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Nové geofyzikálni mapy Západních Karpát a možnosti jejich dalšího využití 
(pŕehled) 

LUBOMIL POSPÍŠIL 
Geofyzika, š. p.. Ječná 29 a. 612 46 Brno 

/Doručené 18. 10. 1988. revidovaná verze doručená 6. 12. 1988) 

New geophysical maps of the West Carpathians and their further use: a review 

During complex processing of geophysical data covering the entire Central West Carpathians, a set 
of new geophysical maps has been plotted in I : 500 000 scale serving for potential prediction of mineral 
raw materials. This set of maps registrates the geophysical knowledge of the West Carpathian area till 
1988 and contains main information on significant geophysical anomalies and structures of the area. 
Kactography included into the map set is of permanent value and may further be exploited for any geolo

gical purpose in future research of the West Carpathian territory. This use is substantiated on examples 
of seismotectonic and ncotectonic assessment, in construction of unified maps for the entire West 
Carpathian territory or in paleoreconstructions. 

Uvod 

V rámci úkolu ..Strukturnétektonická mapa vnitŕ

ních Západních Karpát pro účely prognózovaní loži

sek — geofyzikálni interpretace". který vznikl na 
základe objednávky a požadavku Slovenského geolo

gického úradu a Uránového prúzkumu. k. p.. Liberec 
a byl zadán n. p. Geofyzika Brno. závodu Bratislava, 
byl sestaven soubor nových geofyzikálnich map úze

mí československé časti Západních Karpát v mčŕítku 
1 : 500 000. Tento soubor map. který' vznikl v prvé 
fázi úkolu pŕehodnocením a sjednocením dostupných 
geofyzikálnich údaju a méŕení dokončených k r. 1984 
a opŕených o geologické údaje a poznatky, sloužil 
jako výchozí materiál pro tvorbu vlastní strukturnč

tektonické mapy a geofyzikálnégeologickou interpre

taci hlubinné stavby (Šefara et al.. 1987). Náročnost 
a význam této etapy vynikne ješte výraznejí. když si 
uvedomíme, že počet správ o geofyzikálnich méŕe

ních a jejich interpretaci na Slovensku presahuje 
2 000 (mimo publikace). Tyto mapy. které tvorí prílo

hu záverečné zprávy. zahrnují faktologický materiál, 
t . j . údaje a informace trvalé hodnoty, které mohou 
byt kdykoliv dále využitý. 

Cílem této práce je seznámit odbornou vefejnost 
s novou edicí geofyzikálnich map a podat stručný 
pŕehled o druhu a charakteru uvedených map. struč

né charakterizovat hlavní výsledky a na nékolika 
pŕíkladech ukázat další možnosti komplexního využi

tí téchto map. které nejsou u nás pri výzkumech často, 
resp. vúbec ne. aplikovaný. 

Soubor geofyzikálnich map 

Soubor geofyzikálnich máp Západních Karpát 
obsahuje 10 puvodních map. z nichž uvádime pouze 
7. Zbývajíci 3 jsou odvozené tíhové mapy (mapa 
reziduálních anomálií, mapa horizontálních gradien
tú a vertikálních hustotních rozhraní). Jejich význam 
múze být ocenén pouze pfi ŕešení dílčích. resp. 
detailních území. 

Mapa úplných Bouguerových anomálii 

Autori: J. Šefara. L. Pospíšil. A. Sutora. B. Špaček. 
J. Obr. D. Obernauer. S. Krus 

Mapa úplných Bouguerových anomálií, sestavená 
pro redukční hustotu 2.67 km dm"1 (obr. 1) . byla 
zhotovená na základe tíhových méŕení. jejichž výsled

ky jsou obsahem 137 ročních zpráv a která pokrývají 
vice než 95 % plochy území Západních Karpát. Méŕe

ní byla provedena s hustotou 3—6 bodu na km2 

s presností méŕené tíže 0.1 — 1.0 ums": a pri zavedení 
normálního pole podlé Helmertova vzorce. 

Mapa úplných Bouguerových anomálií (obr. 1) 
sloužila jako sjednocující podkladový materiál 
k sestavení vlastní strukturnétektonické mapy (Šefa

ra et al.. 1987) a k vytvorení odvozených map 
— reziduálních anomálií, vertikálních hustotních roz

hraní pro hloubkové úrovne 500 m (obr. 2) a 4 000 m. 
horizontálních gradientú. k sestavení odkryté ma

py vnitŕních a centrálních Západních Karpát. 
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Obr. L Mapa úplných Bouguerových anomálii, sestavená podlé Sefary et al. (1985) pro redukční hustotu 2.67 kg dm \ 1 — kladné 
anomálie. 2 — záporné anomálie. 
Fig. L Map of composite Bouguer's anomalies compiled for 2.67 kg dm"' reduction density, according to Šefara et al. (1985). 1 
— gravimetric high. 2 — gravimetric low. 
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Obr. 2. Mapa vertikálních hustotních rozhraní (Linsserova mapa), sestavená pro h = 500 m podlé Sefary et al. (1985). I — hustotni rozhraní 
s v v značením smeru úbytku hmoty. 
Fig. 2. Map of vertical density boundaries (Linsser's map) plotted for h = 500 m (Šefara et al.. 1985). 1 - density boundary indicating the 
direction of mass deficiency. 
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Mapa reliéfu pŕedterciérního a pŕedneogénniho podloží Odkrytá gravimetrická mapa 
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Autori: J. Šefara. A. Sutora. L. Pospišil. J. Bodnár. 
M. Bielik. R. Velich. M. Kurkin. J. Mikuška. 
S. Krus 

Prubčh reliéfu pŕedterciérního podloží (pouze ve 
vídeňské pánvi byl stanoven reliéf terciérní výplne) 
sloužil pro tvorbu odkryté mapy. K jeho určení bylo 
použito pŕedevším vrtu. které zastihly pŕedterciérni 
podloží, výsledku reflexní seizmiky a méŕení VES. 
Proces sestavení reliéfu podloží byl kontrolován 
a doplňován interpretací tíhových dat. 

V podstate ani v jedné oblasti nebylo možno 
sestavit na základe nezávislých informací definitívni 
model terciérní výplne vzhledem ke skutečnosti. že 
ani v nejprozkoumanéjších oblastech tyto informace 
nejsou homogénni. Proto je treba zdúraznit. že pŕes

nost určení reliéfu pŕedterciérního podloží je dana 
množstvím a hustotou operných geologických a geo

fyzikálnich údaju. Pro konstrukci mapy reliéfu pŕed

terciérního podloží (obr. 3) bylo dále využito sjedno

cených prací regionálního významu. V oblasti vídeň

ské pánve byl model konstruován pŕedevším na 
základe prací Kocáka et al. (1981). Tomka et al. 
(1976). Krolla a Wesselého (1979): v podunajské 
pánvi bylo využito prací Odstrčila (1967). Šutory 
(1971). Fusána et al. (1971). Beinhauerové (1973) 
a Gaži et al. (1986). Prubčh reliéfu na maďarském 
území byl pŕevzat z práce Horvátha a Roydenové 
(1981). Pri konstrukci reliéfu vnitrohorských kotlin 
— žilinské, turčanské. bánovské, hornonitranské. lip

tovské a popradské — bylo využito pŕedevším vrtu 
a prací Fusána et al. (1971). Zborila et al. (1981. 1982. 
1983) a Májovského (1979. 1980). Oblast rimavské 
a lučenecké kotliny bvla zpracována podlé Bodnára 
et al. (1978). 

