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Application of the gravimetry survey for identification of the basement carboniferous complexes in the salt water geological 
formations of the East Slovakia Neogen 

Surrounding of the Sobrance spa the detail gravity survey has been realized for the verifying of the earlier results gained on the bases 
of the Vertical electrical soundings (VES). Intensive fracturing of Mesozoic complex, high mineralization of the ground water, and adverse 
clay development of sediments strongly influenced results and trustfulness of geoelectric  measurements in modification of VES. On the 
base of these observations there is not possible practically to distinguish environment with clay development from the strongly tectonically 
faulted calcareous-dolomite breccias with the water mineralization larger as 11000 mg/l. Therefore the hydro-geophysical survey has been 
supplied by the gravity survey. The detail gravity survey enables to determine areas with supposed uplifted blocks of Mesozoic basement
and reasonable tectonic boundaries. The complex interpretation of the former geoelectric results with the new results of the gravity survey 
contributed to determination and distinguishing of the qualitative character of Mesozoic basement. 

Abstrakt 
Detailní tíhová m��ení v okolí lázní Sobrance byla uskute�n�na pro ov��ení d�íve realizovaných geoelektrických prací v modifikaci 

VES. Zna�ná porušenost a vysoká mineralizace spodních vod, nep�íznivý jílovitý vývoj sediment� ovlivnily výsledky a d�v�ryhodnost
interpretace geoelektrických m��ení v modifikaci VES. Z odporových m��ení není prakticky možné odlišit prost�edí s jílovitým vývojem od 
prost�edí siln� tektonicky postižených vápenato-dolomitických brekcií s celkovou mineralizací vody p�es 11 000 mg/l. Proto byl hydro-
geofyzikální pr�zkum dopln�n o detailní tíhová m��ení (cca 1150 bod�).

Detailní tíhová m��ení umožnila vymezit oblasti s p�edpokládanými výzdvihy mezozoického podloží i významná tektonická 
rozhraní. Komplexní interpretace výsledk� tíhových m��ení s výsledky d�íve provedených geoelektrických m��ení p�isp�la i k vymezení 
a rozlišení kvalitativního charakteru mezozoického podloží.
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1. ÚVOD 
Detailní tíhová m��ení byla provedená za ú�elem zp�esn�ní výsledk� geoelektrických m��ení v lokalit� lázn� Sobrance (Obr. 1). 

Návaznost m��ení na d�íve provedené geoelektrické práce v modifikaci VES m�la p�isp�t k ov��ení mocnosti neogénu a mapovat p�edterci-
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erní podloží, které v této �ásti transkarpatské deprese tvo�í
mezozoické karbonáty, náležící k tzv. mezozoiku Humenských 
vrch� (križ�anský p�íkrov – Mahe�, 1986). Zna�ná porušenost 
a vysoká mineralizace spodní vody, nep�íznivý jílovitý vývoj 
sediment� ovlivnily výsledky a d�v�ryhodnost nejednozna�né
interpretace nam��ených k�ivek VES. Z odporových m��ení
nebylo prakticky možné odlišit prost�edí s jílovitým vývojem od 
prost�edí siln� tektonicky rozrušených vápenato-dolomitických 
brekcií s celkovou mineralizací vody p�es 11 000 mg/l (Obr. 2 – 
Valušiaková, 1978). Proto byl geofyzikální pr�zkum rozší�en
o detailní tíhová m��ení s krokem 50 m p�ímo v míst� lázní 
Sobrance resp. 100 m v jejich širším okolí (Pospíšil, 1981). 

Obr. 1: Situace zkoumané oblasti v okolí lázní Sobrance, s vyzna- 
    ením pr�b�hu seismických reflexních profil� 567/80,
        567A/80 a 540/76 (Geofyzika, a.s., Brno Nafta  Gbely, a.s.)

�

Detailní tíhová m��ení m�la v té dob� za úkol vy�lenit oblasti 
s p�edpokládanými výzdvihy mezozoického podloží. P�edpokládalo se, že 
tento požadavek bude spln�n za p�edpokladu, že mezozoické podloží v této 
oblasti bude budované p�evážn� ve vápencovém, resp. dolomitickém vývoji. 
Pro vymezení tektonických zón (linií) se využily výsledky tíhových m��ení 
v kombinaci s výsledky interpretace d�íve provedených geoelektrických 
m��ení (Valušiaková, 1976, 1978). Interpretace byla v té dob� provedena 
modelováním pomocí Gamburcevovy paletky a byla kontrolovaná výpo�tem 
p�ímé úlohy pomocí ú�ink� hranol�.

