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reached in the Krásna KS-7 well (UNIGĽO s.Ľ. Gas Program

me). The other group represents the potential harrier structures 
at the western margin of the earbonate shelf, in the seismic 
profiles 5/83. 5/84. and 6/84 (Figs. 24). The both of the promi

sing phaenomena. one of the rearside, the second of the basin

side of the carbonate shelf, would be examined by the seismic 
and core studies processed in the profile network. Only through 
this stated methods we can prove and/or refuse the prospect of 
the reservoir fields with the sufficient reliabilitv. 

ZO Ž I V O T A SGS 

D P l á š t e n k a : Dynamické aspektt tektonického \Vvoja intrakonti

nentálnvch mobilnvch i.im (centrálne Západné Karpatv ako príklad) 
(Bratislava 9. 11. 1989) 

V posledných rokoch sa objavilo množstvo prác. ktoré z rôz

nych pohľadov rekonštruujú paleotektonický vývoj Západných 
Karpát a ich okolia od mezozoika dodnes. Všetky tieto rekon

štrukcie sú kinematické (t. j . riešia históriu pohybu) a väčšinou 
postrádajú tretí (vertikálny) rozmer, ktorý je však nevyhnutný 
na posúdenie prejavov kôry a celej litosféry v procese tektogené

zy mobilných zón. Práve vertikálny rozmer umožňuje nahliad

nuť do dynamiky (t. j . do príčin pohybu) podkórových proce

sov, ktoré vedú k rozsiahlym deformáciám zemskej kôry v oro

génnvch zónach a ktorých horninový záznam (látkový a štruk

túrny) nám umožňuje tieto procesy aj spätne dešifrovať. 
Základnými parametrami pri deformácii geologických telies 

sú reologické vlastnosti horninového média a charakter napäťo

vého poľa. Reológia litosféry je známa len v hrubých rysoch, 
existuje však zásadný rozdiel medzi litosférou kontinentálnou 
a oceánskou. Kontinentálna litosféra pozostáva z kôry bohatej 
na kremeň a z plášťovej časti bohatej na olivín. Tieto minerály 
určujú reologické prejavy celej litosféry. ktorá sa potom skladá 
z rigidnej vrchnej kôry. duktilnej spodnej kórv a z rigidného 
vrchného plášťa. To je tzv. sendvičovv model kontinentálnej 
litosféry. v ktorom na úrovni spodnej kôry (hlavne Moho) 
existuje výrazná zóna odlepenia. umožňujúca nezávislé defor

mácie kôry a plášťovej časti kontinentálnej litosféry. Naproti 
tomu oceánska litosféra sa celá riadi reológiou olívínu a skladá 
sa len z jednej rigidnej vrstvy, ktorej hrúbka závisí od jej veku. 

Napäťové polia v litosfčre sú produkované rôznymi tektonic

kými silami. V poslednom čase sa upúšťa od klasickej predstav v 
o konvekčnom prúdení v plášti ako o priamom hnacom motore 
pohybu platní a za hlavné riadiace sily sa pokladá tlak zo svahov 
stredooceánskych chrbtov. ..nasávanie" trenča a predovšetkým 
ťah dosky. t. j . negatívna vzplývavosť ťažšej oceánskej litosféry 
(a prípadne aj vrchnoplášťovcj časti kontinentálnej litosféry) 
gravitačné klesajúcej do natavenej astenosféry. Iné sily (napr. 
vlečenie na báze platní, kolízny odpor, viskózny odpor plášta 
a pod.) sú silami, ktoré pohyb platní brzdia a za rôznych konfi

gurácií platňových interakcií majú rôzne veľkosti a paleotekto

nický význam. 
Ak prijmeme predstavu o tahu dosky ako o hlavnej sile gene

rujúcej štruktúrotvorné napäťové polia v litosfére. budú mat 
tieto polia odlišné vlastnosti v spodnej (ťahanej) a vrchnej (ko

líznej) platni. Dôsledkom vlastností napäťového póla (pozície 
hlavných kompresívnych napätí a ich veľkostí v kôre najmä 
vrchnej) sú rôzne tektonické režimy, ktoré sú v orogénnych pás

mach kolízneho typu zákonite priestorovo i časovo usporiadané. 
Pre spodnú platňu je typický extenzný tektonický režim spôso

bený plným prenosom sily ťahu dosky na priľahlú platňu. Exten

zný režim vedie v kontinentálnej litosfére k postupnému stenčo

vaniu kôry. založeniu prevažne asymetrických riftových štruktúr 
a vo finálnej fáze aj k termálnej subsidencii kontinentálnej litos

féry. resp. k založeniu zóny s novovznikajúcou oceánskou litos

férou. 
Kompresný tektonický režim vyvolaný kolíznym odporom 

vrchnej platne je charakteristický pre frontálny orogénny klin 
vrchnej platne, ktorý je budovaný skrátenými komplexmi 
vrchnej platne, akretovanými vztlakovými kôrovými elementá

rni spodnej platne, na špičke akrečnou prizmou sedimentov od

lúčených od spodnej platne a v predpolí ..thinskinned" vrásovo

prešrnykovými pásmami pokryvu spodnej platne. Celý kompres

ný klin má vonkajšiu vergenciu. v tyle s príkrovovou stavbou 
a popríkrovovými lineárnymi makrovrásami a prešmykovými 
zónami. 

