracovaným geologickým modelem 
vnitŕních Západních Karpát, menší shodu pak 
s modely terciérními. Dosud platilo pojetí Západních 
Karpát podlé Matéjky (1927) a Matéjky a Andrusova 
(1931). s vétšimi či menšími modifikacemi Bieleho 
a Fusána (1967). Andrusova (1968) a Maheľa (1968. 
1984. 1986). 

Na profilu 2T se potvrdil klasický model násun u 
veporika na tatrikum a gemerika na veporikum 
(Matéjka a Andrusov. 1931: Zoubek. 1957). Vepori

kum se na profilu ukazuje jako celokorová kolizní 
jizva patrné svrchnokŕídového stáŕí. seizmicky i tekto

nicky srovnatelná s jizvou paleozoického kolizního 
orogénu v Appalačském pohorí nebo se štruktúrou 
hlavního centrálního násunového zlomu v Himálaji. 
Gemerikum je na kolizní terén veporika a tatrika 
nasunuto. 

Seizmický profil neposkytl údaje o kŕídovém tekto

nickém podloží tatrika. patrné pro intenzívni pozdčjší 
tektonické pochody v kúre pod tatrikem. Je pravde

podobné, že tatrikum je alochtonní a že v jeho 
podloží leží další šupiny tatrika a severnejší hypote

tické terény. Nemáme pro né však seizmické dúkazy. 
Svrchnokŕídová kontinentálni kolize v Západních 
Karpatech postihla asi současné také Alpy. Její zá

znam tam však byl včtšinou zničen lerciérni deformací. 
lnterpretace profilu 2T pŕináší nékteré významné 

zmeny v pojetí histórie terciérních deformačních 
pochodu Západních Karpát. Nejvýznamnéjší reflexní 
jevy severní časti profilu indikují celokorový ohyb 

spodní evropské desky. tvorené brunnií. jenž pripisu

jeme záveru subdukčních pochodu, kdy pod horní 
karpalskopanonskou desku byl vtažen také pasívni 
kontinentálni okraj krosnénského more. V záveru 
subdukčních pochodu (eggcnburg — baden) probíha

la subdukce zrejmé neakrečné. mohla byt provázena 
i tektonickou erozí. Následující kolize byla velmi 
slabá a nezanechala významné reflexní stopy. 

Reflexní jevy ve svrchní desce. tvorené společné 
magurskopieninským terénem i vnitŕními Karpaty, 
jsou v úseku mezi Pilskem a Chabencem patrné 
pŕedsubdukčního púvodu. i když jejich príčiny mohly 
byt u svazkú zpétných násunú i současné se subdukcí. 
Domníváme se však. že jde o projevy transpresního 
styku obou rozdílných terénu. Tento styk se jeví na 
Podhale jako témef čistý levy posun (Birkenmajer. 
1985). na Orave i v Nízkych Tatrách však mohl mít 
transpresní charakter. Vnitromagurské reflexy pŕísluší 
k násunovým zlomúm a imbrikacím. které pŕiŕazuje

me k akrečním procesúm pri subdukci magurskčho 
more v eocénu a spodním oligocénu. Horizontálni 
pohyby hrály dúležitou roli pri neogenní subdukci 
v Západních Karpatech. Pozdéji po skončení subduk

ce tyto pohyby ustávaly a dnes v recentu kromé linie 
MurMúrzLeithaZilina už nejsou na včtšiné ostatní

ho území Západních Karpát príliš významné. Preva

žuje zde extenze. provázena rozsáhlým zdvihem se

verních pohorí, zejména koncern pliocénu a v kvarté

ru. a rozsáhlým poklesem zejména Podunajské níži

ny, jejich zálivu, a také nékterých vnitrohorských 
depresí. 
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Crustal Structures of the West Carpathians on deep reflection seismic line 2T 

The information on the Earth's crust structure and top 
part of the mantle extended markedly in the last years. It is 
partly owing to deep reflection seismic investigations with 
the record length from 10 to 30 s. Analogous investigations 
elsewhere (project COCORP. BIRPS. ECORS. D E K O R P . 
L1THOPROBĽ. ACORP) yield sometimes revolutionary 
results with respect to structuralgeological interpretations 
of shields and platforms. Phanerozoic orogen regions, 
continental margins and continental rifts. 