Obr. 2: Výsledky geoelektrických m��ení  v modi-
     fikaci VES na profilu V (Valu iaková,
     1978). Situace profilu je na obrázku 3.

š

V letech 2005 – 2007 bylo území transkarpatské deprese hodnoceno 
z hlediska výskytu uhlovodík� na základ� neseismických metod (Mikuška et 
al., 2006). V rámci reinterpretace tíhových dat v okolí seismického profilu 
567A/80 byla provedena i revize interpretace detailních dat v okolí lázní 
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Sobrance. Potvrdilo se, že �asto v sou�asnosti opomíjené archivní výsledky mohou 
mít i v sou�asnosti odpovídající hodnotu, zvlášt� když jsou založeny na velmi 
detailních m��eních. Uvedené výsledky interpretace tíhových dat, které v  dob�
realizace podléhaly utajení a nemohly být publikovány, uvádíme jako p�íklad dalšího 
možného využití p�i �ešení málo prozkoumané �ásti neogenní cho�kovské deprese.

2. GEOFYZIKÁLNÍ PROZKOUMANOST 
P�i �ešení stavby p�edtercierního podloží v oblasti lázní Sobrance (Obr. 1) byl 

využívaný p�evážn� komplex geofyzikálních metod. Už v roku 1971 – 1972 se 
provedla geoelektrická m��ení VES (Zav�elová a Mo�kovský, 1972) na n�kolika
profilech v podvihorlatské oblasti – cho�kovské depresi. 

Tyto výsledky nejen poskytly d�1ežité informace o p�edtercierním podloží 
v této oblasti, ale i o samotné neogenní výplni. Nedostatkem t�chto m��ení byla velká 
vzájemná vzdálenost jednotlivých profil� od sebe.

Následná geoelektrická m��ení v této oblasti uskute�nila A. Valušiaková 
(1976), p�i�emž tato m��ení byla znovu reinterpretovaná v r. 1978 (Valušiaková, 
1978). Geolektrické m��ení bylo provedeno odporovou metodou v modifikaci VES 
(Obr. 2), s max. rozestupem proudových elektrod AB = 2000 m, v systému paralelních 
profil�. Výsledky interpretace byly zobrazené do geoelektrických �ez� s geologickým 
výkladem. Byla sestrojená mapa mocností sedimentární výpln� a strukturn�-
tektonické schéma (Obr. 3).

Z dalších m��ení, která byla v této oblasti realizovaná, jsou tíhová m��ení 
v m��ítku 1 : 25 000 (Blížkovský a Kocák, 1961; Pospíšil, 1977). Výsledky t�chto

m��ení ukázaly, že "sobranecká kra“ se projevuje v tíhovém poli jako pozitivní tíhová struktura. Do oblasti lázní Sobrance �áste�n�
zasahují i letecká m��ení realizovaná pro mapování vulkanických masív� Vihorlatu a Popri�ného (Beneš, 1972; Gnojek – Janák, 1986). 
V dané oblasti se nachází i dva reflexní seismické profily (Obr. 1) 

Obr. 3: Interpretovaná mapa mocností 
    tární výpln� a strukturn�-tektonické 
         schéma podle metody VES 
             1978).

sedimen- 

(Valu iaková,š

3. STRU�NÁ GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 
Podél severního okraje východoslovenského neogénu vystupují mezozoické komplexy, které jsou dob�e odkryté, hlavn� v oblasti 

Humenských vrch�. Jde o detriticko-karbonátická souvrství v rozsahu trias až neokom. V nejv�tším rozsahu byl tento mezozoický komplex 
zachycený �adou vrt� v podvihorlatské oblasti, kde se nachází relativn� nejblíže k povrchu. Jde hlavn� o mezozoikum navrtané v oblasti 
uhelného ložiska Hnojné. Litologicky jde o tmavošedé vápence, prostoupené polohami sv�tlešedých dolomitických vápenc�. Podobný 
vývoj mezozoika je i v podloží pliocénu v oblasti Sejkov – Vyšné Nemecké (Rudinec, 1969). Vrtem Lú�ky-V bylo p�ed-neogenní podloží 
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zachycené v intervale 497–549 m. Litologicky jde 
o žlutohn�dé vápence s dolomiticko-jílovitou p�ím�sí,
které sm�rem do podloží p�echází v tmavošedý, místy 
hn�došedý dolomitický vápenec, siln� jílovitý. 
Statigraficky se toto souvrství za�azuje též 
k mezozoiku Humenských vrch�, podobn� jako na 
vrtu Bežovce-XV (Rudinec, 1969), který v hloubce 
500 m zachytil bílo-šedý dolomitický vápenec. Tento 
typ mezozoika byl zachycený i vrtem Jovsa-l na 
jižním úpatí Vihorlatu. Krom� mezozoika byl 
v podvihorlatské oblasti pod neogenní výplní 
zachycený i centrálnokarpatský paleogén (Brod�an
a kol., 1959). Litologicky je toto souvrství budované 
st�edn� až hrubozrnným pískovcem a slepencem. 

