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Pracovný seminár k problémom výskumu nerastných surovín 
v oblasti stredoslovenského neogenného vulkanizmu 

(Počúvadlo, 3- 5 júna 1969) 

V poslednom desatročí, v štúdiu tercierného subsekventného vulkanizmu 

v oblasti stredného a východného Slovenska, sa zaznamenal neobyčajný pro

gres. Základom toho progresu bolo nesporne zostavenie generálnej geologickej 

mapy v M 1 :200 OOO (pod vedením prof. M. Kuthana a širokého kruhu jeho 

spolupracovníkov), v ktorej boli zohľadnené nové vulkanologické koncepcie 

a názory na stavbu týchto území s prínosom celého radu závažných podnetov 

k štúdiám nerastných surovín . 
V nemalej miere k tejto otázke prispeli aj závery výskumu stavby a štruktúr 

hlbokého podložia neovulkanitov (prof . Kuthan, dr. Fusán, kol. pracovníkov 

UUGF Brno - pobočka Bratislava) získané pomocou geofyzikálnych a vrtných 

prác, konfrontované s výt>ledkami základného geologického výskumu a detail

nejšieho mapovania v oblasti s perspektívnymi surovinovými predpokladmi 

(oblasť Banská Stiavnica, Kremnica atď.). 
Nutnosť väzby základného geologického výskumu a ložiskového geologického 

prieskumu i efektívnosť tejto spolupráce je možné ilustrovať na príklade metn

somatického zrudnenia v oblasti Banskej Stiavnice. Posledné závery základ

ného geologického výskumu stavby faciálnych komplexov a štruktúr predviil
kanického podložia (Ing. J. Burian) otvárajú ďalšie perspektívy pre ložiskový 

výskum nových c,blastí rudného revíru. 
Výskum surovinových zásob oblastí terciérneho vulkanizmu vykonávaný 

radom organizácii. (Geologický prieskum, n . p., Spišská Nová Ves, Rudné bane, 

n. p. , Banská Bystrica, Prírodovedecká fakulta UK Bratislav a, Vysoká škola 

ban ská Košice, atď.) priniesol rad pozoruhodných výsledkov. Na tomto mieste 

je treba spomenút ľýznamné zásluhy na objavení a na overovac:ích prácach 

metasomaticlcého zrudnenia v oblasti Banskej Stiavnice (doc. M. Kodera, Ing. 

Michalenko, dr. J. Pástor), s ktorými sa tento rudný revír dostal v rámci 

CSSR na prvé miesto z hľadiska zásob Pb, Zn, Cu zrudnenia. 

S rozširovaním a rastom informácií o nerastných surovinách v ()blastiach 

terciérneho vulkanizmu sa súčasne prejavuje aj vzrastajúca požiadavka nut
nosti konfrontácie výsledkov pracovníkov špecializovaných na ložiskový výs

kum so závermi a výsledkami základného geologického výskumu. resp. sa 

vyslovujú konkrétne požiadav ky na vulkanotektonícké, litofacíáln~, petrogra

ficko-petrologické a vulkanologické štúdie, ktoré môžu mat zásadný vplyv pre 

orientáciu vyhľadávacieho prieskumu jednotlivých oblrtstí. O tejto pažíadavke 

a snahe čo naj-viac prispíet k riešeniu ďalších surovinových perspektív v oblasti 

terciérneho vulkanizmu stredného Slovenska podujal sa raď zainteresovaných 

organizácii (GÚD.Š Bratislava, GP Spišská Nová V es, Rudné bane Banská 

Bystrica, Prírddovedecká fakulta UK Bratislava, Vysoká škola banícka Košice) 

zorganizo'l:af pracovný diskusný seminár v dňoch 3.- 5. júna 1969 na Počúvadle 

pri Banslcej Stiavnici. Náplň seminára· zhrnutie, s konŕrontáciou, poznatkov 

zálcladného gcoiogického prieskumu , aplikovaného výskumu, vyhľadávacieho 

prieskumu a banského overovania nerastných S'urovín. 

Hlavná pozo-rnosť tém diskusných príspevkov sa zameriavala na oblasti, 

ktoré - podľa súčasných poznatkov - sa aj naďalej považujú za najperspekt ív -
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nejšie, t. j. oblasť Hodrušsko-štiavnická, Kremnické pohorie, Nová Baňa - Pu
kanec; prednesené príspevky z ďalších oblastí mali viac-menej informatí'!my 
ráz. 

Tématická škála príspevkov sa pohybovala od regionálneho zamerania 
o stavbe a 1:ulka11otektonických štruktúrach jednotlivých pohorí, k príspevkom 
s litoiogicko-stratigrafickým, rriineralogicko-geochemic1<ým zameraním až 
k príspevkom špecializovaným na problémy mineralizácie a metodiky vyhľa
dávacieho prieskumu jednotlivých typov nerastných surovín. Pozoruhodnúm 
a závažným bol príspevok Ing. Cillíka o ekonomickej efektívnosti geologickéh,1 
prieskumu rudných suroi:ín, v ktorom po národohospodárskej stránke zhod
notil efektívnosť ťr:tžby jednotlivých surovín a poukázal, do akej miery sú 
ekonomické parametre jedným z nutných orientačných kritérií pre vyhľadá
vanie jednotliťých surovín. 

V rámci seminára sa predniesli aj príspevky teoretického zamerania, na-
príkad: paleomagnetický výskum neovulkanických hornín stredného Slovenska , 
(doc. Pašteka), kto-ré znamenajú zásadný prínos k spresneniu sukce.mej škály 
a k predstaťám o stavbe vulkanických problémov vôbec. 

Siroká tematická škála prednesených príspevkov (z ktorých prevažná časť je 
obsahom tejto publikácie) zvolila sa zámerne: získae najširší a najobjektívnejší 
obraz o sta1Je súčasných poznatkov o základnom a tak aj špecializovanom 
výskume a vyhiadávacom príeskume, s cieľom vymedziť najperspektívnejšie 
oblasti a štruktúry i metodiky ich výskumu. 

V nasledujúcich programových seminároch (predpokladá sa jeseň 1970) sa 
navrhuje koncentroval pozornosť najmä na tieto najdôležitejšie a najperspek
tívnejšie oblasti s užším zameraním na problematiku vztahov vulkanických 
a vulkanotektonických štruktúr vzhľadom k zákonitostiam koncentrácie ek'>
nomicky významných rudných a nerudných surovín. 

Z diskusií, v priebehu a v závere seminára, vyplynula všeobecná požiadavka 
užšej koordin.ácie a časovej náväznosti prác základného výskumu s vyhľadá
vacím prieskumom. Tým by ;,a predišlo duplicitám, ktoré sa tak často 
kritizovali. 

Záver se"ninára potvrdil evidentne užitočnosť a efektívnosť takejto spolu
práce pre ďalšie zaistenie surovinových zdrojov v oblasti terciérneho vulka
nizmu stredného Slovenska. 

Závery a doporučenia. ako aj prednesené materiály poslúžia zostaviť kon
krétny program tejto spolupráce, t. j. zostaviť „generálny projekt geologic
kého prieskumu nerastných surovín v oblasti stredoslovenských neovulkanitov" . 

Redakcia 
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MINERALIA SLOVACA ROC. 1., (1969) č. 3.-4. 

Nové poznatky o štruktúre banskoštiavnicko-hodrušského 

rudného obvodu 

LADISLAV ROZLOžNfK 

A b s t r a C t. 

L' article apporte quelques nouvelles connaissances sur Ie dévelopement des 

structures de la zone minéralisée de Banská Štiavnica. et de celle de Hodruša et 

íl présente de nouvelles vues sur les facteurs de la localisation des. filons de, mi

nerai complexe Iiés a la période finale du volcanisme néogéne. D' apres le ca

ractere tectono-morphologique, l' auteur divise ces stru-::tures en 3 groupes: 

1. affaissement5 remarquables aux amplitudes de quelques cents mÍ!!tres de longueur, 

2. petites failles associées aw groupe précédent, 3. zones fissurées a la genese non 

tout a fait claire ä présent. Puis ľ auieur décrit les stades tec:tcmiques plus remar

quables qui se déroulerent dans cette région avant la naissance des structures nro

pres a la locali&ation des minerais, tels que: stade crétacé supérieur, stade de · ba

natite, lesquels se déroulerent avant ľ activité volcanique néogene et stade de 

clacite qui se pas!'a au cours de ľ activité volcanique. L ' auteur prouve que lá 

m aniere de la formation des structures cítées plus haut étaít influencée surtout 

par un grand corps elliptioue de granodíorite - diorite lequel au cours de ľ acti

viié néovolcaníque passa par, deux stades de soulcvement: Ie premieť soulevement 

donna naissance aux corps de dacite, le second, influencé par les forccs régionales, 

produisit la structure en horst dcmt les éléments les plus importants sont les failles 

minéralisées . Quant a la structure des filons métallifeľes, elle est produite par Ia 

combinaison des failJes orientées vers N - S, et de ť infl uence des stn1ctures prove

nant des stades précédents. En conclusi,on, ľ auteur mets en évidenc.:e quelques 

prnblemes de Ja disposition wnale de minerais paragenétiques par rapport au 

régime tectonique. 

Počiatky vývoja poznatkov o štruktúrnej povahe rudných žíl v bansko-štiavnicko

hodrušsk.om rudnom obvode, sú spojené s prácou LIPOLDA (18~7), ktorý prvý 

spoznal, že pôvodne ide o zlomy, zdôrazňujúc ich spätosť s dajkami daciiov. SZA

BÓ (1891) dokazuje, že rudné žily Banskej Stiavnice a Hodruše sú systémom pokle

sov s tendenciou pohybov k JV. KLIR - ZEMAN (1953) poukazujú na hrástový 

charakter stavby št iavnického ostrova a popisu jú niektoré mnrfologické zvláštnosti 

rudných žíl. ROZL02NfK - SALAT (1 956) upozorňujú na jestvovanie velkého te

lesa granodioritu v hlbke, ktoré na povrchu je obnažené iba miestami a pripúšťajú 

možnosť ovplyvňovania vývoja štiavnických žíl prudkým ponorom telesa pod 

Tanádom. 
Struktúrnym pomerom ba nskoštiavnicko-hodrušského obvodu z doterajších auto

rov najväčšiu pozornosť venuje ŠTOHL (1962, 1964, 1965). Podľa uvedeného autora 

zložitý š truktúrnv plán rudných žíl vikarujúcim prie~ehom s prípadmi vetvenia 

a rudnými stlpmi bol sformovaný pod vplyvom štruktúry podložia, intrúzie grano

dioritu a menovite dacitových dajok. 

V tomto príspevku chceli by sme poukázať na niektoré nové poznatk y, k toré 

sa týkajú vývoja rudolokalizujúcich štruktúr v b anskoštiavn icko-hodr ušsk om 

r udnom obvode. Tieto poznatky vychádzajúc jednak z výsledkov výskumov 

v rokoch 1961-1966 (ROZLOZN!K - ŠALAT 1963, ROZLOZN1K - 1966, ROZ-
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L02N1K 1967, ROZL02NfK 1968), jectnak z výsledkov tématicky zameraných výskumov posledných rokov. 

Morfologické typy rudolokalizujúcich štruktúr 

Na území banskoštiavnicko-hodrušského rudného obvodu, ktorý geologicky 
predstavuje širšiu oblasť tzv. štiavnick ého ostrova, podľa doterajších poznatkov 
jestvujú dva parageneticky odlišné typy zrudnenia: 

skarn o v ý typ viazaný na banatitovú intrúziu (ROZL02NfK - ZABRANSKÝ, 1968) , 
hyd r o t e r m á 1 n y polymetalický (Au-Ag-Pb-Zn-Cu) typ viazaný na sub

sekventný neogénny vulkanizmus. 
V tomto článku budeme sa zaoberať len rudolokalizujúcimi štruktúrami dru

hého typu zrudnenia. 
Rudolokalizujúce štruktúry polymetalického zrudnenia možno podľa morfo

logických znakov zaradiť do troch skupín: k prvej skupine patria dobre 
známe mineralizované štiuktúry reprezentované mohutnými rudnými žilami 
spravidla aj priemyselného významu. Ide o žily, ktoré už v dielach starších 
autorov boli pokladané za poklesy. 

Medzi rudnými žilami s dokázateľným poklesovým charakterom možno 
uviesť Jánovu žilu (s amplitúdou 100- 150 m podľa ŠTOHLA, 1964). Rovnako 
i ďalšie významné štiavnické žily ako Špitaler a Bieber sú založené na pokle
soch aj keď s amplitúdami už menej výraznými. Strmá a vcelku k západu 
uklonťná žila Terézia, podľa zistení MICHALENKA a PASTORA (1968) , spô
sobuje poklesnutie bloku Tanádu o 200-250 m a zrejme patrí m edzi najvý
znamnejšie dislokácie rudného obvodu. 2ila Rozália je založená na poklese 
s amplitúdou 110 m. Z hodrušských žíl významný p okles predstavuje Hoferský 
ťah. Najdôležitejšia žila s typickou hodrušskou paragenézou - žila Schopfer je 
založená na poklese s doloženou amplitúdou až 150-200 m (ROZLOZNlK, 
1966). Najväčším doteraz však málo známym poklesom je „považanský zlom", 
sprevádzaný rojom žíl so zistenou amplitúdou okolo 600 m so strmym západ
ným sklonom, ktorý utína a zároveň ohraničuje štiavnický ostrov a rudný 
obvod v západnf>j časti. 
Spoločným rysom uvedených mineralizovaných poklesov je ich značný 

smerný a zrejme aj hlbkový dosah ako aj veľké a pre rudné žily až neobvykle: 
amplitúdy. Ich smery sa pohybujú medzi poludníkovým (S-J) a karpatský:n 
(SV- JZ) smerom; pričom často v rámci tej istej žily sú oba smery zastúpené 
jednak v podobe menších vikarácií, alebo aj väčších ohybov. Napr. Hoferský 
ťah v južnej časti sleduje karpatský v severnej časti takmer poludníkový smer. 

D r u h ú s k u p í n u mineralizovaných dislokácií tvoria žily viazané na zlo
my nižšieho radu sprevádzajúce dislokácie prvej skupiny. Druhá skupina nie 
je ani morfolo~icky ani geneticky jednotná. Medzí nimi nájdeme mineralizo
vané zlomy zjavne poklesového charakteru, ktoré buď súklonne, alebo proti
klonne sprevádzajú zlomy predošlej skupiny. Takýmito antitetic:kými poklesmi 
prislúchajúcimi k poklesu vyššieho radu mohli by byť žily Ochsenkopf a Amíi
lia vzhľadom k žile Terézia a tzv. protiklonné žily vzhľadom k Bieber ži!e 
v poli Štiavnických Bani. 

Medzi mineralizovanými dislokáciami tejto skupiny nájdeme však rad ta-
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kých, ktoré vytvárajú systémy žilníkového typu, ktorého jedhotlivé · členy 
často sú smerove odchylné od hlavných zlomov, či už na spôsob sperenýc:b 
odžilkov, alebo odžilkov typu „konský chvost". štruktúrna analýza týchto žil
níkových systémov ukázala, že takýto zvláštny vývoj nastal tam, kde poludní
kový alebo jemu blízky smer stretol sa s prostredím výrnzne anizotropným 
podľa karpatského, príp. sudetského smeru. Túto tézu možno demonštrovať na 
príklade ži 1 ní k a A . Paduánskeho, ktorý je vlastne zložitým ukončením se
verného kríd~a Alžbeta (Unverzag) žily. Alžbeta žila, pri prechode z grano
dioritu do dioritového folesa sudetského smeru, sa rozpadá na žilník v rámci 
ktorého niektoré sledujú poludníkový smer, iné sa však odchyľujú do karpat
ského smeru (pozri prílohu). Podobný obraz poskytuje aj ži 1 ní k Vše ch
s v ä tých, ktorý je kombináciou krátkych žíl poludníkllvého a lepšie vyvinu
tých žil karpatského smeru. Domnievam sa, že v prípade mohutného žilníka 
Wolf v poli Štiavnických Baní ide taktiež o analogický prípad. Z i 1 ní k 
W o 1 f je založený na mieste. kde kontúra granodioritovéhll telesa prudko sa 
ohýba zo sm eru SV-JZ do smeru ZJZ. 

Mineralizované dislokácie druhej skupiny, aj keď predstavujú poväčšine iba 
sústavy smerove kralších žíl , jednako zohrali v histórii baníctva neobyčajne 

významnú úlohu najmä ako nositeľky striebronosného zrudnenia. 

T r e t i u s k u p i n u tvoria puklinóvé zóny, ktoré dali vznik žilníkasto
impregnačnému zrudneniu. Zatiaľ idi poznáme iba z oblasti južne od Hodruše 
(medzi údolím Richnavy a Uhliskami). Svojim plošným rozsahom a hlbkovým 
dosahom sú prekvapujúce a môžu byť významné aj z hľadiska praktického, 
najmä na meď. Zóny sú charakterizované neobyčajne intenzívnou hydrotermál
nou prcmei1ou - chJoritizáciou, zeoltizáciou, karbonatizáciou a impregnáciou 
pyritu, chalkopyritu a pyrhotínu. Spôsob založenia zón a ich bližší vzťah 

k ostatným metalogenetickým prejavom v banskoštiavnicko-hodrušskom ob
vode nie je zatiaľ objasnený. 

Z popísaných troch morfologick ých skupín prvé dve, t . j. zlomy vyššieho 
a nižšieho radu, zrejme geneticky súvisia. Tomu nasvedčuje aj ich spoločná 
m inerálna náplň. Pokiaľ ide o puklinové štruktúry, tieto z väčšej časti budú asi 
taktiež spoločné: s predchádza júcimi skupinami. Nie je však vylúčené , že sa 
medzi nimi vyskytujú aj formy vekove a vývojove odlišné. 

Tektonicko vývojové štádia banskoštiavnicko-hodrušského rudného 
obvodu 

Podrobné .štúd ium drobno- aj megatektonických elemen lov štiavnického 
ostrova ukázalo, že n a sformovaní štruktúrneho plánu štiavnických a hodruš
ských žíl zúčastn ili sa št yri významné, preukázateľné t ek tonick,~ štAdia , pričom 
posledné z nich predchádzalo bezprostredne zrudňovaciemu procesu. Ide o na
sledovné vývoj ové štádiá: 1. vrchnokriedové. 2. banatitové, 3. dacitové a 4. po
dacitové „rudné" štádium. 

Z nich prvé dve: vrchnokr iedové a banatitové patria do tzv. starokarpatŠkej, 
kým dacitové a rudné, do tzv. mlado-karpatskej t ektonickej vývojovej etapy 
št avnického ost rova . Staro- a mladokarpatská etapa bola definovaná u ž 
v predchádzajúcich práca.ch (ROZLOZNlK - ŠALÁT, 1963). 

Vrch n okri e do v é š t á d i u m je reprezentované mohutným príkrovo-
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vým zvrásnením počas subhercynskej fázy alpského orogénu. Zložitá stavba 
vrásovo-pľíkro,·ového štýlu sformovaná v tomto štádiu zachovala sa na štiav
nickom ostrove len v podobe útržkov sedimentov mezozoických sérií, ojedinele 
aj s útržkami podložného kryštalinika. Podľa drobnotektonických prvkov - li
neácie a ioliácie - hlavným štruktúrnym smerom vzniknutP.j stavby bol smer 
karpatský generálne SV-JZ, s podružným smerom sudetským (SZ-JV). 

2. B a n a t i t o v é št á d i um prebiehalo s najväčšou pravdepodobnosťou 

v priebehu Stilleho laramickej fázy na začiatku treťohôr . Ide o tektonomagma
tické štádium, v ktorom došlo k intrúzii pestrého zloženia, prcvafoe tvorenej 
gťanodioritom, podobnej charakteru rumunských banatitov. (ROZLO:ZNfK -
ŠALÁT 1963, ROZLO:ZNfK, 1969) . Intrúzia má značný rozsah ďaleko presa
hujúc rozsah jeho povrchových výskytov a poznáme už aj jej približný tvar. 
Prenikla zhruba medzi kryštalický podklad a mezozoické nadložné série 
(miestami do kryštalického podkladu) napodobňujúc:: a zvýrazňujúc štruktúrny 
plán vrchnokriedového štádia. Dlhšia os intrúzie elipsovitého tvaru stotožňuje 
sa smerove s hlavnou štruktúrnou osou vrchnokriedového veku. Dioritové te
les0 pozdf ž vyhňam:kého údolia sleduje zase sudetský smer zvýraznený mlad
šími neogénnymi zlomami. Ako to ilustruje priložená mapa, intrúzia na po
vrchu je obnažená len v kupolovitých častiach v m iestach najintenzívnejšej 
erózie. P ôvodne mierne klenutá. v detailoch zložitá klenba intrúzie (- hod
rušská klenba - ROZLO:ZN!K, l 966) bola zvýraznená zlomami mladokarpatskej 
etapy (ROZL02N1K - 1967). Oblukovitá kontúra intrúzie v reze vo výške hla
diny mora od Banskej Štiavnice cez Štiavnické Bane - KopanicP. a Richnavskú 
dolinu, vyjadrená na priloženej mape síce schematicky, bez zret':!ľa na mladšie 
zlomy, vďaka uroben ··m vrtom, mohla byť pomerne presne skonštruovaná. Na 
tomto úseku podobný prie!Jeh má a3 1wciara intruzívneho telesa v hlbkc 
500 m až na oblasť Štiavnických Baní, kde „periklinálny" ponor telesa je 
miernejší. 

Na západe je intrúzia „amputovaná" považanskou poruchou a ňou uvrhnutá 
do 1000 metrovej hlbky. Intrúzia za poruchou však , podľa uskutočneného vrtu, 
rozhodne pokračuje . 

Na severe kontúra intrúzie je vcelku analogická ako v južnej é-asti. Izočiara 
je však nélrušená mladc§ou hrásfou Zlatého vrchu. 

V severcvýchodnej časti pôvodná i.zočiara vo výške hladiny mora je naru
šená mohuiným zlomon,, ktorý prebieha od Juraj štôlne až k Bankám a izo
čiara zrejme sleduje tento zlom. Banatitové štádium, tým že dalo vznik mo
hutnému rig1dnému Jadru štiavnického ostrova, j :'! jedno z najdôležitejších 
štádií 1Jráve tak z hľadiska vývoja štiavnického ostrova ako aj z hľadiska zalo
ženia rudolokalizujúcich elementov. 

3. D a cit o v é štá dium prebieha už v rámci mladokarpatskej etapy 
v rámci Kuthanovej III. andezitovej fázy subsekventného vulkanizmu. Zdá 
sa, že je to okrem nasledujúceho rudného štádia prakticky jediné štádium, 
kedy na území štiavnického ostrova v užšom slova zmysle, v priebehu mladc
karpatskej etapy dochádza k tvorbe výrazných zlomov, ktoré b olí využívané 
na lokalizáciu subvulkanických telies. Subvulkanické telesá dacitov sú dvojaké: 
prevažne ide o mohutné ložené telesá až lakolity (mocnosti ča;;to i vyše sto 
metrov) vkliňujúce sa mE:dzi produkty II. a UL andezitovej fázy v zmysle 
KUTHANA (1963). Po druhé ide o pravé intrúzie, založené na zlomoch často 
preukázateľne poklcsového charakteru. pretínajúc banatitové telesá a ich 
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plášť sed:~entárny ako aj nakopeniny U. a III. an:iezitovej fázy. Tieto pravé 
intrúzie sú vzhJadom ku kupole banatitovej intrúzie radiálne aj koncentricky 
rozmiestnené 1• Struktúrna analýza dacitových dajok ukazuje, že ich založení!:! 
nastalo pre dvíhanie kupoly granodioritovej intrúzie, sprevádzané drvením 
plášfa a založením koncentrických a radiálnych rozsadlín na spôsob typickej 
kupolovitej tektoniky. V tomto štádiu zvýrazňu~e sa klenutie hodrušskej 
klenby. 

R u d n é š t á d i u m je posledným významnejším štádiom tvorby zlomov. 
Reprezentujú ho pred.rudné ryolitové dajky poludníkového smeru (pozdlž 
považansktj poruchy ROZLOZ.NfK - 1966) ryolitová žila Klotilda a ďal!íie 
(MICHALENKO - PASTOR - KODtRA, 1968) , ďalej mineralizované dislo
kácie spomínané v úvodnej časti tohto článku a napokon ojedinele aj porudne 
žijúce zlorr.y napr. považanská porucha, zlomy hráste Zlatý vrch atď. Spoloé
ným znakom rudébo štádia je, ;,e v jeho štruktúrnom plane uplatňuje sa dy-

' nan:ic.:ký ľPz1m vedúci, okrem obnovovaní diskontinuít starších štádií, k zalo
ženiu zlorr.ov poluriníkového (SSV-JJZ až S-J smeru). Úalším znakom je, že 
obnovené a novozaložené diskontinuity sú zastúpené poväčšine zlomami pokle
sového charakteru s významnými amplitúdami intenzívne zvýrazňujúc klenutie 
jadra štiavnického ostrova a pretv'oriac '·ho na rad hrásťových !Jlokov so stup
,\ovitýrni poklesmi najmä na obvode. 

Diskusia o faktoroch ovplyvňujúcich založenia rudolokalizujúcich 
štruktúr 

V doterajšej literatúre zatiaľ najväčšia pozornosť bola venovaná lokálnym 
faktorom 0vplyvňujúcim založenie a vývoj rudolokalizujúcich štruktúr. Regio
nálnych faktorov sa dotkli KLÍR a ZEMAN (1955) vyslovujúc názor, že príčinu 
založenia mineralizovaných zlomov v danom obvode najskôr treba hľadať vo 
vyrovnávaní pohybov podložia pre poklesávanie Panonskej nížiny. Z lokálnycn 
faktorov okrem kontrakcie eruptív (SZABÓ - 1891) najväčší ·✓ýznam sa pri
pisoval tektonike dacitových daj 0k (LIPOLD - 1867, šTOHL - 1962). šTOHL, 
okrem štruktúry dacitových d jok, pripisuje význam inhomogenite, spôsobenej 
prítomnosťou karpatského substrátu a intruzívnych telies granodioritu a dio
ritu, ktoré spôsobujú počE:tné smerové odchýlky a vetvenie rnineralizovanýcl: 
zlomov. ELlAS - KANTOR - STOHL (1969) rozdeľujú vývoj mineralizácie na 
dve etapy: 1. star/Hu (Pb-Zn-Cu-W-Ag), ktorú geneticky. priestorove a ča:;;ove 

spájajú s výstupom dacitov a 2. mladšiu (Au-Sb-As-Hg) poryolitovú ; zdrojove, 
časove ;:.i pri storove komunikujúcu s ryolitmi. 

Pozrime sa bližšie na problém spojitosti štruktúry dacitov so štruktúrou rud
ných žil. 
Vzťah medzi dajkami dacitov a rudnými žilami najlepšie sa dá študovať 

v hodrušskej časti obvodu. kde sú dobre odkryté. Ako sme už uviedli, väčšina 
dacitových telies predstavuje ložné nepravé telesá, ktoré r,Hbé žily dislo
kujú. Možno to dokázať na početných príkladoch, napr. na prípade žily Rozália. 

1) Pravé dacitové žily sú vyznačené na priloženej mape. Ložné telesá dacitov srne 
nevyznačili , nakoľko štruktúrne nepredstavujú zásadne n-Jvý prvok - ,,kopíru jú" 
iba plášf banatitovej intrúzie. 
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Pokiaľ ide o pravé žily, pohlad na priloženú mapu ukazuje, že tu koincident
nému priebehu s rudnými žilami dochádza skôr výnimočne než obecne. Je tomu 
tak preto, lebo zakladanie zlomov v dacitovom štádiu riadilo sa zásadne odliš
ným spôsobom než zakladanie rudolokalizujúcich zlomov. Ku koincidencii 
došlo u tých dacitových žíl, ktoré vzhľadom k štruktúrnemu plánu rudného 
štádia vykazovali vhodnú orientáciu a došlo k obnoveniu ich štruktúry, príp. 
boli založené nové zlomy s nimi paralelne. 

Možno povedať, že dacitová tektonika sa len sčasti využívala pre zakladanie 
mineralizovaných zlomov. Zato však telesá dacitov, vrátane ložných telies, 
zvýšili stuveň inhomogenity a anizotrópie predrunej stavby a treba súhlasiť 
s tvrdením predošlých autorov, že sú príčinou mnohých lokálnych smerových 
odchýliek v pláne rudných žíl. 

Druhý rudolokalizujúci faktor. ktorému sa v doterajšej literatúre často pri
pisuje dôležitý význam, sú mladšie produkty neovulkanickej činnosti menovite 
amfibolicko-biotitické andezity, ktoré vraj vystupujú v úlohe akejsi bariéry 
voči prenikaniu rudonosných hydrotermálnych roztokov, ba dokonca aj voči 
prenikaniu dacitových d2jok. Odhliadnuc od toho, že pri týchto názoroch 
nebral sa zreteľ k už predtým známym faktom, napr. žily Amália a Ochsenkopf 
prechádzajú v dobrom vývoji cez amfibolicko-biotitické andezity Parada1zu 
a že amfibolicko-biotitické andezity sú pretínané mohutnými dajkami dacitov ; 
celá koncepcia vychádzala z nesprávneho pohľadu - pohľadu litológie. Litolo
gický faktor nemóže pri takomto štýle mohutných zlomov zohrávať podstat
nejšiu úlohu. Mohutné mineraiizované dislokácie obvodu pretínajú a to v nor
málnom vývoji najrozmanitejšie litologické horizonty, často zdanlivo veľmi ne
priaznivé (pyroklastiká, polohy bridlíc, sádrovcov a pod.). Na druhej strane 
pretínajú aj mohutné polohy vápencov (napr. Nová Anton žila, Colorádo 
i ďalšie) a pritom nie sú v nich lepšie vyvinuté. Mimochodom sú to zároveň 
fakty, upozorňujúce na Lo, že v prípade banskoštiavnicko-hodrušského rudného 
obvodu k pľiaznivému vývoju hydrometasomatózy nestačí len priaznivý litolo
gický horizont, lež k tomu navyše treba tektonickú prípravu, interferenciu 
štruktúry priaznivých horizontov so žilnými dislokáciami a pod. 

Jednako tvrdenia , že zru dnenie v mladších produktoch vulkanizmu akosi 
vyznieva, je zaiste správne. Podľa nášho náhľadu má však inú príčinu ako lito
logickú. Treba si uvedomiť, že nositeľmi pohybov pri vzniku rudolokalizujúcich 
štruktúr boli podložné elementy. Vulkanické nakopeniny tieto pohyby len vy
rovnávali, akosi sa im pt•ispôsobovali. Preto je logické, že nakopeniny ležiace 
bezprostredne na podloží museli intenzívnejšie reagovať na tieto pohyby než 
vyššie ležiace. Zlomy sa teda tak povediac prekopírovali do nadložia, prekopí
rujúc zároveň všetky dôležité zvláštnosti štruktúry podlo;;ia, preto pri našich 
výskumoch venovali sme primeranú pozornosť štruktúre podložia neovulka
nitov v jadre s intrúziou banatitov. 

Význam granodiaritovej intrúzie z hľadiska sformovania rudolokalizujúcich 
štruktúr má mnoho stránok: 

Granodioritová intrúzia zvýraznila karpatský sčasti aj sudetský smer, ovšem 
v modifikovanej podobe. Intrúziou banatitov ku stavbe predncogénneho po<i
ložia pr:budlo štruktúrne homogénne veľké rigidné teleso, ktoré v priebehu 
mladokarpatských pohybov chovalo sa viac-menej samostatne uprostred veľmi 
heterogénneho a nekonsolidovaného komplexu neovulkanitov. Tcle30 prešlo 
dvoma štádiami výrazných výzdvihov : ,,štádiom dacitovým" a „rudným". Vý-
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zdvihy sú z hľadiska vývoja mineralizovaných dislokácií neobyčajne dôležité 

najmä preto, že týmito pohybmi dostáva sa do neovullr.an ického komplexu 

nový element látkovej i štruktúrnej inhomogenity - prenášajúc blok podložia 

pomerne do vysokých polôh sformujúc štiavnický ostrov v štruktúrnom slova 

zmysle. 
Medzi výzdvihom v dacitovom a rudnom štádiu je však zásadný rozdiel, 

ktorý sa odráža v pláne zlomov, ktorý za sebou zan echali. Kým výzdvih v da

citovom štádiu bol „suverénny" s vlastnou kupolovou tektonikou banatitového 

telesa, zatiaľ v rudnom štádiu tento relatívny výzdvih bol usmernený regionál

nymi silami 1, ktoré r.l. li vznik mohutným zlomom poludníkového smeru, vrá

tane rudolokalizujúcich štruktúr. Uvedené je zdanlivo v rozpore so skutoč

nosťou , že mnohé žily sledujú karpatský (alebo tomu blízky) smer. P oludníkový 

smer bol diľigujúcim smerom, ktorý však pre zdedenú anizotropiu (karpat

ského smeru) uplatnil sa často len náznakovite. Možno to doložiť na spome

nutých i:-ríkladoch žilnikov A. Paduánskeho, Všechsvätých a ďal5ích a vidieť to 

dobre aj na priebehu hlavných žíl, ktorý je akousi kombináciou dvoch smerov: 

varíruje medzi poludníkovým a karpatským smerom vykazujúc početné prí

pady vikarovania. Z toho vyplýva význam zdedenej štruktúrnej anizotropie 

územia pri založení rudolokalizujúcich prvkov. 
Mineralizované zlomy vytvárajú' akúsi aureolnú zónu okolo klenby grano

áioritu. Dnešný erozívny reliéf obnažil centrálnu časť klenby, jednako tak ako 

sme predpokladali, a ako dnes je to už plne overené vrtmi, mohutná klenbu 

granodioritu spolu s aureolou mineralizovaných zlomov ponárajúc sa, pokra

čuje pod vulkanickým pokrovom, ktorý na povrchu zdá sa byť naprosto sterii

ným. Napr. vrt lokalizovaný na západ od považanskej poruchy pľešiel spočiatkll 

nepropylitizovan~mi andezitmi, a le postupne do hlbky viacej pribudlo propy

litov s prejavmi zrudnenia. 

Niektoré problémy vyplývajúce z doterajšieho štúdia štruk.túry v bansko
štiavnickom obvode 

Z výsledkov nášho doterajšieh o štúdia jednoznačne vyplýva, že založenie 

mineralizovaných dislokácií je spojené s poslednou významnejšou tektonickou 

etapou. V súlade s LIPOLDOM (1867) , predpokladali sme (ROZLO2N1K, 

1966), že k založeniu rudolokalizujúcich štruktúr a samotnému zrudneniu 

predchádzalo vniknutie dajok ryolitu (III. ryolitovej fázy v zmysle KUTRA-

·, NA). Tento predpoklad bol presvedčivo potvrd ený MICHALENKOM- PASTO

ROM - KODtROM (1968) . Po zrudňovacom procese prebiehali ešte pohy by 

najmä po dislokáciách poludníkového smeru (napr. po považanskej poruche.) 

Z našich štúdií zároveň vyplýva, že rudné žily bez ohľadu na paragenetický 

typ (Au-Ag, Pb-Zn-Cu) , patria k spoločnému štruktúrnemu plánu. Táto téza je 

však do istej miery v rozpore so známou priestorovou diferenciáci01.1 paragene

tických typov Au, Au-Ag, Pb-Zn, Cu tak ako to načrtli ELIAŠ - KANTOR -

ŠTOHL (1967) , alebo BÔHMER - ŠTOHL (1967). Na túto otázku doterajší stav 

1) Snáď ide o súčast regionálnych zlomov prebiehajúcich na západnom a východ
nom okraji ~tiavnického ostrova, tak, ako to interpretujú ÚURATNÝ - FUSAN -
KUTHAN - PLANCAR - ZBORIL (1965). 

173 



poznatkov nedovoľuje dať jednoznačnú odpoveď. Naše poznatky o vzájomných 
vzťahoch medzi jednotlivými paragenetickými zónami sú veľmi medzerovité napr. medzi Ag-Au zónou (,,hodrušským" typom) a Pb-Zn-Cu zónou (,,štiav~ niekým" typom). Nie je dostatočne známy vzťah periférnej Au-zóny (Banska Belá, Griiner. Trojkráľová, Nová Baňa, Rudno) k predchádzajúcim. Zdá sa, že nie je doriešené ani postavenie Cu-zóny. Osvetlenie vzájomného časového 
vzťahu medzi zónami má veľký praktický význam a prispelo by aj k objasneniu vnútromineralizačnej tektoniky. Výrazná priestorová diferenciácia AgAu zóny {,,hodrušských" žil) koncentrovanej okolo apikálnej časti hodrušskej elevácie a Au-zóny lokalizovanej v periférnej časti ostrova dookola oprávňuje k domnienke, že v priebehu zrudňovacieho procesu došlo k menším diferenciálnym pohybom jednotlivých blokov. To viedlo k istej priestorov,~ rozrôznenej distribúcii prínosových periód a k vytvoreniu polyascendentnej zonálnosti. Nie je doriešený ani vývoj puklinov&tosti a jej význam ako rudolokalizujúcej 
štruktúry. 

Záverom treba konštatovať, že sa v priebehu posledných rokov podarilo 
ozrejmiť mnohé stránky vývoja rudolokalizujúcich prvkov v banskoštiavnickohodrušskom rudnom obvode, aj keď niektoré stránky vývoja sú zatiaľ nedarí šené. Z uvedeného stručného prehľadu našich poznatkov vyplýva, že ide o štruktúru rudného obvodu svojim spôsobom jedinečnú. Máme tu na mysli mohutné> rudonosné dislokácie s veľkými amplitúdami, ktoré v neovulkanických komplexoch sú neobvvklé. Z tejto povahy ako aj z kupolovitého roz
miestnenia zón:v rudonosných dislokácií vyplýva perspektívnosť územia. 

Došlo dňa: 7. júla 1969 
L ektoroval : dr. Vlastimil Konečný 

Katedra geológie a mineralógie Baníckej 
fakulty Vysokej 5ko)y technickej 
v Košiciach 
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New Informations in the Structure or Banská Stiavnica - Hodruša Ore District. 

LADISLAV ROZL02.N1K 

Résum é 

The paper deals with some new ~nformations about the structure of ore veins 

around Banská Štiavnica and Hodruša. Geologically it is a region including pre -

Neogene basement outcropping in a form of an elevation in thei middle of a wi

der area represented by the produľts of Neogene subscquent volcanism. Metalloge

netically it is the Banská Štiavnica - Hodruša ore district with polymetallic mi

nerallzatlon. 
There is a specialty: ore veins are eith er connected with consp icuous dislocations 

of subsidence nature and of considerable depth range, with an amplitude 100- 300 m 

and more; or smaller morph ologically and gen etically multiform faul1.s a nd fault 

systems accompanying the forrner. T he latter are either accompanying larger or 

conformable faults or an tithetic, or - at their striking end - t h ey rep resen t vein

lets of the „horse-tail " type. Ore-loca1izing structures are also repr~sented by crack 

zon es causing the veinlet-impregnaition mineralization with Fe and Cu sulphides. 

Mineralized structures arose in the period of fading-out Neogene volcanism in 

a r egion subject to the regime leading to the forrning of a horst. In the structure 

of veins the anisotropy of forrner tectonic stages is also ref1ected : 

1. Upper-Cretaceous stage represented by extensive folding o~ neovolcanite ba

sement in the course of Alpine orogenetic p hase with the main structč!ral „Car

path ian " NE-SW strikmg. This s tructure has only been preserved in the form of 

fragments in the ore district. 
2. Ba.na.tite stage wa5 most probably at t he beginning of Cenowic, and from the 
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view of further development of the ore district it is represented by an important 
extensive intrusion of a varied composition (diorite, quartzous diorite, granodiorite, 
and their porphyries, applites and magnetite skarns, by penetration of which into 
the former structure this was made more conspicuous and m odified, analogous 
roughly with Carpathian striking. Intrusions with respect t.o analogous tect.onomag
matic behaviour, petrographical composition and contact effects was indicated as 
an intrusion analogous with Roumanian banatites (RozlOŽník - šalát, 1963, Rozlo-ž
ník 1968). Schematic ouiline of banatite intrusion is given on the map enclosed. The 
banatiJte intrusion forms the core of Štiavnica horst in a shape of a vault formed 
by rigid medium considerably affecting the next tectonic stage. 

3. Dacite stage passed within Neogene volcanism. It is one of few volcanic sta
ges represented in the ore district also by faults filled with rock dykesi and vein
lets. In the literature existing (Lipold 1867, Št.ohl 1962) the dacite dykes-penetrating 
through banatiie body, pre-Neogene basement as well as earlier products of 
Neogene volcanism, were considered very important from the view of localiza
tion of mineralized faults. lt was showed by detailed study, that the structure of 
dacite dykes was typical for vault tectonics. Sill and dyke dacite bodies served 
as paths for penetrating crushed zones between their mantle and banatite bodies, 
for concentric and radia! faults which owed for their rise to vertica l uplifting 
of a banatite body at the simultaneous emphasizing of Štiavnica horsi vault. The 
dacite dykes are usually dislocaied by ore vei,ns, only in some cases, when the 
course of dacite dykes coincides with ore veins, the dacite discontinuities wcre 
used by ore-localizing faults. 

4. Mineralization stage is the last 81Ild most important stage of the fo.'TIÚng of 
faults. lt is represented by pre-mineralization rhyolite veins of meridional striking, 
by mineralization dislocations, and by sporadical post-mineralization faults. The 
common sign of the mineralization stage is the dynamic regime in its structure, 
leading to establishment of meridional-striking faults, in addition to the revival 
of discontinuities oí earlier stages. The faults are mostly represented by faults of 
subsidence character, with conspicuous amplitudes emphasizing the vaultilng of 
Štiavnica horst. Owing t.o this, the latter was remodelled int.o horst blocks with 
step-like subsidences on peri'pheries. 

Minerali7.ed dislocations were established during the last mineralization stage 
after the effusions of rhoylites of the Illrd rhyolite phase in Kuthan' s (1963) sense, 
when the dominant tect.onic regime evoked the rise of meridional-striking faults 
with subsidence trend t.o the East and West. The establishment of faults was 
affected by inherited anisotropy of the region, especially hy the Carpathian 
stri/king represented by banatite intrusion and by morphology and rigidness of 
the intrusion body. The resulting structure of ore veins represented a combination 
of younger meridional and older Carpathian direction as proved by the vicarating 
course of ore veins and on the example of veinlet systems Wolf, Všechsvätých 
(All Saints), and A. Paduánsky_ Mineralized faults generally follow the course of 
the banatite intrusion, forming an aureole submerging below neovolcanic comple
xes parallel with the course of intrusion and is exposed only on the places of 
elevation of Štiavnica horst where erosion was stronger. 

Spatial differentiation of some paragenetic types of ore-mineralization represen
ted by the zones: Ag-Au in the apical part of elevation, Pb-Zn-Cu wne and 
Au-zone on periphery, indicate that during the mineralization process movements 
were differentiated. leading to spatially different distribution of transport periods 
and to polyascendent zonality. 
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. , • ER i..._A SLOVACA ROC. 1., (1969) č. 3.-4. 

Príspevoh , - •·~ ~lldm 
komplexov (so zreteľorr 

tonickej analýzy neovulkanických 
širšiu oblasť Banskej Štiavnice). 

VLASTIMIL KONEČNÝ 

A b str a C t. 

Dans la région clu volcanisme subséquent de la Slovaquie centrale, ii y a un appara
tus volcanique du type 5tratovolcan. Apres ľ achevement de ľ édificr.1tion des stratovol
cans au cours du vokanisme imerméctiaire andésitique, (apres Ja péi:iode du repos vol
canique passager et de la sédimentation dans les bassins intravolcaniCJues), suivent 
les extrusions des andésites a teneur de ľ amphibole-biotite situées le long des 
ring-fractures. Les mouvements d' affaissement qui avaient lieu dar.s la zone volca
n ique centrale (formation de la structure en caldeira), étaient utilisés dans les 
parties marginales pour les intrusicms des porphyres quart:.1:eux-dioritiques (dacites) 
dans Je sens du mécanisme ring-dykes. L' activisation du volcanisme andésitique 
se déroula le Jang, des fractures radiales del la région exter ne vers la région cen
trale. Pendant la phase finale, se produis~t le soulevement de la régian v lcanique 
centrale et la iormation des structures en graben situées dan:'.') Je banlieu de cette 
région. Les zanes de dislocation et celles de destruction tectonique (NE-SW 
jusqu' au NNE-SSW) sont utilisées pour la sortie des solutions hydrothermales et 
pour la genese des filons métalliferes de Pb-Zn-Cu, les zones marginales de la 
partie centrale sont utilisées pour Ja genese de la minéralisation ď Au-Ag. A cause 
des mouYements de soulévement de la zone centrale, la région des stratovolcans 
est disloquée par les fractures radiales. Dans la zone centrale, les couches sous
jacentes antévolcaniques, les intrusions subsuperficielles de granodioritc et de dio
rite et les parties superficielles des filons étaient dénudées. 

Úvod: 

Vývoj vulkanick ých areálov je spätý s dynamickým tektonickým rez1mom. 
Pri založení vulkanických centier a pri vývoji konkrétnych vulkanických 

aparátov sa v t !-:tonickom r ežime uplatňujú jednak faktory regionálneho cha
rakteru, reprezentované mobilitou hlavných tektonických zón v súvislosti 
s vývojom megaštruktúr regionálnych rozmeroch (megaelevácie a megadepre
si«:), jednak faktory lokálneho charakteru späté s vývojom jednotlivých vul
kanických foriem. 

Tektonické systémy regionálneho charakteru sa r ozhodujúcou mierou uplat
ňujú predovšetkým v rozložení a migrácii aktívnych vulkanických zón a vul
kanických _ centier v regionálnom meradle. V priebehu vývoja vulkanicki:?ho 
aparátu sa tieto prejavujú prevažne sprostredkovane, napríklad využívanirn 
zón tektonického oslabenia a porušenia pre výstup a umiestnenie intruzív
nych telies, resp. v založení vulkano-tektonických štruktú r v smere zón regio
nálnej mobility.* 

Tektonické faktory lokálneho charakteru, ktoré sa uplatňujú hlavne v stavbe 

• Základnú tektonickú analýzu stavby vulkanických komplexov previedol M. Kut
han (1963), vzťahy hlboko založenej tektoniky k vulkan izmu rozviedli ; úuratný 
S., Fusan O., Kuthan M., Plančár J ., Zboril L. (1968) . 
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vulkanických aparátov sú výsledkom zmien a porušenia stability v podpovr

chových úrovniach, t. j. v úrovniach magmatického rezervoáru v priebehu 

aktívneho vulkanizmu, napr. v súvislosti s formovaním štruktúr „ring dykes", 

,,cone sheets" a pod. 
Tektonický režim v priebehu vývoja vulkanických aparátov je však potreb

né chápať ako proces interakcie a súhry medzi faktormi regionálneho významu 

(zdedených z etAp predchádzajúcej mobility) ako aj lokálnymi faktormi, k toré 

odrážajú zmeny v hypoabysálnych až podpovrchových úrovniach magmatic

kého rezervoáru. 
V závere a po ukončení vulkanickej aktivity dochádza k vyrovnávacím -

konsolidačným pochodom, ktoré smerujú k obnoveniu porušenej stability 

v súvislosti s výnosom magmatických hmôt na povrch (poklesové pásma), 

resp. v súvislosti s formovaním hypoabysálnych intrúzií v závere vulkanickej 

aktivity (lokálne výzdvihy a vyklenutia). 

