
242 

Z O Ž I V O T A S G S 

Mineralia slovaca, 21. 1989 

Geofyzikálny seminár 

Odborná skupina geofyziky Slovenskej geologickej spo
ločnosti usporiadala 9. 2. 1989 odborný seminár, na ktorom 
bolo prednesených 9 samostatných prednášok. 

V úvodnej prednáške P. Muška zhodnotil výsledky pa

leomagnetickych štúdií v jednotkách mladšieho paleozoika 
Západných Karpát. Poukázal na pohyb jednotlivých blo

kov, ktorých základom sú kryštalické jadrá. Považský 
Inovec. Tríbeč. Veporské vrchy. Malá Fatra a Nízke Tatry 
vykazujú rôzny stupeň pootočenia a sú dôkazom alpinskej 
tektoniky v jednotlivých častiach karpatského oblúka. Tat

rikum sa prejavuje diferenciami odchýlok inklinácie, spôso

benými vertikálnymi pohybmi jeho jednotlivých segmen

tov. Vo veporiku sú intenzívnejšie severovergentné sunutia 
východných častí veporika voči západnej časti na tatrikum. 
Tektonická jednotka hronika vykazuje vejárovitý charakter 
stavby. Súvrstvia severného a južného gemerika vykazujú 
kladnú rotáciu. 

J. Jančí a M. Král poukázali na metodiku merania ter

mofyzikálnych parametrov a ich využitie v geologickej 
praxi. Tepelná vodivosť je potrebná na výpočet tepelného 
toku. ktorý určuje geotermickú aktivitu skúmanej oblasti 
a je podkladom pre výpočet zásob geolermálnej energie. 
Má veľké uplatnenie v praktickej geotermike pri overovaní 
perspektívnosti hydrotermálnych štruktúr, pri charakterizo

vaní teplotného režimu v oblastiach intenzívneho geoter

málneho prieskumu, pri projektovaní reinjektážnych vrtov 
a posúdení teplotných zmien vznikajúcich ťažbou termál

nych vôd. Tepelné parametre pôd a zemín sa využívajú 
v inžinierskej geológii a v stavebníctve pri projektovaní 
podzemných stavieb, ako aj v poľnohospodárstve pri budo

vaní pôdnych vykurovacích systémov. 
Na možnosti použitia geofyzikálnych metód pri stanove

ní vstupných údajov do matematických modelov vodného 
režimu pôd poukázali P. Michalík a A. Soltész. Na mate

matickom bilančnom modeli vodného režimu pôd MOVO

REP. vypracovanom v Ústave hydrológie a hydrauliky 
CGÚ SAV. posúdili problematiku vplyvu SVD Gabčíko

vo—Nagymaros na vodný režim pôd v oblasti inundované

ho územia Dunaja. Podľa prognózy má v tejto oblasti 
hladina podzemnej vody klesnúť o 3—4 m. čim dôjde 
k odtrhnutiu jej kapilárneho pásma od koreňovej zóny 
lužnv'ch lesov. Pretože dopĺňanie pôdneho profilu umelým 
zvyšovaním HPV je nereálne, jediným možným riešením 
odstránenia deficitu pôdnej vlhkosti v koreňovej zóne je 
zaplavovanie územia regulovanými záplavami. Do modelu 
MOVOREP okrem iných vstupujú aj hydrofyzikálne para

metre — pórovitosť, merná hmotnosť, hydraulická vodivosť 
(koef. filtrácie), aktívna pórovitosť, retenčná schopnosť 
pôdv a ďalšie. Pre veľkú priestorovú variabilitu sú práve 
geofyzikálne metódy najefektívnejšie na meranie týchto 
údajov, pričom ich možno využiť i na meranie stavových 
veličín, napr. hĺbka hladiny podzemnej vody. aktuálna 
vlhkosť pôdy. ktoré sú základnými ukazovateľmi procesov 
prebiehajúcich v pôde. 

V. Szalaiová a F. Jihlavec predniesli výsledky podrobné

ho gravimetrického a seizmického prieskumu pozdĺž trasy 
Bratislavarýchlodráha. Z interpretácie nameraných údajov 
bola zostavená štruktúrnoleklonická charakteristika, ktorá 
prispieva k doplneniu geologických poznatkov a súčasne 
upozorňuje na nové štruktúrne prvky. napr. bola detekova

ná kladná tiažová anomália v koryte Dunaja a mierny 
pokles tiaže smerom do Petržalky (pozvoľný pokles podlo

žia). Reflexné seizmický prieskum sledoval najmä morfoló

giu kryštalinického podkladu, reflexné piesčité a ílovité 
vrstvy v nadloží spolu s tektonickými líniami. Doplňujúce 
geomagnetické merania detekovali na petržalskom brehu 
výraznú magnetickú anomáliu, čo poukazuje na prítomnosť 
..cudzieho telesa", relikty z vojny a pod. 