Paleogén byl zachycený i na SV úpatí poho�í
Popri�ný vrtem Boro�a-2 (Gašparíková – Slávik, in 
Slávik, 1974) v intervale 191–200 m, který p�i�adili 
rovn�ž k centráln�-karpatskému paleogénu.

Vrtním pr�zkumem p�ímo na lokalit� lázní 
Sobrance bylo vrtem TMS-l  (485–827 m) TMS-2 
(62–120 m) a TMS-3 (86–125 m) zjišt�né souvrství s 
dolomiticko-vápencovou brekcií, siln� tektonicky 
porušenou, ojedin�le s polohami slínitých vápenc�, které sm�rem do podloží p�echází až do tmavošedého až �erného, kalcifikovaného 
vápence. P�edpokládá se, že toto souvrství, které není statigraficky ur�ené, náleží k podložnímu vývoji mezozoika Humenských vrch�.
Tyto hloubkové relace odpovídají i zjišt�ným tíhovým ú�ink�m nad jednotlivými krami vystupujícího podloží.  

Obr. 4: Geologicko-geofyzikální profil p�es „sobraneckou kru“ (Pospí il, 1983).š

Jednotka Humenských vrch� svojí tektonickou (z�ejm� alochtonní) pozicí p�edstavuje velmi složitou strukturu, jejíž vztah k okolním 
jednotkám dokumentuje regionální profil sestrojený podle výsledk� geofyzikálních m��ení (Obr. 4 – Pospíšil, 1983).

4. TERÉNNÍ PRÁCE 
Zájmová oblast, ve které se provád�l detailní gravimetrický pr�zkum, se nachází na mapovém listu M-34-117-C-b (Cho�kovce).

Detailní tíhový profilový pr�zkum na lokalit� lázn� Sobrance byl provedený následující metodikou. 
Celá oblast byla pokrytá sítí profil� vzdálených od sebe 50 m, p�i�emž krok m��ení byl stejný – 50 m. Pro up�esn�ní celého rozsahu 

eleva�ní struktury bylo území rozší�ené sm�rem na S a SV (Obr. 5). V této �asti, byly profily vzdálené 100 m od sebe a krok m��ení byl 
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100 m. V této síti bylo umíst�no cca 1150 bod�.
Všechna výšková a tíhová m��ení gravimetrických 
bod� byla napojena na body státní sít� s požadovanou 
p�esností a v souladu s platnou instrukcí pro provád�ní
gravimetrických prácí (Blížkovský Ed., 1975). 
Gravimetrické body byly p�ipojené k bodu státní sít�
�. 108 /Kr�ava/. Chyba ve výškovém ur�ení tíhových 
bod� nep�ekro�ila ± 10 cm. St�ední chyba v m��ení
tíže byla nižší jak ± 0,05 mGal. Výpo�et úplných 
Bouguerových anomálií byl uskute�n�ný pro deset 
standardních reduk�ních hustot. 

 Pro vlastní interpretaci byly použité úplné 
Bouguerovy anomálie (ÚBA) – sestavené pro 
reduk�ní hustotu 2670 kgm-3 (Obr. 5).

Jaký význam má zahušt�ní tíhových bod�
m��ení oproti klasickému tíhovému mapování 
v m��ítku 1:25 000, do kterého tato komer�ní data 
nebyla zahrnuta, a která se používají v r�zných
modifikacích i dnes (Kubeš et al., 2005; hustota bod�
4–6 bod�/km2) poskytuje obrázek 6.  Nevýhodou 
takového stavu bylo, že tato data byla d�v�rná, a tím 
i nepublikovatelná. 

Mapa ÚBA byla interpolovaná s krokem 
0,5 mGal. Hodnoty tíhových anomálii ze sousedních 
�ástí území jsme p�evzali z databáze tíhových map SR 
v m��ítku 1 : 25 000 (Geofyzika, a.s. Brno, 1992). 