Vulkanické komplexy a formácie v postvulkanickom období sú ďalej poru

šované vyrovnávacími tektonickými poruchami v regionálnom meradle v sú

vislosti s kratogenizáciou a stabilizáciou väčších celkov bez zrejmého vzťahu 

k jednotlivým vulkanickým aparátom. 
So zreteľom na uplatnenie uvedených faktorov v rámci vývoja vulkanických 

areálov rozčleňujeme: 
1. Tektonické štruktúr.v a systémy regionálneho charakteru - zdedené z etáp 

predchádzajúcej mobility regionálnych celkov, ktoré sa uplatňuj ú hlavne v po

čiatočných vulkanických etapách v založení a migrácii vulkanotektonických ' 

zón a eruptívn_vch centier. 
2. Tektonické štruktúr)' c. systémy lokálneho charakteru - synvulkanické 

s. 1.. ktorých aktivita sa prejavuje v priebehu vývoja vulkanického areálu 

a konkrétnych vulkanických aparátov. sú dô1lcdkom zm:en v pod

povrchových až hypoabysálnych úrovniach magmatického rez;:rvoáru v období 

aktívneho vulka1iizmu. 
3. Vyrovnávacie tektonic:ké štruktúry a procesy - postvulkanické, k~oľ~ 

smerujú k cbnovC'niu stnbili( 1 • 

a) v rámci konkrétneho aparátu dósledku porušenia stability v podpovr.::ho

vých úrovniach výnosom magmatických hmôt na povrch . 

b) v rárr.ci stabilizačných procesov väčších regionálnych celkov bez vzťahu 

ku konkrétnym aparátom. 

1. Regionálne tektonické štruktúry a systémy 

(Regionálne mobilné zóny) 

Príkladom r0gionálneho tektonického systému s väzbou eruptívnych centieľ 

subsekventného vulkanizmu je mobilná zóna SV-JZ priebehu v oblasti juho

východnej periférie neovulkanitov. Mobilná zóna je detektovaná na zákbde 

vývoja a rozš1renia litofácií, rekonštrukcií paleogeografickeho vývoja a je po

tvrdená závermi geofyzikálneho gravimetrického výskumu. Uvedená zóna 

zhruba kcrešponduje s priebehom pôvodného pásma morfologických elevádi 

tzv. šahanskou eh::váciou (D VASS, B. TOMASEK 1963), Sahansko-ábelovskot.1 

bariérou (~1. KUTHAN a kol. 1964). 

V priebehu paleogeografického vývoja má zóna charakter kritického styko-
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vého pásma, podľa ktorého dochádza k výzdvihovým a pok!esovým pohybom 
veľkých regionálnych celkov (obr. č. 1) . 

V pred.-upelskorn období sevc-rozápadná oblasť od uvedenej mobilnej zóny 
má r elatívne poklesový charnkter. Na to poukazujú zachované kornpletnejsie 
sledy mozoických komplexov (vrt GK-4 - Bzovík overuje sedimenty paleogé
nu, kriedy, jury?) , avšak juhovýchodne od tejto zóny (oblasť rimavsko-ipeľská) 
sú v priebehu pokračujúcich vyzdvihových procesov mozoické komplexy de
nudované az na relikty, a sedimenty c:hat-akvitan - spodného miocénu. sú 
rozšírené v nadloží kryštalických komplexov (D. VASS 1964). 

Po inYerzii tektonickej mobility v období cha:-akvitan až karpat-helvet 
sa oblasť Jpef,;ko-rimavskej kotliny prejavuje ako subsidujúca a striedavo ju 
zasahujú morské transgresie. Mobilná zóna v tejto vývojovej etäpe sa preja
vuje ako p~smo mc,rfologic:kých elevácií (Šahansko-ábelovská bariéra), ktorá 
limiluje rczšírenie sedimentačných bázénov smerom k severozápadu . Bariéra 
je lokálne p rerušovaná priečnymi depresiami, cez l<:toré v obd,)bi helvet-kar-

. pat, dochádza ku komunikácii do di elčich izolovaných bazénov za touto ba
riérou (sedimenty karpétu overuje vrt GK-4. v okrajovej fácii vrt GK-3 -
Rykynčice) . 

úalší Z\Tat tektonickPj mobility podľa tejto zóny sa uskutočňuje v priebenu 
spodného toitónu, kedy dochádza k vyzdvihu a po,;tupnej stabilizácii Ipeľsko
rimavskej kotliny a k poklesovým pohybom sev~rozápadne od tejto zóny 
v širšej oblaftí Krupinskej vrchoviny. 

V kritickej zóne medzi poklesom a výzdvihom regionálnych celkov sú akti
vované vulkanické centrá formácie Vinica-Príbelce s vulkanickou aktivitou 
v rnbmarinnom p1·ostredí. Výstup intruzívno-extruzívnych t,eli<!s prejavuje 
úzku lin f'á rnu väzbu na dielčie tektonické línie v smere mobilrn?j zóny ( viď. 
obráwk č. 1) . 

Po duča~ne,i re!!!'esii spodnotortónskeho m0ra tintratortónsl · a denudaéná 
clé•pé1) a v pric-l>chu po ·t,upu nového morského prostr edia sú aktivované vul
kanické centrá formácie éelovce. Explozívnou aktivitou Je vyb.idovaná vulka
nická forma na rozhraní morského a limnkko-kontinentálneho prostredia. 
Smer tran::-portu pyroklastických hmôt je k seve~ozápadu do vnútornej;[ch 
častí Kru r,im,KC:J dci:ľesie (analogicky ako u formácie Vinica-Príbelce). Prí
vodové systémv (dajky. necky). nakopené v oblasti Čc1ovce s pr~dnostnou vdz
bou na smu·y SSV - JJZ a7 SV - JZ spadajú do vnútornejších ča:;tí mobilnej 
zóny. 

V bezprPstn„dnej ntslednosti, resp. s určitým časovým pr~krývaním. sú ďa
lej aktivované v ~mere k SV v rámci mobilnej zóny vulkanickt; cer>trá v ob
lasti L. sec (1-:óta 712.6). V priebehu explozívnej aktivity je vybudovaná mo
nogenná forma a v záve:re sa uskutočnil výstup intruzívno-extruzívny~h telies 
(tyou tho1oidov) v rámci centrálnej vulkanickej zóny. 

Migrácia vulkanických centier v rámci mobilnej zóny je generálne v smzre 
od JZ k SV, Č'O potvrdzujú aj záYery absolutného datovania (intrú-df:' formáci~ 
Vi111ca-Príbclce je datovaná na 18,5 ± 0,9 mil. r., oyroklastické prod· .. tk1.y 
formácie Celovce na 18.4 ± 0,5 mil. r. a intrúzia Lyscc na 13,2 :' 0,3 ]11íl. r., 
V. KONEČNÝ, G. P . BAGDASARJAN, D. VASS. 1969). 

V ~merľ p0ki ilčrivania m obilnej zóny k juhozápadu sú situovon~ vulkanic-'.-é 
komplexy pohoria Borzf ony. Tel<tonick~ poruchy smeru ZZJ - VVS sa podľa 
G. PANTO a L. MIKO (1964) odrážajú vo vulka nickej stavbe pohoria. 
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Počiatky vulkanickej aktivit y podľa LENGYELA (1956) spadajú do vrchného 
helvetu. 
Niekoľkonásobne opakovaná mobilita uvedenej zóny a ďalej aktivovania 

centier sub$ekventn ' ho vulkanizmu v jej rámci zodpovedá zrejme mimoriad
nej labilite stavby štruktúrnych jednotiek hlbších častí kôry v uvedenom 
smere. 
Podľa postupnosti aktivoYania vulkanických centier je m o::né súdiť na 

migráciu tektonickej mobility v rámci zóny generálne v smere od juhozápadu 
k severovýchodu. 

Severný okraj mobilnej zóny korešponduje zhruba s predpokladaným p rie
behom muránskej línie pod vulkanickými komplexmi v rámci pred vulkanic
kých podložných štruktúr v smere k juhozápadu. G eofyzikálrn) vymedzená 
šírka mobilnej zóny, obmedzená paralelným priebehom poruchových pásem, 
dosahuje šírku 4-5 km. 

Na celkove paralelný hlavný smer tektonickej mobility, ktorý sa uplatnil 
pri založc,ní prívodových systémov pohoria Javorja, je mO'žné usudzovať podľa · 

priestorovej situácie subvulkanických a intruzívnych telies, ktoré vystupujú 
v smere pásma SV - JZ priebehu (od: Vígľašská Huta, Kallnka, do oblasti 
západne od Detvy). Na subparalelnú mobilnú zónu spadá poloha centrálnej 
oblasti pohoria Poľany. 

Na charakter regionálnych Etruktúr sformovaných pred rozvojom aktívneho 
vulkanizmu, ktorých funkcia sa tiež uplatnila pri založení prívodových sys
témov subsekventného vulkanizmu v oblasti Štiavnického pohoria, je možné 
súdiť ler.. nepriamo na základe analýzy predvulkanického reliéfu a charakteru 
vulkanickej stavby v počiatočnej etape. Vývoj bazálnych členov vulkanického 
komplexu v širšej oblasti Štiavnického pohoria , počínajúc pásmom Santovka 
- Ladzany - Hont. Nemce - a severozápadne od neho, sa uskutočňuje v nad
loží mezozoie:ko-paleozoiľkých hornín (vrt GK-10 - Ladzany overuje v pod
loží vulkanického komplexu horniny permotriasu - K. KAROLUS, vrt GK-1 
- Hont. Nemce ovPruje triasové vápence - E. KAROLUSOVA 1963). 

V centrálnejších častiach štiavnického pohoria sú v bezprostrednom podlozí 
neovulkanitov zachované denudačné relikty paleogenných sedimentov o moc
nostiach od niekoľko m do 218 m (vrt KOV-41 - J. BURIAN 1968). 

Pri juhovýchodnom okraji Štiavnického pohoria, zhruba v pásme SV - JZ 
(H. Rykynčice - Bzovík) , sú vrtmi GK-3 a GK-4 overenc5 sedimenty miocénu 
- karpat-helvetu (v oblasti Bzovík s evaporitmi). 

Z uvedených skutočností je možné vyvodzovať, že v popaleogennom období 
fliršia oblasť Štiavnickeho pohoria sa stáva súčasťou výzdvihového pásma. 
J eho výsledkom bola elevačná štruktúra s priebehom SV - JZ, zatiaľ čo pri 1 

juhovýchodnom okraji vzniká subparalelné poklesové pásmo so vznikom diel-
čich sedimentačných bazénov karpat-helvetu. Od j:ihovýchodnej oblasti Ipeľ- , 
sko-rimavskej sú dielčie sedimentačné bazény oddelené elevačným pásmom 
Sahansko-á belovskej bariéry. 

Domnievame sa, že regionálny tektonický systém, ktorý sa podiela na do
formovaní popaleogennej elevačnej štruktúry (SV - JZ) je súčasr.e aj smerom, 
ktorého aktivita sa uplatňuje aj pri založení prívodových systémov a na vý
voji vulkanickej stavb y v počiatočnom období. Výstup intruzívno-extruzívnych 
telies v centrálnej vulkanickej zóne 1e prednostne orientovaný do smeru 
SV - JZ (ako to uviôime ďalej). Smer SV - JZ je súčasne smerom maximál-

180 



neho dlžkového rozsirenia centrálnej vulkanickej zóny a vulkanických reliktov 
tej to počiatočnej etapy vývoja aparátu (II. andezitová fáza). 

2. Synvulkanické tektonické štruktúry a systémy 

Vývoj synvulkanických tektonických štruktúr a režim tektonických procesov 
v priebehu aktín1eho vulkanizmu je možné dokumentovať analýzou štruk
túrno-tektonického vývoja vulkanického areálu v oblasti Štiavnického pohoria. 

Vývoj vulkanického aparátu sa uskutočnil v rade nasl-=dujúcich etáp (viď. 

obrázok č. 2) : 

I. c tapa. 

Počiatočná vývojová etapa v predmetnej oblasti je reprezentovaná explo
zívno-efuzívnym vulkanizmom intermediárneho pyroxenického a ndezitu (± am
fibol, ± kremeň , ± biotit). II . andezitová fáza v zmysle KUTHAN (1963) . 
Vulkanizmus prebiehal v kontinentálnom prost.'."edí suchozemského typu. 
V okrajovejších pismach v sm ere k juhu uloženie eruptovaných hm ôt sa usku
točnilo v subakválnom prostredí limnického typu. V záverečnom období sa 
sformoval rozsiahly vulkanický aparát, resp . väčší počet kumulovaných vul
kanických foriem stratovulkánového typu. V oblasti centrálnej vulkanickej 
zóny sa uskutočnil výstup intruzívno-extruzívnych až efuzívnych telies orien
tovaných prednostne v smere SV-JZ až SSV-JJZ (Tanád, Myšia hora). 
Obdobie výstupu telies v centrálnej vulkanickej zóne je K / Ar m2tódou sta
novené na 17.0 :::: 0.5 mil. r. (Tanád, k. 938,4) a 16,7 ± 1,2 mil. r . (pod Paradajs 
k. 806,4 - V. KONEČNÝ, G. P. BAGDASARJAN, D . VASS 1969) . 

V závere je oblasť centrálnej vulkanickej zóny dizlokovaná s vertikálnymi 
posunmi jednotlivých blokov. Do tohto obdobia spadá vysunutie bloku 
v oblasti Sobov (k. 888,2) podľa dizlokácií ZZS-VVJ a priečneho smeru SS'V-
JJZ. Denudačným zrezom bola mocnocť vulkanického k omplexll redukovaná 
až do obnaženia predvulkanického podložia. Lávový prúd amfibol-biotitického 
andezitu (III. etapa) prekrýva bezprostredne kompkxy predvulkanick~ho pod
ložia. Vysunuté horniny m ezozoika boli v okrajových častiach zahrnuté do 
procesov silicifikácie pri okraji telesa hydrokvarcitov - Sobov (J. šTOHL 
1966). Z dlžkovej orientácie centrálnej vulkanickej zóny budovanej prevahou 
masívnych andezitových hmôt a z orientácie intruzívno-extruzívnych telies 
je zrejmé, že v stavbe a založení prívodových systémov sa dominantne uplat 
ňuje karpatský smer SV-JZ. 

II. etapa. 

Po ukončení 2.ktivity sa v pásme s priebehom zhruba SV-JZ, k toré zahrňuje 
časť centrálnej vulkanickej zóny a priľahlé časti strednej vulkanickej zóny so 
stľatovulkánovým ~týlom stavby, formuje poklesová zóna s vývinom sedimen
tačných bazénov. 

Sedimentácia sa vyznačuje rýchlymi zmenami litologického vývoja vo verti
kálnom aj laterálnom smere. V bazálnejších úrovniach prevláda allochtonný 
materiál z dtšt,uovaných častí staršej vulkanickej stavby. Vyššie je striedanie 
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tufitických a tufiticko-lignitických sedimentov s pyrokl::1stickým materiálom 
amfibol-biotitického andezitu (J. KOV ACIK 1965, M. KODERA, J. KOVA
CIK 1968). 

Relikty sedimentárnej výplne zachované pri obci Podsitnianska, v meste B. 
Štiavnica, Cervená Studňa, pod Šcbovom, SZ pod Kalváriou a pri obci Teplá 
- Močiar náležia, podľa biostratigrafického m ateriálu, k jednému stratigrafic
kému horizontu (.T. BURIAN, J. KOVÁČIK. J. STOHL 1964) . 

V priebehu sedimentácie nastáva hydrotermálna-exhalačná aktivita (hlavne 
solfatárového typu) do vodného prostredia. To podmienilo syngenetické 
a sčasti epigenetické prEmeny sc-dimentov a okolných hornín (M. KODERA 
1967, M. KOD:E":RA. J. KOVACIK 1968). Výnosom SiO2 pozdlž tektonicky poru
šených zón dochádza k si)icifikácii okolných hornín a k vzniku hydrokvarcitov 
- Sobov. 

JZ pod Kalvária vrtom KOV-42 je overená mocn0sť komplexu propyiitizova
ného andezitu (II. etapa) v podlc,ží sedimentárnej výplne cca 13()0 m (báza vul
kanického komplexu je cca 740 m pod úrovňou mora). Podľa tejto skutočnosti, 
ak berieme do úvahy vývoj bazálnych vulkanických komplexov v nadmorskej 
úrovni , by vychádzala úroveň pôvodnej sedimentárnej panvy v nadmorskeJ 
výške 1300 m a vyššie. Tieto ú rovne nie sú súhlasné s podmier..kami pre vývoj 
analyzovaného ekologického spoločenstva fosílnej flóry (E. PLANDEROVÁ) , 
pre ktoré je nui.né predpokladať úrovne nižšie. 

Z uvedeného vyplýva, že formovanie poklesového pásma s vývoJom intra
vulkanických sedimentačných bazénov zahrnulo už predtým dislokované časti 

vulkanického komplexu s nerovnakou amplitúdou vertikálneho pohybu. 
V priebehu poklesových pohybov a bazálne časti vulkanického komplexu nie
ktorých blokov ocitli pod úrovňou mora. 

Poklesový pohyb v pásme SV-JZ, v ktorom nastáva vývoj sedimentov 
a ktorý z.ahrnul časť centrálnej vulkanickej zóny a priľahlej časti stratovulká
novej stavby. považuje sa za kolapsový proces v rámci formovania vulkano
tektonickej depresie. 

Na štruktúru tohto typu poukazujú mocnosti, plošný rozsah a litologický vý
voj sedim entc,v. ktorý najbližšie zodpovedá litofáciám kaldPrových jazier. 

Priestorové rozšírenie reliktov (maximálne v smere SV-JZ) dovoľuje usu
dzovať , že pri formovaní poklesovej oblasti sa dominantne upbtnili sysťémy 
karpatského smeru . 

III. eta p a 

Po období dočasného vulkanického kľudu (spojeného s ďalšou diferenciáciou 
magmatických hmôt v hypoabysálnych úrovniach magmatického rezervoáru) 
je obnovený vulkanizmus acidnejšieho andezitového, resp. andezíto-dacitového 
typu (amfibol-biotitické andezity ± kremeň. ± pyroxén) . Vulka:i.izmus sa začal 
vysoko explozívnymi erupciami vulkánskeho a ultravulkánskeho typu. časť 

eruptovaných pyroklastíckých hmôt je uložená v intravulkanickom sedimen
tačnom bazéne. 

Po explozívnych erupciách dochádza podľa tektonicky mobilného pásm&, 
ktoré zhruba koncentricky obklopovalo centrálnu vulkanickú oblasť ZJ, JV, V 
až SV, k extrúziám amfibol-biotitických andezitov. Lávo, é masy pre vysokú 
vif>kozitu sú extrudované v podobe komulodómov veľkých rozmerov, ktoré 
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na základe makrotc:•xturálnych charakteristík zodpovedajú najbližšie formám 
popisovaným Reierom 1888 (In Williams 1932). Maximálny priemer je 5 !<.m. 

V smere do vnútorných častí centrálnej oblasti je rekonštruovaný, na zá
klade p reklápania plôeh fluidality. prechod do mocných lávových prúdov (po
tvrdených novšie vrtom .KOV-42 pod Kalváriou, ktorý overuje v nadloží 
:.edímcntov intravulkanické panvičky o mocnosti prúdu ] 1 O m - J. BURIAN 
i9DG). Ti ~Lo prc.chodné formy sú v zmysle COTTON (1959) označené ako „dome 
fluw:,". 

Pod ra výi:=ledkov paleomagnetických meraní je stanovená postupnosť aktivo
va1ľ, prívodných centicľ pri juhovýchodnom až východnom okraji centrálnej 
oblasti v . mere cd JZ l< SV až S, t. j. v pásme od obce Ilja k Banskej Bele j 
(V. KONEC Ý , L. DUBLAN. v tl ači), (V. KONECNÝ 1968 in J B URIAN 1968). 
Absolútnym rlatnvaním K IAr metódou je stanovený vek kumolodómu v oblasti 
Dric.,10va r1í .\ntole na 16.0 + 1 mil. r. 

Do smeru konccryt.rického pásma svojou polohou spadajú ďalej ryolit-'.ľ✓é 

exl rúzic v obl,,,ti E~iník n Hr. s absolútnym vekom K IAr mPtódou 16,2 ± 0,1 
mil. r''. Pri scverozéÍpadnom okraji centárlnej oblasti sú ďalej ryolitovt> 
extrúzie evidentne mladšie ako vulkanizmus pyroxenického andezitu IV. etapy 
potvrdené t.i1:,ž a bsolútnym datovaním (L. ROZLOZ ~tK - ústne zdelenie). Roz
členenie ryolitových extrúzií na staršie a mladšie (posledné sú v oblasti 
Kremnického pohoria datované na ] 1,2 ± 0.3 mil. r.* potvrdzuje novšie J. LE
XA (v tlači) . Zatiaf čo r:voEtv lokality Hliník n Hr. petrochemicky spadajú rlo 
diferenciačného radu štiavnického pohoria, ryolity IL skupiny (mladšie) sa 
považujú za produkty samostatnej kyslej magm y. 

Zhruba v s.1nchrónnom období s extrúziami más amfibol-biot itických ande
zitov dochádza k poklesovým pohyb om centrálnej vulkanick eJ zóny pozdlž 
koncentrického t<:>ktonického m obilného pásma v rade postupných kolapsov. 
Poklesy podľa koncentrického pásma sa považujú za proces, ktorý otvára prí
vodové ce~ty pre extrúzie andezitových más v tak kolosálnom meradle a k torý 
účasne podmieňuje vytváranie prim árnych úkl onov v smere do cen trálnej 

oblasti priaznivých pre akumuláciu lávových más a vulkanoklastického mate
riálu väčších mocností. 

Počiatky kolaprn\·é:ho procesu spadajú pravdepodol:me už do priebeh u a záveru 
explozívr.ych erupcií pyroklastických hmôt, na éo poukazujú ich mocnosti (do 
75 m) . v 1ámc- i poklesového pásma intravulkanického sedi mentačného baz~nu. 

Mnohonásobné striedanie pemzových a vitrokryštálových a aglomeratických tu-
'I fov, striedaných poloharm tufitických ílov a lignitických tufitov odpnvedá nie jerl

norazovému kolapsu, ale skôr postupnosti menších poklesových pohybov. Obdobie 
hlavných poklesnv spadá do priebehu a predovšetkým do záveru '=! Xtrúzií m ás a m
fibol-bíoti tického andczi tu. 

Kolapsované komplexy v rámci centrálnej vulkanick,~j cblasti sú v pomeroch 
svbvulkan ických úrovní i;e1trudované veikým počtom dajkových a sillových 
telies kremenno-dioťitového porfýru , resp. dacitu" ' . Intrúzi~ p rerážajú cez 

* Údaje absol. dat. in V. Konečný, G. P . Bagdasarjan. D. Vass. 1969. 
'* O.rnac:enie dacil, podľa pelrograficko-petrochemických paramckov, J . Šalát (Hl54), 

A. M ihalí ková (] 966) doporučuje na základe holoKryštalických vývo jov zákl. 
hmoty a spôsobu geologického V) stupovania, termín kremcnno-dioriLový poriýť. 
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sedimenty intravulkanickej panvy a prenikajú cez nadložné príkrovy amfibol
biotitického andezitu (JZ pod Kalváriou). To dovoľuje stanoviť ich mladšiu 
pozíciu vzhľadom k bazálnym efúziám amfibol-biotitických andezitov. 

Skutočnosť, že úroveň, v ktorej predtým prebiehal proces sedimentácie intra
vulkanického bazénu, ulcženiP pyroklastických hmôt a ich prekrytie lávovými 
prúdmi, sa v bezprostredne v nasledujúcom období stáva úrovňou subvulka
nickej intruzívnej aktivity, môže byť uspokoji vo objasnená jedine kolap
sovým pohybom centrálnej oblasti do nižších, t. j . subvulkanických úrovní. 

Formovanie koncentrického tektonického mobilného pásma s poklesovým po
hybom „ring structures") sa v zmysle WILLIAMS 1941 považuje za porušenie 
stability v porlpovrchových úrovniach ako dôsledolc evakuácie magmatických 
hmôt z vrchnvch častí magmatického rezervoára a ie jedným z najcha rakteris
t ickejších znakov kolapsových procesov v rámci vzniku kalderových štruktúr. 

Centrálna vulkanická oblasť je v priebehu poklesových pohybov dislokovaná 
hlavne podľa smeru SV-JZ až SSV-JJZ (podradne SV-JV). Intrúzie kremen
no-dioritových porfýrov prednostne využívajú v podobe dajkových a sillových 
telies stykové časti a dislokačné zóny litologicky odlišných jednotiek (rozhranie 
medzi diorit-granodioritovými intrúziami a nadlotnými paleozoicko-mezozo
ickými horninami. ďalej rozhranie medzi horninami predvulkanického podložia 
a nadložnými vulkanickými komplexmi a konečne zóny tektonického oslabenia 
a dislokačné pásma s blokovými posunkami vo vulkanických komplexoch). 
Maximálne mocnosti a počet intrúzií prejavujú sa v bazálnych úrovniach 
vulkanického komplExu menovite pri rozhraní voči podložným horninám. 
V smere do vyšších úrovní dochádza k znižovaniu mocnosti a k postupnému 
zanikaniu. 

Prednostným smerom orientácie sú smery SV-JZ až SSV-J JZ so subpara
lelným priebehom mobilnej zóny vo východnej časti centrálnej obla1-ti 
s úklonmi generálne k JV (hlavne oblasť Štiavnice). Podradné sú smery SZ
JV s úklonmi k JZ a SV (L. ROZLO:ZNfK 1968). 

V strednej oblasti (súčasne vyklenutej a denudovanej) sú v pásm e cca SV-
JZ, priebeh medzi hodrušskou a štiavnickou oblasťou (oblasť Kopanice, Kohú
tov - k . 556 1 atď. ). obnažené plošné rozsiahle konkordantné intrúzie (typu 
mohutných sillov) , ktoré využívajú hlavne rozhrania medzi predvulkanickým 
podložím a nadložnými vulkanickými komplexmi. Intruzívne telesá dajkového 
q sillového typu zhruba rešpektujú morfológiu granodiorit-dioritových intrúzií. 

lntruzívnu aktivitu kremenno-dioritových porfýrov spojujeme s procesmi 
uvoľňovania v priebehu kolapsových pohybov (pokročilej ších štádií) pri vzniku 
v smere dolu otv0rených fraktúr. To potvrdzujú maximálne mocnosti a počet „ 
intruzívnych telies, hlavne v bazálnych úrovniach vulkanického komplexu 
a ich zanikanic v smere do vyšších úrovní. 

Mechanizmus intrúzií zodpovedá najbližšie procesu typu „ring dyke" (J. E. 
RICHEY 1961), na ktorý poukazuje orientácia a úklony intruzívnych telies 
v smere od centrálneho bloku a maximálny počet intrúzií v bazálnych 
úrovniach. 

V zmysle tohto procesu dochádza k intrudovaniu do etapovite uvoľňovaných 
zón (s úklonmi v smere k periférii od centrálneho bloku) pri kolapsových po
hyboch. Mechanikou uvoľňovacieho procesu je možné objasniť rozsiahle kon
kordantné intrúzie sillového typu v centrálnejšej oblasti obnažené denudáciou 
vo vyklenutom pásme. 
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K dajkám typu .,cone sheet!." prináleží pravdepodobn~ len poradné množ

stvo dajok s úklonom v mere do stredu centrálnej oblasti. 

Je možné zhrnúť, že v tejto vývojovej etape sa uplatňuj e funkcia: 

1. Koncentrir:kého mobilného tektonického systému okolo centrálnej oblasti, 

podľa ktorej sú otvárané prívodové cesty extrúzií amfibol-biotitického ande

zitu a súčasne prebieha kolaps centrálnej oblasti. 

2. Uvoľňovacie tektonické procesy v rámci centrálnej kolapsujúcej oblasti za 

vzniku dislokačných zón intrudovaných telesami i{remenno-dioritových por

fýro v. Prednostne sú využívané smery SV-JZ až SSV-JJZ. 

Do obdobia po vzniku kalderovej štruktúry (II) kladieme procesy areálnej 

propylitizácíe, ktoré v širokom me radle postihli kol/:lP60Vané komplexy centrál

nej oblasti, včítane kremenno-dioritových porfýrov a diorit-granodioritových 

intrúzií v rámci podložného komplexu. 
Uvoľnenie plynných emanácii a propylitizačných roztokov v tak širokom 

meradle spcjujeme s deštrukciou stropových častí magmatického rezervoáru. 

Propylitizácia a hydrotermálne premeny vulkanických hornín kolap;;ovaných 

oblastí kalderových štruktúr sú známym procesom pri veľkom počte kaldcro

vých štruktúr. D,)sah propylitizačných procesov spravidla presahuje hranice 

obmedzenia kolapsovanej štruktúry (napr. dvojkaldera Mull-Ardnamurchan, 

Škótsko, Richey 1961) . 
Domnievame sa, že funkciu bariéry pre vystupujúce propylitizačné agencie 

v kolapsovanej oblasti zohral mocný komplex nadložných lávových efú2ií 

a vulkanoklastík .;.mfibo~-biotitického andezitu. K týmto záverom oprávňuje 

skutočnosť, že relikty lávových efúzíi v rámci centrálnej oblastí sú postihnuté 

propylitizáciou a podobne aj priľahlej časti kumulodómov pri rozhraní s vnú

tornou obladou. zatiaľ čo Externejšie propylitizačné postihnutie amfi.bol-bioli

tických andezitov rapídne ubúda. 
Produkty mladšej etapy (IV. etapa) v nadloží amfibol-biolitických a ndezitov 

externe od centrálnej oblasti nie sú propylitizáciou postihnuté. 

IV. etapa 

Nasledujúca aktivita pyroxén-andezitového vulkanizmu znamená ďalšie 

podstatné priestorové rozšírenie primárnej vulkanickej stavby. 

Vulkanizmus má charakter zmiešanej aktivity explozívno-efuzívneho typu; 

erupcie vulkánsk E>ho. ultravulkánskeho a peelejského typu sa striedajú s efú

ziami láv. Eruptované hmoty sa hromadia na vonkajMch svahoch, sčasti v sucho

zemskom prostredí, zhruba južne od línie Počúvadlo - Prenčov, v limnickom 

prostredí a ďalej k juhu (južne od Hont. Nemce - Sebechleby) v litorálnom 

až sublitorálnom pásme tortónskeho mora. 

Transport hruboúlomkovitých pyroklastických hmôt sa uskutočňoval pros

tredníctvom .,nuees ardentes" (V. KONEČNÝ, M. KUTHAN 1968). Na pni

miestnení vulkanoklastického materiálu sa ďalej podieľajú lahárové prúdy, 

ktoré pri pohybe v smere k juhu prekračovali pobrežnú líniu a pohybovali 

sa ďalej po morskom dm, ako subakválne bahnité prúdy (,,subaqueous vol

"anic mud flows") V. KONEČNÝ 1965. 

Pri efúziách láv do vodného prostredia pri puklinových erupciách (fis'>ure 

--ruptions) dochádza k vzniku variét so sklovitým vývojom základnej hmoty 
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a procesom brekciácie za vzniku hyaloklastítových brekcií. 
Na aktivitu tektonických systémov v priebehu IV. vývojovej etapy je možné 

súdiť z orientácie subvulkaníckých telies pri vonkajšom okraji centrálnej vul
kanickej oblasti. Z pnestorového rozloženia a dlžkovej orientácie (viď. obr. 
é. 2) je naznačený radiálny charakter v smere k centrálnej vulkanickej 
obla<;t i. Vznik radiálne on ento raných trhlín je podľa mnohých a utorov spo
jovaný s m11gmatickýrn tlakom vystupujúcich magmatických hmôt (E. S. 
HILLS 1964). 

D0 pokročilejších období aktivity IV. etapy spadá formovanie poklesového 
pá!==ma v zóne kumolodómových foriem Ilija-Biely Kameň). ·1 ktorom do
chádza k uloženiu pemzových tufov typu .,Biely kameŕl". Ab:;olútnym dato
vaním K 1Ar rnetéoou ie určený vek 15.1 -+- ,5 mil. r. V tej :stej pozícií sú 
uložené pemzové tufy v lirr:níckom pro!':tredí (južne o::i obce Počúva-:l.lo) a ·;u
C'hozcmské pcmzové tufy so znakmi zvárania (le.'túry fbmm-2. stlpcová odluč
nosť. produkované-> erupciami „ash flows"). Eťl!pdr:! pemzovýcr tufov typu 
„Biely kameň" (produkty ash falls) a pemzových tufov so znakmi zvárania sa 
považujú za prod 1..1kty trh1inových erupcií v súvislosti s počiatočnými pohybmi 
f0 rmovania poklesových štruktúr pri periférii cent!'álnej vulkanickej oblasti. 
Rozšírenie 1;·,vových prúdov pyroxenického andezitu b iotit (typ Sitno), 
v nacilo;,í uvedených tufov a v nadloží denudovaných foriem komulodómov, 
poukazuje na ich eliminovanie v tejto etape ako morfologických elevácií. 

V závere andezitového vulkantzmu pokračujú efúzie pyroxenických ande
zitov z trhlinov:ýeh C'rupcií do vodného prostredia v najextemejších južných 
zónach. K /Ar metódou je určený vek 13.5 ± 0,5 mil. r. (lokalita Horšá. Brh
lovce). V ich podloží sú datované ryodacitové až ryolitové tufy (lokalita Sáz
dice) na 13.6 -t 0,3 mil. r. 

Rvolitové dajky, ktoré považujeme za konečný magmatický produkt di
ferenciácie magmatického rezervoáru, sledujú v juhovýchodnej časti smery 
SSZ-JJV (záp. od Antola) v severnej časti smery S-J (B. Belá). v centrálne; 
oblasti rudného poľa B&nská Štiavnica smery SSV-JJZ (J. FORGAč, J. KO
VACIK 1967). 

Do záveru aktivity subsekvcntného vulkanizmu spadajú tiež ryolitov~ 
extrúzie pri 5i>veroz::ípadnom okraji centrálnej oblasti pozdlž .,Považanskej 
poruchy" (L. ROZL02NfK 1965, 1968). 

OriC'ntáeia rvolitových dájok. podľa nášho názoľ'l , dobre ilustrujr:! fakt ako 
v jednom období dochádza k aktivovaniu odlišných tektonických systémov 
a to názorne vylučuje paušalizovanie len jedného tektonického systému pre 
uró1 é obdobi e vull:anickej aktivity. Naopak je zrejmé, že stavebne hetero- r 
J<'nt1 ·, a komplikovaný vulkanický areál reagoval v rôznych častiach odlišným 
spôsobom. 

In truzívna a extruzívna aktivita ryolitového vulkanizmu spadá podľa tcl;
tonickej anah•zy do obdobia mobility v súvislostí s výstupovým pohybom 
ccnt rálnej obl;:isti a formovaním sprievodných poklesových štruktúr pri jej 
periférii. 

* * * 

Tektonický režim v priebehu vývoja vulkanického ar"!álu. ako vyplýva z uve
r' rl•ro. 7ahrnu}e tektonické pohyby v priebehu vulkanickej aktivity (t. j. 
f.:vnvulka nické sensu stricto) ako aj pohyby vyrovnávacieho charakteru, ktoť~ 
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následujú po ukončení dielčích vývojových etáp (napr. formovanie pokleso

vého pásma s vývojom intravulkanickej sedimentácie po ukončení I. etapy). 

V dynamickom tektonickom režime, v priebehu vývoja vulkanického areálu, 

, . ., uplatnili hlavne náslE>dujúce procesy: 

1. Mobilita koncentrického systému „ring fractures·' sledovaného extrúziami 

m.í a[llfibol-biotitických andezitov, podľa uvedeného systému dochádza ku 

kolapsovým pohybom centrálnej oblasti. 

2. Uvoľňovac:ie pohyby v rámci centrálneho bloku v súvislosti s kolapsovými 

pohybmi . uvoľňované pásma a rozhrania litologických jedn0tiek sú sledo

vané dajkovými ;:i s1llovými telesami kremenno-dioritových porfýrov (da

citov) - mechanizmus ,.ring dyke". 

3. Poklcsové štruktúry s pararelným priebehom zlomových pásiem (poklesov~ 

p -'!~mo s vývo.i om íntra •1 ull<anickej sedimentácie po ukončení I. etapy, po

klesové p ::í~mo Ili ja - Biely Kameň). 

4. Ra diálne orientované tektonické poruchy (orientácia dajko '.'•ch telies py

roxenického a nd0zitu ~ ;:i rr.fibol -t- biotit IV. etapy, trhlinové erupcie s efú

ziami láv v externých oblastiac.h do vodného prostľedia). 

V priebehu vý voja v1.,J!{anického ar álu sa najmarkantnejšiz prejavuje 

mobilita podľa karpatského smeru SV-JZ, resp. SSV-JJZ. 

T0k tonické pohyh~- podľa uvedeného smeru sa uplatňujú pri: 

a) výstupe a orientácii in truzívno-extruzívnych telies I. etapy a v smerovej 

orientácii centrálnej vulkanickej zóny. 

b) založ ní poklesového pásma s vývojom intravulkanického sedimentačného 

bazénu (II. etapa). 
c) prednostnej orientáci i dajok kremenno-díoritových porfýrov (dacitov) 

III. etapy. 
d) orientácii ryolitových dajok v centrálnom rudnom poli. 

závcr0 vulkanizmu dochádza k počiatočným prejavom výstupového pohy

bu centrálnej oblasti a formovaniu poklesových štruktúr pri jej okra ji. Hlavný 

vývojový proces týchto štruktúr sa však uskutočnuje v postvulkanickej vý

vojovej etäpe a z tohto dôvodu ich analýzu uvedieme v ďalšej čast i. 

3. Tektonické štruktúry a systémy postvulkanické 

V. e t a pa 

V postvulkanickom období dochádza v širšom areáli k vývoju štruktúr, 

ktoré jednak smerujú dosiahm„f stabilitu podpovrchových úrovni porušených 

výnosom magmatických hmôt - poklescvé vulkanotektonické štruktúry typu 

graben. jednak k výstupovému pohybu centrálnej vulkanickej oblasti s jej 

vysunutím do vyš~ích denudačných úrovní a v záv ere k sformovaniu súčasnej 

hrásťovcj stavby hodrušsko-štiavnickej. 
Počiatky tektonických pohybov, ktoré viedli k vývoju uvedených štruktt'1r, 

siahaju do záverečných období vulkanickej aktivity, ich maximálny vývoj sa 

však uskutočňuje po ukončení vulkanizmu v predmetnej oblasti. 

V rámci tohto posledného vývojového obdobia je možné rozlí5if nasledujúce 

podetapy: 
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V/a. p o d etapa 

Po ukončení vulkanickej aktivity (resp. v jej závere) dochádza k vývoju po
klesového pásma pri JV až V okraji centrálnej vulkanickej oblasti obmedze
ného z dvoch strán priebehom paralelných zlomových štruktúr s blokovými 
poklesmi v smere do vnútorných častí. Podľa gravimetrickej mapy (S. úU
RATNÝ, L. ZBOŔIL, O. ORLICKÝ, M. FILO, 1960) je poklesové pásmo Ilija -
B. Belá) interpretované ako priekopová prepadlina. Hlbka poklesnutého pod
ložia sa, podľa geofyzikálnych údajov v strednej časti prepadliny, predpokladá 
viac ako l OOO m pod úrovňou mora. 

Prepadlina v zmysle Williams (1941) , je novšie definovaná ako poklesová 
vulkanotektonická štruktúra typu graben KONECNÝ (1968), IN BURIAN 
(1968). 

Analogicky sa formuje pri južnom obmedzení centrálnej oblasti poklesové 
pásmo podľa smeru V-Z so "táčaním až do ZZJ-VVS smeru (Uhliská-Počú
vadlo jaze:ro) s blokovými poklesmi v smere k juhu. Na mape úpbých Bou
guerových anomálií uvedené pásmo odpovedá zóne intenzívnych horizontál
nych gradientov. Tťktonic:ké pásmo predstavuje súčasne južné tektonické 
obmedzenie hodruš~ko-štiavnickej hráste. (Pri obci Uhliská vystupuje v rám
ci propylitizovaného komplexu, v tektonickom pásme dielčí • ysunutý blok 
permo-triasových hornín na ploche cca 200 X 200 m A. BRLA Y 1967.) 

Južné obmedzenie tejto poklesovej štruktúry je menej výrazné, je pred
stavované príebehom tektonických porúch v smere V-Z južne od Počúvadla. 

Počiatky pol<lesových pohybov v rámci pásma kumulodómových foriem 
spadajú do pokročilejších období vulkanickej aktivity IV. Elapy (poklesové 
pásmo Ilija - B. Kameň). ktoré do značnej miery eliminovali oblasť komulo-
1.:mových foriem ako morfologické elévácie, to dokazuje rozšírenie plošných 
-í vových prúdov v ich nadloží a v nadloží pemwvých tufov typu B. Kameŕl. 

Hlavný proces formovania pc,klesových štruktúr pri vonkajšom okraji cen
trálnej vulkanickej oblasti však prebieha až po ukončení vulkanizmu pyro
xenického andezitu VI. etapy ako to názorne dokumentuje poklt!sávanie relik
tov lávových prúdov typu Sitno od severu v smere k juhu (od nadm. v. 
1009 m - Sitno do 550,2 m - Brdo) . 

Tektonický režim v obla ti centrálnej vulkaní'.'.:kej zóny reprezentovanej 
kolapsovanými komplexmi je zásadne odlišný. V postvulkanickom období 
(resp. už v závere vulkanic:ke:j aktivity) prevláda v centrálnej oblasti pozitív
ny výstupný pohyb. ktorým sa predtým kolapsovaný celok dostáva do vyil
ších denudačnyc:h úrovní. 

Centrálna oblasť v priebehu výstupu nie je jednotná „en block", ale je 
dislokovaná hlavne v okrajových častiach (pri JV okraji) na rad blokov podľa 
smerov SV-JZ až SSV-JJZ s úklonmi v smere k JV (podradné smery SZ-JV 
až SSZ-VV J) s postupným poklesávaním v smere k okraju priekopovej pre
padliny Ilija - B. Belá. Podobne aj vo vnútornej časti centrálnej oblasti do
chádza v rámci generálneho výzdvihu k dielčím poklesom a výzd\'ihom blokov 
(napr. pokles bloku severozápadne od poruchy s Terézia žilou). 

Stupňovité poklesy pri JV okraji centrálnej oblasti v smere k okraju priekopovej 
prepadliny je možné ilustrovať na reliktoch sedimentárnej výplne intravulkanickej 
pánve v širšej oblasti B. Štiavnice: Na lok. Cervená Studňa je úroveň reliktov 
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790 m n. m., v meste Banská) Štiavnica 550 m n. m., Podsitnianská 4:'iO m n. m. 

Eventuálne výskyty severozápadne od pásma Šípová - 805,3 m, Myšia hora -

787,84 m, Sobov 888,3 m, museli vo viac vysunu tej úrovni nutne podrahnút denu

dácii. 

Z priestorového rozloženia poklesových štruktúr pri periférii centrálnej 

oblasti je určitá koincidencia s priebehom koncetrickej mobilnej zóny, ktor,i 

sa uplatnila pri extrúziách más amfibol-biotitických andezitov a pri kolap

sovom pohybe centrálnej oblasti. V postvulkanickej etape (počiatky pohybu 

spadajú do záveru vulkanickej aktivity) d ochádza však k inverzii zmyslu 

pohybov ; centrálne oblasť je v tomto obdob í podrobená výzdvihovým pohy

bom, zatiaľ ča poklesové pásma sa formujú pri jej periférii. 

Vývojový proce~, diskutovanej štruktúry, ktorej výsledkom jC' sformovanie 

hrásťovej stavby hodrušsko-štiavnickej a sform ovanie poklesových štruktúr 

pri jej periférií, je potrebné chápať ako výsledok kombinácie a interakcie 

dielčích výstupných pohybov (v centrálnejších častiach) sprevádzan ých hlavne 

v okrajovejších častiach radom pc,klesových pohybov. 

Na tektonické smery SV-JZ až SSV-JJZ pri okrajovej časti cic:ntrálnej ob

lasti sú viazané hlavné žilné telesá polymetalického zrudnenia Banská Štiav

nica. 

Poznámky ku vzťahu tektoniky a zrudnenia 

Z načrtnutej vulkanotektonickej a nalýzy vyplýva, že poloha hlavných štiav

nických žíl spadá na jednej strane do pásma medzi maximálne vysunovanú 

centrálnu oblasf (vysunutie predvulkanického podložia je viac '.lko 900 m na rl 

morom) a na druhej strane do poklesovej graben štruktúry (pokles predvul

kanického podložia sa p redpokladá viac ako 1000 m pod úrovňou m or a). Uve

dené pásmo je v najväčšej miere podrobené dislokačnej tektonike s blokovým 

poklesávaním v smere k okraju priekopovej prepadliny.* 

Tektonický smer SV-JZ až SSV-JJZ, ako vyplynulo z predchádzaj úceho, 

sa p rejavoval ako najmobilnEjší sm er v priebehu etáp vulkano-tektonického 

vývoja v priebehu aktívneho vulkanizmu. Co do intenzity a veľkosti uvoľňo

vacích vertikálnych pohybov sa však maximálne prejavuje v záverečnom 

období a hlavne po ukončení subsek ventného vulkanizmu v predmetnej ob

lasti . 
Smer SV-JZ až SSV-JJZ predstavuj e zrej m e smer n ajvýraznejšej lability 

v usporiadaní štruktúrno-tektonických jednoti ek podložia. Mobilita u veden ého 

smeru sa prejavuje v regionálnom m eradle vývojom a priebehom hlavn ých 

vulkano-tektonických zón a štruktúr. 

Je logické, že práve tektonicky n ajm obilnejšie pásmo pri okraji vystupu

júcej centrálnej oblasti, porušované blokovou d islokačnou tek tonikou s naj 

mohutne jšími uvoľňovacími vertikálnymi pohybmi, j é! ako tektonicky naj výhod-

* Pre získanie predstavy o veľkosti amplitúdy vertikálneho posunu je treba po

znamenat, že výstup centrálnej oblasti sa uskutočnil zo subvulkanických úrovní 

s reálnym predpokladom niekoľko sto metrov pod úrovňou mora. Vrt 

KOV-42 (mimo oblast vlastnej grabenovej štruktúry) overuje bázu vulkanického 

komplexu cca 700 m po<i úrovňou mora. To znamená, že celk:>Vý výstupný p'>

hyb vysunutých blokov podložia presahuje hodnoty 1600 m a pravdepod. viacej. 
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neJs1e využívané pre výstup a uloženie rudný ch koncentrácií mezo-hydroter
málnych r oztokov, ktoré sa oddelil i zo záverečného ~tádia diferPnciácie magmatick ého rezervoáru. 