The project of the lines 2T was the joint program of 
Geofyzika Brno and G Ú D Š Bratislava. The purpose of the 
deep seismic reflection profiling was to link the results with 
those of the shallow reflection survey performed along line 
NR 4— VIII—79 K in Poland and more than 170 km 
farther along the ChabenecGemersky Jablonec. to get an 
evidence for the Brunnia platform basement subsidence 
and the character of contact of the Brunnia with the 
CarpathianPannonian plate in the sense of Royden et al. 
(1983) and Balla(1984). 

Investigations performed along the line 2T have yielded 
data significant for the oil and gas deposit prospection. It 
was found out that in the northernmost part of the Orava 

basin at the crossing with line 315/84 there is a rather thick 
(about 3 k m ) complex of the Krosno flysch (probably) 
ObidowaSlopnice unit) tectonically overlain by the Magu

ra flysch — a part of the upper plate. About 7 km 
eastwards of the crossing of the lines near Oravské Veselé 
there is a huge elevation of the basement of Brunnia copied 
by the Krosno complex elevation which is accessible by 
drilling. It can be a hydrocarbon reservoir. 

The lines 2T/83 . 84. 2AT/84 (Figs. 1. 2) run from the 
Bystrica nappe of the Magura flysch across the OravaMa

gura nappe and the Pieniny Klippen Belt NE of Dolný 
Kubin to the Tatricum partly tectonically overlain by the 
Krížna and Choč nappes. The CentralCarpathian Pale

ogene rests transgressively on the nappes. 
The hne 2T/85 (Fig. 2) commences 4.5 km south of the 

end of the line 2AT/84 in the Nizke Tatry Mts. crystalline 
complexes and runs across the Mesozoic subTalric nappes 
and the Veporicum to the Gemericum and the Neogene of 
the LučeneckoRimavská kotlina depression. 

Seismic results from lines 2T are presented here in a joint 
section of partial line sections with selected reflection 
segments (fig. 3) where the most important seismic events 
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and groups of events are plotted and lettered. We also 
present sections containing selected reflection segments 
obtained along the crossing profiles 315. 4HR. 2BT and 
2CT (Figs. 4. 8. 9. 10). migrated time sections of the 
selected reflection segments up to 6s (Figs. 4. 5. 6). parts of 
original time sections (Figs. 11 — 14) and schematic geologi
cal model of the West Carpathians constructed along 2T 
hne (Fig. 15). 

Time sections of 2T line and the respective migrated 
section are plotted for the velocity of 4 km/s. As the mean 
crustal velocity of 6 km/s is considered, the sections are 
stretched approximately 1.5 times in horizontal direction. 

The letter A (Figs. 3.4 ) denotes a SSE dipping reflection 
band. Reflections can be observed to 5.0—5.5 s TWT. The 
reflection band most likely corresponds to zones of crushed 
and breccialed rocks in the Magura flysch (Aj) and to the 
tectonic boundary in the basement (A:) between the inner 
Magura flysch and the outer Krosno flysch. The lowermost 
reflections are interpreted as the tectonic boundary bet
ween the West-Carpathian allochthonous rocks and the 
autochthonous basement of Brunnia (A,) which, in places. 
mav be covered with autochthonous sediments of the 
Devonian and Karpatian. 

The subhorizontal overthrust of the West Carpathians 
conspicuous in the entire western Polish Carpathians is in 
Orava abruptly turning along reflections A, and A:. We 
interpret this as an elastic flexure of the lower plate 
(perhaps the passive margin of Brunnia) in the final stage 
of the Krosno sea subductions. 

Accretionarv-subduction complexes form typically steep-
K dipping imbrications on line 8HR passing the Zdánice 
unit SĽ of Brno. Those accretionary complexes do not exist 
at all in the Carpathian arc between Kroméŕíž in Moravia 
and Tarnów in Poland and we did not find them on 2T line. 
We deduce that the EggenburgianBadenian subduction in 
our area proceeded without accretion, perhaps with erosion 
(see definition by Von Huene. 1984. 1986). 

A band of intermittent, southwards dipping reflections B 
between 7.5—12.0 s TWT most likely corresponds to the 
lower crust of the Precambrian Brunnia (Fig. 3). Analogous 
intense reflectivity of the lower crust is documented by 
many sections through the Hercvnian and earlier crystalline 
complexes in Western Europe (projects BIRPS. ECORS. 
DFKORP). Bent lowercrust reflections of the passive 
margin of Brunnia caused by Miocene subduction of the 
Krosno sea (terminated at about 15 Ma ago) represent one 
o\' the most significant discoveries of the line 2T. The sub

horizontal Moho discontinuity (designated M,) is not 
clearly indicated by reflections. It is interpreted within the 
transition zone from the ..laminated" lower crust to the 
moreorless transparent uppermost mantle. The sub

horizontal Moho seems to have originated during processes 
in the past 15 Ma. 