5. INTERPRETACE TÍHOVÝCH 
M��ENÍ

Výsledkem detailních tíhových m��ení byla 
sestavená mapa úplných Bouguerových anomálii pro reduk�ní hustotu 2670 kgm-3 (dále ÚBA – Obr. 5). Z porovnání s mapami ÚBA 
z roku 1977 a 1981, (Obr. 6), je z�ejmé detailn�jší �len�ní tíhového pole, které výrazn� p�ispívá k  �ešení i tektonických problém� území. 
P�vodní tíhová elevace, která má sm�r SZ-JV a náleží k tzv. jasenovské eleva�ní k�e, se v oblasti lázní Sobrance výrazn� zužuje a rozpadá 

Obr. 5: Detailní tíhová mapa území sestavená pro reduk ní hustotu 2670 kgm ,
            dopln�ná o rozsah detailn� prom��ené oblasti a sondy VES.

� -3
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na n�kolik r�zn� poklesnutých ker. Z tohoto detailního pohledu, který je z�eteln�jší v map� tíhových anomálií s vyšší hustotou bod�, je 
patrné výrazné tektonické porušení sobranecké �ásti jasenovské elevace, pro kterou, jak už bylo uvedeno výše, užíváme ozna�ení –
„sobranecká kra“. 

Obr. 6:   Srovnání map tíhových anomálií sestavených pro stejné reduk ní hustoty (2670 kgm ), ale s rozdílnou
       hustotou bod� (Pospí il, 1983). Vlevo  m��ení v rámci základního mapování v m��ítku 1:25 000
     (Pospí il, 1977) a vpravo dopln�né detailní tíhové m��ení (Pospí il, 1981), s krokem 50x50m 
              (ji ní segment území) a 100x100m (severní ást území - te kovan�).

�

� �
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V map� ÚBA interpretujeme t�i díl�í elevace, které se projevují p�ibližn� stejným ú�inkem. Pozoruhodný je p�í�ný h�bet sm�ru SV-
JZ, který ze severu i z jihu vymezuje intenzívní gradient, který sv�d�í o zna�ném poklesu p�edterciérního podloží. Jeho pokra�ovaní ve 
sm�ru SV možno sledovat až po Baškovce, kde už vytvá�í jen úzkou protáhlou eleva�ní zónu. P�i korelaci mapy ÚBA s p�vodní
tektonickou mapou (Obr. 3), sestavenou z m��ení VES, se ukazuje zna�ný nesoulad mezi interpretovanými rozhraními a tíhovými 
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gradienty. Lepší shodu, co se tý�e charakteru undulací tíhových anomálií, hlavn�
v oblasti eleva�ní kry mezi obcemi Lázn� Sobrance a Hor�a, je vid�t p�i porovnaní 
s mapou interpretovaných mocností neogenní výpln� (obr. 3). Výrazné disproporce 
se však vyskytují v místech severn� položených tíhových elevací, kde byly 
interpretované nejv�tší mocnosti výpln�.

Obr. 7: Mapa mapy hloubek   
            (Valušiaková, 1976)

�zmin

Porovnání mapy hloubek �zmin (obr. 7) s mapou úplných Bouguerových 
anomálií (ÚBA) ukazuje velmi dobrou korelaci. Všechny t�i tíhové elevace se 
korelují s hloubkovým pr�b�hem vodivé vrstvy. Nesoulad je jen v �ásti mezi 
elevacemi u obcí Hor�a a Ruskovce, kde tíhové pole postupn� klesá. Ukazuje se 
však, že lokální elevace v map� hloubek �zmin odpovídají vlivu vyzdvihnutých 
elevací podloží, spojených s hlavním vymezujícím tektonickým rozhraním.  

6. METODIKA INTERPRETACE TÍHOVÝCH DAT
P�i �ešení strukturn�-tektonických pom�r� zkoumané oblasti byly použity 

výsledky geoelektrických a tíhových m��ení, které jsou vhodné v p�edevším p�i
sledování a rozlišení mineralizovaných karbonátových prost�edí.

Interpretace byla v té dob� provedena modelováním pomocí Gamburcevovy 
paletky a kontrolovaná výpo�tem p�ímé úlohy pomocí ú�ink� hranol�. Tyto, na tu 
dobu pozoruhodná tíhová data a výsledky, byly teprve v letech 2005 – 2007 
reinterpretovány v rámci reinterpretace tíhových dat v okolí seismického profilu 
567A/80. Na základ� toho byla provedena i revize celé stavby v okolí lázní 
Sobrance. Potvrdilo se, že �asto v sou�asnosti opomíjené archivní výsledky mohou 
mít i v sou�asnosti odpovídající hodnotu, zvlášt� když jsou založeny na velmi 
detailních tíhových m��eních.