Pro konstrukci reliéfu podloží centrálnékarpatské

ho flyše Levočských vrchu bylo využito prací Fusána 
et al. (1971). Ŕeŕichy (1982).' Májovského a Tkáčové 
(1982) a seizmických profilu situovaných v pŕibradlo

vé zóne (Moŕkovský. 1981). Reliéf podloží východo

slovenského neogénu byl sestaven na základe prací 
Pospíšila (1982). doplnených o nejnovéjší výsledky 
seizmických méŕení (Moŕkovský et al.. 1984). 

Mapu reliéfu pŕedterciérního podloží (obr. 3) je 
možno plné využít pri interpretaci a sledovaní hlav

ních zlomových systému v podloží neogčnních pánvi 
i pri vvzkumu samotné genéze jednotlivých pánvi. 
V konfrontaci s dalšími údaji, mapou vertikálních 
hustotních rozhraní, fotolineacemi. prípadné i mapou 
ohnisek zemétŕesení a recentních vertikálních pohy

bu, jí lze využít k neotektonické analýze. 
Hloubkový model terciérní výplne je možné využít 

pri znalosti hustotních parametru i pro odkrývaní 
jednotlivých neogénních stratigrafických stupňu. 

Autori: J. Šefara. A. Šutora, L. Pospišil. J. Bodnár. 
M. Bielik. R. Velich. M. Kurkin. J. Mikuška 

Odkrytá gravimetrická mapa (obr. 4) predstavuje 
nejvýznamnéjší druh odvozené tíhové mapy. která 
poskytuje základní hustotní obraz o hlubších částech 
kúry. resp. litosféry Západních Karpát. V porovnaní 
s podobnou mapou, sestavenou pro území Českého 
masívu (Blížkovský a Novotný. 1981) získava tato 
mapa daleko vétší význam, neboť plošný rozsah (vice 
než 60 % plochy Západních Karpát) i mocnosti ter

ciérního pokryvu (místy dosahují až 7 km) zastírají 
významné regionálni nehomogenity v pŕedterciérním 
podloží. Na druhé strane však v dúsledku rúzného 
stupne poznaní jednotlivých štruktúr a hustotních 
pomeru terciérní výplne se snižuje pŕesnost konstruk

ce tíhového účinku terciéru. a tím i pŕesnost vlastní 
odkryté tíhové mapy. 

Základním metodickým postupem bylo ..odkrytí" 
celých vnitŕních Západních Karpát na bázi terciéru. 
s výjimkou vídeňské pánve (kde se odkrýval jen 
neogén). a volba vztažné hustoty, ke které byly 
vypočítaný diferenční hustotní modely. Byla zvolená 
hustota 2.67 kg dm"3 (Šefara et al.. 1987). 

Sestavení odkryté mapy probéhlo podlé jednotli

vých oblastí, zpravidla na tomto metodickčm zá

klade: 
a) sestavení modelu terciérní výplne, resp. reliéfu 

pŕedterciérního podloží, na základe známvch vrtu. 
údaju reflexní seizmiky a méŕení VES za použití 
dostupných geologických map. V oblastech. kde je 
nedostatek vrtu (napr. Levočské vrchy), byly mocnos

ti výplne určený i na základe ŕešení obrácené gravi <, 
metrické úlohy: 

b) stanovení diferenčních hustot jednotlivých hori

zontu, resp. jejich laterálních zmén (stredoslovenské 
vulkanity). pro výpočet tíhového účinku: hustoty 
sedimentární výplne a hornin pŕedterciérního podloží 
byly získaný z analýzy vrtných jader a povrchových 
odberu: 

c) výpočet tíhového účinku terciérní výplne a jeho 
sumarizace s mapou úplnvch Bouguerových anomá

lií; 
d) z odkryté tíhové mapy odstránení účinku, vyvo

laných laterálními a vertikálními hustotními odchýl

kami od zvoleného modelu, účinku morfológie atp.: 
e) sjednocení odkrytých tíhových map jednotli

vých oblastí a vytvorení sjednocené odkryté tíhové 
mapy Západních Karpát v merítku í : 200 000 
a 1 : 500 000. 

Odkrytá tíhová mapa (obr. 4) poskytuje zcela nový 
obraz o rozložení hlavních hustotních nehomogenit 
regionálního významu. Oblast pŕedhlubné a flyšové
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Obr. 3. Mapa reliéfu pŕedterciérního podloží podlé Sefaru et al. (1985). 1 — hloubka 1 km. 2 — okraj terciérní výplne. 
Fíg. 3. Map of Pre-Cenozoic basement surface (Šefara et al.. 1985). 1 — 1 km depth isoline. 2 — margin of the Cenozoic basin filling 
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Obr. 4. Odkrytá tíhová mapa Západních Karpát podlé Sefary et al. (1985). I — kladné anomálie. 2 — záporné anomálie. 
Fig. 4. Stripped gravimetric map of the West Carpathians (Sefara et al.. 1985) 1 — gravimetric high. 2 — gravimetric low. 
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ho pásma vnéjších Západních Karpát charakterizuje 
tíhové minimum. Jeho rozšírení do centrálních Zá
padních Karpát vymezují dílčí výbežky tíhových 
elevací obloukového prubéhu v prostoru východné od 
Žiliny a severné od Popradu, což svedčí o prítomnosti 
geneticky odlišného zdroje. Na tuto část centrálnékar

patského minima navazují radiálni výbežky tíhových 
minim smeŕující do prostoru pohorí Žiaru. Štiavnic

kých vrchu, oblasti Rochovcú a údolí ŕeky Hnilce. 
Mnohoznačnost ŕešení této anomality bude zreduko

vaná zrejmé až po dokončení nékolika komplexních 
geofyzikálnich profilu typu 2 T (Tomet et al.. 1988). 
které poskytují údaje o seizmických horiz.ontech (ref

lexní seizmika). vodivostních. resp. odporových po

mérech (magnetotelurika. VFS). hustotních a magne

tických pomérech (gravimetric magnetometrie). tep

lotních závislostech (termika) i o recentní aktivite 
(seizmologie. recentní pohyby, fotolineace). 