The letter C (Fig. 3) denotes a zone of imbricate pattern 
of reflection events. Bands of partial reflections of diverse 
dynamics, often interfering with short subhorizontal reflec

tions, dip towards NNW. This zone of backthrusts com

prises tectonic terrains of the upper plate (Magura flysch. 
Pieniny Klippen Belt. Tatricum. Subtatricum). The reflec

tion events are most likely due to the crushed rocks 
(Fountain et al.. 1984) of SSE polarity. Individual interpre

ted tectonic zones (C—C< in Fig.. 5) form a system of 

imbrication structures about 8—10 km thick. All the above 
mentioned tectonic terrains of the Outer and Inner Car

pathians were imbricated together. We assume that their 
common imbrication originated during the transpression 
event between the Outer and Inner Carpathians during the 
Upper Oligocene and Lower Badenian as there is no 
obvious deformation of the Orava basin. We have interpre

ted the transpressive event in accordance with the Birken

majcr's (1985) discovery of an extensive sinistral strikeslip 
fault at the southern margin of the Pieniny Klippen Belt. 

System of reflections E in the Nízke Tatry Mts. (Fig. 3) 
resembles the C system but is somewhat less prominent. 
Particular subsystems E,. E:. E, reach the ground surface 
between km 39 (2AT/84) and km 12 (2T/85) (Figs. 5. 6). 
These subsvstems of reflections are similarly (like those 
designated C) registered to 4 s TWT. The dipping reflec

tions C and E form together an about 55 km wide band 
which can probably correspond to the zone of the upper 
brittle crust shortening within the CarpathianPannonian 
plate. Their "décollemenť* is not evident in the seismic 
data but the fact that diagonal reflections disappear allows 
us to expect it in the interval 3.5—4 s TWT (10—12 km). 

From km 30 of the partial section 2AT/84 the wave 
pattern gets more complicated: besides reflections of E 
system there also appear discontinuous horizontal and 
subhorizontal reflections of D system (Fig. 3). They might 
correspond to the remnants of tectonic extension of the 
Tatricum during the deposition of Eocene rocks of the 
CentralCarpathian Paleogene or to recent extension or 
even belong to the system of possibly horizontal reflections 
F in the Tatric area. 

Reflections in the crust in the first part of the profile 
2T/85 show similar character like those north of the Nízke 
Tatrv Mts. NNWdipping reflections E can be observed 
here. Beneath them horizontal reflections D appear as well 
as on times greater than 4s reflection groups of the SSE 
dipping system F. Farther to SSE large bands of strong 
reflections of generally SSFdipping F system are observed 
from 0 to 10 s TWT. They can be traced almost contin

uouslv for nearly 30 km. 
The migrated section (Fig. 6) shows a band of reflections 

F|. If extrapolated it would outcrop between km 13 and 17. 
In Fig. 3 the band can almost continuously be correlated as 
far as to km 52. The intense shear deformation and 
mvlonitization of crystalline schists in the Veporicum can 
explain the origin of most F reflections. 

The reflection phenomena F can be geologically inter

preted as controlled by the Ľubietová zone of the Ve

poricum. The base of the band of reflections F, can then 
correspond to the Čertovica fault. A course of dynamically 
prominent band of reflections F ranges from dipping to 
subhorizontal. Less prominent SSEdipping reflections can 
possibly belong to the band F : farther to NNW and 
correspond to slices of the Kraklová zone of the Ve

poricum. The seismically prominent system F, of reflection 
segments crops out (its dip being 25—30°) and corre

sponds to the thrust of the Veporic Kráľova hoľa zone over 
the Kraklová zone at km 29. Band of reflections F in the 
Veporicum shows a striking resemblance of its character, 
position in crust, dip. zonal width and of its general 
position in the orogen to other similar collision sutures of 
the North- and South-Appalachians orogen in eastern USA 
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(Ando et al.. 1984. Nelson et al.. 1985). 
To SSE of km 40 (profile 2T/85) there are dynamically 

prominent dipping reflections of group G (Fig. 3) which do 
not reach the Earth's surface. Above these, at times 
1.7—1.8 s TWT. there are horizontal reflections where the 
G reflections terminate — as seen on a migrated section 
(Fig. 6). Granites of the Kráľova hoľa and Kohút zones 
most likely overlie the G-slices (in migrated section 
G i—G,) as a large overthrust sheet (see also geological 
interpretation by Klinec. 1975). At km 46 the profile 2T/85 
crosses the Muráň fault. There is only indirect indication of 
the vertical fault in the migrated time section. Other 
methods, gravity and magneucs. confirm probable strike

slip nature of the Muráňfault much better than deep 
seismics. 