�ešení geologické stavby pomocí gravimetrie má zna�né omezení. Vyplývá to z nejednozna�ného �ešení obrácené gravimetrické 
úlohy. Pomáháme si r�znými p�edpoklady resp. použitím existujících informací, p�i�emž nám pomáhá skute�nost, že p�ímá gravimetrická 
úloha (ur�ení tíhového ú�inku daného t�lesa) je vždy jednozna�ná. D�ležitým krokem je pak vy�lenit �ešenou anomálii z celkového 
nam��eného pole. Transformovaná pole, která se zpravidla využívají p�i separaci nam��eného pole, využívají rozdílnost frekven�ních
charakteristik jeho jednotlivých složek. V praxi se uvažuje se zkresleními, která p�i transformacích anomálního pole mohou vzniknout jako 
d�sledek malé shody skute�nosti s modelem. Proto se odvozené mapy používají jen z�ídka p�i kvantitativních výpo�tech jako málo p�esné
a �asto zavád�jící. V detailních p�ípadech, kdy je k dispozici dostatek vrt� a známá detailní stavba, jsou odvozené mapy vhodné jen jako 
kvalitativní prost�edek pro posouzení charakteru stavby území, ale mohou v ur�itých p�ípadech p�isp�t k �ešení tektoniky (Horizontální 
gradienty, Linsserova metoda atd.) 
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P�i �ešení obrácené úlohy se 
p�vodn� jsme využily dva klasické 
postupy – aproximace jednoduchými 
t�lesy (hranoly, stupe�) a modelování 
pomocí Gamburcevovy paletky. Nov�,
p�i následném ov��ení pomocí 
modelování se SW nástroji (MODEL 
VISION PRO, GEOMODEL, NOODY), 
se ukázalo se, že pro danou úlohy, 
rychlost a p�esnost byl p�vodní zp�sob
interpretace vhodný a dostate�ný, zvlášt�
se osv�d�ila aproximace jednoduchými 
t�lesy – v našem p�ípad� vertikálními 
hranoly. Tímto jednoduchým t�lesem
bylo možno nahradit kteroukoliv 
geologickou strukturu v této oblasti a tak 
s dostate�nou p�esností ur�it její 
parametry. Nové výsledky a modely 
bylo t�eba �ešit ve variant� 3D úlohy, pro 
kterou jak se ukázalo, chybí dostatek 
p�esných strukturních parametr�.

Dnešní p�ístup k interpretaci 
tíhových profil� je velice snadnou SW 
záležitostí, a je otázkou jen finan�ní dostupnosti, p�itom k prokázání „anomality“, v našem p�ípad� mezozoické kry, mnohdy sta�í kvalitní 
detailní m��ení a snadný odhad podle k�ivkových parametr� jednoduchých t�les (Válek, 1969; Sherif, 1989; Telford et al., 1990, aj.).

Obr. 8: Parametry pou itých model� hranol� a jejich kombinace. Délka u v ech model�
        ve sm�ru Y  = 2000m, diferen ní hustota mezozoických hornin oproti neogenní
             výplni je uva ovaná  = +400kgm  (Uhmann, 1962, Pospí il, 1983). 

ž š

ž š
1,2 �

�� -3

6.1 Vertikální hranol
 Pro výpo�et ú�ink� byl použitý vztah, který vyjad�uje z-složku intenzity gravita�ní síly vyvolanou n-bokým vertikálním hranolem 

kone�né výšky (Smíšek et al., 1970).  
Tímto zp�sobem bylo možné jednotlivé anomální ú�inky karbonátových blok� jednoduše porovnat s ú�inky jednotlivých model�

nebo soustavou n-bokých vertikálních hranol�.
Model hranolu byl s dostate�nou p�esností nejen využitý p�i odhadování hloubky mezozoických ker v oblasti hanušovické elevace 

a Vihorlatu (Filo et al., 1975, Pospíšil, 1983), ale práv� i na „sobranecké k�e“ (Obr. 8). 
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Porovnání geoelektrických �ez� s tíhovými anomáliemi, poskytuje p�edstavu o hloubkových úrovních mezozoického podloží. Na 
obrázku 9 až 14 jsou zobrazené a reinterpretované geoelektrické �ezy s k�ivkami ú�ink� nam��ené tíže a modelu hranol�. Pokud 
p�edpokládáme diferen�ní hustotu mezi neogenní výplní (2300 kgm-3 ) a mezozoickým podložím (2700 kgm-3 ) +300 – 400 kgm-3,

(Uhmann, 1962, Pospíšil, 1983), m�žeme odhadnout relativní hloubky pro jednotlivé �ásti �ez�. Nedostatkem je nespolehlivé ur�ení
hloubkové úrovn� p�edneogenního podloží, které vyplývá z toho, že nejsou vzorky z jader hydrogeologických vrt�  statigraficky ur�ené.