Odkrytá mapa prokázala pŕítomnost výrazné pozi

tívni zóny na kontaktu vnitŕních Karpát a panónske 
pánve (Pospišil a Bodnár. 1981). Pŕítomnost ofiolito

vých komplexu nacházejících se v této zóne (Varga. 
1978: Balia, v tiskú, aj.) a její vztah k neogennímu 
magmatismu. pŕedevším intruzívním komplexúm. 
teplotné aktivním pásmúm a hloubkám Mohoroviči

čovy diskontinuity, staví tuto geofyzikálne zjišténou 
anomalitu do popredí geologického zájmu. 

Mapa fotolineaci 

Autori: L. Pospišil. S. Halmešová. D. Marušiaková. 
M. Graniczny. S. Doktor 

Pro ŕešení tektonických rozhraní byla sestavená 
mapa fotolineaci (obr. 5). Mapa byla sestavená na 
základe interpretace družicových snímku KOSMOS 
a I.ANDSAT. dostupných ve stredisku DPZ Geode

tického a kartografického podniku v Praze. jakož 
i fotomozaiky SSR. zhotovené pro spektrálni pásma 
600—700 nm a 700—840 nm. Metodika interpretace 
byla založená na analogovém zpracování snímku pri 
v v užití multispektrálního projektoru MSP4 v nékte

rých pŕípadech i interpretoskopu. 
Pro objektívni zhodnocení byla mapa fotolineaci 

konfrontovaná s podobnou mapou autorú Doktora 
a Graniczného (1983) a Doktora et al. (1985) 
a doplnená o nékterá významná rozhraní z téchto 
map. V další fázi byla analyzovaná pouze nejvýraz

néjší rozhraní. 
Interpretace kosmických snímku poskytuje radu 

zcela nových inľormací o morfologických štruktúrach 
a rozhranich. která nebyla dosud známa, prípadné 
nebvla plné zmapovaná a zachycena v geologických 
mapách. Nepochybné byly získaný neocenitciné úda

je pro analýzu mladoalpínských pohybu a deformaci 
v prostoru Západních Karpát. 

Mapa magnetických anomálii 

Autori: M. Filo. I. Gnojek. P. Kubeš. A. Šutora 

Mapa magnetických anomálií z území Západních 
Karpát predstavuje soubor neekvivalentních údaju, 
v centrálni časti spíše schematického charakteru. Je to 
zpúsobeno pŕedevším použitou nejednotnou metodi

kou méŕení a nespojitým pokrytím celého území 
Západních Karpát. Zatímco pro území neogenních 
pánvi. pŕedhlubné. flyšového pásma. Nízkych Tater 
a Slovenského rudohoŕí bylo použito map z pozem

ních méŕení vertikálni složky totálni intenzity geo

magnetického pole zpracovaných pro určitou geo

magnetickou epochu, byly oblasti stredoslovenských 
a východoslovenských neovulkanitú zmapovaný pod

lé leteckých méŕení poskytujících údaje o absolútni 
velikosti totálního vektoru intenzity geomagnetického 
pole. Pritom pro snazší zobrazení bylo použito pre

počtu na vyšší úroveň. Je pochopitelné. že této mapy 
bylo použito pouze k dokumentaci plošného rozlože

ní magnetických zdroju, nikoliv k interpretaci jednot

livých zdroju. 
Ďaleko ucelenejší a jednotný materiál bude pŕed

stavovat mapa magnetických anomálií sestavená 
z leteckých méŕení. která se uskutečnila v letech 
1976—1983. Jejich reambulace byla provedena 
v merítku 1 : 50 000 (Gnojek a Janák. 1986). Nejno

véjší pŕehled magnetických anomálií vyvolaných pŕe

devším zdroji v pŕedterciérním podloží podáva Gno

jek (1988) (obr. 6). Tato mapa poskytuje možnosti pro 
sledovaní komplikovaných, magneticky výrazných 
horizontu v alochtonní stavbe Západních Karpát. 
Pŕedevším diskutabilní problém prítomnosti a pozice 
ofiolitových komplexu v kontaktní zóne vnitŕních 
Západních Karpát a panónske pánve múze byt dále 
zkoumán pravé na základe magnetometrických mé

ŕení. 

Mapa paleomagnetických deklinaci 

Autori: P. Muška. O. Orlický. P. Pagáč. M. Krs. 
1. Tuniy 

Mapa smérú horizontálních složek vektoru rema

nentní magnetické polarizacc (RMP) (obr. 7) posky

tuje základní informaci o formovaní a pohybech. 
odehrávajících se v jednotlivých komplexech hornin. 
resp. celých jednotkách Západních Karpát. 

Údaje zobrazené v mape (obr. 7) zachycuji ucelené 
výsledky z území neovulkanitú. flyšového pásma, 
v četné bradlového pásma i jaderních pohoŕi. budova

ných souvrstvími mladšího paleozoika tatrika. vepori

ka a gcmerika. 
Tyto údaje mohou pŕinést. resp. už pŕinášejí výz

namné informace o typu a vergenci tektonických 
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Obr. 5. Mapa fotolineaci (Pospišil et al.. 1985). 1 — rozhraní interpretovaná z družicových snímku. 
Fig. 5. Mapof photolineations (Pospišil et al.. 1985). 1 — boundary interpreted from remote sensing data. 
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Obr. 6. Schematická mapa magnetických anomálií vyvolaných zdroji v neogenni vulkanosedimentární výplni a horninami pŕedterciérního 
podloží (Gnojek. 1988. upraveno autorem). I — bradlové pásmo. 2 — okraj terciérní výplne. 3 — magnetické anomálie vyvolané 
neovulkanity. 4 - magnetické anomálie vyvolané zakrytými komplexy neovulkanitú. 5 — magnetické anomálie vyvolané zdroji 
v pŕedterciérnim podloží Západních Karpát. 6 — magnetické anomálie vyvolané zdroji v krvstaliniku epivariské platformy. 
Kig. 6. Schematic map of magnetic anomalies induced by sources in the volcanosedimentarv basin filling of Neogcne age and from the 
Pre-Cenozoic basement (Gnojek. 1988: modified by the author). 1 — the Pieniny Klippen Belt. 2 — boundary of the Cenozoic basin filling. 
3 — magnetic anomaly induced by volcanile of Neogene age. 4 — magnetic anomaly induced by buried Neogene volcamte. 5 — magnetic 
anomaly induced by source in the Pre-Cenozoic basement. 6 — magnetic anomaly induced by source in the Epi-Variscan platform 
crystalline mass. 
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procesu, probíhajících v minulosti v Karpatech. Napr. 
tatnkum je charakterizováno hlavné diferencí v hod
notách odchylek inklinace. zpusobených vertikálními 
pohyby jednotlivých segmentu v alpínské fázi. jakož 
i v období konsolidacc — v terciéru a kvartéru 
(Muška. 1985). 