Between km 52—66 (Figs. 3. 6) there are dynamically 
less prominent, steeply SSEdipping subparallel H reflec

tions to times 3.0 s TWT. They may belong to tectonically 
affected crystalline complexes of the southern part of the 
Veporicum. to the Kohút zone, and to the Gemeric 
overthrust. The rather steep contact between the Ve

poricum and the Gemericum is tectonic. Inclined reflec

tions are most likely due to the imbrications in both units. 
The contact between the Veporic and Gemeric units is 
rather a wide schuppen system than a single fault. 

To SSE of the tectonic zone (from km 66 on profile 
2T/85) the reflections within the Gemericum have a 
different character. Horizontal and subhorizontal reflec

tions of variable dynamics and length are predominant. 
The prominent horizontal band of reflections J between 
km 66—73 evidently extending SSE at 2.0—2.5 s TWT in 
the form of intermittent reflections is interpreted as a 
horizontal overthrust ("master décollemenť') of the Ge

mericum and South Veporicum schuppen system. 
Similar groups of reflections between km 66—95 at 

4.0—4.5 s TWT are interpreted as an extension and root 
zone of the overthrust of the Kohút zone and Veporic 
granites. 

At km 9.15 the profile 315/84 crosses profile 2T/83. 84. 
In the Oravská Magura unit of the Magura flysch the same 
reflection boundaries occur as identified in section 2T/83. 
84. There is an extensive elevation of both flysch units 
(Oravská Magura and ObidowaSlopnice) on km 31 (see 
Figs. 4. 14). The lower crust of the autochthonous Brunnia 
is highly reflective — similarly as in the section 2T/83. 84. 
The prominent reflections (13 s TWT on SW. 12 s TWT 
on NT.) probably belong to Moho (Fig. 7). 

The second profile 4HR/85 (crossing profile 2AT/84 at 
the km 16.79) is running in the CentralCarpathian Paleo

gene of the Skorušinské pohorie Mts. The profile is 
diagonal to outcropping geological units (Fig. 2). Time 
sections of both profiles (4HR/85 and 2AT/84) show at 
their crossing the most prominent reflection bands at times 
0.7—0.8 s TWT. 1.3—1.4 s TWT (G) and a group of 
prominent reflections dipping NE of the crossing at times 
2.3—2.8 s TWT (C). In the section 4HR/85 reflections are 
horizontal and subhorizontal sometimes dipping both to 
NE and SW owing to the orientation of the profile to 
overthrust planes (not perpendicular to the planes) and 
perhaps also to the fact that the overthrust planes are not in 
a simple plane but form undulated surfaces. 

Another crossing profile 2BT/84 is running across the 

Paleogene of the Liptovská kotlina basin (the profile is 
crossing 2AT/84 at km 33.8). To the time 4 s TWT many 
subhorizontal reflections (D system) of short lenght and 
diverse dynamics can be seen (Fig. 9). They are related to 
Subtatric nappes and to the Tatricum. A large group of east 
dipping reflections D, appears at times TWT. The subhori

zontal planes beneath the Liptovská kotlina depression in 
section 2AT/84 are thus dipping eastwards beneath the 
central part of the basin. The lower crust is seismically 
almost transparent like in the section 2AT/84. 

The profile 2CT/85. crossing the 2T/85 on the northern 
margin of the LučeneckoRimavská kotlina depression 
Neogene at km 63.56 (Fig. 2). is the southernmost crossing 
profile. At the times around 1 s TWT the horizontal 
reflections from the imbricate system H (profile 2T) 
appear. There is a less prominent system J at the times 
2—3 s. The system is subhorizontal also on the line 2T. 

At 3.6—6.1s TWT also a SWdipping reflection group 
(system G) appears. These reflections already belong to the 
collision suture. The geological model section along 2T 
(Fig. 15 p. 8. 9) is based on the interpretation discussed. 
The section shows distinctly two different parts of the 
Carpathian crust. Their final deformation took place in 
different periods. 