Obr. 9: Aproximace nam��ených tíhových ú ink�
          ú inky hranol�  A a B na profilu V je velmi
                dobrá. Hustotní prost�edí se velmi dob�e odrá í
             v tíhovém ú inku. Výrazné sní ení  odpor� na 
      sondách 125 a 25 (zelen� ozna ené ásti
     mezozoika) signalizuje zna né poru ení
     karbonát� a nasycení mineralizovanými 
                vodami. 
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Obr. 10:   Aproximovaný tíhový ú inek hranolem 
             s vrchní hranou v 500 metrech a spodní
             v hloubce 900 m na profilu VI vyhovuje
      modelu hustotního prost�edí. Rozdíly 
             v tíhových k�ivkách potvrzují nerovnosti 

 podlo í indikovaného v odporo-
                    vém �ezu.

�

             reliéfu ž

P�i ur�ování hloubkové úrovn� interpretovaného hustotního rozhraní jsme se opírali p�edevším o interpretované hloubky a odpory 
z m��ení VES a isoohmické �ezy a v návaznosti na nam��ené tíhové ú�inky a ú�inky model� jsme vymezili p�edpokládané bloky 
mezozoika. Pr�b�h nam��ených odpor� poskytuje objektivn�jší pohled na geologickou stavbu, než samotné interpretované hustotní 
rozhraní, i když je siln� ovlivn�no p�ítomnými mineralizovanými vodami. 
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Ur�ování hloubek na interpretovaných �ezech vycházel tedy pouze z porovnání nam��ené tíhové anomálie s teoretickými ú�inky nad 
hranoly r�zných tvar�, ke kterým byly podle výsledk� VES p�i�azeny hloubky a dané odporové prost�edí. Vypo�ítané teoretické ú�inky
a parametry hranol� jsou zobrazeny na obrázku 8. Následný komentá� zahrnuje výsledky na vybraných profilech, jejichž lokalizace je na 
obrázku 3.

6.2 Profil V (obr. 9) 
Nam��ené tíhové ú�inky se dob�e shodují se sou�tem ú�ink� hranol� A a B, které by m�ly být uložené v blízkosti povrchu a být 

zna�n� porušené. Na tuto skute�nost poukazují hlavn� zjišt�né nízké odpory. V izoohmickém �ezu je vid�t dobrá korelace prost�edí
s relativn� vyššími odpory, s morfologií interpretovaného hustotn� t�žšího podloží. 

6.3 Profil VI (obr. 10)
Zjišt�ný tíhový ú�inek je aproximovaný hranolem s vrchní hranou v 500 m 

a spodní v hloubce 900 m. Drobné rozdíly v levé a pravé �ásti k�ivky odpovídají 
svým pr�b�hem p�evýšením ur�eným podle interpretovaných odpor�. Snížení 
odporu ve spodních �ástech izoohmického �ezu signalizuje výrazné tektonické 
porušení. Velmi nízké odpory poukazují na p�ítomnost mineralizovaného 
prost�edí.

6.4 Profil VII (obr. 11) 
Shoda mezi nam��enou k�ivkou �g a ú�inkem hranolu – A je velmi dobrá, 

hlavn� v levé �asti �ezu, kde poklesnutá kra se nachází v hloubce cca 900 m.
Rozdíly v pravé �asti, poukazují na v�tší hloubkovou úrove� podloží, což je 
v souladu s interpretací VES /600–700 m/. 

6.5 Profil VIII (obr. 12) 
Tém�� dokonalá shoda nam��ené a teoretické k�ivky ve vrchní �ásti �ezu

poukazuje na strmost a intenzitu okrajových zlom�, které shazují podloží 
poklesnutí levé kry až do hloubky okolo 900 m. Navíc, interpretovaná struktura se 
k povrchu zna�n� zužuje a p�ibližuje se velmi blízko k povrchu.  