Údaje z paleomagnetického výzkumu veporika 
jsou v současnosti interpretovaný jako projev severo

vcrgentního nasunutí východní časti veporika na 
tatrikum. jehož dUsledkem jsou negatívni (zpétné) 
rotace. Kladná hodnota rotace (+ 25°) jižní časti 
veporika odrazí pŕedpermskou rotaci pôvodní pánve. 
ale současné je zrejmé následné ovlivnéní alpínskou 
tektonikou (Muška a Vozár. 1984). 

Štúdium tektonické jednotky vykazuje ve všeobec
ných rysech véjíŕovitý charakter stavby. Deklinace 
narústá od starších útvaru smčrem k mladším z 23 ° 
do 84 °. 

Neméné cenné informace poskytují studie vzorku 
mladšího paleozoika Zemplínskych vrchu, kde zjišté
ný strední smčr D = 207 ° a I = ' 46 ° je korelovatel
ný se smérem Euroasie. Liší se pouze ve vertikálním 
smeru, což je v souladu s úklonem a ponoŕováním 
souvrství zemplinika v jihozápadni časti (Muška 
1985). 

Doznívání vrásnéní v bradlovém a flyšovém pásmu 

má za následek rozptýlený smer vektoru RMP (Ko
ráb et al.. 1981: Muška. 1985). 

Období neogénu se hodnotami deklinace a inklina
ce približuje k dnešnímu charakteru magnetického 
pole. 

Mapa tepelného toku 

Autori: M. Král. 1. Marušiak. I. Lizoň. J. .lančí (1985) 

Nový údaj. v současnosti cenný napr. pro odhad 
pcrspektivnosti neogenních pánvi z hlediska naf

toplynonosnosti. obsahuje mapa tepelného toku 
(obr. 8). I když není sestavená z homogenního soubo

ru dat a i když pro ní nebylo použito jednotného 
zpusobu výpočtu, je možno z ní získat dobrou pred

stavu o tepelných vztazích v hlubších částech litosfé

ry. Stabilní geotermické pole a nízka geotermická 
aktivita je v oblastech se zvýšenou mocností zemské 
kúry. zatímeo výraznou geotermickou aktivitu vyka

zují zóny ztenčené mocnosti litosféry panónske pánve 
projevující se i sníženou vodivostí, vyšší seizmicitou 
a prítomností neogenního magmatismu. 

Údaju o rozložení tepelného toku lze využít pri 
konstrukci biosférických fezu. které poskytují pred

stavu o hloubkovém rozložení teploty podel celého 
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Fig. 7. Map of paleomagnetic decimations by Muška (1985). I  Lower (C.) and Upper Carboniferous ( C ) . 2  Permian 3 
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ŕKomarn 

Obr 8. Mapa tepelného toku (Král. 1984) 1 — tepelný tok 90 m Wm 2. 

fig. 8. Map of heat flow (Král. 1984). 1 — heat flow equal to 90 m Wm" 

rezu. Toho lze využít pri odhadech hloubky (Turieho 
teploty, napr. pri interpretaci nékterých magnetických 
anomálií (Filo a Kubeš. v tiskú). 

Pro celou tuto edici geofyzikálnich map byla pre

vzatá mapa prúbéhu Mohorovičiéovy diskontinuity 
(Maverová et al.. 1985) a mapa ohnisek zemčtŕesení 
(Schenková et al.. 1979). doplňující ucelený a sjedno

cenv. komplexní geofyzikálni mapový soubor z území 
Západních Karpát. Merítko 1 : 500 000 vyhovuje i 
z hlediska obsahu základnich regionálních dat. vhod

nvch pro štúdium hlubinné stavby, paleogeografické 
rekonstrukce. štúdium mladoalpínských tektonických 
pohvbú nebo i pro sledovaní plošné distribuce grani

toidnich intruzí a ofiolitových komplexu. 

Nékteré možnosti dalšího využití geofyzikálnich map 

Kromé hlavního cíle. kterému nový soubor geofy

zikálnich map bude pŕedevším sloužit. t. j . prognózo

vaní štruktúr perspektív nich z hlediska výskytu neras

tných surovin. mohou tyto mapy pŕinést cenné údaje 
pro další oblasti geologických výzkumú. a to pŕedev

ším: 
a) pro komplexní zhodnocení transkarpatských re

gionálních seizmických a magnetotelurických geofy

zikálnich profilu a geologických ŕezú ŕešících hlubši 
stavbu Západních Karpát. 

b) pro ŕešení dílčích problému paleogeografíckých 
rekonstrukcí. zvlášté z hlediska vývoje neogénu. 

c) pro sestavení map ŕešících napr. seizmotektonic

ké problémy či mladoalpínské pohyby a deformace 
v Západních Karpatech. 

d) pro verifikaci interpretovaných rozhraní z dru

žicových snímku. 
e) pro sestavování tematických geofyzikálnich map 

celé karpatské oblasti v rámci mezinárodní spoluprá

ce. 

Profily regionálního významu 

Ŕešení hlubinné stavby podel karpatských seizmic

kých profilu má svou tradici (Beránek a Zátopek. 
1981: Beránek a Leško. 1979). Progresívni trend je 
patrnv u nejnovčjších seizmických profilu typu 2T 
a 3T (Tomek et al.. 1986). kdy kromé reflexní 
seizmikv se využíva i ostatních geofyzikálnich metód, 
umožňujícich srovnávat seizmická rozhraní zjišténá 
nejen pri povrchu (VES, magnetometrie. gravimet

ric), ale i v nejhlubšíčh úrovních (magnetotelurika). 
Soubor geofyzikálnich map pak umožňuje sledovat 
plošné vztahy jednotlivých anomálii i nepŕímo prová

dét jejich vzájemnou korelaci. 
Další možnosti nabízi soubor geofyzikálnich map 

pri konstrukci geofýzikálnégeologických profilu. Na 
téchto profilech lze pokračovaní štruktúr a jednotek 
sledovat a testovat pravé pomoci geofyzikálnich dat. 
Modelová ŕešení na seizmickém profilu 540/73 (Moŕ

kovský et al.. 1973) a 1/72 a na geologickém rezu pŕes 
polskou část flyšových Karpát (Czernicki a Starosiel

ski. 1981: obr. 9) dokumentmi hlavni štruktúry 
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Obr. 9. Hustotní model stavby podel seizmického profilu 540/73, 1/72. 73 a geologický fez. 
Fig. 9. Density model of structure along the 540/73. 1/72, 73 seismic profile and the geological profile. 
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t anomality této zóny a jejich superpozici v obraze 
tíhové krivky (Mikuška a Pospišil. 1983). Na základe 
tíhových dat zde byla prokázána pŕítomnost význam

né nchomogenity ve spodní časti kury v prostoru 
transkarpatské deprese a možnost vysvétlit tíhové 
minimum pouze účinky flyše a molasy karpatské 
pŕedhlubnč. 