In NNW (to km 10 on profile 2T/83. 84) the Brunnia 
Precambrian basement is overlain by the allochthonous 
Obidowa—Slopnice unit (Krosno Flysch) and the Magura 
Flysch. dipping southwards at 40 °. Farther in the south are 
frontal InnerMagura slices and backthrusts on the Ora

va—Magura nappe, the Pieniny Klippen Belt, the 
Tatricum including the tectonic envelope of Subtatric 
nappes and the sedimentary cover of the Central—Car

pathian Paleogene. In N E Orava, the Orava Basin, possibly 
BadenianSarmatian in age. has already covered the 
northernmost overthrusts. So the deformation including 
backthrusts and upper crust shortening in North Slovakia is 
placed either to final subduction processes (commencing 
Middle Miocene collision) or to collision transpression 
processes which took place during the Upper Oligocene 
and Lower Miocene between the Magura—Pieniny terrain 
and the Inner Carpathians. Since the subduction alone is 
not a compression process, and as the postsubduction 
collision was very weak, we prefer the second interpretation 
particularly because of the extensive sinistral strikeslip 
faulting on the southern border of the Pieniny Klippen Belt 
(Birkenmajer. 1985). 

The Choč Mts. as the west prolongation of the Vysoké 
Tatry Mts. as well as the Nízke Tatry Mts. are in our 
conception OligoceneMiocene transpressional structures, 
vertically uplifted in the Pliocene and Recent in extensional 
regime along normal faults on the southern margin of both 
mountain ranges. This conclusion does not directly follow 
from seismic data of line 2T. but from geological and 
geomorphological data (see for example Lukniš. 1973: 
Gross. 1980 a.o.). Rotating halfhorsts and halfgrabens 
were formed during the latest extensional and uplifting 
processes, which are typical of many other extensional 
structures elsewhere. 

In the southern half of the section (from km 10 on partial 
section 2T/85). SSEdipping 20 °—30 ° reflection segments 
predominate. They form a 20—30 km thick collision suture 
of the Carpathian Cretaceous orogen beneath the Ve
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poricum. This part of the Carpathians in the Veporicum 
and Gemericum has not been markedly affected by later 
deformation movements. The Mesozoic collision structure 
is therefore well preserved there. The geological section 
shows the thrust of the Veponcum over the Tatricum along 
the Čertovica line and rooting of the Krížna nappe in the 
North Veporicum. The Muráň line is interpreted as a 
postTuronian sinistral strikeslip fault belonging to later 
stages of the collision regime. The profile also displays 
subhorizontal thrust of Veporic granites over crystalline 
complexes. The Kohút zone and northern Gemericum 
form one imbrication system on the boundary between the 
Veporicum and the Gemericum. In our interpretation the 
Gemericum is a subhorizontal allochthonous complex 
about 7 km thick. 

Seismic image of the 2T line seems to be in a good 
accordance with geological model of the Inner West 
Carpathians, and in a lesser accordance with the current 
Cenozoic model. The 2T line confirms the classical model 
of the thrust of the Veporicum over the Tatricum and of the 
Gemericum over the Veporicum (Matéjka and Andrusov. 
1931: Zoubek. 1957). In our geological section, the Ve

poricum represents an Upper Cretaceous collision suture, 
seismically and tectonically correlable with the sutures of 
the Paleozoic collision orogen of the Appalachians or the 
recent collisions of the Alps or Himalayas. 

Our 2T line geological model brings some new insights in 
the Cenozoic Carpathian interpretation. Crustal flexure of 
the lower European plate consisting of Brunnia represents 
most significant reflections in the northern part of 2T. The 
llexure can be explained by terminating subduction move

ments when also the passive continental margin of the 

Krosno sea was subducted beneath the CarpathianPanno

nian plate. 
The reflections between Pilsko and Chabenec in the 

upper plate consisting of the Magura—Pieniny terrains and 
of the Inner Carpathians perhaps preceded the subduction, 
although some backthrusts may be simultaneous with the 
subduction. They might have resulted from the transpres

sion event between the two different terrains. In Podhale 
the transcurrent event looks as a single sinistral strikeslip 
fault (Birkenmajer. 1985) but it might have had transpres

sion character in Orava and in the Nizke Tatry Mts. 
Reflections of the Inner Magura belong among overthrust 
faults and imbrications ranged to accretion proceeding in 
the course of subduction of the Magura sea during the 
Eocene and Lower Oligocene. Some horizontal reflections 
in this part of the section may belong to Eocene extension 
in the northern part of the Inner Carpathians. 