Stoupání nam��ené k�ivky sm�rem k SV poukazuje na p�ítomnost další 
elevace, avšak daleko menšího rozm�ru. To se projevuje velmi dob�e

v izoohmickém �ezu. Podobn� jako na �ezu VII nep�ítomnost magnetických anomálií sv�d�í ve prosp�ch elevace mezozoického podloží než 
o p�ítomnosti vulkanického komplexu masívu Popri�ného.

Obr. 11:   Dobrá shoda mezi nam��enou k�ivkou g
        a ú inkem hranolu - A na profilu VII,
       i výsledk�m na odporovému
       �ezu. Vysoký odpor a nad ním zvý ený
        tíhový ú inek potvrzují p�ítomnost dal í
                elevace karbonátového podlo í.

�
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6.6 Profil IX (obr. 13) 
Porovnání teoretické a nam��ené k�ivky na tomto

strmé tektonické porušení struktury, které se projevuje i 
odpovídá hloubce okolo 900 m. Zvýšené odpory a i
sedimentární výpln� s vyššími odpory, které se projevuj

s

��enou k�ivkou se 
ilu. V�tší amplituda nam��ené k�ivky ukazuje na 

vystupování mezozoického podloží do úrovn� blízko pod povrchem ��ení VES, 
s odpory od 60 do 400 �m a hloubkami ur�enými podle modelu A ( u.

profilu vyznívá lépe pro levou �ást anomálie. V pravé �ásti se projevuje výrazné, 
nížením odpor� v izoohmickém �ezu. Pokles tíhové anomálie na hodnoty 19 mGal 

nterpretovaná rozhraní z m��ení VES by potom mohla odpovídat i prost�edí 
e na mnoha profilech i na JZ stran� od podložní elevace (profil V, VI, VII, VIII). 
V této �ásti je možno už o�ekávat i komplexy centráln� karpatského paleogénu. 

6.7 Profil X (obr. 14) 
Nejlepší shody, co do tvaru mezi teoretickou a nam

dosáhlo na tomto prof

Obr. 13:  Pom�rn� dobrá shoda tíhových ú ink� na
            profilu IX odrá í pom�ry pozorovatelné na
       odporovém �ezu. Výrazné sní ení odpor�
      lze p�ipisovat i mineralizovaným vodám
                spojených s intenzivní  tektonikou. 

�
ž

ž

Obr. 12: Tém�� dokonalá shoda mezi nam�-
           �enou k�ivkou g a ú inkem hranolu
         typu B na profilu VIII poukazuje na
          strmost a intenzitu okrajových zlom�,
       které shazují podlo í  
           ker a  na hloubky okolo 700 - 900 m.
             P�i em   podlo í se nachází v blízkosti
                 povrchu.

�

ž
ž

ž ž�

�

poklesnutých

. Ur�itá neshoda je mezi interpretovanými hloubkami z m
cca 900 m). Z�ejm� jde o stejný projev jako u p�edešlého profil
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Na p�iložených �ezech a na nich zobrazených interpretovaných 
rozhraních je patrné zna�né tektonické porušení celého území. P�edstavu
o hlavních rozhraních nám poskytly i odvozené mapy (nap�. mapa 
horizontálních gradient�, nebo vertikálních hustotních rozhraní (Pospíšil, 
1981, 1983). 

7. DISKUSE
Cílem p�ísp�vku je prezentovat doposud nepublikované výsledky 

e v siln� mineralizovaném karbonátovém prost�edí 

avimetrická m��ení poskytla nová data pro �ešení strukturn�-tektonické stavby v jižní �ásti „sobranecké kry" (Obr. 16). 
emné korelace a následné analýzy dat se ukázalo, že hlavní úloha, která stála p�ed tíhovým pr�zkumem tj. vysledování ele-

využití gravimetri
a sou�asn� ukázat, že jednoduchý zp�sob interpretace m�že být 
efektivn�jší a z finan�ního hlediska i úsporn�jší. Uvedená data byla 
nedávno reinterpretována pomocí moderního SW – Model VISION Pro 
a NOODY, ale vzhledem k superpozici ú�ink� od r�zných hloubkových 
zdroj� a inverzi tíhového pole v této oblasti (celá pánev je ovlivn�na
pozitivním ú�inkem spodn� korových až pláš	ových hmot – Pospíšil, 
1993), výsledky nebyly adekvátní vynaložené námaze a náklad�m. Jako 
ukázku uvádíme p�íklad 3D �ešení „sobranecké kry“. V daném programu 
se nadefinuje známá stratigrafie bloku do velikosti 7 x 10 km (Obr. 15A), 
nadefinují strukturní prvky (vulkanické t�lesa, tektonické linie podle typu, 
sklonu orientace atd.) a další parametry (nap�. vrty).

