
178 Mineralia s/ovaca. 22 (1990) 

du jednoduchého plochého spätného násunu brad
lových kriedovo-paleogénnych a strihovských flyšo
vých fácií na centrálny blok by jeho mezozoický 
substrát pod Cergovom bol v hĺbke 4 700 m. 
maximálne 6 000 m. V pripade vejárovitej stavby 
magurského flyšu a bradlového pásma (porovnaj 
napr. Roth v Oravskej Magure) by však centrálno

karpatský blok upadal k SV pod Čergov pod 
stredným až strmým sklonom do takých hĺbok, 
v ktorých by bol súčasnou našou vrtnou technikou 
sotva dosiahnuteľný. Co sa týka situovania vrtných 

prác. do úvahy prichádza polokno bradlového pás

ma, ktoré vychádza na povrch severne od línie 
násunu magurského flyšu (napr. 12—14 km SZ od 
Olejníkova). 

Tieto pripomienky sú iba malou čiastkou kon

krétnych úvah o povahe styku magurského flyšu. 
bradlového pásma s blokom centrálnych Karpát na 
východnom Slovensku. Dúfam, že príspevok vyvolá 
u autorov hlbší záujem o túto otázku, pretože 
stimuluje vyhľadávanie ropy v jednom z nádejných 
karpatských štruktúrnych pásiem. 
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Diskusný príspevok R. Marschalka odráža podľa 
nás živý záujem o danú problematiku, ktorú sme sa 
nesnažili rozvádzať doširoka, skôr sme chceli pod

nietiť záujem o ňu. 
Chceli by sme upozorniť, že predstava spätného 

násunu bradlového pásma a posúvanie centrálnych 
Karpát nie je nová ani v rámci geologických . ani 
v rámci geofyzikálnych interpretácií. Skôr nám išlo 
o to. aby sme poukázali, že z existujúcich seizmic

kých podkladov sa zdá. že známe rozhranie pale

ogén — mezozoikum južne od bradlového pásma 
možno sledovať ďalej na sever pod povrchové vý

chody bradiel a južnú hranu magurského prikrovu. 
Napriek tomu. že Čergov sa javí ako najatraktív

nejšie roponádejné územie, jeho zložité terénne 
podmienky nedovolili optimálne odmerať seizmické 
profily a zrejme ani v budúcnosti to nebude veľmi 
jednoduché. 

Aj R. Marschalko však považuje Čergov za 
zaujímavý fenomén pre ropnú geológiu. 