The West Carpathians represent the northern part of the 
Neogene and Quaternary Carpathian mountain belt for

med during the preMiddleSarmatian (in our part preUp

per Badenian) subduction of the Krosno sea. subsequent 
unextensive continental collision and the prominent final 
Pliocene and Quaternary extension associated with uplift 
and rotation, mostly of halfhorsts. In the West Carpathians 
the process has continued to the Recent in the form of 
transpression and transtension deformation along the seis

mically active sinistral strikeslip fault MurMurzLeitha 
(Gutdeutsch and Aric. 1977). in the Malé Karpaty Mts. 
(Tomek et al.. 1977). and perhaps, also in the area of the 
Váh river between the towns of Nové Mesto nad Váhom 
and of Žilina. 

Diskusia k článku Č. Tomeka et al.: 
Kôrové štruktúry Západních Karpát na hlubinném reflexním seizmickém 

profilu 2T 
MICHAL MAHEĽ 

Geologický ústav D. Štúra. Mlynská dolina L 817 04 Bratislava 

Doručené 26. 7. 1988 

Zásadný význam predkladaného hlbinného reflex

ného seizmického profilu 2T vidíme v získaní dát 
významných pre štruktúrny model, ale i vývojový 
model Západných Karpát, lebo sa týkajú takých 
základných otázok stavby Západných Karpát ako: 
hĺbkový dosah ohybu karpatského predpolia. vzťah 
vonkajších a centrálnych Karpát, tektonický štýl 
hlbinných štruktúr tatrika a veporika. ako aj vzťah 
centrálnych a vnútorných Karpát. 

L Ohyb brunnie a jej zostup do hĺbky nie je jediný 

v Západných Karpatoch. Treba predpokladať, že 
hlboký dosah budú mať aj staršie embryonálne ohyby 
v Spišskogemerskom rudohorí a v Bukových horách. 
Ohnuté spodnokôrové reflexy pasívneho okraja brun

nie možno azda vysvetliť i ako prechod od alpínsky 
málo postihnutej časti k alpínsky prepracovanému 
okraju, pôvodnému podložiu podstatnej časti flyšovej 
geosynklinály. 

Na okrajoch oblúkov sa zrejme prejavili nielen 
najvýraznejšie transpresie. ale i rotácie: na rozhraní 
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brunnie a centrálnych Karpát ľavostranné. pri vnú

torných oblúkoch zjavne pravostranné. 
2. Vejárovitá forma seizmických reflexov v južnej 

časti Oravskej Magury so strmším vnútorným rame

nom vejára (reflexné plochy C) v bradlovom pásme je 
azda charakteristická pre stykovú zónu vonkajších 
a centrálnych Karpát. V podstate zodpovedá rozlože

niu plôch štruktúrnych elementov (príkrovových. ná

sunových a prešmykových) a vyznačuje zostup vnú

torného okraja flyšového i bradlového pásma do 
hĺbky. Osová časť vejára reflexných plôch naznačuje 
i priebeh zóny najvýraznejšej transpresie. 

3. Zložitý obraz skupiny reflexov C v tatriku 
a subtatriku. uklonených na SZ. ktoré vytvárajú 
šupinový systém 8—10 m mocný, je iste jedným 
z najzaujímavejších poznatkov známych i z hlbinného 
seizmického profilu 662/84 cez Malé Karpatv. 
V povrchovej stavbe tatrika tieto k vonkajšku uklone

né reflexné plochy veľkosťou sklonu zhruba koreš

pondujú so sklonmi paleoalpínskych jednotiek. Na 
ich vysvetlenie ako mladých násunových zlomov niet 
v tatriku adekvátnych fenoménov. Spätné prešmyky. 
zvlášť charakteristické pri vnútornom okraji kryštalic

kých jadier, ale i v subtatranských príkrovoch. napr. 
zo Strážovských vrchov (Maheľ. 1984). ale i z vysoc

kej jednotky Malých Karpát (Maheľ. 1970; Michalík. 
1985) sú zväčša strmé. Zvlášť hojné sú takéto prešmy

ky v bradlovom pásme, kde ich transpresný pôvod je 
najpravdepodobnejší. Mohli by to byť výraznejšie 
rozhrania, zmladené paleoalpínske násunové plochy 
medzi základnými tektonickými jednotkami, prípad

ne rozhrania medzi jednotlivými, látkové odlišnými 
sledmi. Tieto reflexné plochy nápadne korešpondujú 
s monoklinálnymi plochami obalových tatrických 
jednotiek. Príčinou oboch môžu byť zdvihy kryštalic

kých masívov, v Malej Fatre metódou fission track 
datované na 25 ± 18 mil. rokov (Kráľ. 1977). 

