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A K T U A L I T A 

K rozšírení magnetického zdroje v podloží neogénu na východním Slovensku 

IVAN GNOJEK 
Geofyzika, s. p.. Ječná 29a. 612 46 Brno 

(Doručené 31. 7. 1989) 

Areál extent of the basement magnetic source in SE Slovakia 
The large magnetic anomaly revealed at the beginning of the 1960s and covering a substantial part 

of the Eastern Slovakian Lowland has been interpreted as a response of a basement basic or ultrabasic 
body situated between the Slánské vrchy Mts. and (approximately) the Czechoslovak /Soviet border. 
The evaluation of the new set of airborne magnetic maps including derived maps suggests the 
continuation of this basement magnetic body further to SW. under the neovolcanics of the southern part 
of the Slanské vrchy Mts. Consequently, a problem of relations between this enlarged basement bods 
and the other neighbouring basement sources arises. 

Východoslovenskou regionálni magnetickou anomálii 
mezi Slanskými vrchy a hranici s SSSR odhalil počátkem 
60. let Man (1961). kterýjiž tehdy správne hledaljejí púvod 
v horninách pŕedterciérniho podloží pánve. Pak pntahova

la pozornost rady interpretátorú. Pripomeňme z nich ales

poň Pospí.šila (1980). který pri interpretaci tíhového pole 
zde vystoupil s možností diapiru plášťových hmôt. s nimiž 
dáva dosouvislosti jak magnetické horniny v podloží pánve 
v hloubce od 6 do II km. tak i miocenní vulkanismus 
oblasti. Tomek (1981) pfišel s námétem príslušnosti magne

tického zdroje k zempliniku nebo jeho podloží, kterým 
múze být severoevropská platforma. 

Naposledy se podrobnéji anomálnim magnetickým po

lent východoslovenské nížiny zabýva! Gnojek (1987). které

ho pŕimélv k reinterpretaci výsledky vrtu Zbudza1. jenž 
jako prvý objevil v. od Slaaských vrchu silné magnetický 
serpentinizovaný pyroxenil (Magyar ct al.. 1986) v pŕedter

ciérnim podloží v hloubce 2 730 až 2 900 m, jakož i názory 
Moŕkovského a Čverčka (1986) na né. Výsledkem Gnojko

vy kvantitatívni interpretace jsou dva modely ŕešení vztahu 
zdejšich dvou dilčich anomálii, t. j . zbudzanské (s mélčím 
zdrojem zastiženým vrtem a sečovecké (s hlubším zdrojem 
dosud vrtné nedostiženým). Obé modelová ŕešení jsou 
zfetelné tektonický štylizovaná s ohledem na nejvýraznéjší 
dosud známe disjunktivní fenomény v tomto územi. Tato 
interpretace byla provedena v rovine vertikálního fezu 
podel 37 km dlouhého profilu mezi jv. okrajem Trebišova 
(J.IZ) a jv. okrajem Humenného (SSV). Interpretace se však 
príliš nezabývala otázkou plošného rozšírení zdroje, kterč je 
ve včišiné zatímních map a schémat oblasti uvádéno ve 
1 ílové pojeti. t.j. jako eliptický útvar s delší osou približné 
mezi Sečovcemi a Pavlovcemi n. U. (Pospišil a Filo. 1977). 