Paleogeografwké rekonstrukce 

Pro tuto oblast aplikací se dosud geofyzikálnich 
vvzkumú v prostoru Karpát zcela nevyužívalo. Pra

menilo to ze skutečnosti. že nebyly dostupné 
a sjednocené údaje z tak rozsáhlých území, jako jsou 
napr. Zapadni Karpaty. Rovnéž vrtný pruzkum vý

znamné pokročil pri objasňovaní hlavních regionál

ních geofyzikálnich anomálií (magnetických — ultra

bazika. intruzívní komplexy, gravimetrických — gra

nitová telesa, mocnosti neogenních pánvi). 
Tím se naskýtají nové možnosti pro geofyzikálni 

aplikace a výzkumy. samozrejmé za plné a vúdčí 
účasti špecializovaných metód geologických. V minu

losti se pro paleorekonstrukce využívalo pouze paleo

magnetických dat z. nichž se odvozují rotace bloku, či 
pri'mo mikrokontinentú nebo mikrodesek. Tyto údaje 

doplňují zpravidla seizmologická data a tepelné toky. 
Termika umožňuje vymezit oblasti zvýšené tepelné 
aktivity, t. j . výstup plášťových hmôt do horních časti 
litosféry. 

Dnes je možno využít také údaju magnetometrie. 
gravimetric magnetoteluriky. a samozrejmé i reflexní 
seizmiky. Zde zvlášté seizmická stratigrafie umožňuje 
ŕešit radu sedimentologických i struktumétektonic

kvch problému. Praktické príklady uvádéjí napr. 
Pogácsás (1984) a Mattick et al. (1985) z oblasti 
szolnockého pŕíkopu i depresí derecsské a Makó. 
Progresívne se začína téchto postupu využívat i 
v oblasti transkarpatské deprese (napr. Moŕkovský et 
al.. 1986) a ve vídeňské pánvi. 

Nový prístup poskytuje magnetometrie v oblastech. 
kde nékolik vrtu zachytilo zdroj magnetických ano

málií. Potom lze na základe zjišténých parametru 
charaktenzujících zdroj (susceptibilita. remanentní 
magnetizace. Q atp.) napr. sledovat určitý horizont 
v pŕedterciérním podloží nebo distribuci a polaritu 
neogenních vulkanických komplexu. V druhém prí

pade, pri rozsáhlé migraci vulkanitú v prostoru a čase. 
je možno využít magnetometrických dat pro ŕešení 
otázek tektogeneze dané oblasti. Príklad takovéhoto 
prístupu je možné nalézt pri ŕešení a interpretaci 
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Obr.lO. Vztah významných rozhraní a geofyzikálnich anomálií ke známemu a predpokladanému rozšírení sedimentu eggenburgu (Seneš. 
1982: Vass et al.. v tiskú). I — bradlové pásmo. 2 — rozJifení sedimentu eggenburgu: a — známe, b — predpokladané. 3 — vulkanická 
centra: a — intermediámi. b — kvselá. 4 — významná zlomová pásma. 5 — predpokladaný horizontálni posun. 6 — hustotní anomálie 
ve spodní časti kúry. které lze považovat za zdroj pohybu v daném období (klenbovité štruktúry, vulkanismus) i zdroj impulsu pro 
horizontálni posun. 
Fig. 10. Relations between significant boundaries of geophysical anomalies and the known, or presumed, extent of Eggenburgian sediments 
(Seneš. 1982; Vass et al.. in print). I — the Pieniny Klippen Belt. 2 — extent of F.ggenburgian sediments: a — known, b — inferred. 
3 volcanic centre: a of intermediate volcanics. b — acidic. 4 — main dislocation zone. 5 — inferred horizontal displacement. 
6 _ gravity anomaly in the lower crust interpretable as movement source for the given period (upwarping. volcanism) and source of impulse 
for horizontal displacement. 
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Oto. 11 Vztah významných rozhraní a geofyzika I nich anomálii ke známemu a predpokladanému rozšírení sedimentu spodniho karpalu 
až str. badenu (Senes. 1982: Vass et al.. v tiskú). Vysvetlivky stejné jako u obr. 10. 

Tcg' n ' , ^ a t ! ľ n S b e t T e n s i g n i f k a n t b o undaries and known, or presumed, extent of Lower Karpat.an to M.ddle Badenian sedimenLs 
(Senes. 1982: Vass et al.. in print). Explanations as in fig. 10. 

magnetických anomálií v Podunajské pánvi (Šutora 
et al.. 1988) nebo pri ŕešení problému magmatismu 
transkarpatské deprese (Kaličiak a Pospíšilľ v tiskú). 

Gravimetrie takovéto analýzj doplňuje údaji 
o rozložení a pozici hustotnich nehomogenit v horní 
čisti litosféry. Navíc možnost stratigrafického ..strip

pingu". t. j . odkrývaní účinku jednotlivých stupňu 
sedimentární výplne, pŕispivá k ŕešení geodvnamic

kých vztahu a pomeru v dané oblasti. 
Ukážku možnosti jednoduchého doplnení modelo

vého ŕešení dynamiky a kinematiky území Západnich 
Karpát s využitím geofyzikálních dat a paleogeogra
fíckých map pro období eggenburg  ottnang a karpat 
— str. báden (Seneš. 1982: Vass et al.. v tiskú) 
poskytují obr. 10 a 11. 

Nové údaje o tektonických rozhraních na území 
Západnich Karpat. které byty získaný z geofyzikál

ních vyzkumu a analýzy družicových snímku (Šefara 
et al.. 1987: Doktor et al.. 1985: Pospišil et al.. 1986). 
resp. nový prístup k ŕešení a hodnocení vývoje 
neogenních pánví v prostoru a času (Vass. 1981: 
Royden et al.. 1983: Horváth a Royden. 1981 ap.). 
jakož i zjišténí prítomnosti nových ofíolitových kom

plexu, vulkanismu a flyšových sekvencí v prostoru 
panónske pánve (napr. Balia. 1982). umožnil) jednak 
deílnovat nové delení zón \ systému typu kolize 
kontinent — kontinent, resp. kontinent — ostrovní 
oblouk. a též pŕičíst daleko vétší význam a úlohu 
kinematics známych tektonických s\stému. Zvláštč 

horizontálni posuny, o ktorých se do 80. let témčŕ 
neuvažovalo, nabývaji na mnohá zlomech. pŕedevším 
v panónske pánvi stokilometrových amplitúd (Wein. 
1979: Balia. 1982). Podobné transkurentní systémy 

jsou interpretovaný dnes i v Západnich Karpatech. 
i když s menšími amplitúdami posunu (Janku et al.. 
1983: Budaj et al.. 1986 ap.). To umožňuje dnes 
zavést určité korekce do púvodních prostorových 
vztahu a podmínek pŕedevším pri analýze vývoje 
pánve. Napr. v eggenburgu vznikl v centrálních 
jednotkách Karpat nový sedimentační prostor. orien