Väzba rudn ých žíl na dislokačné pásma s vertikálnym posunom ni ekoľko 
sto m je potvrctená radom autorov (J. ŠTOHL 1962, 1967). 
Počiatky p ohyb ov, ktorými nastal vývoj vysunutej hrásťovej stavby a po

klesových štruktúr pri jej okraji. ako vyplynulo z predchádzajúceho rozboru, spadajú do záveru subsekventného vuikanizmu. Na základe väzby rudných 
žíl n a tieto dislokačné pásma uvedených štruktúr je možné posunúť proc~sy zrudnenia do záveru, resp. bezprostredne po ukončení subsekventného vulkélnizmu v predmetnej oblasti.* 

ROZL02NfK L . (1968) upozoľňuje na prípady nerovnakého dynamického tektonického reVimu dacitO\·ých a postdacitových {mineraliz:Jvan:vch) štruktúr, aj 
keď uvažuje zhruba tie isté dynamicKé podmienky formovania ;:lomov <;Jedovaných dajkami a mineralízovanými zónami v priebehu výstupu štiavnickej hrásle. Tektonický režim formovar>ia dajkových a konkoľdant:iých intrúzií typu mohutných sillov zodpovedá mechanizmu ,.ri ng dikes·' v zmysle RICHEY (1961) podmieneného postupr:ými kn lapsmi cenir.~ lnej oblasti. Mechar,1zmom 11vofňovacích pohvbov je možné - podľa násho názoru - uspokojivo obja,:{lí~ oriebeh a úklony dajkových intrúzií a predovšetkým intrúzívny mechanizmus konkordanl ných in trúzií n, YnútornPHcj čast, centrálnej oblasti. Tektonický reJ.im, ktm-ým dochádza k blokovej di'i!oJ,ačnej tektonike, v súvislosti s výstupom centťálnej oblasti, je režim odlišného typu. 

Za záverečnv prPjav ~ub~ekventného vulkanizmu v oblasti rudného poľa ~a považuj ú ryolitové dajky (J. FORGAč. J. KOVAčIK 1967). Vý,:;tup týchto dajak vykazuje p0Johl1vú väzbu na dislokačné pohyby smeru SV-JZ až SSV
JJZ (podobne ako výstup rudných žíl) pravdepod. na počiatoC::né štádiá pohybov. ľiľto ~ku'3)č'nooli sa zdajú poukazovať na úzke časové koincidencie vo využívaní ur.alor;ických tektonických štruktúr práv2 tak ryolitovými dajkami. ako aj hydro1 ermťilnvmi roztokmi polymetalického zrudnenia (pravde
podobne na pokročilejšie štádiá s mohutnejšou dislokač.::lou tektonikou v pripac P rudných žíl). 

Závery z rozboru tektonického vývoja svedčia o posunutí zrudňovacích procesov na záver subsekvcntného vulkanizmu (resp. do skorých období po jeho 
ľkon•xní). Tr, p·>rln,J uje predstavy o po,tcy01itovom (resp. sú~asnnm) a pred
baznltovcm veku zľu<lncnia podľa L. ROZLOZNJKA a J. SALATA (1966). Priamr cli'>hzv o nn~tn·o~itovom veku prinášajú J . MICHALENKO. J. PASTOR, M. KODERA (1 968), nepriame J. FORGAC, J . KOVAčJK (1967). 

HELKE (] J38) kladi pôvod zrudnenia do súvisu s balolitom granodioritu, J. FORGAC, J . KOVACIK (1967) viažu zrudneni e na subvulkanické formy g,·anitoidn(•ho zloženia. 
Považujeme za reálnejšie pojcwať p5vod zrudnen;--l s hypoabysálny mi úrov

ňami , t. j. s vrchnými úrovňami magmatického rezervoáru s jeho záverečným 
diferenciačnym štádiom. 

• Podľa J . STOHL 0964), K. ELJAS, J. KANTOR. .J. STO HL (19G7) priestorová situácia dajkových tel ies dacitov štruktúrne kontroluje pricbc-h žíl zrudnenia. Výstupové cesty hydrotermálnych roztokov a dacitových dajok su považujú za spoločné. 
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Nevylučujú sa di elči e prejavy zrudnenia v súvislosti s hydrotermálno-ex

halačnou ak tivitou v pnebehu vývoja vulkanizmu v závere dielčich etáp. napr. 

zvýšenie koncentrácie Mo. Sn, Pb, Zn, atď . v h ydrokvarcitoch šobov (J. ŠTOHL 

1967). 

Dislokr.čné poruchy s priebehom SSV-JJZ až SV-JZ križujú tektonické 

mobilné pásmo koncentnckého pľiebehu, v smere ktorého dochádza k formo

vaniu g rábenovej štruktúry Uija - Banská Belá, a pri južnom okraji pokle

sové pásmo podľa sm eru zhruba V-Z. 

Križovanie koncentrick~ ch systémov (kolapsovaných štruktúr) ;; mladšími 

transverzáln ymi ~vstémami sú oblastmi tek tonického rozbiti a tzv. .,shatter 

blocks", ktoré - ako je možné poukázať na príklade štruktúry Vatukoula 

Caldera (Fidji) , (L. S . Denholm 1966) - sú oblasťami ekonomicky významných 

koncentrácií zrudnenia. Epitermálne zrudnen ie, (Au-teluridy) sledované horú 

cimi prameňmi , predstavuje záver vulka nickej aktivity (po intrúziach monzo

n itov). 

Z tohto aspektu považuj e:me zo vhodné preveriť ú zemie B. Belá a na JZ 

územie Dekýš. ktoré sú situované v oblasti križova nia k <mcentrid ého mobil

ného pásm a s transverzálnym tektonickým systemom SSV-.TJZ až SV-JZ . .Je 

treba ráta ( <;O skutočnosťou. že propylitizovaný komplex II. andezit. fázy je po

klesnutý do väči\ích h lbok. V ú vodn ej eta pe doporučujeme de ta ilný geofyzi

kálny výskum n a identifikovanie priebehu t k tonických št r uktúr a v ďaEej 

etape hlb innú sondáž. štruktúrny m i vrtmi. 

K oncentrácie polvme ali ckého zrudnen ia m ôžu byť tiež lok alizované v znač-

11 orn meradle 11a o~rajovú ča~ť vefkých kalderových štruktúr, rtko je to m ožr.e 

df'monštrova( n;'.l ~truktúre .. Creed Caldera" (San J ua n Colorado), T . A . STf,

VAN. L C. R AT1'~2 (1 960). V postkalderovom štárl iu dochádza , v súvislo. ti 

s vykler.utím cen t r álnej oblasti (predtým kolapsovane j) , k vý voju grabeno

vých štruktú r pri jej okraji. Vzn ikaj úce zlom ové p.1sma sú sledované erupc·: -

mi kv:iré-l.atitov a v po.,k:dnej etape (po u konéení vulkanizmu) sú zlom<>• 1 

pC. ma pt vbcnoH·j .;.tľllkt.úry minu alizovan é P b , Zn , Ag - zr udnen ím. 

Odporúčame ďakj pokraéovať vo výskume hlavných vulkanotekton ick ých 

štruktúr. ktoré p ri padajú do í: va hy ako potenciál né pre k oncentrácie p olv

mct;'.lli ckého zrudncnia. Z toh to stanoviska považujeme za vhodné skúmať 

(v medziach záklaňného výskumu) s použitím geoťyzi!<:á}nych m etód ti e:i 

mobilné pokksové pásm a pr i severozápadnom okraji centrálnej oblasti t. :,. 

hod rušsko-štiavnickf' j hráste. zh ruba v sm ere „považanske j poruchy ' (ROZ

LOZNÍK 1965). 

Za nf'objasnené 9ovažujem c ďalej dislokačné poklesnvé pásma hlbšid10 

stupňovitého pcklesávunia okraj ového pásm a p rckopovej prepadli ny, rc~p. 

graben štruktúry llijŕ: - B . Belá (vých odne od Kal 11árie) . ?ovažujeme ďale,i 

za vhodné bližšie objasniť (pomocou geofy zik y) t iež paralelné pokle ové pw;

rno . k toré obmedzuje štruktúru z juhovýchodu. 

Záverom poukazujem e na niekt oré analogické fenomén y v súvislosti s for

m ovaní m k <1 lder y P.ärzsäny (G . PANTÓ. L. MIKO 1964) (ako sľl subsidencia 

cen t rálne j oblasti za vzniku propy:itizcvaných hornín) , na analogicnosí n ie

k t orých p r vkov mi nera l izáci e pou kázali už skôr uvedení autori. 

1!)1 



V /b. p o d e t a p a 

Podľa zlomových línií SSV-JJZ okrajovej časti grabenovej štruktúry Ilija -B. Belá s hlbokým dosahom sa uskutočnil výstup b ázického málo diferencovaného magmatu zo simatických úrovní. Lokalizovanie eruptívnych centier (neck Kalvária kóta 726.5 a neckové teleso pri obci Kyshýbel) sa uskutočnilo na križovaní so smerom ZZS-VV J tzv. kalvárska porucha. 'ľáto porucha (podľa J. PASTORA - ústné zdelenie) čiastočne porušuj e priebeh rudných žíl. To dovoľuje fixovať aktivitu finálneho vulkanizmu vzhľadom k zrudneniu do mladších období. Bazaltový vulkar:izmus mal pravdepodobne charakter zmi ešanej explozívno-efuzívnej aktivity (ako vyplýva z analýzy formy Kyshýbel) s budovaním malých polygenných foriem. 

V / c. po det ap a 

Podetapa zahŕňa posledné vývojové obdobie postvulkanických štruktúr a denudácie do súčasného stavu. 
V priebehu tohto obdobia pokračuje výstupný pohyb centrálnej oblasti a jej vysunutie do vyšších denudačných úrovní. Ako je zrejmé z reliktov terasových a riečných uloženín vo vyšších úrovniach na vulkanickom komplexe (ROZLO2Nt'.K. 1965). výstupný pohyb je pomerne mladého dáta (pliocén) s pokračovaním do subrecentu . V priebehu výstupného pohybu dochádza k denudačnému odstráneniu komplexu amfibol-biotitického andezitu (až na relikty lávových efúzií) s obnažením subvulkanických úrovní dajok a konkordantnýc.:h intrúzií kremenno-dioritových porfýrov (dacitov) a k podstatnej redukcii mocnosti komplexu propylttizovaných pyroxenických andezitov. 

V oblasti hodrušsko-sklennotPplickej dochádza v širokom meradle k obnaženiu predvulkanického podložia. Denudačným zrezom sú v rámci centrálnej oblasti odkryté vrchné časti štruktúr polymetalického zrudnenía. Poklesovým pohybom podľa smeru SSV-JJZ je doformovaná pri juhovýchodnom okraj i centrálnej oblasti grabenová štruktúra Ilija - B. Belá (pre tieto pohyby svedčí drvenie žilnej výplne Bieber a J án žily) a podobne sa uskutočnili pohyby poklesového pásma pri južnom okraji centrálnej oblasti podľa smerov ZZS-VVSS. 
V porušení vulkanických komplexov sa najmarkantnejšie prejavujú najmladšie tektonické poruchy; v južnej oblasti sú to smery S-J, v juhovýchodnej oblasti smery SZ-JV a vo východnej časti s otáčaním do smeru ZZS-VV J napr. kalvárska porucha). Radiálny charakter tektonických porúch, vzhľadom k centrálnej oblasti rozšírených hlavne v externejšom pásme, pripisujeme vykleňovaci mu výstupnému pohybu centrálnej oblastí. Tieto posledné tektonické smery sú ako preddisponcvane využívané založením hlavných údolí. Výstupný pohyb centrálnej oblasti v záverečnom období vulkanizmu, hlavne po jeho ukončení, je zatiaľ neobjasneným faktom. 

Vyklenutie a výzdvih kolapsovaných oblastí v postkalclerovom štádiu je ako poznamenávajú SMITH, BAILEY, ROSS, WASHINGTON (1 961) spoloéným zjavom pre rad veľkých kalderových štruktúr. 

BEMMELEN (1929) s oblasti Lake T oba uvádza vyklenutie predtým kolapsovanej štruktúry, podobne STEVEN, RATTÉ (1968) identifikujú vyklenutie centrálnej ko-
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STRUl<TURNO TEKTONJCKA SCHEMA 
ŠIRŠIEHO OKOLIA LOŽISKA 

I „ 
BANSKA STIAVNICA 

ZOSTAVIL : VL . KONEČNÝ 

o f 2 3 4km 

obrázok č. 2 

VYSVETLIVKY: 
FINALNY VULKANIZMUS: 

1 - neckové telesá nefelického bazanitu. 
SUBSEKVENTNÝ VULKANIZMUS: 

IV. etapa 
2 - ryolitové dajky; 3 - lávové prúdy: a} pyroxenický andezit s biotitom (typ 
Sitno); b) pyroxer.ický andezit ± amfibol; 4 - dajky, l(necky) pyroxenického 
andezitu ± amfibol ± biotit; 5 - pemzové tufy pyroxeniak.ého andezitu s biotitom 
± amfibol: a) seclimentovélll1é vo vodnom prostredí; b) such<YLemské zvárané tufy 
- ignimbrity; 6 - vullran.oklastické horniny: a) v suchozems.kan p:rostredí; b) 
v subvakválnom prostredí. 

IU. etapa 
7 - extrúzie a efúzie amfibol biotitického andezitu : a) bližšie nešpecifikované; 
b) kumulodómy (A-E); c} lávové efúzie. 8 - lávoklastické brekcie; 9 - vulkano
klastiká všeobecne (materiál amfibo!-biotitiak.ého andezitu, podradne pyroxenic
kéh.o andezitu.) ; 10 - kremenr-o-d:ioritové porfýry (dacity}, daciioidné andezity 
(pyroxén-biotitické ± amfibol ± ka:emeň) : a) konkordantné intrúzie; b) dajky; 
11 - hydrokvarcity. 

U. etapa 
12 - relikty výplne intravulkanického sedimentačného bazénu (tufitictko-lignitické 
sedimenty, konglomeráty pyroxenického andezitu, pyroklastiká anl.fibol-biotitíckéh.o 
andezitu). 
I. etapa 
13 - propylitiwvaný komplex pyroxenického andezitu ± amfibol ± biotit (pevné 
telesá a vuJkanoklasti.ká): 
I. oblasf centrálnej vulkanickej zóny - prevaha masívnych andezitov ,(jntrúzie, 
extrúZlie, efúzie) nad vulkanoklastickým materiálom. 
II. oblasf strednej vulkanickej zóny - striedanie lávových efúzií a vulkanoklastík 
so znakmi stratovulkáno\•ého typu stavby; 14 - intruzívno-extruzívne telesá: 
a) pyroxen~mfibolického andezitu ± biotit ± kremeň ; b) teleso pyroxenického 
andezitu Tanádu; 15 - hydrokvairaity - ŠObov. 

PODLOZN"2' KOMPLEX: 

16 - a) diorit, h) granodiorit ; 17 - m~ozoikum a paleogén; 18 - prednostný 
smer orientácie intruzívrno-extruzívnych telies I. etapy; 19 - rorzhranie oentrálnej 
(I) a strednej {II) vu.Lk.anickej zóny; 20 - predpokladaný Wiebeh koncentrickej 
mobilnej zóny (III. etapa) ; 21 - hlavný smer dislo!caánej tektoniky s úlclonom 
k JV, s blokovým 2Jalkl€Sávaním v smere k ok-raju gľaban štruktúry Ilija - Ban
ská Belá (IV. etapa) ; 22 - priebeh rudných žíl; 23 - geofyzikálne vymedzený 
okiraj graben štruktúry Ilija - Banská Belá; 24 - geofyzikát.ne vymedzený okraj 
poklesového pásma ; 25 - tektonické línie. 



PALEOGEOGRAFICKÁ SCHÉMA VULKANO-SEDIMENTÁRNYCH FORMÁCII 
JUŽNEJ PERIFÉRIE NEOVULKANITOV. 

obrázok č. 1 

VYSVETLIVKY: 

1. Prívodové systémy formácie VINICA-PRÍBELCE s lineárnou väzbou; 2. Vulkaoo
klastické produkty formácie VINICA-PR1BELCE; 3. Prívodové systémy formtcie 
CELOVCE--OPA V A (vulkanické necky, dajkyJ; 4. V11lkanoklastícké produkty 1otmá
cie, CELO:VCE-OFAVA: a) PJ!riférna vulkanická zóQa; b) stredná vulkanická zóna; 
5. Prívodové systémy formácie L YSEC: a) e:xtrCizie typu tholoidov v oblasti eruptív
neho centra; b) podpovrchová intrúzia ; 6. Vulkanokfastkké produkty formácie L Y -
SEC: a) stredná vulkarrlc1tá zóna ; b) periférna vu}kanická 1.óna (vnútorná čast); 
c) periférna vulkanická zóna (vonkajšia časC); '1. Hlavné sm~ transportu vulkano
klastického materiálu v období vulbnizmu formácie VINICA-F'RíBELCE a CE
LOVCE-OPA VA ; 8. Hlavné smery transportu vullqmokla-,tklcého materiálu v ob
dobí vulkanizmu for. L YSEC ; 9. Vulkanické komplexy pohoria lavorja a štiavnic
kého pohoria: a} lávové prúdy; b) vulkanok!astiká ; 10. Výchozy predvulkanického 
podložia ; 11. Elevácie predvulkanického podložia (určené ~yzikálrte); 12. Predpo
kladaný priebeh fahansko-ábelovskej bariéry (do wrténuJ; 13. Generálny priebeh 
vulkanotektonickej zóny šahansko-)yseckej ; 14. Denudačný olél'aj neovulk.anitov; 
15. štruktúrne vrty. 

1 
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lapsovanej oblasti Creed Caldera (Sa.'n Juan - Colorado), ďalej u Silverton Caldera 

(C-Olorado) uvádzajú vyklenutie WILBUR, BURBANK, LUEDKE (1961). Podobne je 
známy výzdvih v centrálnej oblasti kolapsovaného pásma u Arran Complex (KING 

1955) - Skotsko. Výzdvih a vyklenutie centrálnej oblasti u Vales Caldera (New Me

xico) uvádzajú SM!TH, BAILEY, ROSS, WASHINGTON (1961). V: :dvihový pohyb 

u tejto štruktúry bol sprevádzaný extrúziami ryolitových dómÓv pozdlž „ring frac

tures" a taktiež z okrajov graben štruktúry formovanej vo vykleňovanej centrálnej 
časti. 

Títo poslední autori formulujú mechanizmus vyklenutia centrálnej časti 

kaldery v postkalderovom štádiu ako dôsledok záverečných intruzívnych pro

cesov v súvislosti s umiestňovaním štokových alebo lakollitových telies vo 

vrchnej časti magmatického rezervoáru. 
K otázke pôvodu výzdvihového pohybu centrálnej oblasti diskutovanej 

štruktúry hodrušsko-štiavnickej nie je možné zatiaľ zaujať definitívne stano

visko, hoci proces ktorý popisujú SMITH, BAILEY, ROSS, WASHINGTON 

(1961) je pre objasnenie výzdvihového pohybu centrálneho (predtým kolapso

vaného bloku) reálnejší než pohyb v dôsledku izostázy (výstup ľahších hmôt 

napr. granitoidov v prostredí hustotne ťažších hornín), ktorý postihujú skôr 

celky veľkých regionálnych rozm erov. K problému bude možné zaujať sta

novisko po skončení programovaného geofyzikálneho výskumu. 
Tektoniťký režim v záverečnej vývojovej etape je možné zhrnúť následovne: 

1. Vývoj poklesových štruktúr obmedzených subparalelným priebehom zlo

mových pásiem pri periférii centrálnej oblasti. Smerová orientácia zhruba 

sleduje pôvodný priebeh koncentrickej mobilnej zóny. 
2. Výstupový pohyb centrálnej oblasti sprevádzaný uvoľňovacími di slokačný

mi pohybmi (hlavne podľa smeru SV-JZ až SSV-JJZ, podradne podľa 

SSZ-JJV až SZ- JV smeru). 
3. V:.mik radiálne orientovaných najmladších tektonických porúch podmie

nených vyklenutím a výstupom centrálnej oblasti. 
Tektonický režim v rámci centrálnej oblasti, ktorá je v priebehu výstupo

vého pohybu dislokovaná hlavne v okrajových častiach a vykleňovaná maxi

málne v centrálnej a severozápadnej časti, je možné podľa nášho názoru ob

jasniť prítomnosťou diorit-granodioritovej intrúzie, ktorá v rámci podložného 

komplexu vystupuje ako viac rigidný stavebný element. 
Z uvedeného vyplýva, že v komplikovanom tektonickom režime záverečnej 

a postvulkanickej etapy, ktorej dominantým prvkom je výstupný pohyb cen

trálnej oblasti, sú znovu aktivované tektonické smery, ktoré sa v rôznej miere 

uplatňovali v priebehu aktívneho vulkanizmu a v závere jednotlivých vývo

jových etáp. 
Celkove je možné zhrnúť, že v priebehu vývoja vulkanického areálu sa ako 

najmobilnejší prejavuje smer karpatskej orientácie tj. SV - JZ až SSV - J.JZ 

smeru. Ako sme poukázali vyššie, funkcia uvedeného smeru sa uplatnila 

v predvulkanickom období vo vývoji vyklenutej elevačnej štruktúry sledovaneJ 

pri JV okraji r elatívne viac poklesovým pásmom s vývojom predtortonských 

miocenných sedimentov (vrt GK-3, H. Rykynčice, GK-4 Bzovík). Poklesový 

charakter sa zach ováva aj v priebehu tortonu, ako to vyplýva z litofaciálneho 

charakteru vulkanoklasických komplexov uložených v subakválnom prostrP.dí 

morského a vyššie lakustrinno-limnického typu. · 
Aktivovanie subsekventného vulkanizmu sa uskutočňuje v súvislosti s dis-

13 Mlnerollo Slovoco 
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lokačným režimom v rámci elevačnej štruktúry resp. jej okraja, ako to vyplýva 

z výstupu a orientovania intruzívnych a intruzívno,-extruzívnych telies. Tekto

nické pohyby s najväčšími hodnotami vertikálneho posunu však spadajú do 

záverečného obdobia vulkanizmu a hlavne po jeho ukončení dochá<lza k vývoju 

hrástovej štruktúry štiavnicko-hodrušskej hlavne podľa tektonických smerov 

SSV-JJZ. Na dislokačné zóny uvedeného smeru je viazaný výstup rudných žíl. 

Z uvedeného vyplýva, že smer SV - JZ až SSV - JJZ karpatskej orientácie 

predstavuje najmobilnejM smer v usporiadaní štruktúrno-tektonických jedno

tiek podložia. Mobilita tohto smeru sa prejavuje v celom vývoji vulkanického 

areálu a taktiež v sformovaní konečných postvulkanických štruktúr. 

Ako sme yYŠšie uviedli, sn;er SV - JZ sa v oblasti juhovýchodnej periférie 

neovulkanitov prejavuje ako hlavná mobilná zóna, v smere ktorej dochádza 

k aktivovaniu väčšieho počtu eruptívnych centier. Migrácia eruptívnych cen

tieq v rámci zóny je generálne od JZ - SV. Táto zóna predstavuje kritické 

pásmo, podľa ktorého v predchádzajúcich etapách dochádza k ,rýzdvihovým 

a poklesovým pohybom epeirogenetického typu veľkých regionálnych celkov. 

Jeho funkcia sa odr:íža p ráve tak v rozšírení ako aj v migrácii sedimentačných 

bazénov. 
Mobilné zóny, pozCÚž ktorých dochádza k založe!liu a migrácii eruptívnych 

centier a k vývoju vulkanických aparátov, ktoré sú súča~ne zóna mi regionálnej 

tektonickej mobility, navrhujeme označiť ako vulkanotektonické zóny I. rádu. 

Postupnosť aktivovania týchto mobilných zón, ako yYplynulo z analýzy vul

kanosedimentárnych lítofaciálnyc:h komplexov s biostratigraficky datovateľným 

materiálom a novšie sa potvrdzuje obsolútným datovaním - V. KONEČNÝ, 

G. P. BAGDASARIAN, D. VASS (1969) sa uskutočnilo od juhovýchodu v sme

re k severozápadu. Presun aktívnych vulkanických areálov 5a uskutočňuje 

v zákonitej väzbe s migráciou sedimentačných bazénov generálne v smere od 

JV k SZ až Z po ich severovýchodnom okraji. 

Doručené: 20. augusta 1969 
Lektoroval: Ing. Ján Slávik, CSc 
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Contribution to Methods of Tectonic Analysis af Neovolcanic Complexes (with 
respect to wider region around Banská Štiavnica) 

VLASTIMIL KONECNÝ 

R és u mé 

In the Neogene volcanism of Centra! Slovakia, in the area of Štiavnické poh. 
Mts., an apparatus of stratovolcano type was identified. 

The following evolutionary stages were determined from volcanotectonic stand
point : 
1st stage: the establishment of eruptive centres in an area. of the elevation zone 
or near its margin, of NE-SW striking and the evolution of a volcanic apparatus 
of stratovolcano type during volcanism of the ~ntermediary andesite type. The cen
tra! volcanic zone with i'ntrusions and extrusions of andesite bodies is oriented 
in NE-SW direction . 
2nd stage: the evolution of intravolcanic sedimentation basins in a subsidence wne 
and adjacent parts of a stratovolcano structure. 
3rd stage: explosive eruptions were followed by mass extrusions of acid amphibole
biotite andesiteS' (cumulodomes, dome flows, Java flows) along a concentric mobile 
zone - ring fractures, and r..ear its NE margin - extrusions of plagioclase rhyolite. 
In connection with extrusions along ring fractures passed a collapsing process 
of the centra! area in a row of partial collapses, and a caldera structure arose 
in final stage. The zones loosened in the course of collapse movements were in
truded with dykes of quartz-diorite porphyries (daciies) declining off the centra! 

block corresponding to the mechanism of the process of „ring dykes" in Richey' s 
(1961) sense. In more central parts extensive concordant intrusions of the sill type 
were formed, on a borderline between the basement lithological u•ni ts and the 
overlying volcanic complexes. The collapsed complexes were intensively propylli

tized. 
4th stage - the spatial forming of a volcanic apparat1Js of stratovolcano type con
tinued with the revived volcanic activity of andesite volcanism (from interme
diary to acid) and explosive-effusive activity. Orientation of dyke bodies indicates 
connection with radially oriented tectonic systems, with respect to the central 
area. 
5th stage - the closing stage and the end of volcanic ac:tivity of andesite volcanism 
were follcwed by updoming and uplifting movements of the cP.ntral (formerly 
collapsed) area. The area was alsc displaced to h ígher denudation levels. Near 
S, SE, E and NE margins of the central area, subsidence structures of graben 
type were approximately synchronously formed. Along the zones of tectonic mo
bility between the uplifted central block and marginal subsidence structures there 
are rhyolite extrusions (Považany fault), dykes in the centra! area and near its 
S and E peripheries. 

Along the dislocation belts of NE-SW and NNE-SSW striking in a zone of 
maxima! tectonic deformation) near SE and E margins ryf thc central uplifted 
area) hydrothermal solutions ascended, and polymetallic (Pb-Zn-Cu) and (in more 
centra! part of Au-Ag) ore-mineralization were formed . More external volcanic 

complexes were displaced along radially oriented fractures in the/ course of updo
mi.ng movements. On the crossing of tectonic faults of NNE-SSN striking and the 
younger ones of WWN-EES striking, basalt slight-alkaline magma ascended, and 
explosive-effusive activity supported the rise of unextensive polygene forms of 
the medium type (the necks of Kalvária and Kyshýbel). 

The upli.fting movement of the centra! volcanic area in post-caldera stage showed 
a number of characteristic features analogous with the process postulated by Smith, 
Bailey, Ross, Washington (1961) on the example of Vales-Caldera (New Mexico). 
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MINERALIA SLOVACA ROC. 1., (1969) č. 3.-4. 

Prehľad vulkanizmu v štiavnickom pohorí a v Hronskom Inovci 
v mierke 1 : 100 OOO 

KAROL KAROLUS - JOZEF FORGAC 

Od vydania prehľadných geologických máp 1 : 200 OOO o stredoslovenskP.j 
neovulkanickej oblasti boli už urobené podrobné výskumy viacerých autorov. 
Z väčšiny územia štiavnického pohoria a Hronského Inovca existujú geolo
gické podklady v mierke 1 : 25 OOO a 1: 50 OOO (A. BRLAY - J. BURIAN -
M. KUTHAN 1962; M. KUTHAN 1960, 1961 ; J. BURIAN 1964; A. BRLAY 1965; 
L. ROZLOZNlK 1966; L. ROZLOZN1K - J . ŠALÁT 1956, 1963; K. KAROLUS 
a kol. 1967 b) , dokonca z crntrálnych úsekov štiavnického rudného obvodu 
v mierke 1 : 10 OOO vykonané J . Kováčikom v rokoch 1962 - 1965 (J. KOVA
CIK 1965 a , 1965 b). Chýbajúce úseky na sekcii Uhliská. Hronská Dúbrava 
a IDiník nad Hronom boli vymapované s presnosťou 1 : 100 OOO (J. FORGAC 
1966 b, 1967; A. BRLAY 1966; Vl. KONECN"'2' 1966; Vl. KONECN"'2' - A. BR
LAY 1967). Na úrovni tejto presnosti bola tiež vyhotovená sumarizujúoa geolo
gická mapa (obr. l ) a vypracované k nej tiež príslušné vysvetlivky (J . FORGAC 
- K. KAROLUS 1967). 

Základom členenia vulkanických produktov je Kuthanova koncepcia vul
kanických fáz (M. KUTHAN 1948, 1963). ktorá bola neskôr na základe podrob
nejších výskumov vyššie uvedených autorov sčasti korigovaná a doplnená. 

Schéma člP.nenia vulkanitov navrhnuté pre stredoslovenskú oblasť K. KARO
LUSOM (l 967 a) sa vyjadruje postupnosťou: 
subsekventný vulkanizmus: 

lRF - lAF - 2RF - 2AF - 3AF - 4AF - 3RF' 

finálny vulkanizmus : 
lBF - 2BF - 3BF . 

(RF - ryolitová fáza , AF - andEZitová fáza , BF - bazaltová fáza). 
Geologická mapa a príslušné vysvetlivky boli zostavené so súhlasom auto

rov rukopisných geologických máp a zpráv, pričom sa uplatňovala zásada jej 

jednotnej koncepcie pre celú študovanú oblasť (rozpis autorov použitých geo
logických máp uvádza schéma pri geologickej mape) . Preto v predkladanej 
geologickej mape zostavent-j s presnosťou 1 :l 00 OOO, vyjadrujeme doterajší 
stav geologickej preskúmanosti, ktorý v poslednom období čerpá tiež z pod
kladov hlbokých štruktúrnych vrtov (obr. 1 a 2). 

Vulkanické produkty na území našej mapy vznikli prevažne počas aktivi~y 
subsekventného vulkanizmu a len vo veľmi nepatrnej miere poeas aktivity fi
nálneho vulkani:tmu. Vzhľadom k vulkanickým produktom v rámci celkového 
rozvoja stredoslovenského vulkanizmu nereprezentujú úplné spektrum pestros
ti typov a odrôd vulkanickej činnosti a produkovaných hmôt. Napriek tomu 
vulkanizmus a jeho produkty na území našej mapy sa vyznačujú radom špe
cifických zákonitostí, ktoré sú práve typické pre tento rajón v ich klasických 
vývojoch. 
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Vulkanické produkty I. andezitovej fázy na našom území nepoznáme. Známe 
sú už mimo našej mapy vo východných a juhovýchodných rajónoch, hlavne 
v areále Krupinskej vrchoviny. Skupina andezitového komplexu charakterizo
vaného hlavne asociáciou hypersťén - amfibol ± granát ± kremeň, ktoré 
boli v oblasti Prenčova, Krnišova a Beluje považované M. KUTHANOM (1960, 
1961) a J . BURIANOM (1964) za členov I. andezitovej fázy, podľa najnovší" 
regionálnych korelačných štúdií E. KAROLUSOVEJ (1967) môžu sa z tejto 
fázy vyčleniť a považovať za prejavy vulkanizniu mladšieho (stredný - b á7.a 
vrchného tortónu). 

Stopy prvej vulkanickej činnosti na našom území sú acidného charakter..1 
ryodacitového zloženia. Vystupujú vo forme tufitického súvrstvia na západnej 
periférii pohoria Hronský Inovec na báze vulkanického komplexu pod mlad
šími eruptívnymi fázami (K. KAROLUS a KOL. 1967 b). Podľa pozičných 
vzťahov k týmto mladším vulkanickým fázam pravdepodobne ide o pro
dukty 2. ryolitovej fázy, vekove kladených do obdobia stredný - báza vrch
ného tortór.u (M. KUTHAN s KOL. autorov 1963). Súvrstvie leží na permo
karbonskom podloží, ktoré odpovedá pravdepod. pestrej melafýrovej sérii (vrt 
OK-1 pri Obyciach; K. KAROLUS a KOL. 1967 b). Ide a vulkano-sedimentár
ne uloženiny, vzniknuté v subakválnom prostredí na mierne členenom karpat
skom reliéfe. Zdrojové oblasti tohto acidného vulkanizmu sú zatiaľ neznáme. 
Najbližšie zr1áme výtkyty produktov 2. ryolitovej fázy in situ sú vo forme 
ryolitov v oblasti Vtáčnika (napr. pri obci Ostrý Grúň) , ktoré sú vzdialené 
od výskytu pri Obyciach cca 22 km. Nie je vylúčené, že prívodné eruptívne 
centrá môžu existovať tiež niekde bližšie v rajóne Hronského Inovca. kde sú 
prikryté mladšími andezitovými fázami. 

Intenzitu a podrobnejší charakter aktivity toh to najstaršieho inoveckého 
ryodacitového vulkanizmu, pre nedostatok faktologického materi:ílu. možno 
chápať len v relá cii k známym vzdialenejším prejavom v iných orografických 
celkoch. V dredoslovenskej oblasti sú tieto dosť nevýrazné, silnejšie ich po
zorovať na juhovýchodnom Slovensku vo forme pyroklastík. 

Po celkove veľmi slabých prejavoch acidného vulkanizmu sa začína aktivi
zovať vo vrchnom tortóne vulkanizmus, ktorý je prevažne pyroxén - andezi
tového typu. Reprezentuje 2. andezitovú fázu. J e to čo do intenzity najmo
hutnejší vulkanizmus subsekventného štádia. Vyznačuje sa práve tak neooy
čajnou typovou bohatosťou. vo vulkanických prejavoch ako aj v látkovom zlo
žení. 

Prvé andezitové erupcie sa dokumentujú komplexom hyperstén-amfibolic
kých andezitov. Sú produkované vo forme ohromných lávových más, ktorých 
viacstomctrové mocnosti, látkové i štruktúrno- textúrne znaky pripomínajú 
analogický vývoj , aký je známy vo forme mohutných extruzívnych telies v ne
resníckom prPlomE· pri Brezinách, Podzámčoku a Babinej. Na mie">tach najväč
šej akumulác:ie lávových hmôt predpokladáme i~h výstupové cesty, ktoré 
sa na. našom území lokalizujú v priestore JV od Veľkej Lehoty v pohorí 
Hronského Inovca a v oblasti Antola až Prenčova v Štiavnir:kom pohorí 
(E. KAROLUSOVA 1967, 1968). Toto priestorové rozmiestnenie, práve tak 
v Hronskom Inovd ako aj v Štiavnickom pohorí, sa geneticky viaže na hrás
ťovo-prepadlinový zlomový systém SV-JZ smeru. V Hronskom Inovci je to 
priestor medzi obyckým a novobanskom-kfakov,kým zlomovým pásmom. 
V Štiavnickom pohorí je to zlomová zóna medzi studenecko-bacúravskou p re-
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padlinou a krškansko-ladzianským chrbtom. Smerom na juh od týchto cen

trálnych úsekov lávových nakopenín ubúda. Lávové prúdy, maximálne len 

niekoľko desiatok metrov mocné, sa striedajú s polohami pyroklastík ulože

ných v subakválnom prostredí (E. KAROLUSOVA 1967). 

Komplex produktov hyperstén-amfibol-andezitového vulkanizmu smerom na 

juh a juhovýchod postupne vykliňuje a leží na mocných produktoch starších 

andezitov priraďovaných k spodnému tortónu (lanzendorfská séria) - (LE

HOTAYOV A 1966. V. KONECNÝ 1966). Severnejšie však, napr. okolo Antola 

vo vrte GK-2. leží na mezozoickýcli. útvaroch karpatského podložia (E. KARO

LUSOVÁ 1965, 1968). 
Nasleduje pyroxenicko-andezitový vulkanizmus. Vo vyšších horizontoch re-

deponovaného pyr-oklastického materiálu hyperstén-amfibol-andezitového typu 

sa objavujú prvé stopy pyroxenicko-andezitového vulkanizmu vo forme väč

šej - menšej fragmentovej prímesi (M. KUTHAN 1960, 19ôl ; J. BURIAN 

1964). Toto zmiešané pyroklastikum môže znamenať, že medzi erupciami obi

dvoch andezitov existuje pozvoľný prechod bez diskordancie a že môže patriť 

mladšiemu, asi vrchno-tortónskerr.u vulkanickému obdobiu. 

Typickým zm,kom pyroxenicko-andezitového vulkanizmu je stratovulkanic

ká stavba. Za dôkarné príklady môže nám poslúžiť celý rad profilov a defilé 

a to práve tak z centrálnych, ako i periférnych rajónov (J. KOVÁČIK 19G3 

a, b; J . BURIAN - J. KOVÁČIK - J. šTOHL 1964; K. KAROLUS a KOL. 

1967 b). Pomerne značné akumulácie pyroxenických andezitov sa zákonite via

žu na perifériu vulkanických teritórií, napr. okolie Pukanca a Brehov (A. BH

ĽAY 1964, 1965), Vojšina (K. KAROLUS 1965) a podobne. štruktúrno-tex

túrne znaky andezitu ako aj typické geologické formy, dnes už silne zdeštruo

vané, takmer jE-dnoznačne potvrdzujú ich efuzívny charakter. Predpokladá 

sa, že vulkanické produkty budujúce gigantické kužele vo forme voľného 

pyroklastického materiálu, boli hlavne v prvých štádiách erupcií rýchlo 

deštruované. rozmývané a rozplavované do širokého okolia (M. KUTHA N 

1963). Takéto uloženiny dnes n achádzame hlavne ako výplne väčších depresií. 

Vo vyšších úrovniach sa objavujú tiež autochtonné pyroklastické uloženiny, 

ktorých mocnosť smerom od periférií rastie. Tu dochádza k striedaniu s lávo

vými polohilmi efuzívneho charakteru, dnes v silne deštruovan j forme. · Nie

ktoré lávové prúdy sa vyznačujú čiastočne vitrofyrickými štruktúrami , oso

bitne výraznými v bazálnych a pripovrchových úsekoch. Vnútorné časti efu

zívnych telies sa naproti tomu ,-yznačujú väčšou zrnitosťou základných hmôt. 

V rajónoch postihnutých synvulkanickými, resp. postvulkanickými exhalač

nými , prípadne h ydrotermálnymi procesmi, ako aj disjunktívnou tektonikou 

(hlavne v drvených dislokačných zónach). došlo na miestach dnešných a his

torických rurfných polí k veľmi intenzívnej propylitizácii a v niektorých pri

povrchových úsekoch tiež k ďalšej silnej dekompozícii vedúcej až do štádia 

kaolinizácie (J. FORGAC 1964). Sú prevažne prostredím, v ktorom nastalo 

štádium intenzívnych zrudňovacích procesov a vznik rudných žíl prípadne žil

níkov polymetalického a Au-Ag typu (M. V. LIPOLD J 867, J . SZABó 1886). 

Okrem už uved t ného kcmplexu bazálnych hyperstenicko-amfibolických an

dezitov, produkty pyroxenicko-andezitového typu sa uložili z väčšej časti na 

reliéfe karpatského podložia, ktorý sa s narastajúcou vulkanickou činnosťou 

tektonicky veľmi silne deformoval. 

Veľmi úzke priestorové vzťahy ako aj látkové a štruktúrno texturálne prí-
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buzenstvo s pyroxenicko-andezitovým vulkanizmom má tiež nasledujúci am
fibol-pyroxén-andezitový vulkanizmus (mladší). Zvláštnosťou jeho látkového 
zloženia je obsah amfibolu. Predstavuje veľmi kolísavú zložku čo do rozme
rov i čo do objemového zastúpenia. 

Amfibol-pyroxén-andezitový vulkanizmus sa vyznačuje sčasti stratovul
kanickou stavbou, hlavne u jemnozrnnejších typov a sčasti osobitnou stav
bou masových extrúzií charakterizovaných zrnitejšími štruktúrami. Masové 
extruzívne telesá sú formované väčšinou zákonite na hrásťovo-prepadlinový 
systém, pravdepod. SV-JZ smeru, predovšetkým po obidvoch krídlach Rud
nianského chrbta. Stratovulkanický štýl stavby sa lokálne vyznačuje nedostat
kom lávovej zložky, dominujúcou stavebnou zložkou sú pyroklastiká. V nich 
miestami sa vyskytujúce znaky vytriedenia transportovaného a redeponova
ného materiálu, a dosť často s hojnou prímesou fosílnej flóry (allochtonné 
uhlie) , potvrdzujú ich sedimentáciu v subakválnom (jazernom) prostredí -
(M. KUTHAN 1959 ; E. KAROLUŠOVA - K. KAROLUS 1967). Na miestach 
väčších depresií došlo ku vzniku hnedouhoľných, prípadne lignitových panvi
čiek (napr. pri Obyciach - Jedľových Kostolanoch). Produkty amfibol-pyro
xén-andezitového vulkanizmu usadili sa sčasti na starší pyroxenicko-ande
zitový, resp. hyperstén - amfibol - andezitový komplex a sčasti na relief 
karpatského podložia. • 

Najmladším členom vulkanizmu 2. andezitovej fázy je pyroxén-amfibol
biotitický andezit so sprievodnými pyroklastikami. Andezit má len lokálne 
podstatné rozšírenie. Tufy predstavujú produkty pomerne mohutnej a vysoko 
explozívnej tinnosti . Uložili sa väčšinou na južn~ a juhozápadné periférie 
oblasti, pričom ich centrálnejšie ekvivalenty vo vnútri vulkanických regio
nov - pre ich pravdepodobnú deštrukciu - nepoznáme. časť tufov sa uložila 
vo vodnom prostredí. Tufy sú dobre stratigraficky doložené. Ležia v podloží 
tufítického súvrstvia s hojným obsahom spodnosarmatskej fauny. (K. KA
ROLUS 1956 ; L. IVAN - K. KAROLUS 1956; K. KAROLU5 - E. KAROLlJ
SOVA 1964). 

Po erupciách, ktoré prináležia 2. andezitovej fáze, došlo k ich silnej deštruk
cii. Na hlboko deštruovaný reliéf sa ukladali produkty 3. andezitovej fázy, 
ktoré spočívajú jednak na produktoch 2. andezitovej fázy a tiež na pred
neogenných útva rocH (mezozoikum, eocén) štiavnického ostrova. To znamená, 
že predneogenné útvary štiavnického ostrova boli už obnažené pred erupciami 
3. andezitovej fázy. Vulkanická činnosť mala miestami silný explozívny cha
rakter za vystupovania viskóznych láv na povrch. Majú zloženie amfibol
biotitických andezitov. Vysoká viskozita láv zapríi:inila, že lávy sa prevažne 

"hromadili v blízkosti V')stupových dráh v rôznych kupolovitých formách a ne-
rozlievali sa na veľké vzdialenosti. Pri silných explóziach došlo k rozprášeniu 
eruptívnych más do vzduchu a k ich ukladaniu sčasti vo vodnom prostredí 
v sladkovodných jazerách, ktoré sa vytvorili na nevovnom teréne 2. ande:ti
tovej fázy. Takéto vodné nádrže sú v oblasti Počúvadla, Ilije, Banskej Štiav
nice, šobova Podhoria, Močiara a Jalnej , odkiaľ pravdepodobne pokračujú 
do Jastrabskej kotliny. Oalšia takáto panvička je západne od Novej Bane 
v oblasti Sedlová skala - Viničný vrch (K. KAROLUS a KOL. 1967 b). 
V sladkovodných jazerách sa ukladal autochtonný materiál súčasne s materiá
lom allochtonným splavovaným z okolia. Vo výplni týchto depresií sú polohy 
tufov často s veľkým množstvom pemzového materiálu, tufitov až aglomera-
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tických tufov, ktoré sa striedajú s polohami ílov až píecčitých ílov. Miestami 
sú v týchto polohách n ahromaždeniny zuhoľnatelých ťastlinných zbytkov, 
ako aj polohy opalizovaných pyroklastík a opálu, ktorý sa vyzrážal z rozto
kov pri exhaláciách, najmä v oblasti Šobov - Kalvária (J. KOVACIK 1965 ; 
S. POLAK 1963). Výskyty uloženín v sladkovodnom prostredí, študované J. 
Kováčikom (1965), J. Burianom (1964), V. Konečným (1967). S. Polákom 
(1963) v pruhu Počúvadlo - Ilija - Močiar. tvoria pravdepodobne súvislý 
pruh (záliv), miestami v bazálnych častiach arnfibolicko-biotitického andezitu. 
Toto súvrstvie nezasahuje do oblasti štiavnického ostrova (L. ROZL02NŕK 
1966). Tento poznatok, ako aj vyššie uvedené skutočnosti jasne- poukazuje na 
to, že v dobe erupcií amfibolicko-biotitického andezitu štiavnický ostrov bol 
vyzdvihnutý a vynore~ý nad úroveň uvedených panvičiek. 
Casť vulkanických hmôt, priraďovaných k 3. andezitovej fáze, vystúpila 

na povrch v silne pr plynenom stave a rozliala sa na veľké vzdialeností. Tak 
vznikli ígnimbritové prúd:, . ktoré sú rozšírené v pásme medzi povafanskou 
poruchou, Rudnom nad/Hr., Veľkou Lehotou a Obycami (K. KAROLUS 
a KOL. 1967 b). Eruptívne centrá ignimbritových prúdov predpokladáme 
v priestore Veľkého Ziaru na považanskej poruche. 
Počas erupcií 3. ·mdezitovej fázy vzmkli dacity ako skupinové dajkové, 

resp. samostatné dajkové preniky a v menšej miere došlo k vzniku extruz1v 
nych telies (M. V . LIPOLD 1867; J. šTOHL 1962). Ku koncu 3. andezitovei 
fázy sa uskutočňovali ešte erupcie produkujúce dacitoidný andezit, ktorý 
petrografický vyčlenil J. Šalát (1954) , L. Rozložník - J . Šalát (1956). Preniky 
dacitových dajkových telies majú prevažne SV-JZ, ale tiež aj radiálne uspo
riadanie v oblasti štiavnicko-hodruš5kej (L. ROZL02N1K 19613) a to v mies
tach, kde prenikajú cez predneogenné útvary a pyroxenické andezity (J. 
STOHL 1962). V území na povrchu budovanom amfibolicko-biotitickým ande
zitom sú málo výrazné - a často pre temer. úplnú podobnosť dacitov s týmito 
andezitmi, najmä pokiaľ ide -o ich textúry, mineralogické a chemické zloženie, 
~ko aj zrnitosť niektorých odrôd dacitov - podobajú sa amiibolicko-biotitic
kým andezitom. Casť dacitových prenikov pravdepodobne presiahla až na 
povrch vo forme žíl. A však pre silnú deštrukciu terénu je dnes soi:va možné 
stanoviť, ktoré z týchto prenikov stuhli v podpovrchových častiach vo forme 
dajok a ktoré vo forme žíl až po dosiahnutí povrchu. Ich nápadná petrogra
fická a chemická podobnosť 5 amfibolicko-biotitickým andezitom umožňuj e 

uvažovať o tom, že časť týchto dacitových prenikov predstavuje prívodné 
dráhy amfibolicko-biotitického andezitu, ktorých rozšírenie na povrchu nad 
prívodnými dráhami je dnes oderodované a nachádzame iba ich prívodné 
dráhy. 