V nasledujúcom príspevku D. Obernauer poukázal na 
možnosti uplatnenia penetračnej sondy v komplexe inžinie

rskogeofyzikálnych prieskumných prác. Vzájomné spoje

nie predností penetrometrie a karotáže predstavuje nielen 
kvantitatívnu, ale aj kvalitatívnu zmenu. Významné je. že 
mechanické vlastnosti prostredia a súčasne aj jeho ďalšie 
fyzikálne charakteristiky sa zistia v pôvodnom, neporuše

nom prostredí. Takto získané údaje doplnené o komplex 
plošných mikrogeoľvzikálnych meraní (VES. grav. magn.) 
zvyšujú kvalitu poznatkov o skúmanom prostredí a ekono

mickú efektívnosť celého komplexu geologickoprieskum

ných prác. Na praktických ukážkach autor dokumentoval 
možnosť uplatnenia penetračnej sondy: vyhľadávanie pod

povrchových vôd. plánovanie vodných diel. ochrana vodo

jemovej pitnej vody. zisťovanie stupňa a rozsahu znečiste

nia vodných zdrojov, vyhľadávanie vhodných miest na 
zakladanie produktov s možným znečistením prostredia, 
plánovanie líniových stavieb, zakladanie stavieb, plánova

nie a permanentné sledovanie protipovodňových hrádzí, 
vyhľadávanie stavebných minerálov (íl. piesok, štrk), polôh 
rašeliny a lignitu, plytko uložených šošoviek bauxitu, 
štúdium zosunov, vyhľadávanie dutín atď. 

T. Gregor sa zaoberal vplyvom gravitačnej tektoniky na 
formovanie geologickej štruktúry Karpát. Naše aj zahranič

né výsledky geofyzikálneho štúdia litosféry poukazujú na 
existenciu diapírového vyklenutia plášta do spodnej časti 
zemskej kôry v oblasti panónskeho bazénu, ktoré zasiahlo 
i do oblasti Karpát. Toto vyklenutíe spôsobilo zmenu 
v silovom poli vyššie ležiacich vrstiev a narušilo dynamickú 
rovnováhu danej oblasti. Pri spätnom nadobúdaní rovno

vážneho stavu muselo dôjsť k takým javom, ako je gravitač

né skízavanie. ktoré sa prejavuje vytváraním vrásových 
štruktúr, príkrovov a zlomov veľkého rozsahu, a pravdepo

dobne i k vytvoreniu kruhovej štruktúry Karpát tzv. 
„tektonocentra". Vytváranie a štúdium takýchto modelov, 
ktorými sa tektonoľyzika zaoberá, môže mať značný teore

tický aj praktický význam. Pri modeloch však treba dôsled

ne rešpektovať platné stratigrafické a chronologické po

znatky o stavbe karpatského oblúka. 
Pokračovanie na s. 281 



V. Bttriek: Nové liloslraligrafické členenie vrchného panônu a pornu 281 

Upper Pannonian (zones E| to E3) age has the newly 
proposed Záhorská Formation instead of the hitherto used 
"underlying clay" and sand. The new formation includes 
also the lowermost part of the former Subglosa horizon, the 
majority of which is included into the new Sekule Member. 

The formerly used "coalbearing series'" (Croatica 
horizon, /ones Fi, F; and F3) is newly named Cárske 
Formation including the already indicated Sekule Member. 

the higher Dubnianske (coalbearing) Member and the 
uppermost Jánske Member. Over this unit. Dacian age has 
(zones G and H) the hitherto used "variegated series" 
which is newly named as the Gbely Formation by the 
author. Youngermost and Rumanian age (zone I) has the 
former "gravelsand formation" newly named Brodské 
Formation by the present author. 