tovaný jednak do v—z. smeru (vídeňská páne\. 
severní okraj podunajské pánve). jednak do sv.—jz. 
smeru (transkarpatská deprese). Dnes se v t ech to 
oblastech objevují levostranné. resp. pravostranné 
zlomy typu stnkeslip a téhož smeru. Srovnáni sedi

mentárních vývoju s pozici a funkci hlavních transku

rentních systému poskytuje nová kritéria pro zhodno

tení vývojových cyklu. Na konci eggenburgu se 
predpokladaj! nové pohyby, kterými bylj vyzdviženy 
centrálni jednotky (Seneš. 1973). Tyto výzdvihv pro

bíhaK v místech. kde se v odkrytých mapách objevují 
významné regionálni tíhové anomálie (Bodnár 
a Pospišil. 1983). doprovázené vulkanickými aparáty, 
jejichž vek se v západní časti Karpat pohybuje od 
karpatu po str. baden ve smeru JZ—SV (Šutora et al., 
1988: obr. 11). zatímeo ve východním úseku Karpat 

jde tento pohyb od svah. badenu po pliocén od 
Z k V (Kaličiak a Pospišil. v tiskú). ( e l \ tento svstém 
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Obr 12. Tektonická mapa. doplnená o významnejší geofyzikálne zjišténá tektonická rozhraní a fotolineace. 1 - zlomy. 2 - zlomy 
s pfíznakv posunú. 3 — tektonická rozhraní zjištená geofyzikou a DPZ 
F,g. 12. Tectonic map completed by significant geophysical boundaries and photolineations. 1 - fault. 2 - fault indicating displacement 
direction, 3 — tectonic boundary deduced from geological and remote sensing data. 
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Obr. 14. Mapa recenlnich vertikálnich pohybu (Vanko a Kvitkovič. 1981). 1  zlom. 2  + I mm za rok: zlomové systém} : a) šuranskv. 
b) myjavskopodtalranský. c) muránsky. 

rig. 14. Map of recent vertical movements (Vanko. Kvitkovic. 1981). 1  fault. 2  + I mm v ear '. fault system: a — Suranv b — Myjava 
— Podtatranskv. c — Muráň. 

je umístén mezi transkurentní systémy malokarpat

skopovážský (Buday et al.. 1986) a rábskomuráňsky 
(Pospišil et al.. v tiskú). Není cílem této práce podat 
detailní analýzu vztahu. avšak dá se ukázat (Kaličiak 
a Pospišil. v tiskú), že rady geoťyzikálních údaju Ize 
využít k významným vývodum a nepŕímým duka

zum. Napr. regionálni tíhové anomálie je možno 
spojovat s aktivizaci a výstupem plášťových hmôt do 
spodní časti kúry. Pro tuto interpretaci lze nalézt radu 
dúkazú — tepelné toky. hloubkové strukturv na 
Mohorovičiéové diskontinuite i v kuŕe atp. Tyto 
vvzdvihy však mohly silné ovlivňovat i mobilitu 
jednotlivých dílčích bloku centrálních Karpat. t. j . 
mobilitu na tektonických systémech ohraničujících 
tyto bloky. 

Tvorba tematických a účelových map 

Nejvétšího významu môže dosáhnout očekávané 
využití souboru geofyzikálních map pri tvorbe rúz

ných typu účelových geologických a geofyzikálních 
map. map pro účely ochrany životního prostredí atp. 
V současnosti se pripravuje sestavení seizmotektonic

ké mapy Západnich Karpat. jež by méla byt založená 
na mape mladoalpínských pohybu a na méŕení 
recentních vertikálních pohybu (Vanko a Kvítkovič. 
1982: obr. 14). mapy ohnisek zamčtŕesení (Schenková 
et al.. 1979). a dále zpracování makroseizmických 
pozorovaní a ŕešení ohniskových mechanismu 
(Schenk et al.. v tiskú). Významné informace posky

tuje i mapa minerálních vod (Fránko a Kolárova. 
1985). Jako sjednocující podklad pro vyše uvedená, 
nerovnomerné rozložená data s rúzným stupném 
vérohodnosti múze geofyzikálni soubor map umož

ňoval sledovaní jednotlivých strukturních a tektonic

kých prvku stavby daného území i ŕešení detailu až 
do méŕítka 1 : 10 000. 

Z prvních srovnání upravené tektonické mapv 
Západnich Karpat. doplnené o nejvýraznéjší tekto

nická rozhraní pozorovaná na družicových snímcích 

Obr. 13. Mapa ohnisek zemétfeseni a hlavních interpretovaných rozhraní podlé Pospíšila et al. (1986). 1. — ohniska zemétfeseni 
(Schenková et al.. 1979). 2 — paleodeklinace hornin spodniho paleozoika (Muška a Vozár. 1984). 3 — zlom. 4 — vysokovodivá zóna. 
5 — magnetická anomálie. 

Fig. 13. Map of earthquake epicentres and of significant boundaries interpreted by Pospišil et al (1986). 1 — earthquake epicentre 
(Schenková et al.. 1979). 2  paleodeclination of Late Paleozoic rocks (Muška and Vozár. 1984). 3  fault 4  high conductivity zone 
5 — magnetic anomaly 
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Obr. 15. Mapa magnetických anomálii v širším okolí transkarpatské deprese (Pospišil a Kaličiak, v tiskú). Magnetické anomálie jsou rozdelený podlé intenzity do čtyŕ skupin. 
s rozsahem: menší než - 5 0 nT, - 5 0 - 0 n ľ. 0 — +50nT a vetší ne/ +5()nl 
Fig. 15. Map of magnetic anomalies in the wider surroundings of the I ranscarpathian depression (Pospišil. Kaličiak, in print). Magnetic anomalies distributed according to intensity: 
less than - 5 0 nT. - 5 0 nT to 0 nT. 0 to +50 nT and over +50 nT. 
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(obr. 12). s mapou ohnisek zamétŕešení (obr. 13) je 
patrná výjimečnost pŕedevším malokarpatskopováž

ského. hronského a stredoslovenského tektonického 
systému (Pospišil et al.. 1986). Podobné vztahy pozo

rujeme i pri srovnání s mapou recentních vertikálních 
pohybu (obr. 14). Jako aktivní se projevují úseky 
zlomú. resp. zlomových systému, na kterých se pŕed

pokládají horizontálni posuny — šuranský. myjav

skopodtatranský. stredoslovenský, severovýchodní 
část muránskeho systému a další. Aktivitu téchto 
zlomú potvrzují regionálni rozšírení a zvýšené moc

nosti kvartérních sedimentu podel téchto tektonic

kých systému (Vaškovský. 1982). 