Po 3. andezitovej fáze sa aktivizuje ďalšia mohutná vulkanická činnosť 

takmer v celej študovanej oblasti. Bola vyčlenená K. KarolusfJm (1967a) ako 
nová 4. andezitová fáza a definovaná v dnes známej petrografickej pestrosti 
(K. KAROLTJS 1967a; K. KAROLUS a kol. 1967b; J. FORGAč - K. KARO
LUS 1967). Je reprezentovaná prevažne pyroxenicko-andezitovým typom a má 
stratovulkanickú stavbu. Jeho produkty sú rozšírené napr. v centrálnej časti 

Hronského Inovca (K. KAROLLTS - E. KAROLUSOV A 1964) , ďalej v obla!'ti 
Jalná - Močiar - Hronská Dúbrava (J .. FORGAC 1966b) , v priestore medzi 
Pukancom a Počúvadlom (A. BRLAY 1966; V. KONECN"'2' - A. B.RLAY 1967) , 
ako aj na styku vulkanitov so štiavnickým ostrovom medzi Repišťom, Dolnými 
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Hámrami (L. ROZL02N1K 1966; K. KAROLUS a KOL. 1967b) ; L. ROZL02-
N!K - J . SLAVKOVSKÝ 1968). Do tejto fázy sa pričleňuj ú tiež ďalšie petro
grafické odrody a t o leuk okrátne andezity (K. KAROLUS - E. KAROLUSO
V A 1964) , pyroxenické andezity s biotitom známe ako typ „sit n iansky" (J. 

BURIAN 1964) a drobnozrnné pyroxenické andezity s akcesorickým biotitom 
známe ako typ „bzenický" (L. ROZLOZNnK 1966 ; L. ROZL02N1K - J. SLAV
KOVSKÝ 19fi8; K. KAROLUS 1967a; J . FORGAč - K. KAROLUS 1967). 
Drobnozrnný pyroxenický a ndezitový typ , bzenický" na rozniel od ostatných 
členov 4. fázy ·predstavuje relikty obrovských extruzívnych foriem , ktoré sú 
na okrajoch silne brekciovité a diaklázované. Majú nedostatok pyroklastic
kých členov. Vyvreli na mer idionálnej poruchovej zóne považamkej. 

Z celkového rozšíreni a produktov 4. andezitovej fázy sa usudzuje, že boli 
pôvodne mohu1ne vyvinuté a pokrývali pomerne značnú časť oblasti. Mo
hutnosťou a in tenzitou , me však mineralogicko-petrografickou variabilitou, 
možno ich porovnávať s rozvojom 2. andezitovej fázy. Predpokladá sa, že icn 
prevážná časť hlavne v centrálnych úsekoch štiavnického pohoria, je dnes 
oddenudovaná. 

Subsekventný vulkanizmus bol ukončený erupciami ryolitov 3. fázy. Er up
cie ryolitov sa uskutočnili v niekoľkých tektonických zónach S- J až SSV.
JJZ smeru (K. KJ\ ROLUS a KOL. 1967b ; J. FORGAč - K. K \ ROLUS 1967). 
Vystupujú jednak ako mohutné extrúzie, napr. pri Novej Bani, Hliníku nad 
Hronom a Sklených Tepliciach , a jednak vo forme málo mocných dajkových 
prenikov (niekoľko dm až metrov). D1žka dajkových telies obyčajne nepn:
sahuje niekofko 100 m. Tieto preniky rozmiestnené vo väčšť!j časti územ ia 
pravdepodobne predstavovali prívodné dráhy ryolitov, ktoré sa v ich okolí na 
povrchu ukladali vo forme extruzívnych telies. Vulkanická činnosť ryol1tov 
je charakterizovanA tie:r explozívnymi členmi. Casť vyvrhnutého materiálu pn 
explóziách sa ukladala vo vodnom prostredí (napr. Hliník nad Hronom -
Sklené Teplice) . Po ukončení subsekventného vulkanizmu up latnila sa silná 
deštruk cia terénu, počas ktorej prevažná časť produktov 3. r.yolitovej fázy 
bola odnesená a to v oblasti Pukanec - Rudno nad Hronom a v oblasti 
An tol - Močiar. V de ledku toho ryolity dnes nachádzame iha vo forme daj
kových alebo nekových prenikov uprostred starších produkt0v vulkanizmu, 
z k torých väči;ina predstavuje ich prívodné dráhy. 

P o tejto prestávke došlo v pliocéne až kvartére k prejavom finálneho vul
kanizmu. Prod ukty finálneho vulkanizmu v predkladanej oblasti majú iba 
malé rozšírenie vo forme lávových prúdov a malého množstva trosiek pri 
Tekovskej Brnnici a Brehoch (F. F IALA 1952) , a dvoch prenikov vých. od 
Banskej Stiavnice (F. F IALA 1938). PE:trograficky odpovedajú nefelinickým 
bazanitoidom až bazamtom a limburgitickým bazanitoidom. N::i základe su
balkalického zloženia sa pľiraďujú k produktom 3. bazaltovej fázy (K. K A
ROLUS 1969). 

F inálny vulkanizmus sa vyznačuje malou explozivi tou. Najtypickejšiu explo
zívn u činnosť dokumentuje dnes už zdeštruovaný nasypaný kužel voľných 

trosiek a bômb pri Tekovskej Breznici. J emnejší pyroklastický materiál v tej
to oblasti nie je známy. 

Bázickými erupciami sa vulkanická 

Dornčené: 9. X . 19ľi9 
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MINERALIA SLOVACA ROC. 1., (1969) č . 3.-1. 

Štruktúrno tektonick ý plán 
Kremnick é ho pohoria 

JOZEF FORGAC - ľ.UBOM1R ZBO:fUL - JOZEF BODNAR 

Geologická charakteristika územia 
Abstract 

MIROSLAV FILO 

Le rappcrt traite le plan structural-tectonique de la montagne de Kremnické pohorie sur la base des connaissances géologiques et géophysiques récentes. Le complexe néovolcanique et les formations prénéogenes de son substratum étaient segmentés en différents lambeaux décrochés dans le sens vertical. Le segment soulevé le plus haut se trouve dans la partie centrale de la montagne et par rapport a celui-ci, les autres segments se sont affaissés dans les différentes profondeurs. 

Predkladaná oblasť patrí prevažne k neovulkanickému komplexu Kremnic
kého pohoria. Do južnej a juhozái:;adnej časti územia zasahuje neogenná sedi
mentárna výplň 2 iarskej kotliny. Z predneogenných útvarov do severozápadnej 
časti územia zasahujú výbežky mezozoických a žulových hornín 2iaru a sedi
menty paleogénu z oblasti Handlovej. Mohutný komplex neovulkanitov, ktorý 
dnes pokrýva prevažnú časť územia, spracoval F. FIALA (1957 a 1961). V prá
cach podal petrograficko-geologický charakter územia so zameraním prevafoe 
na petrografiu, petrochémiu a sukcesiu produktov neogenného vulkanízmu. 
V ďalšom budem používať sukcesnú schému stanovenú F . FIALOM (1957. 
1961). Vulkanický komplex Kremnického pohoria sa tvoril v pomerne dlhom 
časovom intervale (tortón - pliocén). Za prejavov mohutnej vulkanickej čin
nosti vystúpilo na povrch veľkého množstva lávových hmôt, prevažne andezi
tového zloženia (rôzne typy andezitov) a v podstatne menšej miere láv zloženia 
dacitového, ryolitového a andezitoidných čadičov. 

Po oživení tektonickej aktivity v tortóne, pravdepodobne podľa severojuž
ných zlomov, došlo v Kremnickom pohorí k najstarším prejavom neogennej 
vulkanickej činnosti. Táto činnosť s erupciou láv, z ktorých stuhli pyroxenicko
amfibolické andezity a andezity pyroxenické (± amfibol, ± biotit) , prevažne 
propylitizované (andezity I. skupiny). Tieto horniny sú rozšírené prevažne 
v centrálnej časti pohoria vo forme láv a iba ojedinele ako pyroklastický ma
teriál, väčšinou vo forme klastickej brekcie. Č'asť uvedených hornín (pyroxe
nicko-amfibolický andezit a afanitický pyroxenický and<!zit) je svojím zložením 
podobná andezitom uvádzaným J. SLAVIKOM (1959) z podložia handlovských 
uhoľných slojí. F . FIALA (1961) na základe tejto podobnosti predpokladá, že 
uvedené horniny v Kremnickom pohorí sú im ekvivalentné. Z toho vyplýva, ž.e 
v dobe tvorby handlovskej uhlonosnej série v centrálnej časti Kremnického 
pohoria neboli podmienky pre sedimentáciu vo vodnom prostredí ako i pre 
rozvoj vegetácie a vznik uhoľných slojí. Centrálna časť Kremnického pohoria 
v tomto období bola vynorenou oblasťou. 

úalšie erupcie (II. skupina) sa prejavili výlevmi amfibolicko-pyroxenických 
andezitov, prevažne vo forme menších lávových prúdov a erupciami pyroklas
tického materiálu s chaotickým uložením. Po nich nasledovala mohutná so-
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pečná činnosť, ktorá produkovala pyroxenické andezity s akcesorickým amfi

bolom a biotitom. Tento typ hornín má v Kremnickom pohorí najväčšie roz

šírenie najmä v priestoroch ďalej od centrálnej časti pohoria. Tvoria sa po

četné lávové prúdy značných rozmerov, najmä d1žky, ktoré sa viackrát stľit'

dajú s polohami tufov, tufitov až aglomeratických tufov s miernym úklonom. 

Cinnosť týchto erupcií sa začala pravdepodobne koncom tortónu a pretrvávala 

do sarmatu. O ic.;h presnom stratigrafickom začlenení dne;; nemáme dosť kon

krétnych údajov. Casť produktov bola splavovaná do exíc;tujúcej 2iarskej a .Ta

sirabskej panvy, k de sa striedajú s polohami sladkovodných ílovitých se-

dimentov. • 

V ďalšom štádiu vývoja vulkanizmu eruptujúca magma nadobúda acidnejší 

charakter. Magma eruptovala z dvoch centier a to z priestoru Horný Chom 

a severovýchodne od Krahúl (F. FIALA 1961) , ktoré produkovali amfibolicko

biotitické andezity a ich pyroklastiká. Z erupčného centra Horný Chom stekali 

lávové prúdy smerom do Jastrabskej panvy, kde ležia na sedimentoch jej vý

plne. ako aj na produktoch starších erupcií. Tvoria tu relikty lávových prúdov 

a polohy tufov až aglomerátov. Arr.fibolicko-biotitické andezity v oblasti Kľa

húl sú interpretované ako mohutné extruzívne teleso s hojnosťou endogenných 

uzavrenín s po:iradným množstvom aglomerátov a tufov. Silné zasutenie 

územia sťažuje presné stanovenie tvaru tohto vulkanického telesa. 

V nadloží amfibolicko-biotitických andezitov sú vývinuté mladé pyroxenické 

andezity vo forme lávových prúdov, ktoré sa striedajú s pyroklastikami pre

važne vo vývoji aglomerátov a tufov. Tieto mladé pyroxenické andezity t>oli 

vyčlenené (F. FIALA 1961) v juhovýchodnej časti územia, odkiaľ pokračujú na 

juh od Stiavnického pohoria. (J . FORGAC 1968). Taktiež boli odlíšené západ

juhozápadne od Kunešova, kde ich rozsah nie je zatiaľ vymedzený. Z výsku

mu v severných V'jbežkoch Kremnického pohoria J. LEXA (1968) predpokladá, 

že časť pyroxenických andezitov v tejto oblasti by mohla prináležať k pred

metným mladým pyroxenickým andezitom. 

V priebehu neogenného vulkanizmu intermediárne členy boli vystriedané 

vulkanizmom kyslým. Erupcie ryolitov a ryodacitov prebiehali preYažne podľa 

severojužného zlomového systému. Najväčšie nahromadeniny proriuktov ryo!i

tových erupcii sú v južnPj časti pohoria vo forme extruzívnych lelies a krát

kych lávových prúdov stekajúcich smerom do Žiarskej kotliny. V stre:inej 

časti pohoria sa dnes nachádzajú najčastejšie vo forme žíl, a v severnej časti 

pohoria sú málo rozšírené vo forme deštruovaných extruzívnych telies. Ryoli

tové erupcie sa vyznačovali silnou explozivitou, pri ktorej nastalo rozprášenie 

žeravých vulkanických más do vzduchu a k tvorbe pomerne širokej škály 

pyroklastík, ktoré sa usadzovali vo vodnom prostredí v intravulkanických de

presiách a tiež aj na suchej zemi. Pyroklastický materiál ryolitových erupcií sa 

nám dodnes zachoval prevažne v južnej časti územia. Z vulkanickou činnosťou 

pro::!ukujúcot.. ryolity je v úzkom vzťahu Au-Ag zrudnenie (viazané taktiež na 

severo-južný zlomový systém) , hlavne na ich h1bkové ekvivalenty granit0-

idného zloženia (M. Bč>HMER 1966). 

V závere vulkanickej činnosti nastali erupcie andezitoidných čadičov v oblasti 

Ziar n/Hronom, Jastrabá, Bartošová Lehôtka a hyperstenicko-olivinických 

andezitov západne od Skalky. Centrum andezitoidných čadičov bolo južne od 

Jastrabej na Ostrej hore (F. FIALA 1957, 1961). Tvoria sa e:fuzívne kupy, 

menšie lávové prúdy a žily. 
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Juhozápadná časť úze
mia je budovaná neo
génnymi sladkovodnými 
sedimentami 2.iarskej 
kotliny, ktorej založenie 
spadá do obdobia počiat
ku vulkanickej činnosti. 
Sedimenty neogénu sa 
tvoria prevažne z ílov, 
ktoré sa striedajú s po
lohami slienitých, piesči
tých ílov a ílovcov, zle
pencov s polohami ande
zitových a ryolitových 
tufitov a polohami lim
nokvarcitov. 

V minulosti sme nema
li konkrétnejšie údaje o 
predneogénnych útva
r:>ch a reliéfe v podloží 
neovulkanitov Kremnic-
kého pohoria. Predpokl:
dalo sa, že reliéf pred
vulkanických útvarov sa 
zvažuje od severu k ju
hu, smerom k ose dneš

o 10 km 

Obr. 1.: Prehľadná mapa reziduá lnych t iažových ano
málií (1 :200 OOO) u = 2,67 (metoda Grifŕin:i, s = 4 km). 

néh o údolia Hrona s postupným narastaním mocnosti vulkanického komplexu. Zo starších regionálnych geofyzikálnych meraní v mierke 1:200 OOO má pre riešenie študovanej problematiky najväčší význam tiažové, miestami aj aeromagnetické In2.povanie (PLANCAR 1959, MAšlN 1961) zhrnuté v práci S. :ÔURATNÝ - O. FUSAN - M. KUTHAN - J. PLANCAR - L. ZBO:tl.IL (1967). Pre geologickú interpretáciu regionálnych štruktúr sa použila mapa úplných Bougerových anomálií, podľa metódy Griffina s polomerom vytriedenía s = 4 km/ r = s V5, ktorá názornejšie odráža niektoré prvky podieľajúce sa na stavbe územia (obr. 1). Z výsledkov regionálnych tiažových meraní bolo zrejmé, že starší predpoklad o Kremnickom pohorí ako o znač:ne mocnom komplexe vulkanických hornín so značne hlboko založeným substrátom upadajúcim od severu k juhu. neobstojí. V priestore medzi 2.iarskou a Turčianskou depresiou sa zistila tiažovým mapovaním elevácia predterciérneho substrátu, ktorá uvedené hlboké depresie navzájom oddeľuje a tvorí priečnu hrásť podmienenú zlomovými líniami ZSV-V JV smeru v priestore Handlová-KremnicaMalachovo a bola nazvaná ako Malachovsko-lieskovský chrbát (S. :ÔURATNÝ - O. FUSAN - M. KUTHAN - J . PLANCAR - L. ZBO:tl.IL, 1967). 

Podrobnejšie geofyzikálne meranie 

Z geofyzikálnych metód v rámci podrobnejšieho štúdia štruktúrno-tektonických pomerov Kremnického pohoria sa aplikovala gravimetria a geomagnetika v mierke 1 :25 OOO, čiastočne aj v mierke 1 :10 OOO. Podrobné tiažové mapovanie 
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(obr . 2) načrtlo rozčlenenie morfologických štruktúr predterciérnych útvarov 

skrytých pod premenlivo mocným vulkanickým a vulkanicko-sectimentárnyrn 

komplexom. Bol značne upresnený priebeh západného krídla Malachovsko

lieskovského chrbta, ktorý tvorí podložie centrálnej časti Kremnického pohoria , 

ako aj styk tohto chrbta s východnou časťou handlovskej megaštruktúry po

zdlž výraznej poruchy sevorojužného smeru, ktorá prebieha západným okrajom 

Žiarskej depresie. 
Z predbežnej kvantitatívnej interpretácie tiažových meraní sa odvodili nie

ktoré hlbky morfologických štruktúr substrátu (tiažové profily vyhodnotené 

Gamburcevovou paletkou na analogovom počítači vo výpočtovom stredisku 

úGF Brno) . Východné krídlo Malachovsko-lieskovského chrbta sa nachádza 

v hlbke 200--400 m. kým západná časť v predmetnom území sa nachádza 

v hlbke 600-1000 m. Najbližšie k povrchu (600 m) vystupuje dielčia elevácia 

(segment) pretiahnutá v severe-južnom smere západne od Krem!'lice. Severo

južný systém rudných žil kremnického ložiska prebieha približne strednou 

časťou tejto elevácie. Priebeh rudných žíl a ryolitov v tejto elevácií sa na 

geofyzi'kálnych mapách markatne neprejavuje. To poukazuje na to, že pozdlž 

tejto tektonickej poruchy nedošlo k veľkým vertikálnym posunom vulkanic

kého komplexu a substrátu. Vo väčšej hlbke sú uložené poklesnuté segmenty, 

uvedeného chrbta podľa severojužnej tektoniky a to na východnej strane medzi 

uvedenou eleváciou a západnou časťou Malachovsko-líeskovského chrbta a na 

západnej strane medzi predmetnou leváciou a východnou časíou handlovskej 

megaštruktúry. 

Fyzikálne vlastnosti hornín 

V maximálnej časti predmetného územia existuje relatívne značné hustotné 

rozhranie medzi vulkanickým, resp, vulkanicko-sedimentarnym komplexom 

a predneogénnym i predterciérnym substrátom - 0,5-1,0 g/ _m \ V centrálnej 

časti je potom možno pozorovať taktiež výraznejšie rozdiely hustôt medzi jed

notlivými typmi vulkanických más. Hustoty neovulkanických hornín závisia 

jednak od pórozity (tufy, aglomeráty, lávy, extruzívne telesá), jednak od ich 

bazicity (ryolity. :mrlezity, bazalty). Zvýšenú variabilitu hustôt môžeme pozo

rovať okrem pyroklastik (1 ,7-2,6 g/cm3
) tiež na najviac rozšírených horninách 

- andezitoch (2,4-2,7 g lcm3). Tieto varírujú od kyslých a poréznych až po 

bázické a celistvé typy. Z hornín predterciérneho substrátu dosahujú menšie 

hodnoty kyslé mtruzíva a flyšoidné komplexy, (2,55-2,65), stredné hodnoty 

,.. 

vykazujú metamorfované bridlice a karbonáty (vápence. dolomity 2,7-2,8 g 1cm3) , • 

najvyššie bazické vyvreliny 2.9 g/cm3• V Ziarskej a Turčianskej depresii sú 

prítomné tiež neogénne sedimenty bez alebo s podradným zastúpením pro-

duktov ml&dého vulkanizmu. Tieto bývajú pomerne hustotne homogenné, s vý

nimkou priestorovo menej rozsiahlych polôh zlepencov a brekdi t2,0-2,2 g cm3) , 

klastiká až 2,4. g cm3
• Neogénne sedimenty podliehajú smerom do hlbky značnej 

diagenéze a s ňou súvisiacim narastaním objemových hustôl. V hlbke nad 

2500 m sa ich hustoty už blížia k hodnotám ľahšieho substrátu (kyslé intru-

zíva, flyšoídný vývoj podložia a i.). Túto závislosť treba mať na zreteli najmä 

pri stanovení značne ,•eľkej hlbky v Ziarskej intravulkanickej depresii. 

Magnetické vlastnosti hornín sú v predmetnom území značne zložité, pokiaľ 

ide o neovulkanický komplex. Horniny podložia sú v prevažnej miere slabo 
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magnetické, alebo prakticky nemagnetické (ak uvazuJeme niektoré menšie 
telesá magnetických amfibolitov). Susceptibilita magnetických bornín je veľmi 
premenlivá a závisí od obsahu akcesorických feromagnetických minerálov 
(magnetit, titanomagnetit, hemetit, pyrotín a i.) . Andezity a ich pyroklastiká 
sa vyznačujú premenlivou magnetizáciou. (200-3 OOO 10- 6 CGSM). Značné roz
diely pozorovať i u toho istého lávového prúdu. Ryolity sú prevažne slabo 
magnetické. 

Magnetické meranie 

V miesta ch rliP.léej tiažovej elevácie (vyzdvihnutá k ryha západnej časti Ma
lachovsko-lieskovského chrbta) vystupujúcej západne od Kremnice sa vykonali 
plošné a profilové magnetické m erania. Ich úlohou bolo zistiť výskyt rozsiah1'~j
ších telies andezitov (prípadne ich extruzívnych, resp. intruzívnych foriem), 
ktoré by sa mohli prejaviť ako lokálne tiažové anomálie a vymedzenie oblas~i, 
v ktorej vulkanické horniny boli postihnuté úplnou, alebo čiastočno:.1 propyli
tizáciou. Výsledky magnetických m eraní sú čiastočne zobrazené v prehľadnej 
mape m agneti ckých ancm álíí (ol:r. 3). 

V m iestach tiažovej elevári e sa nezistili výraznejšie anomálie. Pole má rela
tívne kľudný priel:,eh s m aximálnymi hodnotami okolo 100 gamrna. Znížené 
hodnoty odpovedajú plošnému rozšíreniu vulkanických hornín postihnutých 
úplnou. alebo čiastočnou propylitízáciou. Zvýšené hodnoty anomálneho poľa , 
dosahujúce hodnot 500 gamma a viac odpovedajú výskytom a ndezitových 
telies v pyroklastickom komplexe (bez účinku propylitizácie). 

Výrazné záporné anomálie vo východnej časti územia dosahujúce amplitúdy 
až -5000 gamma. sú viazané na morfologickú eleváciu severojužného smeru 
prechádzajúcou kótou Skala mieru (988,9). Anomálie odpovedajú inverzne na
m agnetizovaným andezitom. Výsledky štúdií smeru a stability vektora reme
nentnej m agn etizácie na orientovaných vzorkách hornín odobratých z m iest 
záporných anomálií potvrdili výsledky terénnych meraní. Pôvod ďalších zá
porných anomálií nie je j dnoznačný. 

Tektonika 

Z celkoYého rozloženia vulkanických hornín v Kremnickom pohorí, vzhľa
dom na ich Vt!kovú postupnosť, je markantné (obr. 4). ŽI:! najstar.;i e členy vul
kanickej činnosti (pyroxenicko-amfibolické andezity a pyroxenické andezity, 
± amfibol, ± biotit - prevažne propylitizované) vystupujú na povrch hlavne 
v centrálne j časti pohoria, do ktorého spadá aj oblasť kremnického rudného 
poľa. Po oboch stranách tejto časti - v temer pretiahnutých pruhoch v seve
rojužnom smere -- sú rozmiestnené mladšie amfibolicko-pyroxenické andezity. 
Acidnejšie é:mfioolic-ko-biotitické andezity sú vyvinuté východne od centrálnej 
časti pohoria, ako aj v jeho juhovýchodnej časti taktiež zhruba v severojužnom 
pruhu. Pyroxenické andezity (± amfibol, ± biotit) nepropylitizované vystupujú 
na povrch v okolí centrálnej časti pohoria najviac v jeho periférnych častiach. 
Casť týchto pyroxenických andezitov je mladšia ako amfibolicko-biotitické 
andezity a sú vyvinuté v periférnych častiach študovaného územia. V roz
miestnení ryoli tov nie je výrazné ich zonálne rozloženie, podobne ako aj u an
dezitových bazalt0v, ktoré sa vyvinuli v južnej časti územia. 
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Obr. 3. : Prehľadná mapa magnetických anomálií strednej časti Kremnického po

horia. 1. Propylilizované horniny. 2. Anomálie do 500 p. 3. Anomá lia nad 500 p. 

4. Výrazné záporné anomálie. 5. Nulová izoanomála D. 9. 6. Záporná izoanomala D. 9. 
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Západné krídlo Malachcvsko-lieskovského chrbta v podloží vulkanického 
komplexu je na západe ohraničené mohutným zlomom, ktorý prebieha zá
padným okrajom 2iarskej depresie. V študovanom území táto porucha pre
bieha od Jánovej Lehoty smerom na Sklenné (obr. 4). Južne od Sklenného sa 
otáča do smeru severozápd - juhovýchod, kde pretína výraznú poruchu starého 
založenia a pokračuje po severovýchodnom okraji Handlovského chrbta. Stará 
poruchová zóna smeru ZSZ-V JV (labský tektonický systém oživený v laram
skej fáze karpatského orogénu - O. FUSAN 1967), oddeľuje Malachov.;ko

lieskovskú megaštruktúru na severe od Turčianskej kotliny, ktorej predter
ciérny substrát v južných výbežkoch je v hlbke viac ako 1200 metrov. Táto 
porucha prebieha cca 2,5 km južne od Sklenného a odtiaľ v smere V JV do 
oblasti medzi Turčekom a Kremnickými Baňami (obr. 4) . Na juhu j~ uvedený 
chrbát· oddelený zlomom taktiež smeru ZSZ-V JV od hlbokej 2.iarskej depre
sie s predterciémym substrátom v hlbke viac ako 2000 m (Š. ÚURATNÝ -
O. FUSAN - M. KUTHAN - J. PLANCAR - L. ZBO!UL, 1967). Táto porucha 
prebieha v úseku severne od Jánovej Lehoty a Slaskej smerom na Bartošovú 
Lehôtku a ďalej do oblasti !hráča, kde je roztrieštená m]adšfrni zlomami. Sa
motné západné krídlo Malachovsko-lieskovského chrbta bolo rozsegmentované 
podľa výrazných zlomov v smere sever - juh a severovýchod - juhozápad. 
Západne od Kremnice prebieha výrazný severojužný zlom Slasko-kunešovský, 
podľa ktorého bol vyzdvihnutý segment centrálnej časti Kremnického pohoria. 

Tento zlom bol sprevádzaný niekoľkými paralelnými zlomami, ktoré slúžili 
ako prívcdné dráhy výstupu ryolitovej magmy. Vyzdvihnutý segment na vý
chodnej strane je ohraničený mohutným Kremnickým zlomom severo-južného 
smeru, ktorý prebieha od Starej Kremničky zhruba potokom Roudnica do 
Kremnice a ďalej na sever do oblasti Turčeka. Temer parn.lelne s tým
to zlomom prebieha aj pruh ryolitových prenikov - žíl, ktoré prestupujú 
kremnické rudné žily. Na severoJuzny systém zlomov sú viazané aj 
najstaršie erupcie andezitov (I. skupina F. FIALA 1961), erupcie 
arnfibolicko-pyroxeníckých andezitov (II. skupina). Na tomto systéme 
naJvyrazneJs1a je väzba ryolitov, čo je preuká7..ané sériou prívodných 
ryolitových dráh totožného smeru. Ryolity v južnej časti pohoria ako vý
stupové dráhy použili pravdepodobne aj zlom ZSZ-V JV smeru pri severnom. 
ohraničení 2iarskej depresie v miestach pretínania tohto zlomu so zlomom 
severojužným. úalší mohutný zlom je J astrabský, severovýchod - juhozá
padného smeru, ktorý ohraničuje Jastrabskú kotlinu na východnej strane 
a prebieha na juhu Jastrabským potokom a severnejšie - východne od kóty 
Horný Chom. Na tento zlom sa viaže erupčné cent:·um amfibolicko-biotitické
ho andezitu v oblasti Horného Chomu. S ním paralelný zlom prechádza iba 
v malom úseku predkladaným územím v jeho juhovýchodnej časti, odkiaľ 

pokračuje do Štiavnického pohoria. Na tento zlom sú viazané erupcie amfibo
licko-biotitického andezitu v oblasti obce Kľačany. Na tieto zlomy sa viažu 
aj výstupy mladých pyroxenic~ých andezitov v juhovýchodnej časti územia. 
Málo výrazný zlom smeru VSV-ZJZ prebieha od Kremnice do oblasti Skalky 

a rozčleňuje poklesnutý segment východne od Kremnice na fasť severnejšiu, 
mierne vyzdvihnutú oproti južnej časti. Je možné že na tento zlom sa viaž;.i 
výstupy biotiticko-amfibolických andezitov od Krahúľ a hyperstenicko-olivi
nického andezitu od Skalky. O väzbe pyroxenických andezitov (11. skupina) 
na príslušný tektonický systém zatiaľ nemáme dostatok spoľahlivých údajov. 
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Struktúrno-tektonická mapa Kremnického pohoria 
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V závere vulkanickej činnosti sa uplatnil zlomový systém severozápad-juho

východného smeru v južnej časli územia (F. FIALA 1961). Tento zlomový sys

tém sa v geofyzikálnych podkladoch markantnejšie neprejavil, jeho priebeh 

je vyznačený prívodnými drbhami (žilami) andezitoidoých ba zaltov v oblasti 

Ziar n íHron m - J astrabá - Bartošova Lehôtka. Tektonické pohyby podľa 

uvedených zlomov r07;segmentovali západné krídlo Malachovsko-lieskovského 

chrbta a spolu so substrátom nastalo rozsegmentovanie aj nadložného vulka

nického komplexu a vertikálnych posunov jednotlivých blokov. Prt! tieto pohy

by, v najvyššie vyzdVJhnutom i;egmente v centrálnej časti Kremnického po

horia, nám na povrch vystupuj.í najstaršie členy vulkanitov v smere pretia

hnutia uvedeného segmentu. Po obidvoch stranách centrálnej časti pohoria sú 

mladšie členy rozmiestnené v pruhoch, ktoré vyznačujú poklesávanie vulka

nického kcmplexu od centráln j časti smerom k periférii a to súhlasne s tek

tonickým rozčlenením a vertikálnymi pohybmi substrát.i. Tieto poznatky po

ukazujú na to. že tektonické modelovanie podložia vulkanitcv Kremnického 

pohoria nastalo hlavne na sklonku vulkanickej činnosti , resp. po jej ukončení. 

Pri tomto jave sa obnovili aj zlomy staršieho založenia smeru ZSZ-V JV n a 

severnej a južnej strane západnej časti Malachovsko-lieskovského chrbt a. 

Z celkového rozloženia neovulkanitov v Kremnickom pohorí, od centrálnej 

časti na perifériu, dá sa predpokladať podstatne väčšie rožšírenie najstarších 

vulkanických členov, ktoré sú prikryté produktami mladšími. najmä v po

klesnutých častiai:h V centrálnej časti pohoria nám na povrc::h vystupujú 

najstaršie vulkanické členy pre vyzdvihnutie segmentu a pre silnú eróziu, kto

rou boli z tejto časti zdenudované mladšie členy neovulkanitov. 

Predpoklady interpretácie geofyzikálnych meraní o exi-,tencii priebehu 

a hlbkovom uložení Malachovsko-lieskovského chrbta, skrytého pod neovul

kanický komplex, boli potvrdené podzemným vrtom situovaným v Kremnici 

na úrovni dedičnPj štôlne. Vrt prešiel poruchovú z0nu severojužného smeru, 

ktorá oddeľuje tektonický vyzdvihnutý segment (dielčiu eleváciu substrátu 

západne od Kremnice) od dielčej poklesnutej kryhy a zastihol poáložie neovul

kanického komplexu v hlbke cca 800 m (z úrovni dedečnej štôlne v hlbke 

cca 400 m). Je nutné pripomenúť, že vrt bol ':lituovaný na východnom úbočí 

diel čej elevácie. Preto dá sa predpokladať, že vrcholová časť tejto skrytej mor

fologickej štruktúrv sa bude nachádzať v lÚbke cca 600 až 700 metrov. Pod

ložie neovulkanic:kého komplexu tu tvoria mezozoické horniny vo flyšovom 

vývoji, zatiaľ bližšie n estratifikovanými. Vrt bol predčasne zastavený (cca 

Obr. 4.: štruktúrno-tektonická mapa Kremnického pohoria. 1. Andezitové čadiče. 

2. Ryolity a ich pyroklastiká. 3. Mladé pyroxenické andezity a ich pyi-oklastiká. 4. 

Amfibolicko-biotitické andezity a i,ch pyroklastiká. 5. Pyroxenické andezity (s akce

sorickým amfibolom a biotitom) a ich pyroklastiká. 6. Amfibolicko-pyroxenické an

dezity a pyroklastiká. 7. Pyroxenicko-amfibolické andezity a andezity pyroxenické 

( amfibol, ± biotit), včítane pyroklastík). 8. Neogénne sedimenty Ziarskej depresie 

( ± amfibol, (íly, piesčité íly) 9. Predneogénné útvary vcelkt!. 
(Použité podklady - Geologická mapa centrálni a jižní části Kremnich.-ých hor 

1:25 OOO (F. FIALA 1961), Geologická mapa ČSSR, 1:200 OOO, list Zilina (M. KUT-
HAN 1962) a priložené geofyzikálne podklady). 
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200 m pred plánovanou hlbkou), nakoľko pri vŕtaní mozozoických hornin 
nastal silný výron termálnej vody (cca 50 °C teplej). Výrony termálnej vody 
svedčia o to, že mezozoické podložie sa zasiahlo v mieste značne intenzívnej 
tektonickej porušenosti. 

D::>ručené : 28. 7. 1969. 
Lektoroval: dr. V. "Konečný 

Geologický ústav Dionyza Štúra, Bratislava 
ústav užitej geofyziky, Bratislava 
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Structural-Tectonic Characteristics of Kremnické pohorie Mts. 

J . FORGAč: - L. ZB011IL - J . BODNAR - M. FILO 

Résumé 

Kremnické pohorie Mts. is quilt of Neogene volcanism rocks referre.d to the row 
of andesite -rhyolit&-basalt. The general distribution of volcanic rooks with res,pect 
to their age sequence indicates that the oldest members of volcanic activity outcrop 
in the central part of the mountain-range under discussion, wlule in directiian to 
perti.phezy there are ba~ts of younge!f members. In the past there were no reliable 
data on pre-Neogene formations and relief in the basement of neovolcanites in 
Kremnické pohorie Mts. 

The re ief of pre-Neogene formations was supposed to decline fix,m the North 
southwards to the axis of the present-day Hron r. valley, with the increasing 
thickness of the volcanic complex. 

The existing geological-geophysical informations show that the Neogene volcanic 
complex with the pre-Neogene formatians is tectonically divided into several blocks, 
vertically thrusted. The northern protrusions of Kremni::ké pohorie Mts. are crossed 
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with an extensive fault of WNW-ESE striking from the area southwards oť Sklenné 
to Turček. along which the pre-Tertiary basement subsided southwards of a fault 
in Turčianska ko1llna basin, more than 1200 m deep. In the South, too, there is an 
extensLve fault of WNW-ESE striking passing from J á nova Lehota to Ibráč area, 
and southwards of the fault in the deep 2iar depression the pre-Neogene basement 
Ílf subsided more than 2000 m deep. The centra} part of the mountain-range was 
segmented into blocks along conspicuous faults of N-S striking. Due to vertical 
movements the highest uplifted block is in the centra! part of the mountain-range, 
where the thickness of a volcanic complex i,s only 600-700 m, with subsided blocks 
on both sides. The study showed that the neovolcanite basement in Kremnické po
horie Mts. was tectonically modelled mainly in the closing stage of Neogenei vol
canic activity, or after the end of the activity. The distribution of neovulcanites 
from the centra! part of the mountain-range to periphery indicates increased 
occurrences of the oldest volcanic members. There, in subsided blocks they are 
covered v..ith younger products. !n the centra! area of the mo11ntain-range, the 
oldest volcanic members outcrop due to the uplift of the block and str.:>ng erosion, 
during which the younger vokanic members were denuded. 
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MINERALIA SLOVACA ROC. 1., (1969) č. 3.-4. 

POZNAMKY K RELATIVNEMU VEKU DIORITU 
A GRANODIORITU V ŠTIAVNICKOM RUDNOM POLI 

JAN PASTOR 

A b stract. 

La contribution présentée apporte de nouvelles connaissances sur les rapports 

réciproques des intrusions des dioriťes et de celles des granodiorites vériliées par 

les travaux miniers a Banská Štiavnica. L' auteur constate ľ intrusion, des apophy

ses de granodiorites dans la diorite, íl confirme ľ opinion des aute..irs précédents 

(Bôck H 1901, Rozložník - SallUI 1963) et íl détermine ľ age des granodiorites le

quel est plus récent que celui de la diorite. 

Vzťah granodioritu k dioritu bol predmetom štúdia už v minulom storočí 

a načas bol vyriešený B ô C K O M (1901) , ktorý postavil schému relatívneho 

veku jednotliv_ýc:h hornín v štiavnickej oblasti. Uvádza v nej, že diorit je 

starší ako grar1odiorit. Opiera sa pritom o dôkazy na štôlni Florián, kde po-

,isuje kontakt dioritu s granodioritom. P odotýka, že kontakt samotný neudáva 

ešte presv dči,·é dôkazy o staršom veku dioritu, avšak pri mikroskopickom 

štúdiu zistil, že diorit je silne kataklazovaný a hydrotermálne premenený, čo 

je podľa neho dostatočný dôkaz pre jeho starší vek. 
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V novseJ dobe sa otázkou relatívneho veku di.oritu a granodioritu zaoberali 

ROZL02NfK - Š'\.LAT, 1963, ktorí vychádzali z poznatkov v území na západ 

od Banskej Štiavnice. Pozorovali, že granodiorit asimiláciou sedimentárneho 

plášťa môže podstatne meniť svoje petrografické zloženie a preto dospeli k ná

zoru, že diorit. kbrý vystupuje v kupolovitých častiach granodioritu, vznikol 

kontamináciou kyslej intrúzie nadložnými sedimentami. Zároveň uvádzajú, že 

diorit sleduje smer B2, t. j. SZ-JV k ým granodiorit sm e11 B1 t. j . SSV-J.ľ;: 

Pri razení smernej chodby po žile Špitaler a potom investičného preko

pu smerom na sever na 12. obzore šachty Michal bol nafáraný diorit a grano

diorit, ktoré boli popisan& už FIALOM (1933). P r i ďalšom razen[ prekopu 

smerom pod šachtu Ferdinand bol prefáraný kontakt dacitu s kremenným 
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dioritom, v ktorom chodba pokračuje vyše 200 m. V 8 m od konta ktu s d a
citom boli prefárané dve mocnejšie apafýzy granodioritu, ktoré prenikajú dio
ritom. (Pozri prílohu.) Od granodioritových apofýz odbi~hajú d o d1oritu tenšie 
v ýbežky do vzdialenosti až 3 m , ktoré postupne vykyslievajú, až hornina do
stane typický aplitický vzhľad. 

V apofýzach granodioritu sa nachádza väčšie množstvo úlomkov dioritu . 
Autor článku mikro'3kopicky preštudoval aj viace ré úlomky tmavej horniny 
v granodiorite, ktoré sa nachádzajú na mnohých miestach J uraj poľa . V mi
nulosti sa tieto úlo:nky bežne považovali za bázické, avšak ako sa uká• 
zalo, ide taktiež o úlomky dioritu ostro ohraničené voči svojmu okoliu. Vo vý
brusoch, v ktorých je zachytený kontakt oboch hornin, je možno pozorovať, 
podobne ako to popísal B ô C K H (1901) na štôlni Florián, n ápadnú rozdiel
nosť v intenzite prem eny. Kým granodicrit je temer čerstvý, až na slabú chlo
ritizáciu tmavých súčiastok a sericitizáciu živcov, premena diori t u je pod
statne silnejšia. 

Z uvedeného vyplýva, že hoci obidve horniny patria v podstate k jednému 
magmatickému cyklu. predsa diorit je starší a pri intrúzii granodioritu vy
stupoval už ako pevná hornina, načo poukazujú jeho ostrohranné úlomky 
v granodiorite. Pri relatívne staršom veku dioritu je možno vysvetli( aj ná
padnú štruktúrnu rozdielnosť dioritu a granodioritu, ktorú uvádzajú ROZLOZ

. NÍK - SALAT (1963) . 

Doručené : 30 9. l'.)6.J 
Lektoroval : cl :-. Vlastimil Konečný 

R:,dné bane, n p ., Banská Bystrica 
Závod Ba nská Šti:wnica 
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Notes on the Relative Age of Diorite and Granodioriw in Bam;ká Stiavnica 
Ore Field. 

JAN PASTOR 

Résumé 

The relations between cliorite and granodiorite have been studied by many 
authors since the last century. Sinc-e there were no contacts k:nown between gra
nodiorite and diorite. the opinions about their r e!at ive ages were considerably 
d ifferent. Owing t o the fact. that by the last geological mappin-; in Juraj í1eld 
between the two rocks types was fpund a contact, th e discussiion about t his prob
lem might have been concluded. There are different kinds of granidiorite apophy
ses penetrating through diorite. The granodiorite apophyses are 0,5-1.5 m thick, 
including a number of diorite inclusions Microscopic investigations showed th at 
diorite was subject to hydrotherrnal alteration, higher than granodiorite. Conse
quent ly, although both of rock types are generally referred to the same mag
matic cycle, diorite is older, and in tíme of granodiorite intťt1sion represented 
a firm, consolidated rock. 
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MINERALIA SLOVACA ROC. I., (1969) č. 3.- ·1. 

DVA TYPY RYOLITOV1) V OBLASTI ZIARU nad HRONOM 

JAROSLAV LEXA 

Abstract. 

Sur lai base de la détermination chimique de ľ äge absolu, sur celle de la po
sition tectonique et de la st1ucture géologique, on peut constater que dans la région 
étudiée, il y a deux types de rhyolites. Il s' agit ď uri. groupe del rhyolites situées 
au SE de Hliník nad Hronom lesquelles sont liées a la structure d' tm vaste appa
ratus volcanique occupant la région de BaJJská Štiavnica. Ces rhyolites se sont pro
duites par la différenciation du magme andésitique. L' autre groupe de rhyolites 
situées au Sud de la montagne de Kremnické pohorie est produit par le magme 
acide indépenda'nt. Quant au chimisme, ce magme est semblable a celui du volca
nisme acide régionale fréquent en Hongrie du Nord et en Ukraine transcarpathique. 

Produkty kyslého vulkanizmu sú dominujúcim prvkom geologickej stavby 
v oblasti 2iaru nad Hronom. Vytvárajú mohutný pruh medzí Vyhňami na 
juhu a Kremnicou na severe. Podľa FIALU (1956) a KAROLUSA, FORGACA, 
KONECN:Jl:HO (1968) je tento komplex budovaný extruzívnymi t elesami ryoli
tov a ryodacitov i súvrstvim redeponovaných tufov a tufitov s polohami lim
nokvarcitov, ktoré leží v podloží extruzívnych telies alebo je nimi prerážané. 
Celý komplex sa priraďuje III. ryolitovej fáze a vekove sa kladie do sarmatu. 
Po petrografickej stránke sú ryolity charakterizované variabilným zastúpením 
výrastlic plagioklasu , kremeňa, sanidínu a biotitu. Základná hmota - podJa 
pomerov tuhnutia - je sklovitá, sférolitická, felsosférolitická, felsítická, alebo 
mikroaplitická. 

Na základe posledných prác možno kyslé horniny v danom území rozdeli ť 
na dve samostatné skupiny - skupinu ryolitov juhovýchodne od Hliníka nad 
Hronom, ďalej označovanú ako „hlinícke" ryolity a skupinu ryolitov a ryoda
citov v južnej časti Kremnického pohoria plus masív „Gráfovskej", ďalej 
označovanú ako „kremnické" ryolity. K tomu nás vedú nasledovné dôvody: 

1. Po chemickej stránke, hlavne v diagrame Si02-NA20 + K20, môžeme 
zreteľne rozlíšiť skupinu analýz spadajúcu do pokračovania diferenciačného 

trendu andezitov - analýzu „hliníckych" ryolitov a skupinu analýz bohatších 
na Si02 a chudobnejších na alkálie od poľa andezitov zreteľne oddelenú a ne
ležiacu ani v pokračovaní ich diferenciačného trendu - ,,kremnícké" ryolity 
(Obr. 1). 

2. Ryolit telesa „Gráfovská" , ktorý spadá do poľa „kremnických" ryolit ov 
leží v nadloží tufov, ktoré prekrývajú východnú časť telesa Szabovej skaly 
patriacej do skupiny „hliníckych" ryolitov. 

1 - Termín „r yolit" je tu chápaný v širšOm slova zmysle a zahrňuje podla klasiíi 
kácie A. L . Streckeisena (1967) ryolity a ryodacity. 
2 - Ryolitové horizonty sú oddelené súvrstvím andezitový::h tufov a tufitov zod
povedajúcim pozíciou mladším pyroxenickým andezit.om (IV. andezitová fáza) štiav
nického aparátu. 
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3. Výsledky merania absolutných vekov (KONECNÝ, BAGDASARJAN 

a VASS 1969) udávajú pre ryolit od Hliníka nad Hronom vek 16,2 mil. rokov 

a pre ryolit od Starej Kremničky (,,kremnické ryolity) len 11.2 mil. rokov. 

4. Podľa PULCA (1965) v Ziarskej kotline sú dva výrazné horizonty ryoli

tových tufov a tufitov, ktoré srojou pozíciou zodpovedajú predpokladanej po

zícii horeuvedených ryolitových skupín.2 
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Obr. č. 1 - Diagram závislosti množstva alkálií (Na20 + K 20) na množstve Si02• 

Križiky - priemerné analýzy andezitov, krúžky - ,,hlínícke" ryolity ,bodky -

„kremnické" ryolity, trojuholník - priemerná analýza štíavnick-ých ryolitových 

dajok, čiarkovane - trend diferenciácie andezitovej magmy. 

Obr. č . 2 - Diagram závislosti množstva alkálií (NazO + K 20) na množstve SiOl. 

Plné línie a krížiky - acidné časti vulkanických asociácií, kde acidné horniny s:í 

považované za produkt diferenciácie bázickej magmy : 1 - III. fáza, Zakarpatská 

Ukrajina (MALEJEV 1964), 2 - fáza, Zakarpatská Ukrajina (MALEJEV 1964) , 3 -

Aleutské ostrovy (BARTH 1956), 4 - kyslé diferen::iáty lopolitov IHAMILTON 

1960), 5 - Sredinyj chrebet, Kamčatka (Erlich 1966), 6 - Východná Kamčatka 

(ERLICH 1966),7 - San Juan Volcanics (BARTH 1052), 8 - Crandall Volcanics 

(BARTH 1952), 9 - Yellowstone (BARTH 1952), 10 - Crater Lake (Williams in 

TURNER and VERHOOGEN 1951), 11 - Medicíne Lake (ANDERSON 19-11), 12 -

Lassen Peak (WILLIAMS 1932), 13 - South Sester tMcBIRNEY 1!:16ll), 14 - Mt. 