V bradlovom pásme, kde základné štruktúrne ele

menty — kulisy — sú takmer subvertikálne plochejšie 
uložené reflexy, môžu predstavovať rozhrania jednot

livých hĺbkových etáží (plôch) postupného odlepenia 
bradiel od svojho pôvodného podložia a násunu na 
magurský flyš. 

Menej výrazný systém reflexov E z priestoru Níz

kych Tatier, podobný reflexom systému C z vonkajšej 
časti jadrových pohorí, mohol byť spôsobený starším 
zdvihom kryštalického masívu i podložia s alpínskymi 
granitoidnvmi telesami veku 52 ± 9 mil. rokov (Kráf. 
1977). 

Značná hrúbka systému reflexov v tatriku zodpo

vedá našim predstavám o nakopení viacerých čiastko

vých jednotiek tatrika. ale i jeho podložia, váhika 
(Maheľ. 1986). Mnohotvárnosť reflexov v spodnejších 
častiach kôry (ploché oblúky, roztvorené vejáre, šupi

novité prekrývanie) naznačuje dôsledok mobilnosti 
váhika. zdroja impulzov osobitného vlnového pohy

bu, ktorý bol hlavným strojcom štruktúr — plastické

ho toku ležatých vrás. digitácií. typických pre tatri

kum a hlavne pre krížňanský príkrov. 
Reflexy systému D. nespojité, horizontálne a sub

horizontálne. sú nápadné priestorovým rozšírením, 
zhruba zhodným s centrálnokarpatským paleogénom. 
Názor, že sú to pozostatky tektonického roztiahnutia 
tatrika v dobe eocénnej sedimentácie, sa zdá byť 
logický. Ide i o priestor opakovaných prejavov viac

menej subhorizontálnych násunov. a to i mezoalpín

skych. 
V južnej časti Nízkych Tatier sú výrazné zväzky 

reflexov systému F. ktoré upadajú rovnako ako vo 
veporiku na JJV. 

Skupiny reflexov F. dominantné vo veporiku. sú 
svojím sklonom zhodné nielen s mylonitovými zóna

mi v kryštalických bridliciach, ale sú odrazom celko

vého tektonického štýlu (plochy S. strmo na JJV 
uklonené synklinály. prešmyky). Tento štruktúrny 
štýl (hlbinný) je charakteristický pre južnú časť tatri

ka. ale i pre celé pásmo veporika. Prichodí však 
zdôrazniť rozdiely v intenzite reflexov i v sklonoch 
reflexných plôch podmienené heterogenitou kôry 
(Maheľ. 1978. 1986) charakteristickou pre veporikum. 
V takom poňatí reflexné plochy F, zodpovedajú 
južnejším častiam tatrika a častiam prekrytým čelami 
kraklovského soklového príkrovu. Reflexné plochy 
F:, viacmenej subhorizontálne. môžu byť prejavom 
plochejšieho kraklovského násunu. sčasti i kráľovo

hoľského príkrovu. Reflexné plochy F? malého sklo

nu (len 25—30 °) odrážajú násun mocných granitoi

dov cez kraklovské pásmo (ťažší podklad zliechovské

ho paleotektonického trogu. sčasti subdukovaného 
v intrakontinentálnych podmienkach). 

Menej výrazné strmo uklonené subparalelné refle

xy H zhruba stotožňujeme s revúckou zónou, zónou 
azda najintenzívnejšieho stlačenia, ale štruktúrne 
z veľkej časti prekrytou gemerikom. scelenou účinka

mi telies mladých granitoidov. 
Strmý charakter značnej časti veporika s reflexný

mi plochami strmo zapadajúcimi na JJV. so sklonmi 
siahajúcimi do spodnej kôry, so zdvihmi hlbších 
horizontov pozdĺž prešmykov znamená nielen intra

kontinentálne skrátenie kôry. ale i jej zostup do 
hĺbky, zakorenenie. Týka sa to južnej časti tatrika. 
z veľkej časti prekrytej násunom severoveporických 
jednotiek. Ako celok tatrikum predstavuje akrečný 
klin veporika a svojou južnou časťou rampu. 