Netradiční pohled na územní rozšírení podložnťho zdroje 
východoslovenské magnetické anomálie pŕineslo štúdium 
nové vyhotovených odvozených aeromagnetických map. 
Na mapách analytického pokračovaní pole do vyšších 
úrovní — 300 m. 600 m a I 000 m nad terénem — se totiž 
postupné vytrácejí severní záporná minima výrazných mag
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Obr. 1. Predpokladané plošné rozšírení podložních magnetických 
zdroju na jv. Slovensku. 1 — kontúra pŕedterciérníchútvaru na 
povrchu. 2 — kontúra ncovulkanitu na povrchu. 3 — zdroj magne
tických anomálií v pfedterciérním podloží: (T) — zdroj komáro
vecké anomálie (ultrabazika ve vrtu Ko1). (f) — zdrojsečovecké 
časti východoslovenské anomálie (vrtnč neovéfen). © — zdroj 
velkokapušanské časti východoslovenské anomálie (vrtné neové
fen). © — zdroj zbudzanské anomálie (ultrabazika ve vrtu Zbu
dza1. © — zdroj bzenovské anomálie (vrtné neovéfen); 4 — 
zlomy. 
Fig. 1. Assumed arcal extent of the basement magnetic sources in 
the SE of Slovakia. 1 — outcropping preTcrtiary basement. 
2 — outcropping neovolcanics. 3 — basement magnetic sources: 
© — the Komárovce basement source (ultrabasic body proved bv 
the borehole Ko1). © — the Sečovce part of the Fast Slovakian 
basement source (so far not proved bv drilling). © — the Veľké 
Kapušany part of the East Slovakian basement source (so far not 
proved by drilling). (4) — the Zbudza basement source (ultrabasic 
bodv proved bv the borehole Zbudza1). © — the Bzcnov base
ment source (so far not proved by drilling): 4 — faults. 

netickveh anomálií vulkánu Bogota. Hradisko i Bradlo. 
zachovávaji až zesiluji se kladné časti jejich anomálii 
a naznačuje se souvislost podložní anomálie sečovecké 
s anomálnim polem j . časti vulkanitu Slanskveh vrchu. 
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Hypotéza pŕedpokládající pokračovaní podložního 
zdroje pod j . část vulkanitú Slanského pohorí byla proto 
testovaná výpočte m účinku subhorizontálního. 1 km moc

ného telesa o susceptibilité 50 000 . 10"6 j . SI v hloubce 
5 až 6 km.* Bylo zjišténo. že takovčto teleso vyvolá 
kladnou anomálii AT 30 až 50 nT (50 nT v blízkosti své 
j . hrany). Tato anomální hodnota pak múze pfedstavovat 
regionálni složku pole. která v j . časti Slanských vrchu 
zveda anomální účinky vulkánu do vyšších kladných 
hodnôt a potlačuje velikost jejich severních pólu (miním). 

Vzhledem k vysokému zastíracímu magnetickému 
účinku vulkanitú nemáme zatím presnejší predstavu 
o prostorové pozici podložního zdroje pod vulkanity. 
Nacházíli se však v menších hloubkách než 5 km. což 
není vyloučeno zejména v jz. částech území, a máli 
pritom nižší prúmérnou susceptibilitu. zúslane jeho úči

nek velmi podobný zde uvažované amplitude 30 až 50 nT. 
Nové predpokladané plošné rozšírení subhorizontální

ho. 1 km (i vice) mocného zdroje bázického, místy až 
ultrabazíckého charakteru na jv. Slovensku znázorňuje 
obr. 1. Z nej vyplýva, že tento podložní zdroj je pravdepo

dobné uložen pod j . častí vulkánu Slrechový vrch a dále 
pod vulkány Bogota. Hradisko í Bradlo. Na z. okraji 
vulkánu Bradlo (v okolí obce Zdaňa) se pak dostáva do 
značné blízkosti zdroje tzv. komárovecké magnetické 

* Magnetickým modelovaním podložního zdroje podel profilu 
Trebišov —Humenné s mirne sníženou prúmérnou magnetickou 
susceptíbilitou pyroxenítu z vrtu Zbudza1. t.j. 100 000 . 10~fij.SI. 
bylo ziskáno vyhovující fešení. které naznačuje podložní zdroj 
jako téméŕ horizontálni teleso v hloubkovém intervalu 6 až 
7 (7.5) km. 

anomálie, overené vrtem Ko1 jz. od Košíc, který 
v prostoru obce Sena ukončujeme na jz.sv. tektonické 
linii. Není dosud známo, do jaké míry a čím vším spolu 
souvisí zdroj anomálie komárovecké se zdrojem sečovec

ké a veľkokapušanské časti východoslovenské podložní 
magnetické anomálie. 
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