Jefferson (McBIRNEY 1968), 15 - Newberry (Williams in TURNERI and VERHOO

GEN 1951), 16 - Stredná Amerika (McBIRNEY and WEILL 1966), 17 - Skaergaard 

(TURNER and VERHOOGEN 1951), 18 - Island (WALKER 1966), čiarkovane 

a krúžky - asociácie považované za produkty samostatnej acidnej magmy : 19 - I . 

fáza, Zakarpatská Ukrajina (MALEEV 1964), 20 - II. fáza, Zakarpatská Ukrajina 

(MALLEV 1964), 21 - Nový Zealand (CLARK 1960), 22 - Stredná Amerika 

(McBIRNEY and WEILL 1966), 23 - Nový Zealand, ignimbrity (S'ľEINER 1960), 

24 - granodiorit, South California Batholith (TURNER and VERHOOGJ<:N 1951), 

25 - granit, South California Batholith ,(TURNER and VERHOOGEN 1951), 26 -

japonské granity s obsahom Si02 nad 65 °1
0 (HAT'ľORI & others 1960), bodkovan e 

- ohraničenie polí „hliníckych" a „kremnických " ryolitov z obr. č. 1. 
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5. Vek ,.hliníckych" ryolitov sa zhoduje s časom záverečnej aktivity na kru
hovitej št ruktúre amfibol-biotitických andezitov štiavnického aparátu (KO
NECNÝ 1969), kde sa „hlinicke ryolity" nachádzajú a môžu byť teda logicky 
priradené ku te:jto štruktúre. Konkrétnejšie o tejto otázke pohovoríme nižšie. 

Analyzujme teraz podrobnejšie chemizmus obidvoch skupín z hľadiska ich 
možnej genézy. Prvý pohľad na problém vrhá horeuvedený diagram Si02 •
- Na20 + K20 (Obr. 1). ,.Hlinícke" ryolity ležia v pokráčovani trendu dife
renciácie andezitov (tento trend tu predstavujú priemerné analýzy andezitov 
štiavnickej a kr mnickej oblasti) a môžu byť teda výsledkom diferenciácie 
andezitovej magmy, ryolity a ryodacity „kremnické•' vytvárajú samostatné 
pole, ktoré poukazujú na samostatnosť ich matečnej magmy. Pre porovnanie 
uvádzam ten istý diagram acidných ča&tí vulkanických asociácií, kde acid:1é 
horniny sa považujú za produkt diferenciácie bazaltovej alebo :mdezitovej 
magmy a acidných hornín s predpokladanou acidnou primárnou magmou. 
Veľmi zaujímavý Je cbraz uvedených dvoch skupín ryclitov v diagram e 

normatívny ortoklas - normatívny kremeň (Obr. 3). Sú tu vynesené opäť aj 
priemerné analýzy andezitov. VšE:tky minerály prichádzajúce do úvahy pri 
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Obr. č. 3 - Diagram závislosti množstva normatívneho ort0klasu na mnO'.:í.stve nor
matívneho kremeňa . Krížiky - priemerné analýzy andezitov, krúžky - ,.hlinícke'' 
ryolity, bodky - ,. kremnické" ryolity, čiarkovane - ohraničen ie poľa diferenciátov 

andezitovej magmy. 
Obr. č. 4 - Diagram normatívny anortit - normatívny albit a ortoklas - norma
tívny kremeň , rez štvorkomponentným systémom An - Ab - Or - Q . K otektick:i 
línia živce - kremeň pri rôznych tlakoch vodných pár je nakreslená podla údajov 
TUTTLE and BOWEN (1958), JAMES and HAMILTON (1969) a BATEMAN & col. 
lf.163) pre pomer Or;;:;Ab1,;; (priemerný pomer v daných acidných horninách). Krí
žiky - priemerné analýzy andezitov, krúžky - ,,hlinícke" ryolity, bodky - ,,krem
nické" ryolity, trojuholník - priemerná analýza štiavnických ryol itových dajok. 
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frakcionovanej kryštalizácii andezitovej magmy sa premi tajú v tomto diagra

me do počiatočného bodu. Kyslé diferenciáty andezitovej magmy teda budú 

lezať na predlžení spojnice počiatku a priemetov analýz andezitov. Na diagra

me je zrejmé, že v tomto poli ležia priemety analýz „hliníckych" ryolitov, 

zaiíaľ čo .,kremnické ryolity sú značne posunuté v prospech voľného kreme

ňa. ,,Kremnické" ryolity teda nemôžu vznikať normálnou diferenciáciou an•ie

zitovej magmy a je teda na mieste uvažovať o ich magmatickej samoc;tatnosti. 

úalšim diagramcm, v ktorcm môžme výhodne analyzovať uvedené skupiny 

hornín, je diagram normatívny anortit- albit+ ortoklas - kremeň, predstavu

júci rez štvorkomponentným systémom An - Ab - Or - Q. Poznove sa tu 

opakuje situácia _podobná predchádzajúcemu diagramu. Zaliaľ čo analýzy „hli

níckych" ryolitov ležia v pokračovaní trendu diferenciácie andezitov a nepre

sahujú kotektickú líniu živce - kremeň, skupina „kremnických" ryoliLov leží 

posunutá v prospech kremeóa, pri čom časť analýz leží v poli primárnej 

kryštalizácie kremeňa. Toto vylučuje možnosť vzniku týchto ryolitov krysta

lizačnou diferenciáciou z bazickej magmy a opodstatňuje názor na sa mostat

nosť tejto acidnej magmy. 
Z analýzy chemizmu teda vyplýva. že zatiaľ čo „hlinícke" ryolíty pred

stavujú pravdepodobne kyslý diferenciát andezitovej magmy, tak „kremnické" 

ryolity predstavujú produkty samostatnej kyslej magmy. 

Analyzujme teraz tieto závery z hľadiska vývoja andezitového vulkanizmu 

v danej oblasti a skúmajme tiež možnosti prítomnosti samostatnej kyslej 

magmy. 
Vývoj andezitového vulkanizmu štiavnického aparátu, ku ktorého štruktúre 

by „hlinícke" ryolity mali patriť, definuje KONECm (1969). Spolu s absol.ut

nými vekmi (KONECNÝ, BAGDASARJAN a VASS 1969) je nasledovný: for

movanie mohutného stratovulkánu budovaného pyroxenickými a pyroxenicko

amfibolickými andezitmi v rozmedzí vekov 17,5-16,5 mil. rokov. Vznik kaldery 

a formovanie kruhovitej štruktúry amfibol-biotitických andezitov v rozmedzí 

l 8 o .... 
"'"' ♦ ., 
o .. 
d 

:z 

-' 6 
.s:. 
' d 
> 5 

+ 

60 

...... 2 \ 
.... ++3_/"" , ... / > .. ..... 

/ 00 .. .... 

f , ~o ~ 1. 
~ -· .. 

,o so 
Váh. •t. StOt -

Obr. č. 5 

Obr. č. 5 - Diagram '.lávislosti množ
stva a lká lií (Na1O + K 2O) na množstve 
SiO2. Plnť' čiary - I. a II fáza ryoli
tového v ulkanizmu Z:.1karpatskej Ukra
jiny (MALEJEV 1964), kdžiky - prie
merné a nalýzy maďarských ryolitových 
tufových horizontov (PANTÓ 1962) : 1 
- spodný (helvet), 2 - stredný (torton) , 
3 - vrchný (s<1rmat). krúžky - analýzy 
východoslovenských ryo 1 i t ov (KARO
L US 1958) , bodkovar.e - pole „krem-

nických" ryolitov z obr. č. 1. 
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Taburka č. 1: použité hodnoty chemických analýz. 

čísl.o 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
~~3 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

55,16 
56,45 
57,45 
58,24 
59,18 
60,39 
61,03 
63,23 
53,50 
55,16 
56,49 
57,13 
59,63 
60,56 
61,36 
62,43 
65,60 
68,84 
72,12 
70,86 
69,98 
72,99 
71,96 
76,85 
72,56 
74,35 
73,85 
72,71 
76,13 
72,44 
70,00 
75,33 
69,89 
68,70 
67,75 
68,58 
73,15 
70,17 
66,74 
75 28 

Text k tabu!ke č. 1.: 

alkálie 

3,83 
4,22 
4,28 
4,91 
5,5•1 
4,9:) 
6,05 
6,28 
3,92 
5,98 
6,23 
5,01 
5,63 
6,12 
6,43 
6,34 
6,65 
7,10 
7,-17 
7,85 
6,66 
8,26 
8,70 
6,30 
7,61 
7,67 
6,46 
6,34 
6,78 
5,80 
6,75 
7,60 
6,50 
6,20 
6,10 
5,42 
5,34 
5,42 
4,88 
6,32 

or 

10,0 
11,l 
11,7 
13,3 
15,0 
13,9 
18,9 
17,2 
8,3 

15,0 
17,8 
11,1 
14,5 
17,8 
16,1 
2t),6 
16,7 
27,8 
26,7 
28,4 
26,1 
45,0 
45,6 
27,2 
211,9 
27,8 
?.3,4 
22,2 
32,8 
21 ,1 
23,-1 
27,2 
22,2 
20,6 
16,8 
21 ,1 
21 ,7 
21 ,1 
18,9 
21 ,1 

ab 

18,3 
19,4 
18,9 
21,5 
26,2 
22,0 
23,6 
28,8 
21,0 
29,3 
27,8 
26,7 
27,2 
26,2 
31,4 
24,1 
32,0 
19,9 
25,2 
26,2 
19,9 
5,2 
8,4 

14,1 
23,6 
25,2 
21,0 
21,5 
10,0 
18,3 
23,6 
25,2 
23,1 
23,6 
20,4 
15,7 
13,6 
15,7 
14,1 
23,6 

a.n 

28,6 
24,7 
29,5 
25,6 
2:3,0 
25,0 
24,2 
2-~.o 
35,3 
22,5 
17,8 
26,7 
21,1 
22,0 
18,3 
18,6 
15,3 
11,7 

6,1 
6,7 

10,6 
1,1 
3,6 
2,5 
4,7 
3,1 
8,1 
11,6 
1,4 
2,5 

13,3 
7,5 

14,7 
12,2 
13,6 
10,3 

7,0 
7,5 

10,0 
6,7 

q 

10,0 
11,1 
13,3 
17,2 
11,5 
19,2 
15,4 
16,4 

5,2 
3,2 
6,4 
8,5 

14,9 
14,5 
13,9 
17,2 
22,1 
27,9 
33,0 
28,2 
32,2 
37,4 
30,4 
46,6 
34,3 
36,2 
37,9 
37,7 
45,0 

4,2 
30,4 
35,2 
30,7 
30,4 
27,4 
33,4 
41,5 
40,4 
37,0 
41,0 

1-17 - priemerné a nalýzy hornín II. a III. andezitovej fázy z oblasti Kremnického 
pohoria (1-8) a štiavnického pohoria (9-17) podla obsahu Si02. 18-21 - smolky 
a perlity zo Szabovej skaly (KAROLUS 1964). 22 - ryolit, kameňolom „Panská hora·' 
JV od Hliníka n1Hronom. (KAROLUS 1964). 23 - fluidálny ryolit, starý kameňo
lom JV od Panskej hory. Analyzoval V . Dvonč - GúDS, Bratislava. 24 - ryolit, 
kameňolom Horné Opatovce (BELESOVA, DAVIDOVA, MATHERNY 1963), 25, 26 -
ryolit, Stará Kremnička - stanica. 27 - ryolit, Dol. Klapa južne od Koperni~e. 28 -
perlit, tunel „Kečka" SV od Starej Kremničky. 29 - ryolit, južne od Bartošovej 
lehôtky. 31 - ryodacit, severozápadne od Slaskej. 32 - ryodacit, juhovýchodne od 
Kopernice. 33 - ryodacit, severozápadne od Krahúr. 34 - ryodacit. severovýchodne 
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od Bartoošvej lehôtky. 35 - ryodacit, severovýchodne od Slaskej. 36 - ryodacit, 
južný koniec Kopernice, 37 - priemer 3 analýz ryolitov - Horná Ves, 38 - priemer 
6 analýz ryolitových tufov. 39 - ryolit.ový tuf, tunel „Kečka" SV od Starej Krem
ničky. Analýzy 25-39 z práce FIALA (1962) 40 - priemer 5 analýz ryolitov z dajok 
v oblasti Banskej Štiavnice s nezvýšeným obsahom K20. 

16,5-16 mil. rokov. AktiV1ta pyroxenických andezitov okolo centrálnej zóny 
aparátu (IV. and. fáza) v rozmedzí 15,7-13,5 mil. rokov. Okrem záverečnej 
aktivity mladších pyroxenických andezitov tvoria horníny štiavnického apa
rátu plynulý diferenciačný rad od pyroxenických andezitov až po kyslé amfi
bol-biotitické andezity a dacity v rozmedzí vekov 17,5-16 mil. rokov. ,,Hli
nícke" ryolity, ktoré ležia na štruktúre s najmladšími a najkyslejšími členmi 
tohoto radu a ktoré pritom časove odpovedajú ukončeniu aktivity, môžu byť 
teda logicky považovať za záverečného člena tejto štruktúry. Dôvody zo strán
ky chemizmu boli diskutované už skôr. 

Druhou otázkou je existencia samostatnej acidnej magmy. Existencia a ak
tivita takejto magmy je preukázaná v širšej oblasti východného Slovenska, 
severného Maďarska a Zakarpatskej Ukrajiny v časovom rozpä tí burdigal až 
pliocén (PANTó 1962. MALEJEV 1964 a SLAVIK, CVERCKO a RUDINEC 
1968). Chemicky sa „kremnické" ryolity naprosto zhodujú s uvedenými acid
nými horninami (Obr. 5) a nie je preto dôvod proti priradeniu týchto k da
nému typu magmatizmu a jeho aktivite. Samostatnosť v rámci stredosloven-
ských neovulkanitov podtrhuje značne mladší vek než majú tieto, samostatný 
tektonický systém - severojužné poruchové pásmo, neprítomnosť vzťahu ku 
starším vulkanitom oblasti a metalogenetická špecializácia - Au-Ag, formá
cia, ktorá je na tieto horniny viazaná. 

Z hľadiska metalogenézy v štiavnickom rudnom poli je zaujímavý fakt, že 
ryolitové dajky tohoto rudného poľa svojím chemizmom prináležia do sku
piny „kremnických" ryolitov (Obr. 1, 3, 4) a je preto z tohoto hľadiska opod
statnený názor na samostatnosť Au-Ag formácie v tomto poli (BL>HMER 
a šTOHL 1967). Vzhľadom na fakt, že na tento typ acidného magmatu sú na 
Zakarpatskej Ukrajine> viazané i polymetalické lo?iská (MALF.JEV 1964) , treba 
pri riešení metalogenézy štiavnickej oblasti teoreticky počítať i s možnosťou, 

že celé zrudnenie oblasti je viazané na toto magma a že rozsiahly štfavnicky 
vulkanický aparát je len prostredím. 

Záverom ďakujem Dr. Konečnému z Geologického ústavu Dionýza Stú-ra 
v Bratislave za láskavé poskytnutie materiálu o štiavnickom vulkanickom 
aparáte, ktorý ešte nebol publikovaný. 

Doručené: 19. 6. 1969. 
Lektoroval: dr. Vlastimil Konečný 

Geologický ústav Dionýza Štúra, 
Bratislava 
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Two Types ot Rhyolites Near Ziar/Hronom. 

JAROSLAV LEXA 

Résumé 

Two types oí rhyolites in this area were distinguished due to the following 

reasons: 1. in diagram Si02 - Na2 + K 20, a group of rhyolites included into the 

continuous differentiation of andesites (,,Hliník" rhyolites) and a group considerably 

poorer in alkalis (,,Kremnica rhyolites") may be distingU1Shed - Fíg _ 1. 2. - in the 

area eastwards of Hliník/Hron r., rhyolite of Kremnica type rests in the overlier 

of rhyolite of ,.Hliník" type_ 3. Absolute age of „Hliník" rhyolites was determined 

to 11,2 mil. years. 4. The position of rhyolite tuffs in Ziar depression corresponds 

to the division quoted. 5. Rhyolites of „Hliník" type correspond chronolobically and 

positionally to the activity of a circular structure of amphibole-biotite andesitcs 

of. the Štiavnica apperatus. 'ľhe rhyolites may then be referred to the circular 

structure. 
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Petrogenesis : rhyolites of „Hliník" type rest in the continuation of the differen
tiration of andesites (Fig. 1), chemically eoual with acid differentiates of basic 
rocks (Fig. 2) their position in diagram Or-Q (Fig. 3) corresponding to the position 
of acid differentiates of andesite magma, in diagram Au-Ab+ Or-Q (Fíg. 4) they 
lie on the border or in the field of primary crystallization of feldspars. For these 
reasons they are considered acid differentiates oí ands?site magma and a compone
nent part of the Štiavnica volcanic apparatus. 

Rhyolites of „Kremnica" type rest out of the differentiation trend of andesites 
(Fig. 1), in Or-Q diagram (Fíg. 3), they lie on the places where the products of 
normal differentiation of andesites cannot lie, in d iagram Au-Ah +-- Or-Q (Fíg. 4) 
some rhyolites of trJs group rest in the field' of primary crystallization of quartz, 
and eliminate the possibility of thei!r rise by different iation of andesi te magma. 
The rhyolites are therefore considered a; product of independent acid magma. As 
for chemism they may be referred to acid volcanism of Northern Hungary (Fíg. 5). 
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MINERALIA SLOV ACA ROC. 1., (1969) č. 3.-4. 

Problémy geologického prieskumu podložia SV časti stredosloven
ských neovulkanitov z hľadiska výskytu nerastných surovín 

MIROSLAV SLA VKAY 

A b stra.ct 

L' auteur traite sortout la distribution des minerais d•~ cuivre dans la zone 
orientée vers WSW - ENE et leur concentration possíble sur la structures con
venables a la minéralisation en profondeur. Dans la seconde partie du travail, 
ľ auteur étudie le caractére des structures du complexe volcaniq11e de la montagne 
de Poľana au point de vue de leur conformité a ť accumulation des mínerais. Il 
met en évídence les travaux nécessaires a faire pour pouvoir résoudre Je probléme 
de ť existence des matieres premieres dans les complexes néovolcaniques de Ja 
Slovaquie centrale. Ce compte-rendu était présenté au séminaire tenu a Počúvadlo 
en juin 1969. 

Pracovníci Geologického prieskumu okrem iných úloh venovali pomerne 
dlhú dobu aj prieskumu území na strednom Slovensku, ktor~ sú budované 
predneogénnymi horninami. Tieto sa vynárajú spod komplexu neovulkanitov 
buď vo forme ostrovov, alebo ako ich podložia na okrajoch. Najväčšia pozor
nosť sa pri tom venovala prieskumu farebných kovov Pb, Zn, Cu, Hg a Sb. 
Pri tejto práci sme sa obmedzili hlavne na riešenie prostredí a štruktúr, na 
ktoré môžu byť viazané prejavy mineralizácie. V tom zmysle sme najpodrob
nejšie spracovali územie ležiace na juhozápad od Banskej Bystrice, ktor~ 
tvorí severnú hranicu komplexu vulkanogenných hornín Poľany. V príspevku 
poukážem na závislosť výskytu rudných koncentrácií na prostredí a na geolo
gických štruktúrach tohto územia. 

územie je budované niekoľkými tektonickými jednatkami. V prvom rade 
je to Ľubietovská zóna oddelená od južnejšej krakľovskej zóny známou tek
tonickou líniou Certovice (V. ZOUBEK 1960). Medzi krakľovskou a ľubietov
skou zónou je vklinené mezozoikum, ktoré popísal V. ZOUBEK (1931) ako 
synklinálu Mojžišovho vrchu. Na stavbe ľubietovskej zóny, ktorá tvorí ľubie
tovské antiklinórium (M. MAHEĽ. a KOL. 1964), sa podieľajú horniny kryšta
linika a obalu. V kryštaliniku ide hlavne o rôzne variety pararúl a ortorúl, 
svory, amfibolity a menšie granodioritové telesá. V obale sú zastúpené perm
ské a spodnotríasové horniny. Perm je vyvinutý vo fácii verukána a skladá 
sa z pieskovcov, arkóz a drob s polohami zlepencov a sericitických bridlic. 
Zastúpené sú tiež produkty permského vulkan_izmu - kremité porfyry a ich 
pyroklastiká, ktoré boli z väčšej časti postihnuté dynamometamorfózou a dnes 
vystupujú ako porfyroidy. Na severnej strane ľubietovskej zóny je vyvinuté 
mohutné súvrstvie spodnotriasových hornín zastúpených zlepencami, arkózo
vými a drobovými pieskovcami, kremencami a bridlicami často až fylitrr 
(J. LOSERT 1963) . l'vlladšie vrstvy ako spodný trias sa už priraďujú ku križ
ňanskej jednotke, ktorá je vyvinutá od vrstiev karpatského keuperu až po 
neokóm. Budujú ju hlavne vápence, menej dolomity, bridlice a pieskovce. 
V obale veporidnej jednotky už skôr zistil A. BIELY (1961) gcosynklinálny 
charakter mezozoika. Viacerými autormi je Krížňanská jednotka v tejto 
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oblasti a v priľahlých územiach považovaná za priame pokračovanie obalu 

ľubietovskej zóny, pričom vlastnú fubietovskú zónu považujú za paraautoch

ton (J. JAROŠ 1965, 1967, J. LOSERT 1963, J . VOZAR 1965). Diskontinuitu 

medzi spodným triasom a vyšším mezozoikom vysvetľujú diferenciálnymi 

tektonickými pohybmi pri vzniku príkrovovej stavby (hlavne J . JAROŠ 1965) , 

pričom došlo v rámci krížňanskej jednotky ku vzniku troch di elčích šupín 

s odlišným faciálnym vývojom v súvrstviach keuper až lias. 

V našom území je však krížňanská jednotka prikrytá chočským príkrovom 

a príkrovom Drienka. Medzi uvedenými príkrovmi a ľubietovskou zónou s oba

lom je naviac vyvinuté mohutné súvrstvie karbonatických brekcii a zlepen

cov, ktorým pripisujeme sedimentárny pôvod a vrchnokriedový až spodno

paleogénny vek (I. KRAVJANSKY, M. SLAVKAY 1966 a M. SLAVKAY 

a KOL. 1968) , zatiaľ čo J . LOSERT (1963) ich považuje za tektonity. 

Tektonicky nad krížňanskou jednotkou vystupuje chočský prík~ov, v tomto 

území zastúpený horninami stredného triasu až noru ?. Prevažne ide o kar

bonatické horniny - vápence a dolomity, menej sú zastúpené ilovce a pies

kovce v lunzských vrstvách. Tento vývoj môžeme zaradiť do bielovažskej sé

rie. V dolomitoch stredného triasu sa vyskytujú ultrabázické hnrniny popísané 

D. HOVORKOM a M. SLA VKA YOM (1966) ako bictitické pikrity. 

Najvrchnejším je príkrov Drienka vyvinutý od karbónu po karn, resp. 

nor a bol vzhľadom k potrebám Geologického prieskumu najdetailnejšie 

spracovaný. Pôvodne bol označovaný ako dielčí príkrov Flosu (J. LOSERT 

1963) a priraďovaný k chočskému príkrovu. Neskoršie však J. BYSTRICKÝ 

(1964) na základe detailného štúdia priradil ho ku gemerirl{tm. Vývoj v prí

krove Drienka· začína karbónom, ktorý tvoria drobnozrnné zlepence, drobove 

a arkózové pieskovce, droby, rôzne typy bridlíc a ojedinelé šoš,Jvky lyditov. 

Perm je zastúpený len rudimentárne vo forme bridlíc a pieskovcov prevažne 

červenej farby. V súvrství skýtu môžme rozlíšiť seis a kampil. Seis tvoria 

klastické sedimenty najčastejšie pieskovce a bridlice s vložkami evaporitov, 

zatiaľ čo kampil najmä pestrofarebné bridlice, vápnité bridlice a pieskovce 

až ílovité vápence. V jeho vrchnej časti sú vyvinuté vulkanick~ vrstvy s k ys

lými a intermediárnymi výlevnými horninami (paleoryolity až paleoandezity) 

a ich pyroklastikami (M. SLA VKA Y 1964, 1965). 

Stredný trias. ktorý bližšie rozčlenil J. BYSTRICKÝ (1964, 1966), je tvorený 

týmito typmi hornín: tmavosivé dolomity-hydasp; tmavosivé vápence gut

tensteinského typu s polohami svetlých vápencov hydasp-pelson ; svetlé často 

dasydadaceové vápence-pelson; tmavé hľúznaté vápence miec;tami s rohov

cami a sivé vápence s krinoidami - ilýr; svetlé vápence wettersteinského typu 

v nadloží s dolomitmi - ladin. pričom dolomity· južne od Poník by moh!i 

patriť už karnu (resp noru?) . Tieto sú zároveň aj doteraz najmladšie známe 

členy príkrovu Dr-i.enka. Strednotriasové horniny boli študované aj z hľadiska 

rozšírenia mikrofácií (M. VEDEJOVA 1968). 

Po vyvrásnení príkrovov vzniklo mohutné pásmo karbonatických brekcii 

a zlepencov už skôr popísaných. Ide o polymiktné brekcie tvorené úlomkami 

rôznych typov vápencov, dolomitov, pieskovcov a bridlíc. Ich spodná veková 

hranica je daná zi~tením úlomkov zo Saccosoma sp. typickým pre kimeridž 

(M. DAŇOVA l 968). Tomuto súvrstviu pripisujeme sedimentárny pôvod 

a vrchnokriedový až spodnopaleogénny vek (I. KRAVJANSKÝ, M. SLAVKAY 

1966, M. SLAVKAY a kol. 1968). 
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Paleogén bol v území dokázaný len západne od Poník, kde sa vyskytuje re
likt pánvičky s karbonatickými zlepencami v ktorých sú numulity a s nu
mulitovými vápenca mi stredného eocénu (J. BYSTRICKÝ 1964). 

Neogénne sedimentárne a vulkanogénne horniny zasahujú do územia z,J 
severnej a severozápadnej časti Poľany. Vyplňujú depresie predneogénneho 
reliéfu a tvoria relikty v poklesnutých kryhách. Na jeho stavbe sa podiera 
štrková formácia na báze - spodný miocén, vulkanogenno-sedimentárna for
mácia -- torton až sarmat a mladšia štrková formácia - stredný až vrchný 
pliocén (J. LOSERT 1963). Vo vulkanogenno-sedimentárnej formácii sa vy
skytuje ložisko diatomitov a pri Dúbravici aj vrstvičky uhlia. .Južnú časť 
územia buduj e komplex vulkanogenných hornín Poľany, ktorý bližšie popís,ll 
J. HÚSENICA (1958, 1968), (obr. č. 1). 

SCHl!;MA TICK A 
POĽANY. 
(Prevzaté z geol. 
1968). 

s 

O , l J 

Elfflffl, 

~ 1 

Obr. č. 1. 

šTRUKTúRNE-TEKTONICKA MAPA ÚZEMIA SEVERNE OD 

mapy 1 :200 OOO, západná čast upravená podľa M. Slavkaya a kol. 

ITilIIIID 1 

E3• 

r.-;-.\ 
L!_.!_!_] 3 

f 
l" a 

o " čl 

Vysvetlivky: 

E]s 

CJ„ 

1 Kryštalinikum kraklovskej zóny 2 Kryštalinikum lubietovskej zóny 3 Perm 
v celku 4 Teles;\ permského vulkanizmu 5 Spodný trias v celk.i 6 Séria VeY
kého Boku 7 Križň;rnská jednotka 8 Chočský príkrov 9 Príkrov Drienka IO 
Súvrstvie karbonatických brekcií a zlepencov 11 Neogén v celku 12 Tektonické 

línie, 3-5 obal kraklovskej a ľubietovskej zóny 
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Celé územie je tektonicky silne porušené. V prvom rade sú to plochy dis

kontinuity medzi tektonickými jednotkami prvého radu, t. j. medzi príkrovmi. 

Ďalej veľmi významná tektonická línia CertoviceSV-JZ sme~ oddeľujúca 

zónu ľubietovskú od krakľovskej (V. ZOUBEK 1960) a s ňou subparalelné lí

nie nižších radov prebiehajúce hlavne v okolí Ľubietovej . Menej sú zastúpené 

tektonické línie SZ-JV smeru. Pre naše územie sú dôležité poruchy V-Z 

smeru hlavne z hľadiska väčších amplitúd poklesov radu 100 m Najpočetnej

šie a najmladšie sú poruchy S-J smeru s rôznou amplitúdou poklesov radu 

10-100 m. Poruchy V-Z a S-J smeru sú dôležité tiež z hľadiska prívodných 

ciest a kumulácie rudných komponentov. 

Podľa výskytu rudných kumulácií sa zdá, že dochádza ku koncentrácii urči

tých kovov v určitých prostrediach a podľa toho ich môžeme v území deliť 

na ložiská: 
1. Fe rúd, umiestnené v silikátových horninách obalu ľubietovskej zóny. 

2. Cu rúd , ktoré využili silikátové prostredie príkrovov i obalu ľubietovskej 

zóny. 
3. Pb-Zn rúd, koncentrujúce sa hlavne v karbonatických horninách prí

krovov. 
Prvé dve sk upiny patria medzi ložiská žilného typu, kým v poslednej sú 

ložiská korr,binované, žilníkovo-impregnačné z časti metasomatické. s veľmi 

nepravideľnou konfiguráciou rudných telies a variabilným obsahom úžitko

vého prvku. V."..etky uvedené druhy možno považovať za ložiská epigenetické 

a hydrotrrmálne. 

V posledných desiatich rokoch sme preskúmali druhú (ložisko Farbište), 

ale hlavne tretiu skupinu ložísk (Drienok) , (M. SLA VKA Y A KOL. 1968). Po 

skončení a vyhodnotení prác sme dospeli k výsledkom, ktoré s,·ojím význa

mom presahu_iú rámec skúmaných ložísk a môžu orientačnP slú:hť aj pri prie

skume iných oblastí. Jedným z najdôležitejších poznatkov je zistenie závislosti 

mineralizačných prejavov na zlomovej tektonike pokriedového veku, hlavne 

S-J smeru, ktorá porušuje násunc,vé línie príkrovov. Pritom sú loži ská Pb-Zn 

lokalizované ako v príkrove Drienka (ložisko Drienok), tak, v chočskom prí

krove (výskyt vo Veľkom Plavne a ložisko Stráža) . Na uvedené zlomové línie 

sa viažu aj ďalšie prejavy mineralizácie ako dolomitízácia, silicifikácia a chlo

ritizácia . Pri detailnom geochemickom výskume hornín a m ylonitu porúch 

sme zistili. že v poruchách rapídne stúpa obsah As, Li, Mo, V, Cr, Ga a B, 

čo pripisujeme prínosu látok rudonosnými roztokmi (I. KRA V J ANSKÝ, M. 

SLAVKAY 1966). Ďalším dôležitým poznatkom je spätosť mineralizácie s ur

čitým mikrofaciálnym prostredím. Tak dolomitizácia, ako počiatoéné štádium 

mineralizácie. postihla hlavne vápence guttensteinského typu patriace mikri

tovej mikrofácii. Spanty už neboli dolomitizované tak intenzívne. Podobne aj 

zrudnenie sa obmedzuje v prevažnej miere na epigeneticky dolomitizované 

mikr-ity a dolomikrity a len v malej miere sa vyskytuje aj v nedolomitizova

ných horninách (v miestach, ktoré neboli postihnuté činnosťou roztokov niž

šie uvedenej dolomitovej periódy). 

Na ložisku Drienok som na základe intermineralizačnej tektoniky vyčleni:i 

4. prínosové periódy : dolomitová, pyrit-galenitová, mladšia galenitová a tenan

titová. Tenantitová perióda ak o najmladšia sa obmedzuje nielen na ložisko 

Drienok, ale tvorí ďalšie menšie výskyty, medzi ktoré patrí ložisko Farbište 

(M. SLA.VKA Y 1965a). 
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Usporiadanie výskytov Cu rúd, ktoré ležia v úzkom pásme je ZJZ-VSV smeru. Počnúc ložiskom Drienok, cez výskyty pri .TRD Poniky, Skálí, loži:;ko Farbište s výskytmi v údolí Driekyne, pokračuje pásmo cez ložisko v Ľubietovej až do doliny Przačová (obr. č. 2). Zily týchto ložísk majú spoločnú charakteristickú črtu él to prevažne JZ-SV smer a sklon k JV. Je to viac ako nápadné tobôž vtedy, keď uvážime, že ložisko Drienok je v karbonátoch stredného triasu, Farbište v kampilských vulkanogénnych horninách príkrovu Drienka, kým ložiská v okolí Ľubietovej v permských sedimentoch. Tiež vtedy, 
keď si uvedomíme. že ložiská sú umiestnené v enormne tektonicky postihnutom pásme so zlomami prebiehajúcimi V-Z a S-J smerom. Ich minerálne zastúpenie je tiež podobné. 

Farbište : kremeň-chalkopyrit-tenantit-pyrit-baryt. 
Ľubietová: kremeň-chalkopyrit- tetraedrit-pyrit-ankerit-sideri t. 
Najpravdepodobnejšie budú mať uvedené ložiská spoločný pôvod. Pred-

pokladám, že prínos nastal na hlboko založenom zlome, ktorý je dnes prikrytý mladšou stavbou a s povrchom komunikoval len prostredníctvom mladších pokriedových porúch. Hlavne ložisko v Ľubietovej, ktoré sa na základe analógie s ložiskom špaňodolinským považuje za permské a dáva do súvisu s permským vulkanizmom (L CfLfK, J ILAVSKÝ, K. URBAN in J . SLAVIK a kol. 1967) , bude pravdepodobne mladšie než za aké sa dnes považuje. Uvedené pozorovania skôr nabádajú k domnienke pokriedového veku. Lineárne usporiadanie a výskyt Cu ložísk v príkrove Drienka, by sa mohlo 
vysvetliť aj regeneráciou (to by znamenalo, že ľubietovské ložisko pokračuje na západ pod príkrovy). To je však zatiaľ nedokázané a veľmi nepravdepo
dobné, pretože v príkrove Drienka sú Cu ložiská tvorené sulfosoľamí. Ci už ide o prvý alebo druhý prípad, netreba túto otázku púšťať zo zreteľa najmä teraz, keď sa vo svete zvyšuje dopyt po Cu a jej cena stále rastie. Vzhľadom na to, že ľubietovské ložisko vykazovalo v určitých obdobiach značnú produk
ciu a že v širšom okolí sú ďalšie výskyty Cu, treba celú oblasť považovať za perspektívnu. Bolo by preto vhodné v tomto území vykonať vyhľadávací geologický priesku:n a prešetriť hlbšie štruktúry a vhodné litofaciálne horizonty, na ktoré by mohlo byť zrudnenie viazané (najmä perm vo fácii verukána). 

Ako som už prv spomínal, tektonické línie, na ktoré sa viažu výskyty Pb-Zn zrudnenia a ďalšie prejavy mineralizácie, sú hlavne severojužného smeru. Pritom prebiehajú celým územím a na juhu zasahujú do komplexu neogenných vuJkanogénnych hornín Poľany. Táto oblasť je zatiaľ len málo preskúmaná, ale aj napriek tomu sú známe prejavy mineralizácie. Je to hlavne výskyt rumelky v šlichoch asi 5 km severne od Detvy (J. VALACH 1965), indície polymetalického zrudnenia centrálnej časti Poľany (J. HÚSENICA 1958) a iné. Keď uvážime charakter a rozsah mineralizácie a indícií, či už 
v predneogénnych horninách vynárajúcich sa spod vulkanitov Poľany alebo priamo v areáli Poľany, a tektonickú stavbu celého územia, vidíme, že sa tu 
črtá reálna možnosť výskytu vhodných štruktúr a tým aj možr10sť výskytov rudných surovín. Myslím, že z hľadiska potenciálnych možností môžeme po
važovať túto oblasť za vhodnú pre komuláciu rudných i nerudných komponentov. 

Pre ú spešný prieskum v oblasti stredoslovenských neovulkanitov a ich 
priľahlom podloží treba ešte zodpovedať niektoré základné otázky týkajúce sa hlavne periférnych území a podložia neovulkanitov a tak aspoň priblížiť 
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ich poznanie na úroveň poznania takých území ako je Banská Štiavnica a .šir
šie okolie Poník. K dosiahnutiu toho by bolo vhodné urobiť nasledujúce práce: 
1. Overiť domnienku o existencii mineralizácie pod ložiskom Drienok v choč

skom príkrove a krížňanskej jednotke (realizovať vrt PO-4) . 
2. Odobrať a vyhodnotiť šlichy v oblasti neovulkanitov Poľany (tým vlastne 

dokončiť šl ichový prie~kum severnej časti stredoslovenských neovulkani
tov), zároveň z výsledkov vyhotoviť mapy rozšírenia jednotlivých úžitko
vých minerálov a vyčleniť ich anomálne oblasti. 

3. Dokončiť geologické mapovanie predterciérnych útvarov územia medzi 
Ráztočnom a Sklenným a urobiť geologické mapovanie v oblasti Veľkého 
Poľa a Kremnického pohoria s podrobnejším vyčlenením mikrofaciálnych 
typov, s drobnotektonickou i m egatektonickou analýzou s konečným aspek
tom riešenia štruktúr a prostredí v podloží neovulkanitov . 

4. Vykonať detailnejší geofyzikálny prieskum podložia neovulkanitov v okra
jových častiach s hlavným zreteľom na sledovanie štruktúr a prostredí, 
ktoré sa '}')od tento komplex ponárajú. 

5. Urobiť niekoTko orientačných vrtov v kľúčových oblastiach pre získanie 
poznatkov o stavbe územia a overenie doteraz známych geofyzikáln ych 
výsledkov. 

6. Dôležité štruktúry skúmať z hľadiska prínosu kompcnentov (z odkryvov 
v obidvoch krídlach poruchy i z pôdy). Podrobi ť geochemickému výskumu 
tiež všetky odkryvy v mapovaných oblastiach a určiť geochemickú charak
teristiku jednotlivých typov hornín, stratigrafických horizontov a tekto
nických jednotiek. V pI_'ipade zvýšených obsahov úžitkových i sprievodných 
prvkov vyhodnotiť ich anomálne obsahy; a hľadať súvis s primárnou resp . 
sekundárnou aureolou rozptylu. 
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7. Vykonať syntézu dosiahnutých výsledkov a n a t om to zákl ade vypracovať 

p r ojekt p re detailný p r ieskum an omálnych oblast í z hľadiska ich ek on o

mickéh o vyu žit ia . 
N a záver chcem pripomenúť, že stúpajúci trend cien Ag a Cu rúd a v ysoká 

cen a H g b y Il).ali zvýšiť záujem o prieskum t ý cht o su rovín najmä teraz, keď 

je po n i ch zvýšen ý dopyt n a svetovom i domá com trhu . 

Doručené 21.. 7. 1969 
Lektoroval : dr. Vlastimil K0nečný 

GeologiC'ký prieskum n. p ., 
Spišská Nová Ves 
Geologické stredisko Banská Bystrica 
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Problems of the Geological Pros pection in the Basement of NE part ot Central
Slovak.ian Neovolcanites from the View or Raw-Material Occ urrences. 

M. SLAVKAY 

R és um é 

The area eastwards of Banská Bystrica and northwards of Poľana Mts. consists 
oí several tectonic units, e. g.: Kraklová and Ľubietová :>:ones including a folded 
Mesozoic formation known as the Moses' bili synclinc (V. Zoubek, 1931), Krížna 
unit with Middle-Tr1assic and Neocomian rocks, ChOé nappe extending fro m Middle 
Triassic to Norian, and Drienka nappe represented by rocks from Carboniferous to 
Carnian or Norianage. The rocks are predominantly carbonatic, induding sporadical 
clastic sediments. The folding of nappes was followed by the rise of carbonatic breccia 
beds (Upper-Cretaceous-Lower- Palaeogene), covered with the contact of Meso
zoic members with the Ľubietová zone ma:ntle. 

Younger formatic.ns are represented by Nummulite limestones and conglomerates 
(Palaeogene relicls). sedimentary and volcanogene Neogene rocks, ancl partly also 
Quaternary sediments. 

The regíon under d iscussian was subject to strong tectonical deťormation . Most 
conspicuous are thrust planes of nappes, and tectonic lines subparallel w ith the 
tectonic line of Certovica (NE-SW striking) separating Ľubietová and Kralďová 
zones. From our standpoint most important are E-W and N-S striking faults, 
with subsidence amplí tudes 10-100 m. Most ímportant is t he determination of the 
dependance of m íneralization effects upon the post - Cre t.aceous fault tectonics. 

Deposits may be divided into three groups in this region: 
1. Deposits of Fe-ores in silicate rocks óf Ľubietová zone mantle, 
2. Deposites of Cu-ores in silicate rocks of nappes a nd r~u bietova zone mantle. 
3. Deposíts of Pb-Zn ores in carbonate rocks oť na_opes. 
In this region there is a conspicuous arrangement of Cu-ores occurrences into 

the belt of WSW-ENE striking extending from Drienok deposit through FarbLšte, 
Ľubietová to Przačová valley. The first six occurrences are in Drienka nappe, 
while ľ,ubietová and Przačová - in the Permian mantle of ľ,ubietová zone. 

If we consider the fact, that the occurrences are situated in a tectonically 
strongly affected zone and that they have similar minerabgical composition, then 
we may suppose their common origin and expect ore-accumulatians bclow nappes, 
mainly in rocks of the verruccano facies. 

A similan situation i.s in a complex of volcanogene rocks in Poľana Mts.: thcre 
are suitable structures and environments for ore-accumulations 

Near Detva also Hg inditions and in centra! Poľana Mts. polymetallic ore-mi
neralization were found, by which t he above quoted supposition WB.s supported. 

The geological prospecti.on should be concentrated on these problems, especíally 
where there is a raising trend in the price of Ag and C•.1 ores, a nd a high price 
of Hg in home and foreign markets. 
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MINERALIA SLOVACA ROC. 1., (1969) č. 3.-4. 

Skarnové ložiská v oblasti štiavnického ostrova 

FRANTIŠEK ZABRANSKÝ 

Ab straci 

Dans la région de Banská Štiavnica, outre les gisemmts polymétalliques sulfurés dont la genese est liée au volcanisme néogene, se trouvent aussi les gisements du type skarn riches en magnétite. Ces gisements se sont formés au cours du processus métasomatique sur Ie contact de ľ intrusion granodioritique avec les roches carbonatées rapportées au Paléozoique supérieur et au Mésozoique. Dans la contriú bution présentée, les C<Ynditions géologiques de la genese des gisements du type skarn et la position géologiquli des différents skarns sont discutées. 

V oblasti štiavnického ostrova medzi rudnými ložiskami možno odlíšiť dve 
vekove aj geneticky odlišné skupiny: 

1. Skarnové ložiská - horečnaté a vápenaté s pr~vládajúcim magnetitovým, 
prípadne magnetit - hematitovým zrudnenim, ktoré vznikli kontaktne 
metasomatickým pochodom na kontaktoch banatitovej granodiorit - dio
ritovej intrúzie s karbonátovými horninami mladšieho paleozoika, hlavne 
však mezozoik'.a, . 

2. Hydrotermálne a hydrometasomatické polymetalické suliidické ložiská, 
geneticky viazané na neogénny subsekventný vulkanizmus. 

Charakter hydrotermálnych a hydrometasomatických ložísk je pomerne dob
re známy z početných publikácii mnohých autorov, čo súviselo s intenzívnym 
dobývaním týchto ložísk. : 

Naproti tomu skarnovým ložiském nevenovala sa väčšia pozornosf aj keď 
tieto pre svoj obsah magnetitu boli v minulosti pomerne intenzívne dobývané. 

Takmer v&etky známe skarnové výskyty s magnetitom, ktoré vychádzajú na 
povrch, boli v minulosti preskúmané a väčšina z nich bola v povrchových, 
ľahko dostupných častiach dobývaná. 

Je viac ako pra vdepodobné, že založenie a rozvoj vyhnianskeho železiarské
ho priemyslu priamo súvisí s ložiskami magnetitu vyskytujúci.mi sa v okolí 
Vyhieň (Klokoč, Alžbeta). Dobývali sa však aj vzdialenejšie výskyty: pod 
Karlíkom, Celín, Raková, pri Michal šachte, ba dokonca aj v okolí Kopaníc 
(U Vápna - Zelezná hora) . 

Napriek tejto skutočnosti, v súborných prácach J. PETTKA (1853) , F. F. 
ANDRIANA (1866) , J. SZABÓ (1878, 1879, 1884) a H. BOCKA (1901), zaobe
rajúcich sa geologicko-ložisk ovými problémami štiavnického o5trova, nie je 
venovaná nijaká pozornosť výskytom magnetitu ba ani kontaktn<;! metamor
Iovaným horninám. 

Na jestvovanie kontaktnej metamorfózy v oblasti štiavnického ostrova prvý 
poukázal M. V. LIPOLD (1867). Za pôvodcu metamorfózy devonských (?) 
a hádam aj triasových hornín označil dacit. Kontaktné účinky „syenitu" (gra
nodioritu) na karbonátoch z Kohútovej doliny a s nimi spojený vznik fassaitu 
popisuje G. RATH (1877) a po ňom J. SZABÓ (1891). J. SALA'!' (1950, 1954) 
správne poukázal na rozšírenie kontaktnej metamorfózy a metasomatózy 
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ZNAME VÝSKYTY SKARNOV: 1 - Klokoč-Treibolc, 2 - Alžbeta, 3 - Rumplov

ská, 4 - Michal, 5 - Raková, 6 - Pod Karlíkom, 7 - Celín juh, 8 - Celín západ, 

9 - Rozália, 10 - Laura, 11 - U vá pna-Zelezná hora, 12 - Havránkovo, 13 - Ko

hútovo, 14 - Handrlová, 15 - Zlatno-HDS-4. 
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v celej oblasti štiavnického ostrova, na jej suv1s s granodiorit-dioritovou intrúziou, ako aj na jej priemyselný význam v podobe skarnov s magnetitovým zrudnením. 
Po roku 1954 začal sa na niektorých skarnových výskytoch systematický geologický prieskum (Klokoč, Treibolc a i.). Výsledky tohoto prieskumu , umožnili získať obraz o charaktere skarnových telies s magnetitom a ich prie:.torovom rozsahu. 
V súčasnosti. po vykonaní prieskumných prác a na základe výsledkov podrobn ' ho geol0gického ma povania, poznáme 15 výskytov skarnov so zrudnením. 