4. Nesporne veľmi významným je poznatok 
o odlišnom prejave gemerika. charakterizovaného 
zväzkom horizontálnych reflexov, ktoré dokladajú 
príkrovový charakter gemerika. Zaujímavé však bude 
zistiť reflexný charakter v megaantiklinále Volovca 
v jednotke s tektonickým štýlom slate belt, analogic

kým s rimavickou zónou veporika a s prítomnosťou 
alpínskych granitov. 
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Pravda, tektonický štýl typu slate belt sa prejavuje 
i v západogemerskej ostrohe v pásme priebehu profi
lu 2T. Znamenalo by to. že tento tektonický paleoal-
pínsky štýl je aspoň sčasti naložený na staršie príkro

vy. sčasti už hercýnske. sčasti mladokimerské (Maheľ. 
1974). a alpínske granity v gemeriku sú geneticky 
späté s veporickým autochtónnym podložím. Názor, 
že gemerikum patrí k inej ako tatrickoveporickej 

doske, hovorí v prospech odčlenenia centrálnych 
Karpát od vnútorných Karpát. 

Považovať gemerikum za jednotku pôvodom 
z vnútrokarpatskej dosky, typom kôry odlišnej od 
centrálnokarpatskej dosky by znamenalo význačný 
krok vpred v pochopení výstupov ofiolitových. resp. 
ofiolitoidných sekvencií vo viacerých pásmach i tek

tonických jednotkách. 

Poznámky k diskusi M. Maheľa k článku Č. Tomka et al.: Kôrové štruktúry 
Západních Karpát na hlubinném reflexním seizmickém profilu 2 T 

CESTMlR TOMEK 

Diskusní prispévek akademika Maheľa k našemu 
článku vítame a teší nás. Stejné tak nás potešila 
Maheľova recenze predloženého článku. Ukazuje to 
na zásadní význam hlubinných reflexních seizmic

kveh dat na profilu 2T. zdurazňujeme: d a t . nikoliv 
naši interpretace. Tu nepovažujeme za konečnou 
a jediné možnou vzhledem k pŕirozené mnohoznač

nosti výkladu, i když míra mnohoznačnosti je zde 
podstatne nižší než treba u interpretace map poten

ciálních polí (tj. gravimetrických a magnetometric

kých). 
Naše interpretace reflexních jevú pri prúchodu 

elastického vlnení vyvolaného výbuchy trhavin zem

skou kúrou Západních Karpát je založená na empi

rickém poznaní i petrofyzikálnŕm a geologickém 
potvrzení skutečnosti. že reflektory jsou vesmés zlo

mové zónv. V tčchto zlomových zónach se nachází ve 
vyšších partiích kúry kataklastický materiál a v duk

tilních partiích mylonitizované horniny. Naši spolu

pracovníci a kolegove J. Wohlgemuth a F. Hrouda 
z Geofyziky v Brne zjistili. že takovéto horniny ve 
veporiku se projevují dostatečným reflexním koefi

cientem. aby vyvolaly reflexní jevy. Nékteré reflexy 

na našem profilu vycházejí prakticky až k povrchu, 
a tak i geologické hodnocení potvrzuje náš názor. 
Navrhli jsme interpretaci. která je pri úrovni součas

ných geologických znalostí nejvíce pravdepodobná. 
Bez oh led u na další interpretace tohoto i dal

ších profilu, které v Západních Karpatech buď už 
bvly. nebo búdou provedeny. se domníváme. že profil 
dobre ukazuje pokles a ohyb brunnie pri miocenní 
subdukci podloží krosnénského bazénu, zpétné násu

ny v širší oblasti bradlového pásma na Orave 
a celokorovou suturu ve veporiku. zpusobenou zrej

mé kontinentálni kolizí ve svrchní kri'dé. V tom se 
s nami ztotožňuje i akademik Maheľ. Vedie dalších 
jevú i mnoho detailu je samozrejmé diskutabilních 
a jejich interpretace si ještč vyžádá další práci, i když 
se domníváme. že mnohé jsme vystihli správne. 
Výhodou reflexní seizmiky proti ostatním geofyzikál

nim metódam je to. že je velmi ..čtivá" i pro 
neprofesionály. Pri tomto ..ctení" je však treba 
s profesionálními seizmiky spolupracovat. K širší 
diskusi. kterou tímto chceme nabídnout českosloven

ské geologické a geofyzikálni verejnosti, jsme ochotní 
poskytnout všem vážnym zájemcúm púvodní seizmic

ký materiál ze všech profilu v článku uvedených. 