Po mnoha iteracích se ukázalo, viz (Obr. 15B), že daný model by 
pot�eboval pracovat s velmi detailní vrstevnatostí, detailn�jšími znalostmi 
hustot

Obr. 14:  Nejlep í shody, co do tvaru mezi teoretickou
             a nam��enou k�ivkou se dosáhlo na profilu X.
         V�t í amplituda nam��ené k�ivky ukazuje 
       vystupování mezozoického podlo í tém�� do
                 úrovn� blízko pod  povrchem.

š

š
ž

na

ních parametr�, ale p�edevším s p�esnými parametry jednotlivých s
sm�r amplituda ohybu podloží, a další), které i dnes nejsou dostate�n� p�esn� známé. Výsledný tíhový ú�inek (lze získat sou�asné i ú�inek 
magnetický) však zdaleka neodpovídá dané nam��ené anomálii (Obr. 15B). 

8. ZÁV�R
Detailní gr

truktur, v�etn� p�edtercierního podloží (typ zlomu, jeho sklon,

Z uvedené vzáj
va�ní
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struktury mezozoického podloží, se poda�ila splnit. Poda�ilo se vy�lenit 3 hlavní morfo-tektonicky výrazné elevace mezi obcemi 
Ruskovce, Baškovce a Hor�a, které ovliv�ují celkový pr�b�h tíhového pole v této oblasti.



Obr. 15: Ukázku p�íkladu 3D �e ení „sobranecké kry“, pomocí SW NOODY. A  Nam��ené tíhové anomálie; nadefinovaná stratigrafie
          území podle okolních vrt�; ur ení strukturních parametr� pro jednotlivé zlomy (sklon, sm�r a typ zlomu), B  výsledný tíhový 
      ú inek modelu dole, sestavený podle tektonického modelu neodpovídá zcela svým ú inkem nam��eným hodnotám. Po
       mnoha iteracích se ukázalo, e daný model by pot�eboval pracovat s velmi detailní vrstevnatostí, detailn�j ími znalostmi
        hustotních parametr�, ale p�edev ím s p�esnými parametry jednotlivých struktur (typ zlomu, jeho sklon a amplituda, sm�r
          a amplituda ohybu podlo í, a dal í), které i dnes nejsou dostate n� p�esn� známé. Výsledný tíhový ú inek (lze získat sou asné
          i ú inek magnetický) má dvojnásobnou amplitudu a výrazn� se na n�m podílí stavba p�edtercierního podlo í, která v ak není
              dostate n� známá v této oblasti transkarpatské deprese
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o
ení možné vylou�it. Proti této p�edstav� však stojí tíhový ú�inek plošn� i sm�rov� svázaný s elevací podloží. 

ásti mezozoického podloží a náhlé hloubkové 
zm�

Je t�eba upozornit, že koncová �ást tíhové elevace u Baškovc�, která se projevuje velmi úzkou tíhovou anomálií, by teoreticky mohla 
dpovídat i pochovaným vulkanickým hmotám z nedalekého vulkanického komplexu Popri�ného; to však bez výsledk� magnetometrie

n
Na základ� porovnání s teoretickými modely, výsledky následné tíhové interpretace na jednotlivých profilech a výsledky VES, jsme 

stanovili relativní hloubkové uložení mezozoického podloží. I když se p�i reinterpretaci nepoda�ilo sestavit odpovídající 3D model 
„sobranecké struktury“, výsledku vrtu TMS 1 potvrdily, výrazné tektonické pohroužení této �

ny se skoky podloží s více jak 500 m. 
Up�esn�ní hloubek je možné po p�esném stratigrafickém ur�ení hranic podloží v provedených vrtoch TMS 1 až 8 p�ípadném

seismickém reflexním pr�zkumu. I p�es tento nedostatek, se domníváme, že se na základ� zpracování detailních tíhových m��ení poda�ilo
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ur�it hlavní rysy tektonické stavby v oblasti lázní 
Sobrance a prokázat, že gravimetrie m�že zásadním 
zp�sobem p�isp�t k rozlišení karbonátového podloží 
v zvláš	 siln� mineralizovaném prost�edí.

Pod�kování 
Autor si dovoluje pod�kovat všem recenzent�m za 

cenné p�ipomínky a rady k úprav� a dopln�ní textu. 

Obr. 16: 	e ení strukturn�-tektonické stavby v ji ní asti „sobranecké kry" 
               na základ� gravimetrie a m��ení VES.
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