Stručná geologicko-ložisková charakteristika skarnových výskytov 

Všetky známe výskyty skarnov s magnetitom sú uvedené na obr. 1. Ich charakteristika bud<' podaná v poradí, ako sú označ2né na uvedenom obrázku. 
Klokoč - Treibolc (]). Ložisko sa nachádza v blízkostí Vyhien, v doline Cubernovo na SZ krídle hodrušskej elevácie - granodioritového masívu Karlíka. Geologická pozícia ložiska od podložia do nadložia je m1sledovná: a) granodiorit, v okrajovýľh častiach granodioritového telesá sú nepravidelné telesá dioritu a aplitu ; b) vyhňanská drvená žula, blízko kontaktu s granodioritom zmenená v aplltickú žulu; e:) priaznivé - ložiskové súvrstvie miestami až 200 m hrubí'.:. pozostávajúce z bielych, sivých až tmavosivých dolomitických vápencov, príp. rauwakcv, s vložkami zelených alebo tmavých ílovitých bridlíc, ako aj šošoviek bezrudných a zrudnených skarnov magnetitu. Vyššie prichádzajú zelenkavé ílové bridlice s polohami anhydritu, ílovito-piesčité bridlice, pieskovce a ružovkasté kremence. Uvedené súvrstvie bolo predbežne 

pričlenené ku keupru krížňanskej jednotky (L. ROL02N1K 1966 ; L ROZLOZNíK - F. ZABRANSK'i' , 1968); d) lokálne vyvinuté približne 10 m hrubé súvrstvie karbónu v podobe arkozovitých zlepencov, pieskovcov a piesčitých bridlíc ; e) súvrstvie pestrých bridlíc a pieskovcov werfénu až 100 m hrúbky (súvrstvie d a e boli predbežne pričlenené k chočskej jednotke). 
Súčasťou profilu ložiska Klokoč - Treibolc sú početné žily (1-10 m hrubé) granodiorit-porfyritu, ktoré predstavujú apikálne časti veľkého granodioritového telesa. Tieto prenikajú drvenú žulu a súvrstvia c až e a často vychádzajú až na povrch. Žily granodiorit porfyritu zohrali pri vzniku skarnov významnú úlohu. (F. ZABRANSK"S'., 1966). 
Samotné ložisko Klokoč je tvorené dvoma šošovkami, z ktorých hlavná šošovka má približne 500 m dlžku a hrúbku od 1-35· m; druhá šošovka (Klokoč

západ) má dlžku približm· 300 m a hrúbku od 1-10 m. V SV-JZ pokračovaní ložiskového pásma sa nachádzajú ďalšie tri šošovky (Treibolc východ, stťed a západ). z ktorých šošovka východ a západ majú smernú dlžku približne 300 m a hrúbku od 1-50 m; šošovka stred má malú smernú dlžku, maximáln11 hrúbku až 50 m (S. GAVORA, 1966). Uvedené šošovky boli podrobené prieskumu v samostatnej etape a preto sú vyhodnotené ako samostatné ložisko. 
Skarnové šošovky, ako aj celý vrstevný sled prenikajú dajky dacitov, ktoré sú v oblasti ložiska Klokoč - Treibolc preukázateľne poskarnové. 
Ložisko Alžbeta (2) sa nachádza východne od Klokoča v údolí Hodrušky a sčasti aj v jeho vetve - Sýkorovej doline v blízkosti štôlne Alžbeta (Elisabeth). Geologická pozícia ložiska Alžbeta je znázornená na schématickom 
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profile (obr. 2). Priaznivé ložiskové pásmo o hrúbke 50-150 m pozostáva zo 

svetlých dolomitických vápencov a sivých dolomitov, nachádzajúcich sa ·tek

tonicky n a aplítickej žule. Ložiskové pásmo, ako aj aplitická žula sú prestú

pené početnými žilami granodiorit porfyrítu. Skarny s magn etitovým zrudne

ním sa n achádzajú v niekoľkých menších šošovk ách v karbonátovorn súvrst•:í, 

ktoré bolo predbežne pričlenené k strednému triasu krížňanskej jednotky (L. 

ROZLOZN1K - F. ZABRANSK~, 1968). 

Východne od ložiska Alžbeta sa nachádza výskyt Rumplovská (3). PriazniYé 

ložiskové karbonátové súvrstvíe je obdobného charakteru a veku ako ložisko 

Alžbeta. Skarny s magnetitovým zrudnením vytvárajú malé šošovky a boli 

zistené v štôlni J ozef Calasant a z povrchu vysledované šachtičkami. V blíz

kosti výskytu prebieha hydrotermálna žila Benedikti s prevahou kýzových 

minerálov v jej výplni. 

Výskyt pri hodruskej Michal šachte (4) sa nachádza na JV krídle hodrušskej 

elevácie. Výskyt je malých rozmerov, obmedzený na kryhu dolomitíckých 

vápencov a dolomitov v granodiorite, ktoré boli na kontak te zmenené na 

skarny s magnetitovým zrudnením. 

Výskyt v ú<;tí doliny Rakovej (5) je taktiež malých rozmerov. Podložie vý

skytu tvorí granodiorit a n a ňom spočíva málo hrubá poloha svetlých dolomi

tick ých vápencov, ktoré sú v blízkosti kontaktu premenené na skarny s mag-
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Obr. 2. Schématický profil ložiska Alžbeta. 

Vysvetlivky k obrázkom č.: 2, 3, 4, 5. 

200m 

1. Granodiori t amfibolicko-biotitický, granodiorit-porfyrit 

2. Dacit amfibolicko-biotitický. 
3. Dolomitické vápence a dolomity, pestré bridlice a sádrovce (križňanská jednotka). 

4. Skamy so zrudnenim. 
5. Kremence, pestré bridlice a pieskovce seis, chočská jednotka. 

6. Aplitická žula. 
7. Kremence-spodný trias, chočskej jednotky. 
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netitovým zrudnením. V nadloží prichádzajú kremence, pieskovce a pestré b ridlice werfénu chočskej jednotky. 
Ložisko pod Karlíkom (6) je vlastne pokračovaním predošlého výskytu, od ktorého je oddelené erozívne. Je však podstatne rozsiahlejšie a lepšie odkryté. Geologická pozícia ložiska je obdobná ako pri výskyte v doline Rakovej a je znázornená na schématickom profile (obr. 3) . Ložisko pod Karlíkom bolo veľmi intenzívne dobývané už pred XVI. storočím. 
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Obr. 3. Schéma tie ký profil ložiska pod Karlíkom. 

Výskyt Celín - juh (7) predstavuje erozívnu kryhu kontaktného plášťa granodioritu severne od úpravne rúd v Banskej Hodruši. Kryha strednotriasových vápnitých dolomitov na kontakte s granodioritom a dioritom bola skarnizovaná za vzniku forsteritových skarnov, neskoršími premenami zmenených na ofikalcitové horniny s magnetitom. 
V západnom pokračovaní asi 300-400 m od uvedeného výskytu sa nachádza malý výskyt Celín - západ (8) . Má podobnú geologickú pozíciu ako predošlý výskyt. Ložiskové pásmo je prenikané mohutnou dacitovou dajkou. Biele a sivé dolomitové vápence boli v okolí kontaktu s granodioritom zmenené na vápenaté, granát-pyroxénové skamy s magnetitom. 
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Obr. 4. Schématický profil ložiska „U Vápna" - 2elezná hora. 
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Výskyt pri žile Rozälia (9) bol objavený pri sledovaní žily Rozália na 6. ho
rizonte. Nachádza sa JV od meračskéfio bodu č. 46 a pozostáva zo šiestich 
malých šošoviek vápenatých skarnov s magnetitom. Skarny vznikli kontaktne 
metasomatickým pochodom v okolí granodioritu s bielymi kryštalickými vá
pencami a vložkami zelených ílových bridlíc. Granátové skarny sú silne zrud
nené magnetitom vo forme liatych rúd. 

Výskyt v štôlni Laura (1 O) bol objavený pri prieskumných prácach na Me
denej žile v okolí Hodrušského rybníka (S. POLAK, 1963). P yriJxén-granátové 
skarny s dvoma polohami magnetitu tu vznikli na kontakte granodioritu so 
svetlými vápencami, patriacimi pravdepodobne kampilu chočskcj jednotky. 
Polohy skarnov s magnetitom sú plošne malých rozmerov. 

Ložisko v obla~ti „U Vapna" - Zelezná hora (11) sa nachádza v blízkosti 
Kopaníc na S ::.vahu Trsteného. Pomenovanie ložiska je podľa zaužívaných 
názvov miestnym obyvateľstvom . Pozícia ložiska je podmienená kontaktom 
granodioritu, granodiorit porfyritu s b ielymi a sivými, silne prekryštalizo
vanými dolomiti ckými vápencami až dolomitmi stredného triasu. V okolí kon
taktu vznikli v rilžke ?.00-300 m typické horečnaté skarny s magnetitom. Geo
logická pozícia ložiska je znázornt>ná na schématickom profile (obr. 4). 

Malý vý!lkyt na severnom svahu Havránkova (1 2) m á obdobnú pozíciu ako 
predošlý výskyt. Dolomitické vápence na kontakte s granodioritom boli kon
taktne metasomntic:ky zmenené na granát-pyroxénové skarny s magnetitom. 

Výskyt v Kohútove (13) sa nachádza v bočnom údoličku ústiacom do Ko
hútovskej doliny ( v práci J. SALATA (1 954) označenom ako Úškrtová doli
na). Ide~ o klasickú lokalitu fassaitu a pleonastu, uvádzanú v prácach G. 
RATHA (1877) a J . SZABA (1891) . Malý výskyt fassaitového horečnatého 
skarnu s nevýrazným magnetitovým zrudnením sa nachádza na kontakte kry
hy dolomitických vápencov a dolomitov s granodioritom. Schématický profil 
kontaktnej zóny je znázornený na obr. 5. 

Výskyt v doline Handerloľá (14) sa nachádza na kontakte dolomitických 
vápencov a dolomitov s mohutnou dajkou granodiorit porfyritu . V okolí kon
taktu je prítomná úzka zóna vápenatých skarnov so zachovalými reliktami 
horečnatých skarnov. Magnetitové, resp . hematitové zrudnenie na tejto loka
lite je zastúpené v podradnom množstve. 
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Obr. 5. Schématický profil výskytu v Kohútove. 
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Výskyt v doline Zlatno (15) nevychádza na povrch. Je známy iba zo štruk

túrneho vrtu (HDŠ-3) situovanom v uvedenej doline. Vrtom sa prevŕtalo pod 

pokrovom pyroxenick0-amfibolických ± biotit andezitov hrubé, pravdepo

dobne permské súvrstvie, pozostávajúce z ílovitých a piesčitých bridlic 

pestrých farieb s rôzne hrubými polohami kryštalických vápencov a dolomi

tov, ako aj polohami špinavobielych anhydritov. Uvedené súvrstvie je pomerne 

často poprenikané rôzne hrubými dajkami granodiorit porfyritu. Tieto, pri 

prenikaní karbonátovými horninami , spôsobili vo svojom okolí kontaktnú 

metasomatózu za vzniku horečnatých a vápenatých skarnov. 

Minerálne typy skarnov štiavnického ostrova 

Skarnové telesá v štiavnickom ostrove vznikli na kontakte magmatických 

hornín granodiorit-dioritovej intrúzie a karbonátmi s varírujúcim podielom 

kalcitovej a dolomitickej zložky. Ich vznik bol podmienený kontaktne meta

somatickými procesmi , prebiehajúcimi za postupného znižovania temperatúry 

a chemickej zmeny roztokov vyvoláva júcich metasomatické javy. 

Zo štúdia textúrnych a štruktúrnych znakov skarnov štiavnického ostrova 

vyplýva, že skarnový proces nebol jednorázový, ale predstavuje zložitý niekoľ

ko etapový vývoj. Každej etape takéhoto vývoja odpovedala určitá asociácia 

minerálov. 
Kontaktne metasomatické javy sa najintenzívnejšie prejavili v exokontak

te. -Charakter prostredia, v k torom metasomatické javy prebi ehali, bol preto 

silne ovplyvnený chemizrnom karbonátových hornín v okolí kontaktu. 

Štúdium chemizmu karbonátových hornín vyskytujúcich sa v súvislosti so 

skarnami ukázal, že tieto takmer vždy - okrem kalcitovej zložky - obsahujú 

aj zložku dolomitickú, ktorá miestami aj prevláda (výskyt vápnitých dolo

mitov až dolomitov) . 

Táto skutočnosť sa prejavila aj v minerálnom zložení jednotlivých výskytov. 

Podľa minerálneho zloženia. ako aj fyzikálne-chemických podmienok vzniku 

sa na území štiavnického ostrova v zmysle D. S. KORZINSKÉHO (1953) vy

skytujú dva typy skarnov: 

1. horečnaté skarny, 

2. vápenaté skarny. 

Horečnaté skarny vznikli na kontakte granodioritu s karbonátmi, ktorých 

dolomitická zložka mala prevahu nad kalcitovou zložkou, zatiaľ čo vápenaté 

skarny vznikli. z karbonátových hornín s prevahou kalcitovej zložky. 

Pokiaľ ide o súvis vzniku oboch typov skarnov s magmatogenným vývojom 

granodioritovej intrúzie, pri vzniku horečnatých skarnov aktívne pôsobili 

magmatické (.,skrzmagmatické") roztoky, kým pri vzniku vápenatých skarnov 

pôsobili vysokotemperatúrne postmagmatické roztoky. Horečnaté ;;karny teda 

vznikli v magmatickom štádiu, zatiaľ čo vápenaté skarny v postmagmatickom 

štádiu. 

Horečnaté a vápenaté skarny sa od seba líšia minerálnym zložením. Cha

rakteristickými, podstatne zastúpenými minerálmi horečnatých skaroov sú: 

forsterit , diopsid, príp. fassait. spinel (pleonast) , flogopit , magnetit a minerály 

serpentínovej skupiny. Zriedkavejfie sú zastúpené : wollastonit, vezuvian, gra-
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nát (grossular), epidot, zoizit, klinozoizit, chlorit, mastek, tremolit, kalcit, kre
meň, hematit, titanit, pyrit a chalkopyrit. 

Vo vápenatých skarnoch sú podstatne zastúpené tieto minerály: granáty 
andradit-grossularovej skupiny, pyroxény diopsid-hedembergitovej skupiny, 
magn etit, epidot a zoizit. Zriedkavejšie sú zastúpené vezuvian, wollastonit, 
klinozoizit, hematit, skapolit, ak tinolit, tremolit, flogopit, chlorit, kalcit, kre
meň, apatit, titan it, serpentín , sericit, pyrit, chalkopyrit, galenit, sfalerit a mar
kazit. 

V oblasti štiavnického ostrova sú výskyty horečnatých a vápenatých skarnov 
priestorove oddelené. Vápenaté skarny sa nachádzajú v severnej, hlavne však 
v strednej časti a tvoria zónu vápenatých (Ca) skarnov. Naproti tomu horeč
naté skarny sa nachádza jú v južnej časti a tvoria zónu horečnatých (Mg) skar
nov (obr. 1). 

Na niektorých výskytoch (Alžbeta, Handerlová a i) však pre naloženie vápe
natého skarnového procesu na proces vzniku horečnatých skarnov nastalo vz{1-
jomné prekrytie. 

Geologické podmienky vzniku skarnových ložísk štiavnického ostrova 

Ložiská sicarnového typu v oblasti štiavnickéh o ostrova sú n epochybn e spo
jené s granodioritovou intrúziou. Granodiorit n a všetkých výskytoch vytvára 
konta k t s karbonátmi. Väčšinou je v porfýrovom vývoji, alebo s karoonátmi 
sa stýkajú žily granodiorit porfyritu. Tieto žily látkove, priestorove a časove 
späté s vlastným granodioritovým telesom obmedzujú sa na jPho apikálne 
časti. Na ložisku Klokoč-Treibolc k ontakt s k arbonátmi nevytvára hlavné 
teleso granodioritu. ale iba žiJy granodiorit porfyritu, ktoré predstavujú apo
fýzy veľkého telesa nachádzajúceho sa vo väčšej hlbke. 2:ily granodiorit por 
fyri tu boli na uvedenom ložisku, vzhľadom na ich značné sekundárne premeny, 
považované za andezity (S. GAVORA, 1962 ; S. GAVORA - S. HRUSKOVIČ: , 
1963). 

Nositeľom skarnov a zrudnenia je vo väčši ne prípadov karbnnátové sú
vrstvie pravdepodobne krížňanskej jednotky (anis-ladin-keuper). J e to pod
mienené tým, že banatitová intrúzia vo väčšine prípadov prenikla m ed/4i 
kryšt alický podklad a sedimentárny, väčšinou mezozoický obal. Kontaktné 
účinky postihujú predovšetkým spodné členy mezozoického obalu, len v mies
tach, kde banatitová intrúzia prenikla vyššie, sú kontaktne m etamorfované aj 
karbonátové členy permu (vo vrte HDŠ-3) , pripadne kampilské dolomitick é 
vápence pravdepodobne chočskéh o príkrovu (Rozália 6. horizont, štôlňa Laura ). 

Významným faktorom kontaktnej metasomatózy v oblasti štiavnického 
ostrova bol faktor tektonický . Prenikanie vysokotermálnych roztokov spôso
bujúcich skarnizáciu bolo podmienené tekton ickou prípravou prostredia, 
hlavne vznikom puklín a trhlín v oblasti kontaktu. 

Z hľadiska vzniku skarnov najdôležite jšiu úlohu zohrali pukliny a trhliny 
nachádzajúce sa v okolí stropu granodioritovej intrúzie. Totiž granodioritová 
intrúzia vo všeobecnosti je voči svojmu plášťu konkordantná a pre to intenzív
nejší prenos roztokov na určitú vzdialenosť od kontaktu umožňovali viac
m enej otvorené pukliny a trhliny nad stropom intrúzie. 

Casť puklín vznikla pri príkrovovom sunutí, najväčšia časť puklín a trhlín 
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však vznikla účinkom samotnej granodioritovej intrúzie v období jej preni

kania, kedy nastalo nadvihnutie pläšťa a jeho rozlamovanie v okolí stropu 

intrúzie. 
J e veľmi pravdepodobné. že časť väčších otvorených puklín vyplnili žily 

a dajky granodiorit porfyritu . Tieto žily majú zvyčajne strmý sklon a pre

biéhajú priečne voči kontaktu hlavného granodioritového telesa s karboná

tovými horninami. úloha týchto žíl je z hľadiska tvorenia skarnov významná 

z niekoľkých dôvodov. Jednak pri prenikaní karbonátovými súvrstviami 

značne zväčšujú stykovú plochu, zvlášť v prípade hrubších žíl, zároveň však 

predstavujú štruktúrny element. ktorý v dobe prenikania vysokotermálnych 

roztokov poskytoval jeden z najdôležitejších prívodných kanálov. Túto sku

točnosť najlepšie pozorovať na príklade ložiska Klokoč-Treibolc, kde nejest

vuje kontakt hlavného granodioritového telesa s karbonátmi. Hlavné teleso 

však vyslalo početné odnože - žily porfyritov, v okolí ktorých v karbonáto

vom prostr dí došlo k intenzívnym metasomatickým procesom. Do určitej 

miery jestvuje aj priama závislosť medzi veľkosťou plochy skarnizovaných 

a zrudnených karbonátov a počtom žil granodiorit-porfyritov. Obdobnú závis

losť pozorovať aj na iných ložiskách (Alžbeta, Zelezná hora, Handerlová a i) . 

Je veľmi pravdepodobné, že žily granodiorit porfyrit'..l sú prítomné aj na iných 

lokalitách, ale stupeň odkrytia terénu neumožňoval ich bezpečné potvrdenie. 

Kontakt hlavného telesa granodioritu s karbonátmi , alebo jeho blízkosť, je sa

mozrejme takti ež podmienkou kontaktne metasomatických procesov. Pri presa

kovaní roztokov oblasťou kontaktu sa tieto nutne musia obohacovať o zložky 

charakteristické pre karbonátové a granitoidné prostredie. Pre tvorbu skarnov 

štiavnického ostrova aj napriek tejto skutočnosti je rozhodujúcim činiteľom 

prítomnosť žíl granodiorit porfyritov ako tektonického faktoru. 

Osobitným problémom vzniku skarnov v štiavnickom ostrove je chemická 

povaha karbonátových súvrství vytvárajúcich kontakt s granodioritom. Z jest

vujúcich analvz karbonátových hornín vyplýva, že na celom území štiavnic

kého ostrcva v oblasti exokontaktu prevládajú karbonáty s väčšou - menšou 

prítomnosťou dolomitickej zložky a nie čisté vápence. V karbonátoch úplne 

chýba ílovitá zložka, preto nemožno potvrdiť predpoklad M. KODÉRU (1960), 

že skarnizácii podľahli mierne slienité vápence. Taktiež nemožno potvrdiť 

selektívny charakter skarnového zrudnenia. Selekcia sa však prejavila pri 

vzniku horečnatých a vápenatých skarnov, ako už bolo vyššie uveden~. 

Určitou zvláštnosťou je skutočnosť, že vápenaté skarny štiavnického ostrova 

vznikli z karbonátov. ktoré miestami obsahujú značnejš t podiel dolomitovej 

zložky (dolomitické vápence). Súvislosť vápenatých skarnov s dolomitickými 

vápencami je uvádzaná aj z iných skarnových ložísk aj keď vo všeobecnosti 

patrí k zriedkavejším zjavom . 

. Podľa teórie D. S. KORZINSKÉHO (1953) skarny (horečnaté aj vápenaté) 

môžu vzniknúť cestou bimetasomatózy a kontaktne infiltračným spôsobom. 

V zmysle uvedenej teórie, pri vzniku skarnov v štiavnickom ostrove zohrali 

prvoradú úlohu kontaktne-infiltračné procesy. Na kontakte infiltračný vznik 

skarnov možno usudzovať podľa nepravidelných tvat"Ov skarnových telies, 

ktoré v žiadnom prípade netvoria súvislú zónu pozcilž kontaktu granodiorito

vého telesa s karbonátmi a podľa priamej súvislosti skarnov so žilami grano

diorit porfyritov. :Dalej pre uvedený spôsob vzniku svedčí skutočnosť, že 

skarnizácia silne postihla exkontakt a celkom nevýrazne endokontakt, ako aj 
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chýbanie pravidelné ho zonálneho rozloženia minerálnych asociádí. 
Casové začlenenie vzniku skarnových ložísk štiavnického ostrova je mozne 

určiť len nepriamo na základe vekového vzťahu skarnov a zrudnenia 
k intrúziám. 

Spojitosť ložísk skarnového typu s intrúziou granodioritu bola nesporne 
preukázaná. Vzhľadom k tomu, že žily granodiorit porfyritov na výskytoch 
vápenatých skarnov podľahli skarnizácii, možno usudzovať na ich predskar
nový vek. Pr časové začl enenie skarnov je teda prvoradé stanovenie veku 
granodioritovej intrúzie. Túto L. ROZLOZN~K (1961 , 1965) a L . ROZLOZNfK
J. SALÁT (1963) považujú za laramickú. Priame údaje jestvujú o tom, že je 
mladšia ôko vrchný trias a staršia ako rozhranie II. a III. andezitovej fázy 
M. KUTHANA (1963). Skarnové ložiská sú staršie ako dacity, ktoré ich na nie-

orých lokalitách (napr. Klokoč-Treibolc, Alžbeta) prenikajú vo forme žíl. 
Zrudnené skarny sú prenikané žilkami geneticky súvisiacimi s mladotreťo
horným subsekventným vulkanizmom, (napr. na ložisku Rozália. Rumplovská, 
Alžbeta a i.) , čo poukazuje na to, že skarny sú staršie. Z uvedeného vyplýva, že 
kontaktne metasomaticky proces prebehol v časovom intervale m edzi vrchnou 
kriedou, prípadne paleogénom a rozhraním II. a III. andezitovej fázy. 

Doručené: 18. 9. 1969. 
Lektoroval: Prof. Ing_ L. Rozložník, CSc. 
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Skarn Deposits in Štiavnica Horst. 

FRANTIŠEK ZABRANSKÝ 

Résumé 

In the area of ŠtiaVIJlica horst skarn deposits were already known in the past, and 
some of. them were intensívely exploited. In spite of the fact ,they were not devoted 
greater attention. At present, due to prospection and to t he results of dellailed 
geological mapping, 15 skarn occurrences with ore-mineralization are known : Klo
koč-Treibolc, Alžbeta, Rumplovská. the occul'I'ence near Hodruša Michal pit, in 
Raková valley, below Karlik, Celín-south, Celín-west, the occurrence near Rozália 
vein, i n Laura pít, in the airea „U Vápna", i,n 2e!ezná hora Mts., 011 the northern 
slope of Havránkov, in Kohútov, in Handerlová valley and in Zlatno valley (in 
the bore-hole HDŠ-3). All the skarn bodies with ore-mi neralization arose on the 
oontact of banatite-granodiorite intrusions with younger Palaeozic and mainly 
Mesozoic carbonates. Pure limestones were not skarnized, only carbonates with 
certain amount of dolomite prevailíng over calcite componcnt (calcareous dolomites 
and oolomites). The fact is observable in mineral compooiLi on of the separate 
occurrences. According to mimeral composition and physieal-chemkal condition of 
the rise, in the area of Štiavnica horst in D. S. Korii.n~ký•s (1953) sense, tw0 types 
of skarns occur: Mg and calcareous skarns. Mg skairns arose by skarnization of 
carbonates with calcite prevailing. Characteristic minerals of Mg skarns: forsterite, 
diopside or fassaitP, spinel (pleonaste), flogopite and serpentíne group minerals. In 
calcareous skarns garnets, pyroxenes, epidote and wisite are substantially repre
sented. Arnong ore minerals, i n both groups magnetite is represented best. Mg and 
calcareous skarns are spatially separated in the area of Štiavnica horst . Calcareous 
skarns occu.r in northern and centra! parts, representing a zone of Ca skarns, while 
Mg skarns are presemt in the southern part forming a rone of Mg skarru (Fíg. 1). 
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MINERALIA SLOV ACA ROC. 1., (1969) č. 3.- 4. 

K otázke vzťahu štiavnického a hodrušského rudného obvodu 

MIROSLAV KODf:RA 

A b s t ract. 

Dans la région métallifere pres de Banská Štiavnica et Hodruša, íl y a deux 

types de la minérali.sation : filcms quartzeux de minerai complexe (région de Ban
ská Štiavnica) et filons quartzeux carbonatés de minerai ď argent (région de Ban
ská Hodruša). Le rapport réciproque de ces deux types n ' est pas encore résolu dé

finitivement. L' auteur est persuadé que tous les deux types sont indépendants 
et leur disposition zonale de minerais est ď un caractere particulier. 

Hoci v posledných rokoch sa v štiavnickom a hodrušskom rudnom obvode 

vykonával intenzívny geologicko-ložiskový a parageneticko-geochemický vý-

•.im a získal sa celý rad veľmi dôležitých nových poznatkov, niektoré dielčie 

otázky tu ostali až doteraz nedoriešené. Jednou z nich je i závazná otázka 

o vzájomnom vzťahu mineralizácie štiavnického a hodrušského rudného ob

vodu, čo be7prostredne súvisí so správnou interpretáciou zonálnosti v oboch 

rudných obvodoch. 
Novozískané poznatky o charaktere mineralizácie z hlbkových vrtov vyko

návaných GúDS v oblasti Banskej Štiavnice a štiavnických Baní a novootvo

renej žily Ján plne potvrdili stanovené zákonitosti zonálnosti (KODl!:RA 1963) 

pre štiavnický rudný obvod. Malé korekcie bolo treba urobiť iba pre južnú 

časť rudného obvodu - oblasť Štiavnických Baní, kde sa ukázalo, na základe 

vrtu KOV-33 a ďalších vrtov, že pokles paragenetických zón do hlbky sm e

rom k juhu je miernejší, ako sa predpokladalo na základe archívnych údajov. 

Súčasne tieto výsledky prispeli i k riešeniu otázky vzájomného vzťahu 

štiavnického a hodrušského rudného obvodu. Už v minulosti sa názory na 

túto otázku rôznili. Casť autorov chápe štiavnicko-hodru5ský rudný obvod ako 

jeden celok a rozdiel v mineralizácii pripisujú zonálnosti (napr. HELKE 1938) , 

iní ho rozdeľovali na sa mostatné rudné obvody i s vekove odlišnou mineralizá

ciou (napr. LIPOLD, SZABÓ). Za hranicu medzi oboma rudnými obvodmi 

považovali hrebeň Tanádu. 
V súčasnosti zástancom názoru o jednotnosti celého rudného obvodu je 

ROZLOZNfK (1966) , ktorý sa opiera hlavne o obdobnú geologickú stavbu 

oboch častí rudného -obvodu a šTOHL a BOHMER (1959, 1968) , ktorí v svojej 

trnncepcii zonälnosti považujú hodrušské žily za analogické južným okrajom 

štiavnických žíl v oblasti štiavnických Baní, prípadne analogické Ján a Štefan 

žile na východnom okraji štiavnického rudného obvodu. 

V autorovej koncepcii zonálnosti (KODERA 1963) , vychádzajúcej z detail

ných štúdií paragen ézy všetkých nateraz prístupných žíl v oboch častiach rud

ného obvodu, sa považujú obe časti za viac menej samostatné s osobitným 

charakterom zonálnosti. Pre jednotnosť celého rudného obvodu niet zatiaľ 

dostatočných dôkazov. Ba naopak, veľa faktov svedčí o opaku. Uvediem naj

dôležitejšie z nich: 

1. Geneticko-tektonický vývoj rudných žíl je v oboch častiach rudného 
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obvodu rozdielny, :.le v ich rámci jednotný. V štiavnickom rudnom obvode 
sa na mineralizácii podiela šesť periód, pričom dochádza k pravidelnému 
striedaniu nerudných - kremenných a rudonosných periód. V hodrušskom 
rudnom obvode sa na mineralizácii podiela deväf periód, pričom dochádza 
k pravidelnému striedaniu kremenných a karbonátových periód. Rudonosná 
perióda je tu iba jedna (v oblasti Banskej Štiavnice dve) úplne podradného 
významu. 

2. Medzí oboma rudnými obvodmi zatiaľ neboli zistené pozvoľné prechody, 
ale naopak existuje tu paragenetický skok. Najvýchodnejšie žily v hodruš-

·om rudnom obvode - Všechsvätých a Východná majú mineralizáciu úplne 
typickú pre hodrušské žily, kým zasa najzápadnejšie žily štiavnického rurl
ného obvodu - Rozália. Medená a Bährenleuten majú mineralizáciu typickú 
pre štiavnické žily. 

3. Hranicou medzí obomi obvodmi nie je hrebeň Tanádu, ale táto prebieha 
medzi žilami Bährenleuten a Všechsvätých a preto žily s polymetalickou mi
neralizáciou, uvádzané z hodrušského rudného obvodu - ako Rozália, Bähren
leuten, Hoffer a i. sú normálnou súčasťou štiavnického rudného obvodu, hoci 
vzájomné prelínanie je veľmi pravdepodobné. 

Tento prípad nastal asi na Bankách, kde sa podľa POLAKA (1965) vysky-
tuje v blízkosti seba štiavnický i hodrušský typ zrudnenia. , 

Obdobne v oblasti Štiavnických Baní došlo veľmi pravdepodobne k pre
krývaniu oboch rudných obvodov. Tu sa podľa BERGFESTA (1953) vyskytuje 
celý rad menších priečnych žil, ktoré prerážajú hlavné štiavnické žily a sú 
teda mladšie. Tieto priečne žily boli veľmi bohaté na striebro. Tak napr. žily 
Wasserbruch podľa BERGFESTA, (ktorý sa odvoláva na údaje Baumhertha) 
sú mladšie ako Špitáler žila, ktoní pretínajú pod uhlom 45°. Tieto žily boli 
veľmi bohaté na striebro, kým Špitáler žila bola bohatšie zrudnená iba v okolí 
preniku týchto ~.íl (na novších trhlinách) a vo väčšej vzdialenosti od nich 
ostala jalová. V prípade. že tu išlo skutočne o prenik žily hodrušského typu 
cez žilu štiavnického typu, je hodrušský revír skutočne sam0statný a jeho 
zrudnenie mladšie ako v štiavnickom rudnom obvode. Nie je však možné 
úplne vylúčiť možnosť. že tu išlo iba o mladšie periódy, viazané na samostatné 
priečne pukliny. 

Viaceré príklady preniku mladších striebronosných kremenno-karbonátových 
žíl cez staršie „olovené" žily uvádza vo svojej práci i LIPOLD (1867). 

4. K vysokej akumulácii striebra v oblasti Štiavnických Baní na južných 
okrajoch štiavnických žil došlo prevažne sekundárne, avšak odlišne ako na 
hodrušských žilách. V oblasti Štiavnických Baní sú na hlavných žilách (Ján, 
Bieber, Špitáler) podľa Bergfesta uvádzané popri kremitej výplni i mohutné 
polohy tzv. ,,hlinitPj výplne". čo bol zrejme tektonický íl, vzniknutý vplyvom 
,ohutnej porudnej tektoniky. I v tejto „hlinitej" výplni boli bohatšie aku

mulácie strieborných rúd. 
Jedine Terezia žila ktorá nemala „hlinitú výplň" mala i v oblasti Štiav

nických baní iba , olovenú mineralizáciu". Z toho vyplýva, že bohaté akumu

lácie striebra sú do značnej miery sekundárneho pôvodu vzniknuté v dôsledku 
hlbokej cirkulácie podzemných vôd po tektonicky intenzívne porušených :í.i
lách. Svedčila by o tom i novootvorená časť Ján žily na XII. obzore Michal 
šachty. J án žila bola i v cPntrálnej časti štiavnického rudného obvodu bohat-í 
na striebro. Na Xll. obzore Michal šachty má už typickú polymetalickú 
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mineralizáciu, avšak je tu vyvinutá mohutná, niekoľko metrov mocná mylo

nitová zóna, vzniknutá pri porudnej tektonike (na iných žilách v tejto hlbko

vej úrovni neznáma) , čo mohlo spo~obiť jej sekundárne obohatenie na striebro. 

Bohatá akumulácia striebrn vo vrchných častiach hodrušských žíl je síce 

tiež do značnej miery sekundárna. ale k jej akumulácii došlo prevažne v po

réznom kremeni, vzniknutom hydrotermálnym vyluhovaním karbonatickej brek

cie, ktoré bolo súčasne sprevádzané vyluhovanim a premiestnením striebra 

z hlbších častí žil (KODtRA 1960) . 

5\ Odlišnosti v zonálnosti. V prípade, že hodrušské strieborné žily sú ana

lógiou južných častí štiavnických žíl v oblasti Štiavnických Baní, prípadne J án 

a Štefan žily na východnom okraji štiavnického rudného obvodu, mali by 

s hlbkou prejsť do polymetalických, ako tomu bolo v Štiavnických Baniach, 

kde podľa výsledkov hlbkových vrtov už v neveľkej hlbke bola zistená poly

metalická mineralizácia, odpovedajúca vrchnej a spodnej Pb-Zn zóne, a v hlb

ke pod 600 m sa už nachádza mineralizácia odpovedajúca medenej zóne. 

Obdobne J án žiJa. novootvorená na XII. obzore má výlučne polymetalickú 

mineralizáciu. Hodrušské žily, i keď boli niektoré z nich sledova né po úklone 

až 500 m , nevykazovali zmenu mineralizácie. Len u Východnej žily sa preja

vilo s hlbkou slabé zvýšenie obsahu medi, nie však olova a zinku, ako by sa 

očakávalo podľa analógie so štiavnickými žilami. 

Podľa STOHLOVEJ (1959) koncepcie zonálnosti, stanovenej pre štiavnicko

hodrušský rudný obvod ako celok, by Au-Ag mineralizácia periférnej zóny 

mala s hlbkou prethádzať do striebornej , hodrušského typu. Na Grilner žile, kto

rej vrchné obzory počíta Stohl k Au-Ag zóne, sa však zistilo, ŽP. táto mineralizá

cia s hlbkou prechádza priamo do polymetalickej a zóna Ag-A;..i hodrušského 

typu tu chýba. 
Pre jednoznačné riešenie otázky vzťahu štiavnických žíl k hodrušským bude 

ešte treba zhromaždiť ďalšie dôkazy. I keď azda mnohé z uvedených skutoč

ností b y mohli byf zapríčinené lokálnymi podmienkami, rozhodne zákonitosti 

zonálnosti zistené v jednom rudnom obvode (prípadne jeho časti) nie je možne 

jednoducho aplikovať v inom rudnom obvode. 

Doručené : 1 7. VII. 1969 
Lektoroval: dr. Vlastimil Konečný 

Katedra mineralógie a kryštalografie 
Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Kamenského, Bratislava 
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On the Relationship of Štiavnica and Hodruša Ore-Districts. 

MIROSLAV KODtRA 

Résumé 

In Štiavnica-Hodruša ore district two types of ore-mineralization developed: 
quartz veins with polymetallic mineralization (the x·ea near Banská Štiavnica) 
and Ag-bearing quartz-carbonate veins (the area of Banská Hodruša). The mutual 
relation of both types has not been unambiguosly determined as yet. Some authors 
take the ore district for an entire complex and the two types of mineralization -
for a result of primary wnality while others consider parts more or less indepen
dent, with special characteristic zonalities for each. 

In the present work, the author summarized the facts, indicating the necessity 
to consider both types of ore-mineralization independent. The facts are as follows: 
1. the genetic-tectonic evolution of ore veins in both parts of the ora district was 
different, 2. no gradual transitions between both types of mineralization 
have been observed The boundary between both areas is not on the 
'ľanád ridge, but running between the veins Bäh::,:mleuten and Všechsvä
tých (All Saints), and veins with polymetallic mineralization in Hodruša district 
are therefore a normal component part of Štiavnica district. On the contact areas, 
there were found penetrations of the veins of Hodr uša type through the veins 
or Štiavnica type, in the past. At present, these parts of the deposit are inaccessib
le, sp the facts cannot be verified. 4. Ag-accumulations in the upper parts of 
Štiavnica veins arose in a different manner than on Hodruša veins. 5. Differences 
in zonality. In ihe marginal parts of the Štiavnica district - the Hodruša veins 
being considered analogous with the former - zonality was similar to that in 
the central part of Štiavnica district (transition to polymetallic and Cu-minera
lization with depth which was n~ found in Hodruša veins). A unambiguous sol
ving of this serious problem requires further data. No doub t, the regularities of 
zonality in one ore-district (or in its part) cannot be simply applied in other ore
district. 
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MINERALIA SLOVACA ROC. I .• (1969) č. 3.-4 

Hydromuskovit z Banskej Štiavnice a jeho vzťah 
k hydrotermálnym premenám vulkanických hornín 

VENDELIN RADZO 

úvod 

Abstract. 

Sur la base des études cristallochimiques, radiographiques, ťncrmiques, électro

nographiques et des autres, on constate que la matiere argileuse blanche qui 

affleure clans la zone des quartzites pres de šobov pres de Banská Štiavnica, con

sidérée jusqu' ici comme pyrophyllite éventuellemem com.me agalmatolite, est 

hydromuscovite tlu type structural 2M appartenant a Ja modification monoclinique 

du groupe C2 'c. Son origine est reliée avec ľ influencc métasomati=lue des solutions 

hydrothermales sur les aluminosilicates des roches andésÍltiques. 

Pri mineralogickom výskume hydrotermálne zmenených hornín v bansko

štiavnickom obvode zistil autor, v okrajových častiach lomu dinasových kre

mencov na šobove pri Banskej Štiavnici polohu, bielej ílovej horniny zloženej 

z hydromuskovitu. 

Zmienku o výskyte hydromuskovítu bez bli:1.šieho určenia z obla„ti Bamkej 

Štiavnice (Banskej BelE:j) uvádza J . KONTA (1957) v suvislosti s výskytom 

dillnitu, kaolinitu a diaspóru. 

V staršej literatúre Th. KARAFIAT (1848) pred viac ako sto rokmi opisuje 

nazelenalú hmotu z Ban:-kej Belej (Dilln) pri Banskej Štiavnici ako agalma

tolit. Uvádza jeho chemickú analýzu a hustotu. Uvedenú nazelenalú hmotu 

predtým pcpísal A. HÚTZELM.A.NN (1849) ako pimelit. 

V mineralogickom systéme C. HJNTZEHO (1897) nájdeme spomínaný agal

matolit ako odrodu pyrofylitu, uvedenú pri skupine kaolínu. 

Neskoršie R. BAR.TA, K. ŠPičAK (1954) z lomu štramberg neďaleko F er

dinandovej štôlne pri Banskej Belej uvádzajú bielu ílovitú hmotu, ktorá sa 

silne otierala medzi prstami a bola na puklinách okrove sfarbená ako agalma

tolit. Uvádzajú chemickú analýzu a DTA krivky. Táto ílová hmota tvoril~ 

podľa nich hraničnú vložku v susedstve s kremencami. 

S. POLAK (1963) v súvislcsti s objasňovaním genézy ložiska dinasových kre

mencov na vrchu šobov pri Banskej Štiavnici, spomína zelenkavý minerál 

vzhľadu mastenca ako pyrofylit, ktorý sa vyskytuje v silne pr9pylitizovaných 

andezitoch v okolí kremencov v tzv. ,,šobovskej sérii". V tejto súvislosti uvá

dza, že horniny šobovskej série sú silne pyrofylitizované. 

Porovnávaci e údaje je pomerne ťažko získať. S. POLAK (1963) len konšta

tuje, že pyrofylit bol zistený chemickou analýzou, pomocou DT A a rontgc

nograficky. Chemická analýza agalmatolitu uvedená R. BARTOM a K. ŠPI

čAKOM (1954) skôr patrí minerálu kaolinitu ako agalmatolitu. Uvedená DTi\. 

krivka je podobná s DTA krivkou tu uvedeného hydromuskovitu. Podstatné 

sú rozdiely v chemickej analýze a to v obsahu alkálií a H20 v porovnaní s che-
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I 
mickou analýzou agalmatolitu, ktorú tiež uvádza Th. KARAFIA'ľ (l 849) a tu opisovaným hydromuskovitom. 

Agalmatolit popisovanf R. BÁRTOM a K. ŠPICAKOM neobsahuje alkálie a má značný obsah H2O. Podľa chem ickej analýzy je to skôr kaolinit. Naproti tomu agalmatolit uvádzaný Th. KARAFIATOM (1849) podľa chemickej analýzy je veľmi blízky hydromuskovitu. 

(Obr. 1.) 

Výskyt a makroskopický popis hydromuskovitu 

Hydromuskovit na Sobove pri Banskej Štiavnici vyskytuje sa v okrajových častiach ložiska kremencov ako biela ílovitá hmota, ktorá vzhľadom sa podobá kaolínu. J e to oblasť, kde pod povrchom prechádza Bieber žila. 

ŠTIAVNICA 

o 1 kní 
O výskyt hydromuskovítu 

Obr. 2. Schématická mapa priebehu rudných žíl v oblasti Šobova pri Banskej štiavnicé s výskytom hydromuskovit u. 

Reliktom brekciovitej textúry pripomína brekciovitý pyroklastický materiál pyroxenického andezitu. 
úlomky s tvrdosťou okolo 2 majú ostrohranný charakter a sú spojené s jem-nozrnnou ílovitou hmotou. 
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Miestami v:vsky",ujú &a žltočervE-né povlaky hydroxydov Fe po zvetraní py

ritov. 
Charakt ristic:kým znakom je, že otieraním horniny medzi prstami tvoria 

sa mastencu podobné perleťovolesklé šupinky. Vo vode sa ľahko rozplavuje. 

Od sericitu odlišuje sa hlavne mokroskopicky tým, že tvorí celistvé agregáty, 

zložené z mikroskopických šupiniek hydromuskovitu. 

Mikroskopické pozorovania 

Vo výbruse, ktorý bol pripravený niekoľkonásobným preváraním v kanad

skom balzáme. je možné pri 650 násobnom zväčšení pozorovať lístkovité agre

gáty hydromuskovitu s pestrými interfernčnými farbami. 

Jednotlivé minerály hydromuskovitu majú zjavný lístkovitý pretiahly tvar 

s priemerným indexom lomu okolo 1,54 a Chz + 

Pozorovanie v e lektrónovom miskroskope 

Charakter kryštálikov hydromuskovitu je zvlášť dobre pozorovateľný na 

elektronových rrikrofotografiách. Sú to tenké, idiomorfne obmedzené šupinky. 

Šupinky majú pseudohexagonálne obmedzenie a sú pretiahle v jednom smere. 

O tomto, pre hydromuskovit a illit charakteristickom, pretiahlom tvare, zmie

ňuje sa R. E. GRIM (1 933), ktorý uvádza. že pre tento jav doposiaľ nenaš!o 

sa uspokoj ivé vysvetlenie. 

Veľkosť hydromukovitových kryštálikov sa pohybuje v rozmedzí vacsom 

ako 1 ,u. Z mikrofotografie vidieť, že kryštalky sú pomerne veľké a t enké 

a ľahko v tenších agregátoch prepúšťajú elektrony. Charakteristické je, fr 

hydromuskovit na rozdiel od illitu má idiomorfný vývoj kryštalických častíc. 

Od muskovitu, resp. sericitu sa odlišuje menšími rozmermi kryštálkov a cha

rakteristickým, pretiahlym tvarom kryštálikov. 

Kvantitatívna chemická ana)ýza 

Kvantitatívna chemicl-::b analýza sa urobila zo vzorky, ktorá bola pripraw.m.í 

plavením preto, ab:v sa odstránili hrubšie mechanické prímesi sulfidov a tak 

sa získala homogénna vzorka. 

Chemická analýza bola prepočítaná na hlavné zložky tak, že boli odpočítané 

zložky, ktoré patria heterogenným prímesiam. Z hlavných zlo:iiek bol vypočí

taný kryštalochemický vzcrec hydromuskovitu. 

Pomer kryštalochemic!-:.6ho vzorca hydrom uskovitu ku kryštalochemickému 

vzorcu m uskovitu teoretického zloženia, je nasledovný: 

muskovit teoretický 

[K]XII [Al1,]V1 [Sio Alz]IV 0 20(0H)1, 
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hydromuskovit 

[Kt,35 N ao.1 Cao,!,,]XII1 ,GIJ 

Počet jednomocných katiónov v medzivrstve základného trojvrstvia kryštá-lovej štruktúry je nižší oproti muskovitu. Tento nedostatek j ~dnomocných katiónov vysvetľuje G. BROWN a K. NORISHE (1952) prítomnosťou oxonia (H3O)+ , na mieste jednomocných katiónov. Oxionové ióny vznikajú disociáciou H2O podľa rovnice : 2fäO .e (H3O) + + OH-. V prípade prítomnosti (H3O)+ ióna štruktúrnoc:hemický vzorec hydromuskovitu je: 
[Kt ,35 Nao.o•(H:JO) +o,:;]XII,,93 [Als,s Feo,o„ Mg~,, Cao.iJVI4 (Si;;,9 Ah,,]rv O2(,(OH) r. 
Existencia oxionových iónov (H3O) +, na mieste jednomocných iónov, zatiaľ nebola definitívne potvrdená. 
Podľa prepočtu chemickej analýzy, bez uvažovania prítonmosti (HJO) + iónov, vychádza dôsledku väčšej substitúcie Si4+ s Af1+ oproti muskovitu - aj väčší počet (OH) skupín. To by nasvedčovalo tomu, že v tetraedrickej koordi-
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Chemická analýza hydromuskovitu Šobov pri 
Banskej Stiavnici prepočítaná na h lavné zložky 

Tab. 1. 

Chem. Váh. Hlavné Prepočet na 
zložky o, 

zložky hlavné ,o 
zlO"'.t.ky 

Si02 44,90 44,90 
1 

45,46 

Ti02 0,41 -
1 

-

1 
Al20 .1 

1 
:J8,51 38,51 

1 
39,00 

Fe20 ·1 
1 

0,42 0,42 0,42 

MgO 0,61 0,61 0,62 

CaO 0,89 0,89 0,90 

N~O 0,30 0,30 0,30 

K~O 7,83 7,83 7,93 

P 20 :; 0,05 - -
H20+0 5,30 5,30 5,37 

H20- 0,98 - -
Spolu 100,20 98,76 100,00 



Chem. 
zložky 

SiO:i 

Ti02 

Al20 3 

Fe20 0 

FeO 

MnO 

CaO 

MgO 

KP 
Na20 

P20 s 

H20 + 

H20 -

Spolu 

Si02 

Chemické analýzy hydromuskovitu v porovnan í s chemickými a nalýzam i mu kovitu , 

agalmatolitu, illitu a pyr ofylitu. 