Pokračovanie zo s. 242 

S. Maar referoval o niektorých výsledkoch gravimetric

kého prieskumu \ kryštaliniku centrálnych Západných 
Karpát, zaoberal sa aj reinterpretáciou vvsledkov gravimet

rického mapovania v mierke I : 25 000 pre potreby podrob

ného geologického a geofyzikálneho prieskumu v oblasti 
Ľubietová—Kolba. V oblasti Kociha —Selce sa interpreto

vali podrobné gravimetrické merania v mierke 1 : 10 000 
(50 bodov na 1 km). Autor poukázal na oblasti možných 
granitoidných intrúzií do metamorfovanveh hornín nma

vického komplexu. Súčasne predložil reliéf horného okraja 
gravimetrického masívu. Upozornil na výrazné gravimet

rické záporné anomálie v oblasti lubeníckomargecianskej 
línie, ktoré sa interpretujú ako vulkanické aparáty s hlbo

kým zakorenenťm. Detailné gravimetrické mapovanie 
1:5 000 (150 grav. bodov na 1 k m ) v oblasti dolín 
Špíglová. Šifrová (Jašenie. Nízke Tatry) doplnené podzem

nými meraniami v štôlniach ŠI a S2 prispeli ku konštrukcii 
modelu detailnej stavby skúmaného územia. Veľmi dobre 
boli detekované tektonické línie, bloková stavba územia 
a amfibolitové telesá. Podrobné gravimetrické merania 
významnou mierou zvyšujú informatívnosť geofyzikálnvch 
prác v kryštalimku. 

A. Panáček predniesol charakteristiku mapy geofyzikál

nych indícii a interpretácií regiónu Podunajská nižinaseve

rovýchodná časť. Ide o syntézu výsledkov interpretácie 
seizmických, gravimetrických, magnetických a geoelektnc

kých meraní a diaľkového prieskumu Zeme. Do mapv sú 
zahrnuté aj výsledky paleomagnetického merania v Tríbeči 
a v Pohronskom Inovci. Prehodnotilo sa 160 geofyzikál

nych sprav, z 1 035 preštudovaných vrtov je 544 hlbších ako 
200 m. alebo prevŕtali predterciéme podložie. Vyčlenené 
elevačné oblasti: nitriansky, levický, pohronskoinovecký 
hrast. Depresie: komjatická depresia a zlatomoravecký 
záliv, dubnická depresia a v okrajových častiach boli 
zachytene tiež depresie Veľkej Lehoty (na severovýchode) 

a R\bník. Z lineárnych prvkov sa v tomto regióne najvýraz

nejšie prejavujú zlomové systémy sv. — sz. smeru: veľkozá

lužický. mojmirovský. šuriansky a novozámocký. Z prieč

nych zlomov sú to línie obmedzujúce pohronskoinoveckú 
eleváciu od zlatomoraveckého zálivu a línia medzi elevá

ciou Pozba a dubnickou depresiou. 
V záverečnej prednáške M. Filo. A. Panáček. 1. Kučera 

dokumentovali, že aj napriek prísnejším ekonomickým 
kritériám na rentabilnosť ťažby pol y metali ckej a drahoko

vovej mineralizácie zostávajú Kremnické a Štiavnické 
vrchy i naďalej najperspektívnejšie. Najmá oblasť centrál

nej časti Štiavnických vrchov sa ukazuje ako veľmi nádejná 
na výskyt zrudnenia \ hlbších, technicky ešte prístupných 
úrovniach. Geologické faktory zrudnenia (tektonika, mag

netizmus, zmeny hornín, litológia) sa veľmi dobre zobrazu

jú aj na anomálnych geofyzikálnych poliach. Kremnické 
a Štiavnické vrchy su pokryté plošným gravimetrickým 
mapovaním v mierke 1 :25 000. miestami aj v mierke 
1: 10 000. preskúmali sa aj leteckou magnetometnou 
a gamaspektrometnou so vzdialenosťou profilov 250 m 
a s priemernou výškou letu okolo 80 m nad terénom. V s. 
a j . časti Kremnických vrchov odporúčajú autori detailne 
preskúmať anomálnu zónu smeru S — J s osou Krpec— 
Turček—Kremnica—Stará Breznička. ktorá v oblasti 
Kremnice kontroluje priebeh 1. a 2. žilného systému. 
Napadne anomálne sa prejavuje územie s centrom pri 
Tajove. Y Štiavnických vrchoch je okrem geofyzikálne už 
preskúmaných a na overenie odporúčaných území reálny 
predpoklad nájsť nové lokality s drahokovovou a polymeta

lickou mineralizáciou. Detailnejšie treba preskúmať meta

logenetickú zónu v území Prochoť — Kľak—Nová Baňa. 
Autori zdôrazňujú veľký význam severojužných a vychodo

západnych fyzikálnych rozhraní a hlavne upozorňujú na 
miesta tzv. tektonických uzlov, kde sa vytvorili najvhodnej

šie podmienky pre výstup intrúzií a rudonosných roztokov. 

Dušan Ohernauer 