Verifikace údaju DPZ 

Využití metód dálkového prúzkumu Zeme (DPZ) 
pri geologickém mapovaní se už uplatňuje na celém 
svete. Dnes téméŕ neexistuje prúžku m ná geologická 
organizace. ktorá by nevyužívala této progresívni 
metódy, schopné poskytovat velmi efektívni informa

ce a údaje ve tŕech rovinách — horizontálni (plošné), 
vertikálni a dynamické (v čase). 

Pri analýze snímku z území Západnich Karpat byla 
zjištčna rada nových zajimavých štruktúr a rozhraní 
(Janku et al.. 1984: Pospišil et al.. 1986: Klinec et al.. 
1985: Buday et al.. 1986 a další). Jejich analýza byla 
prevedená na základe komplexního zhodnocení pra

vé údaju obsažených v souboru geofyzikálních dat 
a pote verifikována pomoci geologických údaju. Vý

hodou a predností nových geofyzikálních map je 
práve možnost srovnávat regionálni štruktúry zjišténé 
na družicových snímcích se sjednocenými geofyzikál

ními údaji, hlavné tíhovými a magnetometrickvmi. 
ale i s mapou pŕedterciérního podloží, a to s rozlišitel

ností až do méŕítka 1 : 25 000. resp. 1:10 000. Využi

tím této prednosti geofyzikálních map se ješté pred 
vlastním geologickým overovaním zvýši pravdépo

dobnost existence interpretované štruktúry. Velmi 
účelné je současné v této fázi verifikace využívat 
leteckých panchromatiekých snímku. 

Mezinúrodni spolupráce 

Jednou z oblastí, kde se výsledku geofyzikálního 
prúzkumu Západnich Karpat zatím nejméné využíva, 
je konstrukce geofyzikálních map z celého území 
Karpat a jejich okolí. Je to zpúsobeno tím. že v radé 
zemí nelze tyto údaje publikovat. 

Dnešní zpúsoby zpracování geofyzikálních dat. 
založené zcela na využití samočinných počítaču, 
umožňujú aby se jejich úpravou nebo tvorbou rUz

ných druhú odvozených map tato prekážka odstráni

la. Tak bude možno pŕispét nejen k ŕešení globálnich 
strukturnétektonických problému Západnich Kar

pat. ale i zpŕesnit radu „hraničních" štruktúr nádej

ných na nerestné suroviny. Jedním z minulých príkla

du úspešné konstrukce takovéto mapy malého méŕít

ka múze být napr. mapa tepelného toku Evropv 
(Čermák a Hurtig. 1977) nebo tíhová mapa str. 
Evropy (Ibrmajer. 1978). recentních vertikálních po

hybu (Joó et al.. 1981) a další. Všechny tyto mapy se 
uplatnily a stále se široce uplatňují pri všech regionál

ních studiích. Nejnovéjším pŕíkladem je napr. spolu

práce s maďarskými geofyziky na tvorbe jednotné 
mapy reliéfu pŕedterciérního podloží vnitŕnich Zá

padnich Karpat a panónske pánve (Kileny a Sefara et 
al.. v tiskú). Tato mapa nejen prispeje k lepšímu 
poznaní morfológie stavby pŕedterciérního podloží 
v celé severní a strední časti Karpat. ale múze se jí 
využít pri další orientaci vyhledávaciho geologického 
prúzkumu. Zároveň umožní sestavit napr. odkrytou 
mapu celé oblasti, a tak ŕešit otázky hlubší stavby 
Západnich Karpat a panónske pánve. Podobné vy

užití múze mít i mapa magnetických štruktúr, vodi

vostních zón. paleodeklinací a další. Ukážka časti 
geofyzikálni mapy z území transkarpatské deprese 
a jejího okolí — mapy magnetických anomálií (obr. 
15) — poskytuje predstavu o informativnosti a význa

mu takovýchto map. 

Záver 

Sjednocení geofyzikálních dat do mapového sou

boru si vyžádalo velké úsilí zainteresovaných pracov

níkú mnohá organizací (Geofyzika Brno. G PUP 
l.iberec. GÚDŠ Bratislava. GP Spišská Nová Ves. 
SAV Bratislava) a značné finanční náklady (SGU 
Bratislava. GPUP Liberec). Této investice. které se už 
prakticky využilo pri tvorbe strukturnčtektonické 
mapy Západnich Karpat (Sefara et al.. 1987) a pri 
prognózním zhodnocení nekterých oblastí Západnich 
Karpat. lze efektivné využít i pro další výzkumv. 

V práci jsou uvedený námety a príklady dalšího 
využití tohoto rozsáhlého mapového souboru geofyzi

kálních map pri geologickém výzkumu Západnich 
Karpat. které mohou pri minimálních nákladech 
doplňovat základní a vyhledávaeí geologický prúz

kum. mající v nových podmínkách orientace geolo

gických prací samozrejmé prioritu. 
Očekáváme rovnéž. že tato práce prispeje ke zvýše

ní zájmu a úsilí geologu a geofyziku sousedních zemí 
o vytvorení jednotných geofyzikálních map pro celé 
území Karpat. 
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New geophysical maps of the West Carpathians and their further use: a review 

A map set of new geophysical maps covering the 
Czechoslovak part of the West Carpathians in 1 : 500.00 
scale has been completed and plotted by the Bratislava 
branch of the Geofyzika State Enterprise Brno according to 
the research program called "Structuraltectonic m a p of the 
Central West Carpathians for potential prediction of min

eral raw materials" sponsored by the Slovak Bureau of 
Geology Bratislava and the Uranium Exploration Enter

prise Liberec 
The map set has been compiled in the first stage using 

retrieval and unification of available geophysical data 
measured till to 1983 and also of the relative geological 
knowledge. This base further served for compilat ion of the 
structuraltectonic map proper together with geophysical 
and geological interpretation of the deep structure. These 
maps are including all faclographic data . i. e. those of 
steady value, which may further be exploited for any 
purpose. 

The aim of the paper is to review main goals of this 
completed research and to point out further possibilities of 
use of the available results. 

The set of geophysical maps 

Map of complete Bouguer's anomalies 

Authors: J. Sefara. L. Pospišil. A. Šutora. B. Špaček. J. Obr. 
D. Obernauer. S. Krus 

The map of complete Bouguer's anomalies has been 
plotted for 2 . 67 kg . dm" 3 reduction density (fig. 1) using 
gravimetric survey results included in 137 annual reports 
which covered 95 / of the West Carpathian surface. 
Measurements are realized with a 3—6 point . k m " : density 
and the precision attains 0 . 1  1 . 0 urn . s~ : using normal 
field distribution according to the Helmert 's formula. The 
map (fig. 1) served as unifying base for the compilation of 
the structural tectonic map itself (Sefara et al.. 1987) as well 

as for a set of derived maps: map of residual anomalies, of 
vertical density boundaries for 500 m and 4.000 m depths, 
respectively, for the map of horizontal gradients and. 
mainly, for the compilation of stripped geophysical map 
of the Central West Carpathians. 