Hydromus- H dr I Hydromus- Agal m atoli t. Agalmatoli t. Ill it, Ve rn i-

Muskovit . Y _ , -omus- kovit Nagy- B . Štiavn ica 

teo1,et. 
kovit kov,t Ogofaolbó,·,ony. E,·- R. Bá r ia , B. Š tiavn ica milion Co-

zloženie 
B. Štiavn ica B11ammal , . K. Š pi c'ák Fr. Karnfi á ~ un ty Il li no is 

1969 1937 
ctelyi a spol. 1849 R. Grim 1957 

. 1958 195'1 

45,20 44,90 46,54 44,90 49,69 49,50 51,22 

- 0,41 0,17 1,21 0,41 - 0,53 

38,50 38 51 36 37 32,46 35,52 27,45 25,91 

- 0,42 0,72 1,22 O 22 1,03 4 59 

- - 0,36 1,68 - - 1,70 

- - - 0,05 - - -

- 0,89 0,22 2,65 1,32 5,56 0,16 

- 0,61 0,50 0,83 1,23 0,72 2,84 

1180 7,83 8,06 7,88 - 6,09 
10 20 

- 0,30 O 46 0,36 - 0,17 

- 0,05 0,06 0,22 - - -

4,50 5,30 6,31 4,70 5,10 
11,50 7,14 

- 0,98 0,52 0,52 -

100,00 100,20 100,29 100,39 99,89 99,56 100,35 

1,17 116 1,27 1,38 1,40 1,80 1,97 

Tab. 2. 

Pyro.fylit 
tooret. zlož. 

66,65 

-
28,35 

-
-

-
-
-
-
-
-
5,06 

-
100,00 

2,35 



nácii sú nielen kremíko-kyslíko-hydroxylové tetraedre, al0 aj hliníko-hydroxylové tetraedre. 
Podobne, na rozdiel od muskovitu, má hydromuskovit aj dosť podstatnú substitúciu v oktaedrickej koordinácii a to inóov Al3 +- s Ca2+, Fe2+ a Mg2+ iónami. 
Pre porovnanie uvádzam z literatúry niektoré chemické analýzy hydromuskovitov, agalmatolitu, illitu a teoretické chemické zloženie muskovitu a pyrofylitu. 
Z uvedE:ných chemických analýz je vidieť , že chemické zloženie hydromuskovitov je veľmi blízke muskovitu. Chemická analýza agalmatolitu z Banskej Štiavnice popísaná R. BARTOM a K. ŠPICAKOM (1954) sa zásadne líšia v obsahu H20 a obsahu alkalických prvkov. Značný rozdiel je aj medzi agalmatolitom a pyrofylitom hlavne v obsahu Si02 a v prítomnosti alkalických prvkov u pyrofylitu. 
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Výpočet kryštalochemickéhu vzorca 
hydromuskovitu Banská Štiavnica - šobov 

Tab. 3. 

Ióno- Ióno-

vé vé Prepočet 
Ióny O' kvoci - íónov na ,O kvoci-

enty enty (O + OH) = 24 
X 1000 J 

Si4+ 1 
5,9 

} 8,0 

21.24 ,o, 7569 756,9 

------
AP+ 20,63 0,7649 764,9 5,9 { 2,1 

2.8 ------ -

) •,o 
Fe3+ 0,29 0,0051 5,1 0,1 
--------
Mg2+ 0,37 0,0152 15,2 0,1 
------- - -
Ca2+ 0,64 10,0159 15,9 0,13 

------
Na+ 0,22 0,0096 9,6 0,08 . 

- - --

0,1686 1 !68,6 ! K + 6,59 1,31 
--· - ----, 
(OH)- 10,14 10,5964 5!!6,4 !3088,4 4,6 

)24,0 -1--J 0,22- 38,88 ,2,492 12492,0 19,4 
J 
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Obr. 8. Difrakčný záznam: 7. agalmatolitu - Berezovsk; 8. hydromuskovitu - So
bov pri Banskej Štiavnici; 9. sericitu Mária Baňa Rožňava. 
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Výpočet iónov v štruktúrnej buňke hydromuskovitu Šobov pri Banskej 

Teoretické 
B. zlo-".oonie 

muslwvitu štiav- nica 
Sobov (1969) 

Silo+ 12 11,8 
Tetraedr. 
vrstva 
A,3+ 4 4,2 

Al3+ 8 7,7 
Fe1+ 
ok.taedr. 0,1 
vrstva -
Fe2+ - -
Mg2+ - 0,2 

ea2+ - 0,3 

Na1+ - 0,2 
medzi-
vrstva 
K' + 4 2,6 

OH 8 9,2 
F- - -

1 

0 2- 40 38,8 

Kryš talochemický vzorec: 
[K1,31 Nao,1 Cao,1~lxn1,51 
[Ala,s Feo,1 M&.i]VI~,O 
[Sis,o Al2,1]IV s 0 19,4(0H)1,,c 

}16,0 

~ 8,0 

J 

3,1 

j 

)~, 

Štiavnici 
Tab. 4. 

Hyd.romuskovit Jllit 

Ogo- fau A. N agy _ bôrzo- Illinois 
Brammall ny Er-délyi Grim 

{1937) a spol. (1 958) (1955) 

12,0 

}16,0 

12,5 

}1e,o 

14,0 

}16,0 
4,0 3,5 2,0 

7,06 1 7,1 6,2 1 

l ,.,, 
\ 

0,14 0,2 0,8 

0,08 0,4 J 8,0 - 8,0 
0,20 J 0,3 1,0 

) 
0,4 0,20 0,2 

0,22 0,20 0,2 

2,88 3,20 2,8 

2,66 2,80 2,4 
J 

l0,86 l 8,7 

]••.o l 0,02 48,0 - -
37,12 39,3 

Tab. 5. 

Kryštalochemický vztah hydromuskovitu z Banskej Štiavnice - šobov k hydro
muskovitom z rôznych lokalít vyplýva zo vzájomného porovnania kryštalochemic-

kých vzorcov. Hydmmuskovit Banská Štiavnica - Šobov (1969) 

[K1,a1 Nao,1 Cao,1alXIIi,51, [Al3,8() Feo,1 M&,-J1JJVI4,o [Si5,9 Al2,i]1V s 0 19.1, (0H)t,,6 

Hyd.romuskovit Ogofau, Wales, A. Brammall a spol. - 1937 

[K1,aa Nao,u]XII1,« [Al3,53 Fe3+o,07 Fe2 +0,04 M&,t Cao,o-2]VI3,76 [Si6 Al2JIVs 01s,o(OH)5,~ 

Hyd.romuskovit Nagyborzony J. E. Erdélyi a spol. - 1958 
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Hydromuskovit ložisko Mária, Rožňava, F. Novák - 1962 

[K1,2g Nao,37 Cao,oJXIIt,Gf, [Al3.r,o Fe2+]VI3,G9 [SiG Al:JIVs 0 20(0H)4. 0,6 H20 

Hydromuskovit Tasmanía I . M. Treadgold - 1959 

[K, Na, Ca, Ba]XIIM2 [Al, Fe-3+, Fe2 +-, Cr, Mg]VI3,9 [Si, Al]s 019,3a(OH)1o,u2 

Pod!a klasifikácie R, C. Mackenzieho (1957) a M. Muancm Taboadela, V. A.· E'er

randísa (1957), ktorí pre klasifikáciu ílových siud navrhli limity pre K 20 + Na~O, 

ďalej súčet iónových kvocientov vypočítaných na základe O + OH = 24 a (H30) +

iónový kvocient vypočítaný metódou Browna a Norrisha (1952) pre muskovit a hyd

romuskovit, je možné uviest nasledovné porovnanie: 

Tab. 6. 

Z uvedenej tabufky vidief, že hydromus
kovit z Banskej Štiavnice - Sobov pod.
ra uvedenej klasifikácie je veimi blízky 
hydromuskovitu z Ogofau, Wales, kde bol 
po prvý raz popísaný A . BRAMMAL
LOM, J. G. C. LEECHOM, F. A. BAN
NISTROM (1937). 

K:0 + iónov} 
Na20 kvoc. 

(% ) K + Na 

muskovit 

1 
9 

1 

1,6-2,0 

1 
hydromuskovi t 8-9 1,3-1,6 

hydromuskovit 
Mount Lyell Tas--
mánia, I . M. Tre-
adgold (1959) 9,41 1,68 

hydromuskovit 
Rožňava F. Novák 
(1960) 9,40 1,65 

hydromuskovi t 
Nagybärzéiny J. Er-
délyi a spol. 
(1958) 8,74 1,50 

hydromuskOvit (A) 
Ogofau Wales, A. 
Brammall a spol. 8,50 1,45 

hydromuskovi t 
Sobov, Banská 
Štiavnica (1966) 8,20 1,40 

i , lit, Vemtilion 
County, Illinoís, R. 
E. Grim a spol. 
(1957) 6,26 1,09 
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iénovj 
kvoc. 

(H30)-l 

-
0,4-0,6 

0,22 

0,43 

-

0,51 

0,50 

0,76 

Spektrálna analýza 

Semikvantitativnou spek
trálnou analýzou boli ziste
né prvky v zastúpení: 

a) hlavné prvky: Si, Al, 
K, Ca, Mg, Fe, 

b) vedľajšie prvky: V, Na, 
Sn, Mn, Ti, 

c) stopové : Ag, Cu, Pb, 
Zn, Zr. 

Pozoruhodný je obsah V, 
ktorý je radove zastúpený 
10-tOfo a viac. 

Zaujímavá je zhoda výs
kytu mikroelementov popri 
Sn, V v kĽemencoch (PO
LAK 1963) a v hydromus
k0vitej hornine. 

Vanádium spolu s Ti je 
izomorfným prvkom s Fe, 
hlavne v pyroxénoch, augi
toch. V štádiu hypergen
ných premien stráca izo
morfiu s Fe. Okrem toho je 
tiež vanádium typickým 
biogénnym prvkom (v krvi 
mor„kých holotúrií). J eho 
prítomnosť v hydromusko
vite je z najväčšej pravde
podobnosti z pyroxénov -
pyroxén andezitov šobov
skej sé:·ie. prípadne vaná
dium môže byf tiež substi
tuovaný s Al v hydromus
kovite. 



I 

Stanovenie mernej váhy 

Merná váha bola st':l.novená z práš
kovej vzorky vy5ušenej pri labora
tórnej teplote (20 °C) pyknometricky. 

Pre porovnanie sú uvedené m erné 
váhy muskovitu a niektorých hydro
muskovitov z iných lokalít. 

muskovit 

h ydromuskovit 
z Ogofau, Wales 

hydromuskovit 
z Nagybärzóny 

I hydromuskovit 
B. Štiavnica 

Termické rozbory 

Tab. 7. 

[g/cm3] 

2,78-2,88 

2,65 ± 0,02 

2,81 (vypoč.) 

2,84 

Termický rozbor vykonaný na prístroji Derivatograf (MOM-Budapest) 
z navážky l g vzoľky pri stúpaní teploty 10 °C 'ľ, so súčasným záznamom 
DTG, DTA, TG krivky, podáva nasledovný obraz o hydromuskovite (obr. 5, 
vzorka č. 2). Na začiatku DTA krivky je slabá endotermná výchylka s ma
ximom pri 140 °C s prechodom do slabého inflexu pri 240 °C. Tento priebeh 
charakterizuje stratu adsorbčnej vody, podľa TG krivky 1,5 %, z medzi
vrstevného štruktúrneho trojvrstvia. Inflex pri 240 °C predstavuje stratu .0,25 % 
H20 viazanej v podobe hydrátov. Od 350 °C dochádza k dehydroxylácii s ma
ximom pri 630 °C so stratou 4.75 °,o H20. Obr. 5. 

~ 2,0 
UJ 
"- 4,0 

• l.,J 

§ 6.0 

o 200 300 

-OTA 

DTG 

TG 

400 500 600 800 900 1000°c 

2 

2 

2 

·i o,o f 

-~ 8,01----------------- ----------- -

Obr. 5. Termické analýzy: 1. agalmatolitu - Berezovsk; hydromuskovitu - Sobov 
pri Banskej Štiavnici a ich DTG, DTA a TG krivky. 
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Pre porovnanie (obr. 5.) je uvedený termický rozbor agalmatolitu vzorka 
č. 1 (vzorku som dostal na Geologickom ústave v Moskve). Priebeh DTA a TG 
kriviek je navzájom podcbný. Rozdiely oproti hydromuskovitu sú v malom 
množstve adsorbčnej vody a dehydroxylácia prebieha pri vyššej teplote s ma
ximom pri 700 °C, so stratou 5,0 O/o H2O. Hydromuskovit má naviac ešte inflex 
DTA krivky pri 240 °C. 

O 1 2 3 4 ·S 6 7 8 9 10 n 1Z 

1 

O 1- Z 3 4 5 6 1 8 j 10 n 1Z 

TEPLOTA - fq • 100 

Obr. 6. DTA krivky: 1. hydromuskovitu 
Sobov pri Banskej Štiavnici. 2. agalmatolitu 
zo štramberka pri Banskej Belej (R. Bárta, 

K. Špičák, 1954) . 

Na obr. 6 je ~ľtedený termický 
rozbor hydromuskovitu prevede
ný do teploty 1200 °C. vzorka 1. 
a pre porovnanie termický roz
bor agalmatolitu prevedený R. 
BARTOM a K. SPICAKOM (1954) 
vzorka č. 2. Hydromuskovit má 
pri teplote 1080 °C endotermnú 
výchylku, ktorá prechádza pri 
1120° do exotermnej výchylky. 
Tento rozbor urobený klasickou 
termoanalýzou, doplňuje termo
analýzu prevedenú Derivatogra
fom. Obr. 6. 

DTA krivka agalrnatolitu (vzor
ka 2) je podobná krivke hydro
muskovitu, avšak dehydroxylácia 
nastáva skôr, a to s maximom pri 
580 °C. Uvedená DTA krivka sa 
však podstatne odlišuje od DTA 
krivky a~almatolitu obr. 5, vzor
ka 1. 

Rontgenografický rozbor 

Réintgenografický rozbor hydromuskovitu z Banskej Stiavnice--šobov, bol 
vykonaný na réintgen-gioniometre (GON.03 výrobok n. p. Chirana) metódou 
Bragg-Brentanovou s použitím CuKa žiarenia s SiO2 - monochromátorom. 
Vypočítané hodnoty d (A) pre porovnanie sú uvedené spolu s hodnotami 

d (A) minerálov, blízkych hydromuskovitu v tabuľke 8. Na difrakčnom zá
zname sú prítomné línie bazálnych reflexií s hodnotami d {A) pri 10 A; 5 A, 
3,3 A, 1,99 A, 1,24 A, charakteristické pre minerály s k.7štálovou štruktúrou 
typu sľúd (muskovitu) . Stredne intenzívna línia reflexie (060) prl. 1,49 A, cl;ia
rakterizuje hydromuskovit zo skupiny dioktaedrických hydrosľúd. 

Na záklarle štúdia polymorfie sľudnatých minerálov podľa S. B. HEND
RICKSA; M. JEFFERSONA (1939) a J. V. SMITHA; S. H. IODERA (1956) 
je možné podľa zistených hodnôt d (h k 1) a konštant kryštálovej štruktúry, 
zadeliť skúmaný hydromuskovit do typu 2 M - monoklinickej modifikácie 
priestorovej grupy C 2/c. 

Bazálna reflexia (002) hydromuskovitu má hodnotu d = 10,32 A, ktorá po 
nasýtení bydromuskovitu s e:tylenglykolom sa zmení na 9,98 A. To by nasved
čovalo tomu, že v kryštálovej štruktúre hydromuskovitu sú sčasti zastúpené 
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Obr. 7. Difrakčný záznam hydromuskovitu - Šobov pri Banskej Štiavnici. 1. hydro

muskovit, 2. vzorka s etylenglykolom; 3. vzorka zahriata do. 160 °C ; 4. vzorka za. 

hriata do 700 °C; 5. vzorka zahriata do 800 °C; 6. vzorka zahriata do 1200 °C - si-

limanit. 



Rontgenografické hodnoty hydromuskovitu z Banskej Štia1m ice v porovnaní 
s hodnotami jemu blízkych minerálov. 

Tab. 8. 

Muskovit Sericit Hydromusko- Hyc.Lromusko- Illit, Illinois, Inde- Longellow vi t B. Štiav- vit Nagybor-K . Jasmund R. E. G ri m nica - šobov zäny J . Er- Gilead R. xy (1955) Grim (1937) (1937) (1969) délyi <(1958) 
- -

hkl d (A) 1 I d (A) 1 I d (A) 1 I d (A) 1 I d(A) 1 I 

002 9,99 s. 9,96 v . s. 10,32 s. 9,91 s . 9,98 s. 004 4,98 str . 4,97 S- 4,97 s . 4,96 str. 4,97 sl. 110 4,47 v. s. 4,47 v . s. 4,44 s. 4,46 v . s. 4,47 v. s. 111 4,29 sl. 4,30 v . sl. - - - - - -022 4,11 sl. 4,11 sl. 4,08 v.sl. - - 4,11 v. sl. 112 3,95 v . sl. 3,95 v . sl. - - - - - -113 3,87 str. 3,87 str. 3,86 str. 3,89 sl. - -023 3,72 str. 3,75 s. 3,71 s . 3,70 sl. 3,7 v . sl. 113 3,55 v. sl. - - - - - - - -114 3,475 str . 3,44 s. 3,46 str. 3,50 str. 3,4 v.sl. 006 3,32 v . s. 3,32 v.s. 3,31 ~- s. 3,32 str . 3,31 st r. 114 3,20 str . s. 3,22 s. 3,20 str. - - 320 v. sl. 115 3,10 v . sl. - - - - - - - -025 2,98 s . 2,99 s . 2,98 s. - - 2,98 sl. 115 2,86 st r . 2,85 st r. 2,85 str. 2,84 v . sl. 2,84 v. sl. 116 2,78 str. 2,77 str. 2,79 v. sl. 2,688 sl. - -200 2,585 SL 2,58 sl. - 1 - - - - -202 2,560 v . s. 2,56 v . s . 2,55 

1 

v. s. 2,564 v. s. 2,56 s . 008 2,49 sl. 2,50 v. sl. - - - - - -133 2,46 sl. 2,45 sl. 2,44 sl. 2,456 v . sl. 2,44 sl. 204 2,39 v.sl. - - - - - - - -133 2,376 str. 2,38 str. 2,37 str. 2,374 sl. 2,38 str. 221 2,215 sl. 2,235 sl. 2,22 

1 

sl. 2,24 v. sl. 2,24 str. 223 2,185 sl. 2,185 sl . 2,17 sl. 2,20 v .sl. 2,18 sl. 206 2,14 str. - - - - - - -043 2,13 str. 2,13 st r. 2,12 str. 2,130 str. 2,11 sl. 223 2,05 v . sl. 2,05 v. sl. 2,05 sl. - - - -0.0.10 1,991 s. 1,991 str . 1,99 v . s. 2,01 sl. 1,98 str . 206 1,95 sl. 1,95 sl. - - 1,969 v. sl. - -046 1,83 str. - - 1,86 sl. 1,904 s l. - -138 1,76 sl. - - 1,74 sl. 1,757 v. sl. - -1.3.10 1,654 sl. 1,66 sl. - - 1,649 v . sl. 1,65 sl. 312 1,64 str. 1,64 str. 1,612 str. 1,630 sl. 1,64 sl 313 1,60 sl. 1,60 v. sl. 1,590 v. sl. 1,596 v.sl. - -314 1,55 sl. 1,55 - 1,55 sl. - - - -1.3.10 1,52 sl. 1,52 v. sl. 1,520 sl. - - - -060 1,504 s. 1,50 s. 1,494 s. 1,500 s . 1,50 s. 335 1,344 str. 1,314 sl. 1,348 s . 1,353 sl. 1,34 v. sl. 260 1,335 sl. 1,335 s l. - - - - - -400 1,295 sl. 1,295 sl. 1,290 str. 1,296 str. 1,29 str. 0.0.16 1,245 sl. 1,245 sl. 1,210 sl. 1 1,2-14 sl. 1,24 sl. 
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i trojvrstvia typu montmorillonitu. 

U vzorky nenasýtenej etyleglykolom 

je možné preto predpokladať kom

bináciu hodnflt bazálnych reflexií 

prvého rádu hydromuskovitu d = 
10 A a montmorillonitu d = 15,4, 

prípadne 12.4 A. Naproti tomu u 

vzorky nasýtenej etyleglykolom 

kombináciou bazálnych reflexov pr

vého radu hydromuskovitu a dru

hého nd11 d = 8,85 A etylenglykol

montmorillonitu. Ten to predpoklad 

potvrdzuje aj DTA kr ivka so slabou 

endoreakciou pri 240 °C, ktori na

značuje prítomnosť hydratovaných 

Ca2+ a M!:!2+ iónov v štruktúrnej 

mriežke. 

R i:intgenografické štúdium h ydro

muskovitu pri rôznych teplotách do 

160 °C, 700 °C, 800 °C, 1200 °C obr. č. 

7, vzorky 3 4, 5, 6 poskytuj e nasle-

dovné výsledky. Do 160 °C zmena 

hodnôt d (hkl) nesUva. Do 800 °C 

pozorovať zm f'nu intenzity difrakč

ných línií 004 a 110, ktorá sa zvlášť 

prejavuje pri zahrieva ní do 800 °C, 

kde oproti pôvodnej vzorke je po

mer intenzít difrakčných línií 004 

a 110 v obrátenom pomere. Postup

ne dochádza tiež k zmene bazálnej 

reflexie 002 z d = 10,3:l A na 10,20 A 
s postupným znižovaním intenzity. 

Slabé difrakčné líni e zanikajú, prí

padne doch.idn k ich koencidencii 

(napr. línie 113, 023) . Po dehydro

xylácii vzorky do 8llU °C nedochádza 

k rozpadu štruktúrnej mriežky. K 

rozpadu štruktúrnej mriežky dochá

dza po 800 °C okolo 1100 °C a pri 

1200 °C vzniká sillimanit AhSiO:;. 

Pre porovnanie na obr. 8 je uve

dený difrakčný záznam agalmato

litu (vzorka 7. Berezovsk) spolu .:; 

hydromuskovitom (vzorka 8) a se

ricitu z Rožňavy (Mária Baňa) vzor

ka 9. Z uvcden{>hn porovnania vy

plýva rozdiel medzi hydromuskovi

tom a agalamatolitom a príbu.mosť 

hydromusk ovitu so ;;ericitom . 

1 

1 

1 

Výpočet parametrov štruktúrnej bw'lky 
hydromuskovítu z Banskej Štiavnice a ich 
porovnanie s pai-ametrami štruktúrnej 
bunky hydromuskovitov a minerálom im 
blízkych. 

Tab. 9. 

Minerál 1 aoA I boA I eoA 1 {3 

Pyrofyllit 
H. Strunz 
(1957) 5,15 8,92 18,59 99°55' 

Muskovit 
H. Strunz 
(1957) 5,19 9,04 20,08 95°30' 

Hydromus-
kovít 
H. Strunz 
(1957) 5,20 9,00 20,00 96°0' 

1 M Hydro-
muskovit 
Ogofau, 
Wales 5,21 9,03 20,10 96°6' 

1 M Hydra-
muskovit 
Roudný 5,20 9,01 20,12 97°0' 

2 M Hydra-
muskovit 
Rožňava 5,189 8,988 20,05 94°40' 

Hydromus-
kovit 
Nagyborzony 5,20 9,00 20,00 95°3' 

2 M Hydra-
muskovit 
Ban. štiav-
nica-Šobov i 5,19 8,99 20,00 95°0' 

1 M d Illit 1 

Fithian Ver- 1 
mili on Co. 5,20 9,00 10,00 -
2 M Illit 

1 Gelad 
Calhoun Co. , 5,20 9,íJO 19,90 -

Výpočet parametrov štruktúrnej buňky 
hydromuskovitu bol urobený pomocou lí
nii (400) d = 1,29 A ; (060) d = 1,494 
(0 .0.10) d = 1,99 a za predpokladu, že 
a0 = b0 V3 a sin (3 d100/a0 , pričom d100 = 5,19 
A 
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Absorbčné spektrum metylénovej modrej s hydromuskovitom 

Absorbčné spektrum metylénovej modrej s hydromuskovítom má absorbčné 
maximá s metylénovou modrou pri A= 560 a 605 µ m absorbčné maximum 
metylénovej m odrej + KCl je pri ). 660 µ m. 

0.2 

500 600 700 )ff\" 

:)br. 9. Absorbčné spektrum hydromuskovitu - Sobov pri 
Banskej Štiavnici: a) s metylénovou modrou; b) s metylé

novou modrou + KCl. 

Postavenie hydromuskovitu a jemu blízkych minerálov v klasifikácii ílových 
minerálov 

Pyrofylít 

Vyskytuje sa v tenkých lístočkoch perleťového lesku s tvrdostou okolo 1. Makro
skop icky je veľmi podobný mastencu. Vzniká hlavne ako nízkotemperatúrny mine
rál účinkom hydrotermálnych roztokov obyčajne na kyslé horniny_ 

Pevná, obyčajne nazelenalá odroda pyrofylitu, označuje sa ako agalmatolit. 
Kryštálová štruktúra je trojvrstevnatá, zložená z dvoch kremíkokyslíkových te

traedrických vrstiev so strednou hliníkohydroxylovou oktaedrickou vrstvou . Vrcho
ly každej tetraedrickej vrstvy sú spojené s oktaedrickou vrstvou ky3líkom z tetraed
rickej vrstvy, ktorý tu takto popri skupinách OH zaujíma 2/J z oktaedrickej koor
dinácie, čím vzniká ucelený trojvrstevný dioktaedrický komplex štruktúrno-che
mického vzorca : 

[Al4] [Sig]lV 0 20 (OH)4 (J. W. Gruner, 1944) 
s obsahom SiO2 66,65 %, Al2O3 28,35 %, H 20 5,0 O/o. 

Muskovit 

Muskovit na rozdiel od pyrfylitu má v štruktúre 1/ ,. iónov Si"+ v tetraedrickej 
vrstve zastúpenú iónami Al3 +, vznikajú tak Al-tetraedre namiesto Si-tetraedrov, 
čím súčasne vzniká zvyškový záporný náboj (2e- na elementárnu bunku), lctorý je 
kompenzovaný dvoma iónami K+, prípadne inými alkalickými iónamí (GRIJ\'J 
1953). 

Uloženie K+ iónov v dodekaedrickej koordinácii je v prázdnych priestoroch hexa
gonálnych prstencov dvoch proti sebe postavených tetraedrických vrst iev v medzi
vrstve základného trojvrstvia. 

štruktúrno-chemický vzorec muskovitu je potom: 
[K2]XII [Al~i0]IV [Al4]VI 0 20 (OH),, 

s obsahom K2O 11,8 %, S102 45,2 %, A2O3 38,5 O/o, fäO 4,5 O/o. 
Substitúciou Si'•+ iánami Al3+ v teraedrickej vrstve a kompenzáciou v medzi

vrstve odlišujú sa minerály typu štruktúry sľudy od minerálov ,;kupiny montmo
rillonitu, kde popri izomorfii v tetraedrickej vrstve je v prevažnej miere izomorfia 
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Al3+ dvoj - a trojmocnými iónami v oktaedrickej vrstve. Kompenzacia voľných ná

bojov je uskutočňovaná iónami jed no- a d vojmocných alkalicko a alkalicko-zemi

tých prvkov. Okrem toho medzivrstva medzi základným trojvrstvím obsahuje sčasti 

orientované molekuly n . H 2O, ktoré spôsobujú rôzny posun základného trojvrstvia 

v smere osi „c" v závislosti na povahe medzivrstevných iónov. 

o O 
o • 
Si 

-osb-
60 
4 Si 

40+2(0H) 

'' 4 Al 

•t• 1 i ' 1 'e 4 O +2(0H) 
u ~ 
II) Q 
o • 4 S; 

u 60 

l o K 

fť1ť' 

Obr. 10. Schématické znáwrnenie štruktúr; muskoviiu. 

Hyromuskovit 

Hydromuskovit po prvý raz popísal A . BRAMMALL, J . G. LEECH, F. A. 

BANNISTER v r. 1937 z Ogofau (Garmarthenshire) v Anglicku ako jemný, biely 

sľude podobný minerál, ktorý bol prítomný v podobe tenkých žiliek v ílových b1id

liciach a vznikol ako nízkotemperatúrny minerál na hydrotermálnych žilách v para

genézii s pyritom, arzenopyritom, zlatonosným pyritom a kremeňom. Co do obsahu 

draslíka a stupňa kryštalizácie, je w skupiny minerálov, kiorých postavenie je 

medzi muskovitom a illitorn. 

Pod la Brammalla a spolupracovníkov hydromuskovit od ideá lneho muskovitu sa 

odlišuje: 

vyšším obsahom OH-skupín, 
nižším obsahom K a Al (v okt. koordinácii). 

Zvýšený obsah vody pri nižšom obsahu draslíka vysvetľujú A. K. GANGULY 

(l 951) a G. BROWN, K. NORRISH (1952) pntomnostou H3O+ iónov v medzi,vrstev

ných priestoroch štruktúrnej mriežky základného trojvntvia. Podľa toh.o štruktúrno

chemický vzorec má formu: 

[Ca, Na, K, H3Oh [Al, T i, Mg, Fe], [Si, Al]s 020 (OH),. 

Hydroxiónové ióny (H3O)+ izomorfmne zastupujú alkálie podľa rovnice : 

K++ 2H2O-Hp+ + KOH (H. Strunz 1957) 

265 



Vznik hydroxionovýcl'> iónov možno znázorniť rovnicou disociácie molekúl vody ako: 
2H20 _.[H:iO]+ + [OH]-
Táto rovnica však platí len v kyslých alebo neutrálnych roztokoch. V alkalických 

rozl:okoch posunuje sa priebeh reakcie smerom doľava. 
Vzh radom na to, že hydrotermálne rozroky pri vzniku hydromuskovitu, ako je 

známe, majú alkalický charakter, nevznikajú preto hydroxoniové skupiny, ktoré, by 
vstup ovali do mriežky hydmmuskovitu. 
Väčší počet OH' iónov a menší počet alkalických iónov hydromuskovitu oproti 

muskovitu je možné V) svetli! tým, že v prípade izomorfie Si4+ iónov, ióna mi Al3+ , 
kompenzácia vorn,vch záporných nábojov je možná prero, že čast o-~ iónov je na
hradená OH' iónami. Súčasne so znižovaním negatívnych nábojov znižuje sa, počet 
alkalických iónov v medzivrstve základného trojvrstvia a počet OH' iónov stúpa. 
Nepríl:omnost H,O molekúl v medzivrstevných priesl:oroch spôsobuje, že štruktúra 
nemá možnost rozpínania v smere osi „c", ako je to u montmorillonitu. Predpo
kladané zmeny v tetraedrickej vrstve spôsobujú zmeny v súdržných silách štruk
túrnej mriežky minerálu, čím vznikajú oproti muskovitu rozdiely napr. v tvrdosti 
a rozmeroch kryštálkov. Zmenšovaním rozmerov a nižšou tvrdosťou nadobúdajú 
minerály ma&tencový vzhrad so submikroskopickými r ozmermi minerálov a pre íly 
typickú plasticitu. Struktúrno-chemicky možno tie1:o zmeny oproti muskovitu vy
jadriť vwrcom : 

oo'•[K , Na]XII y-n [Al. Fe3 +, Fe+ 2, Mg, Ca]VT,. [Sii,y Aly]IV 0 20- m (OH),. J. m 
V prípade, že y = 1 a n = m = O, je to štruktúrno-chemický vzorec muskovitu. 
V tejto postupnej premene vyjadrenej horeuvedeným štruktúrno-chemickým vzor-

com nachádzajú sa aj minerály i!litovej skupiny. 

Illit 

Termín „illit" (podla štátu Illinois USA) zaviedol R. E. GRIM so spolupracov
níkmi (v r . 1937) označenie srude podobných minerálov. Mal nahradiť dovtedy po
užívané označenie minerálov ako napr. K- obsahujúci ílový minerál, sericitu po
dobPý minerál, glimerron, bravaisit a pod. V pozdejších rokoch R. E. Grim (1953) 
doporučuje tento termín používať pre ílové minerály srude podobné ako dioktaedric
ké, tak trioktaedrické, ktorých kryštálová štruktúra je typu muskovitu a biotitu. 
Pripúšta, že v budúcnosti podrobné štúdiá ílových minerálov zo skupiny illitu 
ukážu , či bude účelné rozčlenif túto skupinu, prípadne uviesf pre jej charakteristiku 
iné podrozdelenia. 

Naproti tomu v sovietskej literatúre častejšie sa stretávaJT1e s termínom „hydro
s!uda" pre označenie sľude podobných minerálov a termín illit používa sa skôr pre 
hydromuskovitovú odrodu hydrosľúd . 

Vzhfadom na to, že existuje ski;pina minerálov. ktoré majú la-ystálovú štruk
túru typu muskovita, od ktorej sa odEšujú len rôznym stupňom izomoríie iónov 
v tetraedricke j a oktaedrickej vrstve, ako aj obsahom alkalických iónov v medzi
vrstve základného trojvrstv ia. dostávame rčintgenogramy navzájom podobné. Táro 
podobnosť je vyjadrená rovnakými hodnotami v hlavných debyeových líniách. P rí
padná nedokonalosť v kryštálovej štruktúre spôsobuje vynechávanie najslabších 
línii, difúznosť línií, oproti debyegramu muskovitu. Možno preto predpokladať ply
nulý rad minerá lov s prechodom od muskovitu smerom k illitu a montmorillon itu . 
Tento rad je charakterizovaný znižovaním obsahu alkalických iónov a zvyšovaním 
obsahu H20 s p riliehavý m označením ako hydrosľudy_ 

Tento plynulý rad minerálov je možné charakterizovať aj tým, že zmenšovaním 
rozmerov kryštálov, menia sa aj ich morfologické vlastnosti. Podľa týchto kritérií 
K. JASMUND (1955) doporučil označiť za hydrosľudy minerály so štruktúrou typu 
srúd, ktorých rozmery sú makro a mikrorozmerov, a za illity minerály s nedoko
nalou štruktúrou sľt'.ad, ktorých rozmery sa približujú rozmerom koloidov. 

266 



1 · 

Sericit 

Skrytokryštalická odroda muskovitu, ktorá vzniká premenou živcov - sericitizá

ciou - , má oproti muskovitu, podobne ako hydromuskovit, nižší obsah draslíka 

a vyšší obsah vody. Patrí taktiež do skupiny hydrostúd a zdá sa, že je do uréitej 

miery synonymom s hydromuskovitom, ktorý má nižší obsah draslíka a vyšší obsah 

vody. 

Vznik hydromuskovitu v okrajových častiach kremencov 

Podľa W. Nolla (1936) hydromuskovit môže vznikať v intervale teplôt 

200 °C-525 °C. Preto hydromuskovit naj pravd epodobnejšie vznikal ako vý

sledný produkt metasomatického pôsobenia hydrotermálnych roztokov na 

alumosilikáty andezitových hornín v okolí kremencov, za predpokladu re

latívneho obohatenia komponentami Al a alkáliami, hlavne K , ktorý prinášali 

hydrotermálne roztok y. 
Štúdium fyzikálnych podmienok vzniku a stabili ty minerálov; plagioklasov, 

sericit-muskovitu, kaolinitu. pyrofylítu a korundu v závislosti na teplote, 

koncentrácii rlraslí.ka, hliníka a charaktere prostredia (pH) sa zaoberal R. L. 

FOLK (1947) . Podľa týchto prác sericit a teda a j hydromuskovit vzniká v ne

utrálnom prostredí pri teplote cca 200 °C. Pri nízkej koncentrácii draslíka 

alebo vysokej koncentrácii Al, teplota vzniku hydromuskovitu sa znižuje . 

V k yslom prostredí je hydromuskovit nestály a na miesto neho vzniká pyro

fylit a kaolinit. 
Chemické podmienky vzniku h ydromuskovitu podľa A. N . ZA V ARICKÉHO 

(1911) sú nasledovné: 
plagioklas andezínovej zložky 

~Al Si.iO ~ 3 Ca AbSi~o ~ T K1CO·: .L 4 H~O . J.. 4 CO, 

= 4 (OH)2 K AhS i..O10 + 3 Na"CO3 + 3 CaCO3 + 12 SiO2 ----~---
hydromuskovit 
Priebeh tejto reakcie predpokladá prínos K a výnos Mg, Fe, Ca a SiO1. 

3 K A1Si~O6 + H ?O + CO1 = (OHh K Al:,Si 101 11 + K ,COJ T 6 SiO2 

Podľa J . W. CRUNERA (1944) vznik hydromuskovitu z draselných živcov 

možno znázorniť : 

3 K AlSbOH + 2 HCl ~ (OH)2 K ALSh Olíl + 6 SiO2 + 2 KCl 

K AlSi:,Os + 2 Al(OH)-: "' (OH)2 K Al:;SbO ,o + 2 fäO 
Priebeh t .' cUo r eakcií predpokladá prítomnosť HCl, ktorej prítomno:.;ť 

v hydroterm~lnych roztokoch je možné predpokladať. J eho výskumy ukázali, 

že hydromuskovit môžP vznikať ako v slabo kyslom, tak aj v neutrálnom 

a zásaditom prostredí. 
Vzťah hydromuskovitu ku kremencom vyplýva z posledných výskumných 

prác a štúdia genézie ložiska dinasových kremencov na vrchu Sobov pri 

Banskej Štiavnici S. Polákom (l 963). 
S. POLAK (1963) uvádza, že v kremencoch b rekciovitého vzhľadu vyskytujú 

sa povlaky agregátov pyrofylitu, ktoré sa vyskytujú aj v okolí hornín kre

mencov v tzv. šobovskej sérii. Z hľadiska genetického hr)ťniny šobovskej série 

považuj e za horniny sedimentované syngeneticky s kremencami. Hydroteľ

málna, možno gejzírová činnosť sa odohrala v solfatárovom poli na sucheJ 
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zemi. Jej doznievanie súvisí s novou intenzívnou fázou vulkanickej činnosti, 
pri ktorej bolo celé ložisko kremencov pochované pyroklastickými 'horninami 
súčasne pyrofylitizovanými a sulfidizovanými. To, čo sa uvádza ako pyrofylit 
v kremencoch , j e v skutočnosti h ydromuskovit. 

Za epitermálny vznik pokladá aj A. Brammall R1937) a spol. hydromuskovit 
z klasickej lokality na rudných žilách Ogofau pri Carmartheshíre v Anglicku, 
mezotermálny hydromuskovit z Nagyborzony J. Erdélyi a spol. (1 958). 

Doteraz v Ceskoslovensku popísané hydromuskovity. z Roudného, F. Novák, 
F. Kupka (1960). B. Lukavic, J. Konta (1957) , z Rožňavy, F. Novák (1962), 
vznikli v priebehu h ydrotermálnych metamorfných pr ocesov. 

Záver 

Na základe kryštalochemického, rontgenografického, termického, elektrono
grafického štúdia a ďalších bolo zi stené, že biela ílovitá hmota, ktorá vystupuje 
v oblasti kremencov na Sobove pri Banskej Štiavnici, považovaná doteraz za 
pyrofilit, p rípadne za agalmatolit . je h ydromuskovit štrukt:írneho typu 2 M -
monoklinickej modifikácie priestorovej grupy C2/c. Jeho vznik je spojený s m e
tasomatickým ú~inkom hydrotermálnych roztokov na aluminosilikáty andezi
t ových hornín. 

Doručené 9. X. 1969 
Lektoroval: Prof. Ing. L. Rozložník, CSc 

Katedra geológie a mineralógie 
Baníckej fakulty VŠT v Košiciach 
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Hydromuscovit-e of Banská Stia.vnica and Its RelaUon to Hydrothermal Alterations 

of Volcanic Rocks. 

VENDELIN RADZO 

Résumé 

The p resent work brings the results of mineralogical study on hydromuscovite 

from the area of quartzites from Sobov near Banská Štiavnica. Hydromuscovite 

occurs th ere in a form of white, clayey rockl of talc-appearance, called pyrofyllite 

in older literature. 
Crystallochemical formula for hydromuscovite: 

(Kt,21 Nao,1 Cau,13):l,,.Ilu,; (Al:i,s Feo,1 M1w,1)\"I1i,ú 

(Si5,9 Al2,1)1Va Orn.,(OHka 
The size of structural cell.J a ;::: 5.19 A 
b = 8.99 A, C ;::: 20.000 A íl = 95° O. 

DTA curve has andotherm reactions at 140 °C, 240 °C, 1080 °C, and exoreaction 

at 1120 °C. 
Desintegration of structural cell takes place at 140 °C, manite arises a t 1200 °C. 

The rise of muscovite is connected with metasomatic effect of hydrothermal 

solutions upon alumosilicates of aindesite rocks. 
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MINERALIA SLOV ACA ROC. 1., (1969) č. 3.-4. 

Príspevok k poznaniu ílovitých horninotvorných minerálov mezozoika centrálnej časti bansko-štiavnického rudného revíru 
RUDOLF KÚŠIK 

Ab stract. 
L' article traite la composante argileuse des couches S0usjacentes mésozoiques du complexe néovolcanique. Cette composante prend part a I' édification de ľ assise flycheuse rangée au Zeiss et formées par des roches du type gr-es - , siltpierre ďargile. P armi les minéraux argileux, íl faut citer SU!::t:mt: illite et kaolinite lesquelles sont constl.' ntes, a teneur en chlorite se trouve sur la limite de ľ enregistrement radiographique. Dans les couches sus-jacen1.es du Zeiss, se trouve Ie Campil formé de roches carbonatées avec I' addition de la composante argileuse (calcaire-dolomie). A la différence du Zeiss, la comp.")Sante argileuse du Campil est formée de montmorillonite. La kaolinite n' est pas présente touj0urs, elle exi,;,te en petite quantité. L' illite est pour cet horizon atypique. Quan11 a un échantillon du calcaire mameux riche en illite et pauvre en kaolinite, je le range au Triassique moyen. Ainsi a l' aide de la composante argileuse, la corrélation du substratum mésozoique du complexe néovolcanique ét.ait exécutée. 

Pri štúdiu mezozoika, tvoriaceho podložie vulkanického komplexu, stretávame sa s mnohými problémami, predovšetkým pri riešení otázok stratigrafie. Toto mezozoikum Sil vyznačuje nedostatkom, alebo úplným chýbaním fauny, či už makr0, alebo mikro. Pri odbere vzoriek. predovšetkým na III. obzore Emil šachty a v prekope Alžbeta, sme vybrali vzorky jednak na výbrusy. jednak na výplavy. Z makrofauny sa nám podarilo na III. obzore nájsť neurčiteľného brachiopóda. Neurčiteľného pre intenzívnu rekryštalizáciu. Výplavy zo slienitých a ílovitých bridlíc nám prispeli výskytom ihlíc húb (určila prof. Kúšiková). Z výbrusovej fauny sú ešte pomerne časté výskyty krinoidov, vyskytujúcich sa obyčajne vo forme monokryštálov s občas zachovaným centrálnym kanálikom. Nakoniec ešte pristupuje výskyt onkolitov, pozorovateľný makro i mikroskopicky. Sú to hiúzky predstavujúce prejav éinnosti rias, predovšetkým Cyanophyt. Sú doc;ť výrazne zastúpené v horizonte označovanom ako intraformačné brekcie. 
Toto mezozoikum sa však neskladá len z karbonátových členov. V podloží týchto je vyvinuté vo f1yšoidnom vývoji, priraďovanom obyčajne ku zeissu. Toto súvrstvie môžeme označiť ako nekarbonátne, pretože sa skladá z rôznych typov hornín radu pieskovec - siltovec - ílovec. Tieto horniny sa vždy vyznačujú prítomnosťou určitého podielu ílovitej zložky. Za ú.čelom štúdia tejto ílovitej zložky som vybral ílovitejšie typy vzoriek jednak z XII. obzoru v Michal prekope, jednak z niektorých vrtov, ako napr. z vrtu Vš-D-4; Vš -D-5; V-3 68 a jednu vzorku z vrtu VŠK. Pn tomto som mal na zreteli, ze ílovitá zložka je jednak svojím zložením charakteristická pre určitý stratigrafický horizont, jednak je pestrým obrazom zmien, prebiehajúcich v sedimente pri polymorfnej metamorfóze, akej boli tieto sedimenty podrobené. Z XII. obzoru Michal prekopu bolo analyzovaných 5 vzoriek na ílovitú zložku. Ako konštantne zastúpené sa ukázali kaolinit a illit (tab . I). Ich kvantitatívne zastúpenie kolíše. Ako podradná zložka bol u niektorých vzoriek zistený chlorit. 
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Tab. I. Rtg. záznamy ílových minerálov z fly. oidného súvrstvia 

Vš-5/2 Vš-5/5 VŠ-D-4-A V-3/68A V-3 168B V-3/68-0 BŠ-51 

I d I d I d I d I d I d I d 

1 13,59 1 14 25 4 13,63 4 14,02 5 13,81 2 13,81 

9 9,6 6 9,82 2 10,05 6 10,04 8 9.93 5 10,04 2 9,82 

3 7,06 2 7,06 3 7,15 7 7,02 5 7,02 10 7.07 10 7,02 

3 4,92 2 4,98 1 4,97 2 4,98 3 4,92 
1 4,71 3 4,71 2 4,67 6 4,67 

1 4,48 1 4,48 1 4,47 4 4,'18 

1 4 23 1 4,26 2 4,27 1 4,23 2 4.23 

2 3,56 1 3,56 2 3,53 5 3,53 3 3,53 8 3.56 10 3.53 

10 3,32 10 3,35 10 3, 5 10 3,32 10 3.33 7 3,32 6 3 32 

1 3,07 2 3,01 1 3,01 

1 2,77 1 2.83 1 2,83 2 2 8-! 2 2,83 

2 2,66 

1 

2 2,54 3 2,59 1 2 56 1 2,56 2 2,57 2 2,56 

1 2,45 
1 2,27 

1 
1 2,13 

3 1,99 2 1 99 1 1,98 2 1.99 3 1,99 3 2 00 3 1,98 

1 1,81 l 1,81 1 1,81 l 1 81 

1 1.65 1 1.66 

1 1,53 1 1.54 1 1,54 1 1,54 1 1,53 1 1,54 

1 1,50 1 1,50 

1 1,35 1 1,37 1 1 37 

Vysvetlivky k tnb. I : Vš-5/2 = Vrt V-š-D-5, metráž 2 35 m: VS-5 1:5 = rt 

V-š-D-5 metráž 16.30 m: VS-D-4 A = vrt metráž 11.70-11 80 m: V-3 68 A 

vrt, metráž 0,05-0 55 m; V-3168-o = vrt, metráž 45,15-45,20 m ; V-3 'u8-B = vrt. 

metráž 2,60-2 65 m; BŠ-51 = 12. obzor, Michal prekop, 44 m za m . b. :36· BŠ-55 = 

12 obwr, Michal prekop 26 m za m . b. 36; BŠ-59 = 12. obzor. Michal prekop, 2 m 

za m. b . 36 ; BŠ-71 = 12. obzor Michal pľ kop 49 m za m . b. "3. 

