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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. 