Map of the PreCenozoic and PreSeogene basement surface 

Authors: J. Sefara. A. Šutora. L. Pospišil. .1. Bodnár. 
M. Biclik. R. Velich. M. Kurkin. J. Mikuška. 
S. Krus 

Maps of the PreCenozoic basement surface (plotted 
only for the area of the Vienna basin) and the m a p of the 
PreNeogene surface have been plotted with the aim to 
decipher the gravity effect of the basin filling, or cover, of 
Cenozoic age. The procedure used mostly drillhole data 
reaching as deep as the PreCenozoic basement , data from 
reflexion seismics and that of vertical electric sounding 
survey. The processing has been controlled and completed 
by the interpretation of gravimetric survey. 

Stripped gravimetric map 

Authors: J. Sefara. A. Šutora. L. Pospišil. J. Bodnár. 
M. Btelik. R. Velich. M. Kurkin. J. Mikuška 

The uncovered gravimetric map (fig. 4) represents the most 
important derived gravimetric map showing the significant 
gravimetric picture and pattern of the deeper crust and 
lithosphere of the West Carpathians. If compared with a si

milar m a p of the Bohemian Massif (Blížkovský and 
Novotny. 1981). the new map is of far higher significance 
due to its areal extent (over 60 / of West Carpathian 
surface) and also due to the thickness of Cenozoic cover 
(reaching as much as 7 km) what all are masking the 
significant regional inhomogeneities of the PreCenozoic 
basement. To the contrary it should be stressed that due to 
the different knowledge level of various Cenozoic struc



420 Mineralia slovaca. 21. 1989 

tures and densities, the accuracy of the assessment of this 
gravity effect decreases and even may hinder the precision 
of this stripped gravity map. 

Map of photolineations 
Authors: L. Pospišil. S. Halmešová. D. Marušiaková, 

M. Granicznv. S. Doktor 

The map of photolineations has been plotted with the 
aim to solve the problem of tectonic boundaries (fig. 5). 
The map used interpretations of KOSMOS and LAND-
SAT space images available in the Center for Remote 
Sensing of the Geodetic and Carthographic Enterprise. 
Prague and exploiting the photomosaics of the Slovak 
Socialist Republic in 600—700 nm and 700—840 nm spec
tral bands, respectively. The interpretation method implied 
analogy processing with the use of MSP-4 multispectral 
projector. 

Map of magnetic anomalies 
Authors: M. Filo. 1. Gnojek. P. Kubeš. A. Šutora 

The map of magnetic anomalies of the West Carpathians 
used a set of non-equivalent source data w hich are. in the 
central part of the range, rather schematic. This is due to 
the applied non-unified measurement methodics and ow ing 
to discontinuous surface covering. As long as maps plotted 
from field measurements registrating the vertical com
ponent of the total geomagnetic field for a given geomag
netic epoch are available for the areas of Neogene basins. 
Carpathian foredeep. Elvsch belt, the Low Tatra Mts. and 
the Slovak Ore Mts.. extensive surfaces of young volcanics 
in Central and Eastern Slovakia are compiled using but 
airborne survey data indicating the absolute value of the 
total geomagnetic field. 

Far more unified material is represented by the Map of 
magnetic anomalies plotted from airborne survey data 
realized in 1976—1983 and reambulated into 1 : 500.000 
scale (Gnojek and Janák. 1986). The most recent review of 
magnetic anomalies induced mostly by sources within the 
Pre-Cenozoic basement has been given by Gnojek (1986) in 
fig. 6. This map allows to trace the very complicated and 
pronounced magnetic horizons within the West Carpathian 
structure and opens for furher research also the already 
disputed problems on the presence and position of ophi-
olitic complexes in the contact zone of Internal West 
Carpathians and the Pannonian Basin setting out from 
available geomagnetic data. 

Map of paleomagnetic declinations 
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The map of horizontal component directions of the 
remanent magnetic polarisation (RMP) gives basic inform

ation on the generation and movements of single rock 
complexes in the West Carpathian structure (fig. 7). Data 
represented by the map are the complex results for the area 
of young volcanites. the Flyseh belt and the Pieniny 
Klippen Belt, and even for the "core" mountains composed 
of Late Paleozoic sequences in the Tatric. Veporic and 
Gemeric units. 

Map of the heat flow 
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New data important e. g. even for potential prediction of 
hydrocarbon occurrences within Neogene basins are repre

sented by the map of heat flow (fig. 8). Despite that this 
map is plotted from inhomogenous data using various 
calculation methods, a fairly good picture has been obtai

ned on thermal properties in deeper lithospheric parts. A 
stable geothermal field and low geothermal activity 
characterize the areas where crustal thicknesses are con

siderable.. To the contrary, well expressed geothermal 
activity occurs in areas where the attenuated lithospheric 
thickness of the Pannonian Basin is indicated by decreased 
conductivity, higher seismicity and by the presence of 
young volcanites. 

The entire edition of geophysical maps is completed by 
the Map of MOHO discontinuity surface taken from 
Maverová et al. (1985) as well as by the map of earthquake 
epicentres (Schenková et al.. 1979) creating a unified and 
complex map edition from the West Carpathian territory. 
The used 1 : 500.000 scale is sufficient enough for sketching 
the main regional data allowing investigations of the deep 
structure, the paleogeographic reconstructions, investi

gations of Late Alpine movements or even to assess the 
distribution of granitoid bodies and ophiolitic complexes. 

Some possibilities for further use of the map set 

Beside the main goal for which the new set of 
geophysical maps is aimed, i. e. for potential prediction of 
mineral raw materials, these maps could substantially 
contribute even to further research problems of geology, 
namely: 

a) In complex assessment of TransCarpathian geophysi

cal profiles of seismic and magnetotelluric survey and in 
the geological interpretation of these profiles solving the 
deep structure of the West Carpathians. 

b) In the solution of partial geological problems as are 
the paleogeographic reconstructions, namely for the Ne

ogene period. 
c) In the solution of seismotectonic problems and for the 

assessment of Late Alpine movements and deformations of 
the West Carpathians. 

d) In the verification of boundaries interpreted from 
remote sensing data. 

e) In the compilation of further thematic geophysical 
maps of the West Carpathian territory in the frame of 
international scientific collaboration. 

The unification of geophysical data into the map set 
required great effort of involved authors from several 
institutions (Geofyzika State Enterprise Brno. Uranium 
Exploration Enterprise Liberec. D. Štúr Geological Inst

itute Bratislava. Geological Research Enterprise Spišská 
Nová Ves and Geophysical Institute of Slovak Academy of 
Sciences Bratislava) and even considerable amount of 
funding. The investition however, which has already found 
its practical utilization in the compilation of structuraltect

onic map of the West Carpathians (Sefara et al.. 1987) as 
well as in the potential prediction on some West Car

pathian areas, could efficiently be used for further pur

poses. 