Transpresný režim plynulé nadväzuje na kompresný, pôsobí 
v oblastiach s tektonicky najzhrubnutejšou. chladnúcou kôrou 
v topografickej a napäťovej osi orogénu. kde je ďalšie skrátenie 
možné už len bočným únikom na systémoch šikmých prcšmvkov 
a bočných posunov. Smerom do zázemia od napäťovej osi majú 
štruktúry v závislosti od gradientov napätia spätnú vergenciu. 
Transtcnzný režim v tyle celého orogénu sa uplatní vtedy, keď 
celková konfigurácia kolidujúcich platní umožní rozsiahly bočný 
únik elementov vrchnej platne z kolíznej zóny. Charakteristic

kými štruktúrami sú tu transtenzné bočné a šikmé posuny spre

vádzané poklesmi v negatívnych ..flower" štruktúrach a ..pull

apart" panvách. 
Všetky uvedené tektonické režimy môžu byť súčasným výsled

kom pôsobenia jedinej subdukčnej zóny a v kolíznych orogén

nych pásmach sa v uvedenom slede striedajú podľa zákonitostí 
orogenetíckej polarity. Takýto model možno aplikovať i na Zá

padné Karpaty, predovšetkým na ich centrálnu časť (tatrikum. 
veporikum. gemerikum). kde predpokladáme, že pôvodná jux

tapozícia izopických zón nebola pokompresnými lalerálnvmi po

rubmi výraznejšie modifikovaná. Extenzný režim má počiatky 
v normálnej kontinentálnej kôre tatrika a veporika v spodnej 
jure dezintegráciou triasovej karbonátovej plošiny a trval až do 
nástupu kompresných udalostí, ktoré ďaleko na juhu (meliali

kum) začali už vo vrchnej jure. ale v tatriku až v turóne. Exten

zný režim indikuje pozíciu na spodnej platni, ktorej ťah obstará

vala subdukčná zóna na južnej strane oceánskej panvy situova

nej na juh od meliatika. Kompresný režim má výraznú vonkajšiu 
polaritu, kde sa v čele vrchnej platne postupne akretovali vztla

kové elementy spodnej platne (gemerikum. veporikum. tatri

kum) spolu so sedimentárnou výplňou extrémne skrátených zón 
s tenkou kôrou (napr. krížňanský príkrov). Plášťová časť litosfé

ry spodnej platne bola pritom od kôry odlučovaná a naďalej 
pohlcovaná v subdukčnej zóne. ktorá postupovala k vonkajšku. 
ale v predpolí orogénu stále vyvolávala extenziu. Pásmo tran

spresného režimu takisto postupovalo k vonkajšku a napr. 
v strednej kriede bolo na úrovni južného veporika a vo vrchnej 
kriede severného tatrika. 

V detaile možno striedanie tektonických režimov dokumento

vať na príklade Malých Karpát. Extenzný režim v tatriku sa 
začal prejavovať v spodnom liase a trval až do cenomanu (okolo 
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sú známe v analogických ložiskových oblastiach vo svete. 
Ich vyhľadávaniu a presnejšej identifikácii už zistených 
minerálov budeme venovať pozornosť v ďalšej etape výsku

mov tak. aby sa mohol namodelovať proces formovania 
mineralizácie počas hydrotermálnej aktivity vývoja kalde

rového komplexu Kremnických hôr. 
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100 Ma). Možno tiež vyčlenil jeho čiastkové štádiá počiatočného 
riftingu (spodný Has), areálovej extenzie (toark  barém) s viace

rými tenznými impulzmi a štádium predkompresnej termálnej 
a neskôr flexúrncj subsidencie (apt  cenoman). Kompresný 
režim (pravdepodobne turón) je charakterizovaný štruktúrnou 
paragenézou prvého alpínskcho deformačného štádia AD : . ttans

presný režim (AD.) trval od vrchnej kriedy do spodného miocé

nu a nakoniec transtenzný režim sa začal v strednom bádene 
a jeho slabé prejavy trvajú pravdepodobne dodnes. 

M. N e m č o k : Štruktúrny výskum flyšových a bradlových suk

cesií údolia rieky Vláry v širokom okolí Nemšovej (Bratislava 
9. 11. 1989) 

V prednáške autor podal obraz o časovej súslednosti pohybov 
oblasti zachytenej mapovým listom 35211 (Ncmšová) v bradlo

vých a flyšových sukcesiách. Na základe analýzy zrkadiel, vrás. 
prípadne stylolitov vyčleňuje prvú a druhú fázu s hlavnou kom

presnou zložkou napätia v smere SZJV a SVJZ. ktoré pôsobili 
v rozmedzí spodný kampán  paleocén. Obe mali násunový cha

rakter, avšak prvá je doložená len niekoľkými indíciami. 
Práca dokladá tretiu a štvrtú pohybovú periódu v popaleocén

nom období, ktorých hlavná kompresná zložka napätia mala 
smer SZJV a SVJZ. Sú datované len na základe porovnania 
so štruktúrnymi meraniami v susedných neogénnych sukcesiách. 
Tretia vytvorila násunovú stavbu pri pohybe k SZ. ktorá sa 
skomplikovala pri spätných pohyboch a následných horizontál

nych posunoch. Účinkovala v spodnom miocéne. Švrtá fáza. 
bádenská. postihla len niektoré lokality šikmými horizontálnymi 
posunmi. 

J. Hok: Geológia a tektonika kryštalinika Hodrušskoštiavnkké

ho hrastu (Bratislava 9. 11. 1989) 

Kryštalinikum hodrušskoštiavnického hrastu vystupuje 
z podložia neovulkanitov v Štiavnických vrchoch medzi Sklený

mi Teplicami. Vyhňami a Hodrušou. Najkompletnejší profil je 
odkrytý východne od Vyhní na južnom úpätí Zlatého vrchu. 
Nachádzajú sa tu kryštalické bridlice a kataklasticky postihnuté 
granitoídy známe ako vyhnianska drvená žula. Horniny hodruš

skoštiavnického hrastu sú najpravdepodobnejšie pokračovaním 
vcporickčho kryštalinika. 

Kryštalické bridlice predstavujú polymetamorfované horniny. 
Najspodnejším členom sú stromatitické a ncbulitické migmatity. 
Vznikli kontaktnou metamorfózou spôsobenou intrúziou ter

cičrneho granodioritu a sú vyvinuté v jeho bezprostrednom nad

loží. Migmatity pozvoľne prechádzajú do diaftorizovaných para

rúl typu svorov až fylonitov. Najvrchnejším členom sú retro

grádne metamorfované horniny typu zelených bridlíc. Pôvodne 
mali tieto horniny charakter amfibolitov. resp. amfibolických 
nil. Nad horninovým súborom kryštalických bridlíc je v tekto

nickej pozícii vyhnianska drvená žula a mezozoické sekvencie. 
Štruktúrnej analýze boli podrobené plochy fóliách' a lineácie 

indikujúce pohyb horninového materiálu. Z výsledkov vyplýva. 
že vyhnianska drvená žula spolu s mezozoickými sekvenciami 
bola v alpínskej tektonickometamorfnej etape presunutá na 
komplex kryštalických bridlíc v smere zo SV. resp. VSV na JZ. 
resp. ZJZ. 

Smer presunu je netypický pre tektoniku Západných Karpát. 
Spomenuté vektory tektonického transportu sú však dnes známe 
aj z iných oblastí kryštalinika. ale aj mezozoika centrálnych Zá

padných Karpát. Bude preto nanajvýš zaujímavé objasňovať 
tento fenomén. 

V B e z á k : Súčasné problémy analýzy tektonického vývoja zá

padnej časti Nízkych Tatier (Bratislava 9. 11. 1989) 

Riešenie problematiky tektonického vývoja Nízkych Tatier 
súvisí so štúdiom celého kryštalinika tatrovcporika. Z tohto dô

vodu boli v prednáške zhrnuté najnovšie údaje o geologickej 
stavbe, petrológii. stratigrafii a geochronológii. Výsledky všet

kých týchto vedných disciplín sú pre tektonickú analýzu v kryš

taliniku rovnako dôležité ako výsledky štruktúrnej geológie 
a všetky musia byť posudzované komplexne, i keď v niektorých 
prípadoch sú medzi nimi určité protirečenia 

Rozoberala sa problematika migmatitov (hlavne ich zonálnos

ti vo vztahu k plutónu). nepravidelného vývoja hybridnej (kon

taktnej) zóny a tiež problém ich predalpínskej pozície. Táto 
otázka súvisí s určením sukcesie jednotlivých štruktúr, pretože 
dnešná stavba je výsledkom kombinácie hcrcýnskych a alpín

skych tektonických procesov. Územie je rozbité na niekoľko 
blokov s odlišnou stavbou a rôznou geometriou štruktúr (štruk

túry s vergenciou na S i na J. ploché štruktúry). Variabilita 
štruktúr je daná aj rôznou úrovňou zrezu jednotlivých segmen

tov, zapríčinenou najmladšími vertikálnymi pohybmi. 
Pre tektonickú analýzu tohto územia sú dalej významné naj

novšie určenia hercýnskeho veku niektorých nízkoteplotných žíl 
so scheelitom a ich vzťah k najmladším fázam magmatizmu (Icu

kogranity Kotlísk. pegmatity. aplity) a k nízkoteplotnej meta

morfóze zaklincných útržkov metasedimentov spodného paleo

zoika. Oba fenomény sa vyskytujú v prostredí vysokometamor

fovaných migmatitov a túto disproporciu v PT podmienkach by 
bolo možné vysvetliť aj ..efektom soklu" (odlišná reakcia starého 
fundamentu a jeho sedimentárneho obalu na hercynske tekto

nickometamorfné procesy). 