BŠ-55 

I d 

4 9,82 
3 7,19 

2 4,23 
3 3.47 

10 3,32 

3 2,56 

3 1,98 

BŠ-59 BŠ-71 

I d I d 

2 10,04 4 10,04 
1 7,13 2 7,13 
2 4,98 2 4,98 

1 3,55 
10 3,35 10 3,35 

2 2,56 1 2,56 

3 1,98 3 1,98 

1 



Jeho zastúpenie je tak nízke, že u niektorých vzoriek nebol ani rontgenograficky zachytený. Podobné výsledky sú zo vzoriek z vrtu Vš-D-5, odkiaľ boli analyzované 2 vzorky. U týchto illit výrazne prevažuje nad kaolinitom. Trochu odlišná je situácia u vzoriek z vrtu VŠ-D-4 a vrtu V-3/68, odkiaľ boli analyzované 4 vzorky. U týchto sa popri kaolinite a ilite výrazne prejavuje aj prítomnosť chloritu, ktorý bol zachytený vo všetkých vzorkách. U jednej vzorky je chlorit dokonca rovnocenný s illitom. Pokiaľ ide o illit možno konštatovať. že ide o ilit trioktaedrický. Materiál je vcelku dokonale vykryštalizovaný ako ukrazujú diferenciálne termálne analýzy kaolinitu a illitu. Z mikroskopického štúdia vyplýva, že vzorky s prevahou kaolinitu sa vyznačujú málo výrazne vyvinutou bridličnatostou, prípadne sú bez nej, kýrn vzorky s prevahou illitu majú lepšie vyvinutú bridličnatosť. Tieto prejavy súvisia s epizonálnou metamorfózou, ktorá sa niekedy označuje aj ako regionálna dynamometamorfóza. Pri metamorfóze týchto hornín dochádza k čiastočným premenám ílovitých minerálov ako napr. illitu v sericit, až muskovit. V prípade, že bol sediment vystavený polymetamorfóze, môže dôjsť ku vzniku biotitu, prípadne turmalínu, ako sme toho svedkami v niektorých prípadoch. Podieľa sa na tom predovšetkým hlbinná kontaktnä metamorfóza, kým pri hydrotermálnej metamorfóze vznikajú minerály epidot-zoizitovej skupiny, ako som to zistil vo vrte VSK, a tiež chlorit. 
Záverom ti>jto kapitoly možno konštatovať, že minerálne zloženie ílovitej zložky flyšoidného súvrstvia je dosť konštantné a zastúpené je minerálmi illit a kaolinit, kým na hranici registrovateľnosti sa pohybuje obyčajne prítomnosť chloritu. V nadloží tohto flyšoidného súvrstvia, pričleňovaného obyčajne ku zeissu sa nachádza karbonátne súvrstvie, z ktorého väčšia časť sa za-

Tab. II 

BŠ-5 BŠ-Ôa BŠ-8 BŠ-9c BŠ-19 BŠ-36/I 
I d I d I d I d I d I d 

10 17,67 10 16,54 10 17,67 10 17,67 10 17,67 10 14,2 

1 8,82 3 9,2 4 7,19 7 7,13 1 7,15 
1 5,82 9 7,00 2 4,43 6 4,43 2 4,48 1 4,43 6 4,76 2 4,25 

4 3,59 5 3,56 1 3,53 8 3,56 3 3,35 4 3,33 3 3,35 
2 3,12 
3 2,57 
2 2,45 
3 2,27 

Vysvetlivky k tab. II. Bš-5, Emil šachta, III. obwr (!O P/Z) 3 m za b 7; BŠ-6a, Emil šachta, III. obzor (10 P/Z) ; BŠ-8 Emil šachta, III. obzor, prekop na S, sledovanie metasomatického zrudnenia; BŠ-9c - Detto rudná metasomatická šošovka; Bš-19 III. obzor, Bieber žila juh, prekop na V pri b 24, pred b 26-2! m; BŠ-36/J. Alžbeta prekop, 3 m pred b 21; 
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čleňuje ku kampilu. Sú tu zastúpené rôzne typy hornín radu vápenec - íl, 
s prevahou typických slieňovcov a sčasti tiež horniny radu vápenec - dolomit. 
Pri tomto pojednaní by som sa chcel venovať slienitým horninám, nakoľko 
tieto sú v značnej miere tvorené ílovitou zložkou. Zaujímala ma pritom otázka, 
či a v akej miere sa zmení ílovitá zložka v tomto stratigraficky, aj lito
logicky odlišnom súvrství od podložného flyšoidného súvrstvia. Toto očakávanie 
sa splnilo v tom zmysle, že hlavným ílovitým minerálom v týchto slienitých 
horninách je montmorillonit. J eho identifikácia bola potvrdená sýtením v gly
cerole, kedy došlo ku zvýšeniu hodnoty bazálnej línie prvého radu (001) na 
17,67 A0

, čím je práve montmorillonit charakteristický. Táto skúška sa urobila 
pri piatich vzorkách, kým pri šiestej ide o čistý chlorit (sekundárny). Viď. 
tab. II. 
Pokiaľ ide o zastúpenie hlavného minerálu, sú teda výsledky jednoznačné . 

Z vedľajších minerálov ílovitej zložky hodno spomenúť kaolinit, vystupujúci 
v štyroch vzorkách , TJ ďalších dvoch zdá sa byť tiež prítomný, ale málo výrazne 
zachytený. Pri jednej vzorke sa zdá byť prítomný otázny ilit. 

Záverom možno konštatovať , že u slienitých hornín, radených ku kampilu je 
hlavným ílovitým minerálom montmorillonit, na hr anici r ~gistrovateľnosti sa 
pohybuje kaolinit. Il it je pre ten to stratigra fický horizont netypický. 

Záverom uvediem ešte jednu vzorku, odobratú v Alžbeta prekope, predsta
vujúcu slienitý vápenec. Viď. tab. III. 

Tab. III 

BŠ - 83a 

I -1- d 
Poznámka 

10 9,93 Illit 
1 7,13 Kaolinit 
4 4,98 Illit 
1 4,27 Kremeň 

1 3,55 Kaolinit 
10 3,32 Kremeň, illit 

1 2,48 Kaolini t 
5 1,98 Illit 
0,5 1,49 

1 

I lit, kaolini t 

BŠ-83a: Alžbeta prekop, 10 m pred m. b. 16; 0,5 ni pred veternými dverami. 

Vzorka sa od predchádzajúc:ich silne líši tým, že je v podstate tvorená illitom. 
Len celkom nepatrne je prítomný kaolinit. Na základe toho predpokladám, že 
ide pravdepodobne o stratigraficky odlišnú horninu a domnievam sa, že azda 
môže ísť už o stredný trias. Je to predpoklad zatiaľ neoverený, ale zdá sa, že 
dosť pravdepodobný. Vychádzam pritom z toho, že kým pre zeiss je konštantný 
illit a kaolinit s nepatrne zastúpeným chloritom, pre kampil je typický 
montmorillonit s nepatrnou prímesou kaolinitu. Illit je ako netypický. Z toho 
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predpokladám . že v prípade poslednej vzorky pôj de o odlišný stratigrafický 

hor izont, najskôr o spodnú časť stredného triasu. 

Doručené: 8. 7. 1969 
Lektoroval : d r. Vlastimil Konečný 

Geologický prieskum n. p„ Sp. Nová Ves 
Geologické stredisko Zilina 
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Contribution to Informations About Cla ey Rock-forming Minerals in Mesozoíc 
ot Central Part in Banská Štiavnica Ore District. 

RUDOLF K ÚŠIK 

R és um é 

The Mesozoic basement of the volcanic complex is rather fossil-poor due to 
r ecrystallization cau sed by polymorph alterations, e. g. epizonal m etamorphism, 

contact and hydrothermal metamorphism. The author tries a stratigraphic corre-

1.atian oí the Mesowic by the mineralogy of a clayey component of the sediments. 

The correlation is based upon a supposition that each stratigraphic horizon is 

characterized by a special mineralogical composit ion of cl&.yey component. On 

this was also based the corre lation oí ílyschoid beds of Zeiss including pcrmanent 
illite and kaolin ite, with chlorite on the limit of distinctnc;;,; . The clayey 

component in the composition of clayey carbonates of Campile is mainly represen

ted by montmorillonite, while kaolinite is on the 1imit of distinctness. Marly li

mestone with its clayey component represented by illite, may be r e ferred perhaps 
to Middle Triassic. Kaolinite is only present in a small amount. 
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MINERALIA SLOVACA ROC. 1., (1969) č. 3.-4. 

Doterajšie výsledky paleomagnetického štúdia stredoslovenských 
neovulkanitov subsekventného vulkanizmu v okolí 

Banskej Štiavnice 

VILIAM P AŠTEKA 

Abstract 

L' article présente les résultats de ľ exploration paléomagnétique des échantillons 
prélevés dans les découveries superficielles et dans les forages aux environs de 
Banská Štiavnica. Sur la base de ces connaissances, 1' auteur suppose 10 époques 
paléomagnétiques en relation avec ľ épanchement des andésites pendant Ja 2e et 
4e phase andésitique correspondant approximativement aux 17,5 ± ll,5 millions 
d' années jusqu' aux 13,5 ± 0,5 millions ď années. 

Prvé paleomagn etické štúdium vulkanických hornín stredného Slovemk::i 
vykonal v rokoch 1962 až 1964 A . E. M. NAIRN z Anglicka, ktorý k tomuto 
účelu odobral orientované vzorky z umelých i prirodzených odkryvov, celkove 
asi z 90 lokalít. U odobratých vzoriek sa merala veľkosť a sm2r vektora priro
dzenej remanentnej magnetizácie, magnet1cka susceptibilita a tiež Curieho 
teplota. 

Na základe zistených smerov vektorov remanentnej magnetizácie a sukcesncj 
schémy vulk-rnických hornín stredného Slovenska v zmysle M KUTHANA 
(1963) vyčlenil A. E . M. NAIRN (1966, A. E. M. NAIRN, K. KAROLUS, 1965), 
tri paleomagnetické epochy a to dve reverzné a jednu n,)rmálnu, ktor ú označil 
ako štiavnicko-kremnickú epochu (A. E. M. NAIRN, 1966). Do ,podnej reverz
nej epochy zaradil staršie pyroxenické andezity II. fázy (v zmysle M. KUTHA
N A, 1963), do normálnej epochy mladšie pyroxenické andezity II. fázy a staršie 
amfibol-biotitícké andezity III. fázy (do tejto epochy A. E. M. NAIRN zaradil 
aj intrúzie granodioritu a dioritu). Do vrchnej reverznej epochy A. E. M. 
NAIRN zaradil mladšie amfibol-biotitické andezity I II. fázy ako aj ryolity Ill. 
ryolitickej fázy a tiež aj andezity záverečnej fázy subsekventného vulkanizmu 
(tab. I) . Najstaršie andezity tejto oblasti, ktoré M. KUTHA"N" (]963) zaradil do 
I. andezitickej fázy sú reverzne zmagnetizované (tab. I) . Polarit11 hornín I. a II. 
ryolitickej fázy nebola určená. 

A. E. NAIRN (] 966) sa pokusil tiež urobiť koreláchi. paleomagnetických 
epoch z oblasti stredného Slov nska s epochami zistenými u japonských a no
vozélandských neovulkanitov, pričcm u posledných poukázal na určitú zhodu 
s neovulkanitmi stredoslovenskými. 

Úprava sukcésnť:!j schémy M. KUTHANA (1963), ktorej sa pri interpretácii 
výsledkov paleomagnetického štúdia priqržia.val A. E. M. N AIRN (1966, A. E. 
M. NAIRN, K. KAROLUS, 1965) , spojenej so zrušením záverečnej andezitickej 
fázy a zaradením lV. andezitickej fázy (J. FORGAC. K. K AROLUS, E. KARO
LUSOV Á , V. KONEČNÝ, M. KUTHAN, 1968) ako aj závery z výsledkov m e
raní orientovaných vzoriek len z povrchových odkryvov (počas práce A. E. M. 
NAIRNA nebol ešte dostupný vrtný materiál) žiadajú si urobiť ,;presnenie, pr í-
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padne korekciu pomerne jednoduchej NAIRNOVEJ schémy sukcesie paleomag
netických epoch. 

Vek a pravdepodobná korelácia andezitov Stredného Slovenska (A. E . M. NAIRN, 
K. KAROLUS, 1965) 

Tab. I. 

Vulk. Fáza Vek Hornina Smer 
magnet. 

>. hlavná fáza kvart. plateaubazalty norm. 
.s alebo 
"" najml . ~ prípravná fáza bazaltoid. andez., 
;.:; tercier andezit. bazalty 

závereč::lá fáza sarmat vi!lrofyr andez. 

III. ryol. fáza sarmat ryo:ity, ryodacity 

III. andezit. fáza sarmat hruboporfyr. amf. -
biot. andezity, reverz. 

•>, 
ii dacity a dacit.oid. 

1 andezity norm. 

Cl) 

II. norm. 
"' andezit. fáza sarmat pyroxenické andez. .o 
~ (intruz. fáza) vrchný (granodior. di01ity) 

torton reverz. 

II. ryol. fáza stred. ryolity, ryodadty, 
torton dacity 

I . andezit. fáza spodný amfibol. - pyrox. 
torton andez. čiast. autornet . 

I. ryol. fáza burdigal ryolity, ryodacity 

Na jednoduchý charakter N AIRN'OVEJ sukcésnej schémy paleomagnetických 
epoch poukazujú aj výsledky P. PAGACA (1966, 1959), ktorý urobil paleomag
netické štúdium neovulkanitov v okolí Kremnice, pričom pri geologickej inteľ
pretácii použil rozdelenie a vekové zaradenie týchto hornín podľa F. FIALU 
(1962, in P. PAGAč 1966, 1969). P. PAGAč pre obdobie výlevov hornín II. 
andezitickej až záverečnej andezitickej fázy (v zmysle M. KUTHANA, 1963) 
vymedzil až 6 paleomagnetických epoch, kým, ako už bolo vyššie uvedené (tab. 
I), A. E. M. NAIRN vyčlenil pre toto obdobie len tri epochy. 

Pre spoľahlivejšie určenie sukcesie paleomagnetických zón neovulkanických 
hornín v okolí Banskej Štiavnice, rozhodli sme sa použiť jadrá niektorých 
vrtov odvŕtaných v poslednej dobe v skúmanej oblasti. Nakoľko v niektorých 
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prípadoch išlo o staršie vrty, bez orientácie jadra, s neistou polohou jadra aj 
v zvislom smere (pre nedostatočnú pozornosť vrtnej osádky), bolo potrebné 
zvoliť vhodnú metodiku, ktorá by umožnila použiť tento materiál k určeniu 

polarity pôvodnej magnetizácie skúmaných hornín. K tomuto účelu sme vy
užili viskóznu magnetizáciu Jrv · (VRM). Použitá m etodika dovolila určiť pola
ritu pôvodnej magnetizácie na vrtných jadrách, bez ohľadu na to, či ich 
poloha vzhľadom k zvislému smeru zostala pôvodná, alebo pri ukladaní vrt
ného jadra bola otočená o 180°. 

P ri zmagnet izovaní vzorky v konštantnom magnetickom poli táto získa 
určitú hodnotu magnetizácie. Táto hodnota však bude závisieť nielen od inten
zity pôsobiaceho magnetického poľa, ale aj od času , po ktorý toto pole na 
vzorku pôsobilo. Čím dlhšia doba pôsobenia poľa, tým väčšiu hodnotu rema
nentnej magnetizácie bude vzorka vykazovať po vypnutí poľa . Podobne aj 
remanentná magnetizácia vzorky nezostane stála, ale postupne sa bude zmen
šovať. Takéto samovoľné magnetizovanie a demagnetizovaníe s časom, ktoré 
je vlastné všetkým ferromagnetikám a vykazujú ju aj všetky horni.ny, sa na
zýva magnetickou viskozitou a remanentná magnetizácia vzniknutá po dlmcj 
dobe, viskóznou remanentnou magnetizáciou J rv (VRM). 

Magnetická viskozita sa najvýraznejšie prejavuje v počiatočnej časti magne
tizačnej krivky, t. j. v malých magnetizujúcich poliach, kde sa proces magneti
zácie prejavuje v posuve hraníc medzi doménami. Proces posuvu hraníc ne
prestane prebiehať ani po zrušení magnetizujúceho poľa a to pre fluktuáciu 
energie tepelného pohybu. 

Proces viskózn<:>j magnetizácie závisí t iež od teploty ; so zvýšovaním teploty 
je táto intenzívnejšia. Za mieru magnetickej viskozity feromagnetik 
berie sa tzv. relaxačná doba, čo je doba, za k torú sa ukončí proces viskóznej 
magnetizácie. Relaxačná doba viskóznej magnetizácie nebola zatiaľ určená pre 
žiadnu horninu nakoľko proces rastu viskóznej magnetizácie hornín zaberá 
obyčajne dlhšiu dobu a zachytenie ukončenia tohoto procesu v laboratórnych 
podmienkach Sét zatiaľ ukázalo nemožným (A. N. CHRAMOV, E. L. šOLPO, 
1967). 

Pri štúdiu viskóznej magnetizácie v laboratórnych podmienkach dostávam~ 
len parciálnu. nie totálnu vi$kóznu magnetizáciu. Získan·é výsledky sa potom 
cxtrapolujú v mierke geologického času. 

Laboratórnymi meraniami vykonanými viacerými autormi zistila sa lineárna 
závislosť hodnoty (J,u)' I• na lg t. Tento vzťah môžeme vyjadriť vzorcom (A. N. 
CHRAMOV, E. L. šOLPO, 1967) : 

(JrJ)' I, - (Jr0)'1• = S lg t 

kde Jro je magnetizácia vzorky pri to= 1 [min]. 

S je koeficient magnetickej viskozity. 
Koeficient m agnetickej viskozity S je úmerný tangensu uhlu priamky 

(Jrv) J/2 v závislosti na lg t. Veľkosť koeficientu S závisí od rozmerov zŕn a tiež 
od m agnetickej prerlhistórie vzorky (V. A. 2ILAJEVA, 1965) . 

Na základe výsledkov m agnetizacie vzoriek magnetitu a bazaltu v labora
tóriu za dobu 10" min (70 clní), (E. L. ŠOLPO, V. S. PEČNIKOV, 1965) môžeme 
odhadnúť , že v zemskom magnetickom poli m agnetit získal viskóznu magneti
záciu 5-7.10- 2 CGSM, bazalt 10- 3 CGSM. Po extropolovaní daných hodnôt pre 

277 



t = 10 11•5 min. (približná doba od poslednej inverzie zemského magnetického 
poľa, asi 0,5 mr), dostaneme pre bazalty J,v = 0,15 Jnr'• 

Viskózna magnetizácia vykazuje určité charakteristické vlastnosti , na zá
klade ktorých sa môže odlíšiť od ostatných druhov magnetizácie. V porovnaní 
s terrnoremanentnou (TRM) a parciálnou terrnorernanentnou (PTRM), alebo 
chemickou (CRM) , ako aj sedímentárnou magnetizáciou (DRlV!) , vykazuje po
merne mal.í magnet:ckú stabilitu v striedavom magnetickom polí. 

Pôvodná viskózna magnetizácia (VRM) vzorky sa buď sčíta s pôvodnou ter
moremanentnou magnetizáciou (TRM), získanou v normálnom magnetickom 
poli, alebo v prípade pôvodnej termoremanentnej magnetizácie (TRM) získanej 
v reverznom magnetickom poli, pôsobí proti nej. Nakoľko sa vsak viskózna 
a termoremanentná magnetizácia líšia svojou magnetickou stabilitou v strieda
vom magnetickom poli, v slabom demagnetizujúcom poli do 10•)- 150 Oe sa 
viskózna magnetizácia zruší ako magneticky mäkšia. V prípade pôvodnej nor
málnej termoremanentnej magnetizácie hodnota výslednej magnetizácie klesne>, 
v prípade reverznej pôvodnej terrnoremanentnej magnetizácie spočiatku 

vzrastie a až potom začne klesať. 
Demagnetizácia vzoriek v troch smeroch, ako sa bežne vykonáva, nedala sa 

v našom prípade použiť. Skúmané vrtné jadrá vykazovali totiž dva druhy 
viskóznej magnetizácie, a to pôvodnú, získanú v pôvodnej polohe horniny od 
poslednej inverzie zemského magnetického poľa (pod uhlom a::;i 30° od osi 
vrtu smerom k severu) a viskóznu magnetizáciu, ktorú vrtné jadrá získali pri 
svojom uložení v horizontálnej polohe v dobe svojho uskladnenia. Nakoľko pre 
určenie smeru pôvodnej termoremanentnej magnetizácie sa využíva pôvodná 
viskózna magnetiz4cia, ktorej časť sa počas uskladnenia zachovala, vykonávala 
sa demagnetizácia vrtných jadier v striedavom magnetickom poli len v smere 
osi jadra, čím sa dcmagnetizovala hlavne zložka pôvodnej viskóznej magneti
zácie v smere osi jadra a v menšej miere viskózna magnetizácia, približne kol
má na os jadra, získaná pri skladovaní. Určenie polarity sa tak robilo z kriviek 
získaných pri takejto „parr:iálnej demagnetizácii"; ak demagnetizačná krivka 
klesala, bolo jadro normálne zmagnetizované, ak najprv stúpla a až potom 
poklesla, reverzne zmagnetizovaná. 

Meranie jadier prebiehalo tak, že v nulovom magnetickom poli sa zmerali 
všetky tri zložky, potom pri striedavom magnetickom poli 25, 50, 100 Oe sa 
zdemagnetizovala zložka spadajúca do osi vrtného jadra a pri 200 O~ urobilo sa 
magnetické čistenie vo všetkých troch smeroch pre vypočítanie inklinácie I 
vektora J. 

Ako sa však pri meraní na jadrách vrtu JF-1 (Jalná) zistilo, neexistujú len 
uvedené dva základné typy „parciálnych demagnetizačných" kriviek, určujú
cich vzájomnú súhlasnosť alebo nesúhlasnosť orientácie pôvodnej TRM a VRM, 
ale pre existenciu sekundárnej remanentnej magnetizácie (pravdepodobne 
PTRM, alebo CR!vI, vzniklé pri pôsobení hydrotermálnych roztokov) , ktorá 
môže byť tiež súhlasne alebo nesúhlasne orientovaná s pôvodnou TRM, môže
me dostať trochu zložitejšie krivky. 

K zisteniu polarity remanentnej magnetizácie hornín vo vrte JF-1 (Jalná), 
hlbokého 758 m , bolo m etódou „parciálnej demagnetizácie" premerané 158 
jadier, t. j. v priemere jedno jadro asi na 5 m. Hustota odobraných vzoriek 
bola však väčšia v tenších polohách, odpovedajúcich jednej paleomagnetickej 
zóne, v polohách pyroklastík menšia (obr. 1). 
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Vo vrte JF-1 (Jalná) boli v spodnej časti zachytené staršie pyroxenické 
andezity a pyroklastika 11. andezitickej fázy, nad nimi amfibol-biotitické ande
zity III. andezitíckej fázy a vo vrchnej časti mladšie pyroxenické andezity IV . 
.tndezitickej fázy. 

Staršie pyroxeni<:ké andezity vyskytujú sa v hlbke 522 m až do konca vrtu, 
t. j. do 758 m, s jednou polohou amfibol-biotitického andezitu v hlbke 575,0 až 
591 ,0 m. V spodnej časti vrtu od 67'0,0 do 758,0 m je lávová brekcia a aglo
merát, kde magnetizácia jadier je rôzne orientovaná. V úseku 650,0 až 670,0 m 
vyskytuje sa pyroxenický andezit reverzne zmagnetizovaný a od 522,0 do 
650,0 m normálne zmagnetizovaný s dvoma tenkými polohami reverzne zmag
netizovanými a to v intervaloch 610,0 až 615,0 m a 627,0 až 635,0 m a potom 
s vyššie spomenutou polohou amfibol-biotitického andezitu, normálne zmagne
tizovaného. Uvedené dve tenké reverzne zmagnetizované pohyby pravdepo
dobne vykazujú sekundárnu magnetizáciu, ktorá mohla vzniknúť pri pôsobení 
hydrotermálnych roztokov. 

Amfibol-biotitický andezit III. andezitickej fázy a jeho pyroklastiká sa vy
skytujú v intervale 150,0 až 522,0 m. Poloha amfibol-biotitického · andezitu 
v hlbke 513,0 až 522,0 m, ležiaca na normálne zmagnetizovaných starších pyro
xenických andezitoch, je reverzne zmagnetizovaná a pravdepodobne časove od
povedá výlevom tiež reverzne zmagnetizovaných amfibol-pyroxenických ande
zitov, vyskytujúcich sa juhovýhodnejšie, ktoré podľa geologickej pozície patria 
k najmladším horninám II. andezitickej fázy. Brekciovitá láva a aglomerát 
v hlbke 412,0 až 513,0 m vykazuje rôzne orientovanú magnetiz3.ciu. Nad nimi 
ležiaca poloha amfibol-biotitického andezitu v hlbke 334,7 m až 374,1 m je 
reverzne zmagnetizovaná. Najvrchnejšia časť pevných amfibol-biotitických 
andezitov a brekciovitej lávy v h1bke 150,0 až 334,7 m je už normálne zmag
netizovaná. 

U mladších pyroxenických andezitov patriacich k IV. andezitickej fáze sa 
zistili tri paleomagnetické zóny a to v hlbke 83,5 m až 150,0 m reverzná, le
žiaca na normálne zmagnetizovaných amfibol-biotitických andezitoch, potom 
v hlbke 37,0 až 83,5 m normálne a nad touto zase reverzne zmagnetizované 
mladšie pyroxenické andezity. 

Na základe výsledkov merania remanentnej magnetizácie jadier z vrt11 
JF-1 po ich „parciálnej demagnetizácii", ako aj výsledkov merania vektora 
prirodzenej remanentnej magnetizácie J n vzoriek hornín z okolia vrtu, odobra
ných za účelom ich korelácie a tiež na základe výsledkov paleomagnetického 
štúdia P. PAGACA (1966, 1969), ktorý v okolí Kremnice zistil normilne zmag
netizované pyroxenické andezity, ktoré patria k jedným z najstarších hornín 
II. andezitickej iázy (tzv. Pp andezity v zmysle P. FIALU - P. P AGAC, 1966, 
ku ktorým zaraďuje tiež pyroxenické andezity na lokalite Klinger a tiež ande
zity z okolia Teplej), ktoré však vrtom JF-1 neboli zachytené, predpokladám 
pre obdobie II. až IV. andezitickej fázy až desať paleomagnetických epoch. 

Predpokladaná schéma sukcesie paleomagnetických epoch je uvedená v ta
buľke II. Tu pre porovnanie sú uvedené tiež sukcesné schémy A. E. M. NAIR
NA (1966, A. E. NAIRN, K. KAROLUS, 1965) a P. PAGÁCA (1969). 

Pomerne veľký počet paleomagnetických zón v uvedenej schéme neodporuje 
doterajším poznatkom, týkajúcich sa dlžky trvania rovnovážneho stavu (nor
málneho, alebo reverzného) zemského magnetického poľa. Rovnovážny stav 
trval v priemere 500 tisíc rokov, samotná inverzia okolo 10 tisíc rokov. Podľa 
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Schéma sukcesie paleomagnet. epoch subsekv. vulk. stredného Slovenska podia 
A . E. M. NAIRNA (1966), P . PAGACA (1969) a V. PAŠTEKU 

Tab. II. 
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E. IRVINGA (1967) k inverzii zemského magnetického pofa dochádzalo v inter

valoch 200 tisíc (kr) až 1,5 milióna rokov (mr). 

Paleomagnetickým štúdiom, doplneným geochronologickými meraniami, boli 

zatiaľ najlepšie spracované horniny od O do 4 mr starP. Pôvodne tu, na zá

klade merania smeru vektora pri rodzenej remanentneJ magnetizácie, boli vy

medzené štyri paleomagnelické epochy (E. C. BULLARD, 1968) a to: normálna 

epocha Brunhesova (0-0,7 mr) , reverzná Matuyam ova (07,-2,5 mr) , normálna 

Gausova (2,5-3,3 m r) a reverzná Gilbertova (3,3-4,0 mr). Na základe merania 

jadier vrtov u:-obených na morskom dne sa zistilo, že v Matuyamovej reverz

nej epoche existujú ešte dve kratšie normálne periody a to J aramillo (asi 0,9-

0,95 mr) a Olduva i (asi J ,86- 2,0 mr) a v Gausovej normálnej epoche kratšia 

reverzná perioda Mammuth (asi 3,05-3,1 mr). Zo vzoriek z povrchu sa zistilo 

niekoľko takých krátkych period, trvajúcich 100 až 200 kr. Tak napr. 11a 

Islande sa zistil lávový p!'úd, n ormálne magnetizovaný, ktorý by vekove 

(1 6 mr) mohol odpovedať periode Gilsa. Normáln~ magnetizova ný prúd bol 

zistený aj na ostrove Nunivak a reverzne magnetizovaná láva Haiwaiian, 

o veku 2,8 mr. k torá môže odpovedať periode Katna . 

Ak uvažuj eme trvanie subsekventného vulkanizmu od II. do IV. andezitickej 

fázy na strednom Slovern;ku v období vrchného tortonu až sarmatu a berieme 

do úvahy výsledky merania absolútneho veku hornín K-Ar metódou (V. KO

NEČNÝ, G. P. BAGDASARJAN, D. VASS, 1969), podľa ktorých čas vývoja 

vulkanického aparátu v oblasti Štiavnického pohoria sa pohybuje od 17,5 = 
0,5 mr do 13,5 ± 0.5 mr, s predpokladom posunutia spodnej hranice smerom 

dole, dá sa pripustiť aj t akýto pomerne veľký počet paleomagn~ti~kých epoch . 

Pre porovnanie sa odobrali orientované vzorky z niektorých lokalít, na 

ktorých sa určil absolútny vek (V. KONECNY, G. P . BAGDASARJAN, D. 

VASS, 1969). U normálne magnetizovaných andezitov II. andezitickej fázy 

z lokality Tanád bol zistený absolútny vek 17,0 ± 0,5 mr, z lokality Paradais 

16,5 ± 1,4 mr. Tieto andezity po.tria pravdepodobne do najspodnejšej normál

nej paleomagnetickej epoch y (N 11-2 ) . Amfibol-biotitický andezit z lokality 

Drieňova , a bsolútny vek 16,0 -:: 1 mr, je normálne magnetizovaný, ale zatiaľ je 

ťažko určiť , či patrí k staršej , alebo mladšej normálnej epoche III. andezitickej 

fázy. U tufov pyroxenického andezitu s biotitom z Bieleho Kameňa (pravde

podobne III. antlezitická fáza), ktoré sú normálne magnetizovan ', bol zist ený 

absolútny vek 15 ± 0,5 mr. 

Reverzná magnetizácia hornín, až na malé výnimky spontánnej reverznej 

magnetizácie. vzniká pri ich zmagnetovaní v reverznom m agnetickom p oli. 

Reverzná spontánna magnetizácia môže vzniknúť hlavne vtedy, ak sú v hor

nine prítomné dva. alebo viac ferromagnetických minerálov o rôznej Curieho 

teplote. J edným z možných prípadov takéhoto vzniku spontánnej obrátenej 

magnetizácie je magnetizácia magnetitu, ktorý vznikne pri rozpade pevného 

roztoku titanomagnetitu a m agnetitu, pričom vypadajúci magnetit sa zmagne

ti zuje v demagnetizačnom poli pevného roztoku. B. V. GUSEV (1962, in A. A. 

LOGACEV, 1962) u vzorky vulkanickej horniny, obsahujúcu jednu ferromag

netickú zložku s Curie!io teplotou 300-400 °C, druhú okolo 600 °C, ktorú ohrial 

do 800 °C, zistil. že vzorka po 10 -30 dr.och zmenila smer magnetizácie o 180°. 

Pre overenie, či u premerávaných jadier vrtu JF-1 n ejde o magnetizáciu po

dobného typu, bolo okolo 40 % z premeraných jadier (vo vrtnom profile 

označené x) vypálené pri 800 •c a po 30 a potom ôO dňoch bola prekontrolu-
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vaná ich polarita. Táto ani pri prvej, ani pri druhej kontrole sa nezmenila. 
Okrem jadier z vrtu JF-1 (Jalná) boli metódou „parciálnej demagnetizácie" 

premerané jadrá z vrtu KU-1 (Počúvadlo). Výsledky týchto meraní nie sú také 
jednoznačné, ako u vrtu JF-1, nakoľko vo vrchnej časti prevláda pyroklastický 
materiál, kde určenie polarity nie je vždy spoľahlivé a v spodnej časti sa na
chádzajú pyroxenické andezity, značne propylitizované. Výraznejšie sa pre
javila len poloha normálne zmagnetizovaných mladších pyroxenických ande
zitov IV. andezitickej fázy a nižšie uložené reverzne zmagnetizované pemzy 
a pemzové tufy amfi bnl-biotitického andezitu. 

Vyššie uvedené výsledky merania polarity jadier vrtu JF-1 (Jalná) v zásade 
neodporujú ani poznatkom z paleomagnetického štúdia hornín z povrchových 
odkryvov, nakoľko u každého typu horniny vyskytujú sa normálne i reverzne 
magnetizované horniny. Potvrdiť, ze tu nejde len o jednoduchú dvojepochovú 
schému pre každý typ horniny (fázu). vyžaduje vykonať paleomagnetické štú
dium vzoriek odobraných pozdlž vhodne volených profilov. 

Overenie paleomagnetických zón u starších ako aj u mladších pyroxenických 
andezitov nenarazí na také ťažkosti ako u amfibol-biotitických and~zitov, hoci 
aj pri korelácii starších andezitov je potrebné prihliadať na tektoniku skúma
nej oblasti. 

K overeniu aspoň níektorých dielčich problémov, ktoré sa vyskytli v sú
vislosti s predloženou schémou sukcesie paleomagnetických zón, založenej n a 
výsledkoch merania jadier z vrtu JF-1, urobil sa podrobnejší odber orientova
ných vzoriek v blízkom i ďalšom okolí tohoto vrtu. Na níektorých ťažšie prí
stupných miestach urobil sa odber len čiastočne orientovaných vzoriek pre 
zistenie ich polarity. Výsledky merania vzoriek po ích magnetickom čistení 
v striedavom magnetickom poli sú uvedené na mapách polarity jednotlivých 
typov andezitov. Určitý obraz o geologickej stavbe oblasti stredoslovenských 
neovulkanitov poskytuje nám aj plošné rozloženie polarity hornín rôzneho typu 
a to starších pyroxenických, amfibol-biotitických a mladších pyroxenických 
andezitov subsekventnéhc vulkanizmu. čo vidieť na mapách polarít jednotli
vých typov. Tieto mapy boli skonštruované na základe výsledkov paleomagne
tického štúdia. urobeného A. E. M. NAIRNOM (1966) , P. PAGACOM (1966, 
1969), L. DUBLANOM (1967), V. GAJDOŠOM (1967), O. ORLICKÝM (S. ĎU
RATNY, O. FUSAN, M. KUTHAN, L. ZBORIL, 1967) a autorom. 

Zaradeníe odobraných vzoriek do jednotlivých fáz bolo urobené hlavne na 
základe „Geologickej mapy neovulkanitov Hronského Inovc:3. a štiavnického 
pohoria" M 1 :100 OOO, zostavenej J. FORGACOM a K. KAROLUSOM, s použi
tím podkladov A. BRLAYA, J. BURIANA, F. FORGACA, K. KAROLUSA, V. 
KONECNÉHO J. KOVAČIKA, M. KUTHANA a L. ROZLOŽNÍKA. V niekto
rých prípadoch na zaradenie jednotlivých hornín existujú rozdielne názory. 

Na mape polarity starších pyroxenických andezitov oblasti Banskej Štiavnice 
(obr. 2) vidíme výrazné pásmo reverzné a potom oblasť normálne zmagneti
zovaných andezitov. Reverzne zmagnetizované staršie pyroxenkké andezity sa 
vyskytujú v údolí Hrona, od Hronského Beňadiku až po Ladonier. Východne 
a severovýchodne v okolí štiavnických Baní, Banskej Štiavnice, Teplej a potom 
v okolí Hronskej Dúbravy a ďalej, Žibritova a Prenčova , vyskytujú sa staršie 
pyroxenické andezity normálne magnetizované. Reverzne magnetizované ande
zity pravdepodobne odpovedajú. reverznej zóne (R II- 2) zistenej v spodnc~j 
časti vrtu JF-1 (Jalná). Pri korelácii normálne magnetizovaných andezitov nie 
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Obr. 2. Mapa polarity magnetizácie starších pyroxenických andezitov (II. andezi

tícká fáza) 

je to už tak jednoznačné a je pravdepodobné, že tieto normálne zmagnetizo

vané pyroxenické andezity nespadajú do jednej paleomagnetickej epochy. 

Pyroxenické andezity z okolia štiavnických Bani, Banskej Štiavnice a Teplej, 

nachádzajúce sa nad Rudnianskym chrbátom (S. :OURATNÝ, O. FUSAN, M. 

KUTHAN, L. ZBO:fUL, 1967), tvcriacim podložie neovulkanitov, patria prav

depodobne k spodnej normálnej paleomagnetickej epoche (N 11_2). Normálne 

zmagnetizované staršie pyroxenické andezity od Hronskej Dúbravy, ďalej 

Zibritova a Prenčova patria asi k mladšej normálnej paleomagnetickej epoche 

(Nu_1 ), ktorej existencia bola zistená vrtom JF-1 (Jalná), nachádzajúcom sa 

v blízkosti Hronskej Dúbravy. Tento predpoklad bude potrebné overiť a prí

padne nájsť možnosť, na základe niektorých magnetických parametrov, ich 

navzájom odlišovať. 

Amfibol-pyroxenické andezity, ktoré podľa geologickej pozície patria k naj

mladším horninám II. andezitickej fázy, boli autorom zatiaľ zistené ako re

verzne magnetizované a tie pravdepodobne už patria do reverznej epochy 

(R11_1, totožné s R111-J, ktorá, ako bolo vyššie uvedené, pravdepodobne spadá 

do doby prelinania výlevov amfibol-pyroxenických andezitov a andezitov amfi

bol-biotitických. O ORLICKÝ (S. :OURATNÝ, O. FUSAN, M. KUTHAN, L. 
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ZBO:1:tIL, 1967) uvádza aj niektoré normálne magnetizované amfibol-pyroxe
nické andezity (od Rychnavského rybníka), ktoré by potom boli pravd~podobne 
staršie a patrili by do spodnejšej paleomagnetickej epochy (N u _ 1 ). 

Väčší problém je spojený s overením pa.leomagnetických zňn u amfibol-bioti
tického andezitu {patriaceho k III. andezitickej fáze), nakoľko vo vrte JF-1 
boli zachytené dve reverzné a dve normálne zóny. Priradiť amfibol-biotitické 
andezity k spodnej, &lebo vrchnej reverznej, alebo normálnej zóne je zatiaľ 
ťažké a bude si to vyfadovať detailnejšie paleomagnetické štúdia. 

Na mape polarity amfibol-biotitických andezitov (obr. 3) vidíme tiež url:ité 
pásma, alebo oblasti normálne a reverzne m agnetizovaných amfibol-biotitic
kých andezitov. Pásmo normálne zmagnetizovaných amfibol-biotitických ande
zitov bolo zistené západne od Močiara a východne od Banskej Štiavnice, ale 
je celkom možné, že patria do dvoch rozdielnych paleomagnetických zón a to 
západne od Močiara , nadchádzajúce sa v pokračovaní Rudnianskeho chrbta budú 
staršie (paleomagnetická ep.:>cha N11_ 2) , východne od Ban3kej Štiavnice k mlad
šej normálnej zóne (Nui- 1 ) . 

Reverzne magnetizované amfibol-biotitické andezity vyskytujúce sa v okolí 
Rudna, ďalej Banskej Štiavnice a Močiara je tiež ťažko zaradiť do jednej paleo-
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Obr. 3. Mapa polarity magnetizácie amfibol-biotitických andezitov (III. andezi
tická fáza) 
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magnetickej epochy. Je však zaujímavé, že kým vo vrte JF-1 ležiacom severne 
od Močiara bola vo vrchnej časti zachytená pomerne mocná poloha normálne 
magnetizovaných amfibol-biotitických andezitov, v oblasti Teplá-Močiar boli 
zistené len reverzne magnetizované. Je možné, že normálne magnetfzované boli 
pri dvíhaní sa Rudnianskeho chrbta oddenudované. Zistili sa vš~k aj oblasti, 
kde sa blízko seba vyskytujú normálne a reverzne magnetizované amfibol-bio
titické andezity (napr. južne od Kozelníka, východne od Banskej Belej, v Rich
navskej dcline a severne od obce Počúvadlo) kde by detailnejší odber orien
tovaných vzoriek mohol pomôcť pre ich začleňovanie. 

U mladších. pyroxenických andezitov (obr. 4) zistili sa tiež oblasti jednej, 
alebo druhej polarity ako je tomu pri starších pyroxenických, alebo amfibol
biotitických andezitoch. Nakoľko, na základe merania jadier vrtu .JF-1, existujú 
dve reverzné zóny a jedna normálna, je u reverzne zmagnetizovaných ťažko 
určiť, či sú mladšie, alebo staršie ako normálne magnetizované mlaďie 

andezity. 
Meraním na orientovaných vzorkách v okolí vrtu JF-1 (Jalná) zistili sa juho

východne od neho normálne namagnetované, severozápadnP reverzne namagne
tované mladšie pyroxenické andezity, ktoré sa nachádzajú priblizne v polohe 

M=1:'Kl0000 
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Obr. 4. Mapa polari ty magnetizácie mladších pyroxenických andezitov (VI. andezi
tická fáza) 
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spodných reverzne né'magnetizovaných andezitov. Normálne namagnetizované, 
ktoré sa zistili juhozápadne od vrtu, sú potom pravdepodobne staršie. Reverzne 
zmagnetizované mladšie andezity pri Bzenici a tiež pri Lukavici (typ „Mäsiar
ka" a typ ,.Kašivár". podľa L. ROZL0 2N1KA a kolekt., 1967) ťažko zaradiť do 
spodnej (RJ\ •_9, alebo vrchnej (R,v_1) reverznej paleomagnetickej zóny mlad
ších pyroxenických andezitov. Vo vrte KU-1, pri obci Počúvadlo sa zistili vo 
vrchnej časti normálne namagnetizované mladšie pyroxenir:ké andezity. 
K týmto pravdepodobne patria aj pyroxenické andezity na Sitne, Malom 
Sitne a Bielom Kameni, ktoré sú tiež normálne magnetizované. Mladšie pyro
xenické andE>zity reverzne magnetizované, ktoré sú pra•rdepodobne mladšie 
ako normálne magnetizované. vyskytujú sa v oblasti Dekýšského potoka 
a Bohuníc. 

Záver 

Výsledky mE>rania smeru vektora prirodzenej remanentnej magnetizácie J n 
jadier z vrtu JF-1 (Jalná) , ako aj orientovaných vzoriek odobraných v bližšom 
i ďalšom okolí vrtu. dávajú možnosť vytvoriť presnejšiu schému ;;ukcesie pa
leomagneti ckých epoch neovulkanitov stredného Slovenska, ako bola vytvorená 
A. E. M. NAIRNOM. A. E. M. NAIRN (1966, A. E. M. NAIRN, K. KAROLUS, 
1965) na základe výsledkov meraní orientovaných vzoriek z povrchových od
kryvcv zistil u starších pyroxenickvch. ako aj amfib0l-biotitických a nde
zitov normálnu aj reverznú magnetizáciu. Na tomto základe vytvoril jedno
duchú schému, v ktorej vymedzil jednu normálnu epochu, zahrňujúcu mlad3i•~ 
andezity II. andezitickej fázy a staršie andezity III. andezitickej fázy a označil 
túto epochu ako štiavnicko-kremnická epocha (A. E. M. NAIRN, 1966). Staršie 
andezity II. and~zitickej fázy zaradil do spodnej reverznej epochy a mladšie 
andezity III. andezitickej fázy, včítane andezitov tzv. záverečnej fázy (IV. ande
zitická fáza sa eštE> neuvažovala) , ako aj hornín IU. ryolitickej fázy, do 
vrchnej reverznej epochy (tab. I. P . PAGÁČ: 1966, 1969) pre toto obdobie 
vulkanizmu , na základe orientovaných vzoriek z povrchových odkryv,,v 
z okolia Kremnice. vymedzil šesť paleomagnetických zón a to štyri pre obdobi e 
výlevov starších pyroxenických andezitov, jednu normálnu približne pre amfi
bol-biotitické andezity a časť mladších pyroxenických andezitov a jednu re
verznú pre ml adšie pyroxenické andezity (tab . II) . 

Autor na základe vý5ledkov merania polarity jadier z vrtu JF-1 (Jalná) 
pomocou ním navrhnutej metódy .. parciálnej demagnetizácie" a výsledkov 
merania orientovaných vzoriek z povrchových odkryvov. s prihliadnutím na 
výsledky paleomagnetického štúdia P. PAGAč:A (1969) z okolia Kremnice, 
vymedzuje v oblasti Banskej Štiavnic až desať paleomägP.etických epoch 
(tab. II), pričom ti':!to pre staršie i mladšie pyroxeoické andezity sú čiastočne 
overené na po•rrc-hu, pre amfihol-biotitické andezity kde sa zistili dve rezervné 
a dve normálne paJpomagnetické epochy, bude ešte potrebné vykonať koreláciu 
hornín na povrchu. 

Potrebné bude tiež porovnať výsledky paleomagnetického štúdia so ziste
nými absolútnymi vekmi niektorých hornín. Na základe výsledkov merania 
absolútneho veku K-Ar metódou (V. KONEČ:NÝ, G. P. BAGDASARJAN, D. 
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V ASS, 1969), vývoj vulkanického aparátu v oblasti Štiavnického pohoria sa 

pohybuje od 17,5 ± 0,5 mr do 13,5 ± 0,5 rnr. 

U starších pyroxenických andezitov (II. andezitická fáza) predpokladajú sa 

štyri paleomagnetické epochy. Najspodnejšia normálna, . nebola zachytená 

vrtom JF-1, ale bola zistená P. PAGACOM (1969). Pritom horniny, ktoré sa do 

nej zaraďujú, vyskytujú sa nad tzv. Rudnianskym chrbtom, tvoriacim podložie 

neovulkanitov. prebiehajúcim západne od Banskej Štiavnice. :Oalej nasleduje 

reverzná zóna, ktorej horniny sa vyskytujú v údolí Hrona. od Hronského Beňa

dika po Ladomer. Potom nasleduje normálne paleomagnetická zóna, do ktorej 

pravdepodobne patria pyroxenické andezity od Hronskej Dúbravy, ďalej Ba

ďana a Prenčova. Nad nimi ležiace amfibol-pyroxenické andezity sú reverzne 

magnetizované. 
U amfibol-biotitického andezitu bola vo vrte JF-1 v najspodnejšej časti 

zistená reverzne zmagnehzovaná poloha, ktorá zdá sa, že spadá do paleomag

netickej epochy, v ktorej došlo k výlevom amfibol-pyroxenických andezitov. 

Jedna normálne zmagnetizovaná poloha amfibol-biotitického andezitu nachádza 

sa aj v podložných, taktiež normálne zmagnetizovaných pyroxenických ande

zitoch (vo vrte JF-1). To hy mohlo nasvedčovať určitému prelínaniu starších. 

pyroxenických a amfibol-biotitických andezitov v blízkosti ich rozhrania, pľí

padne ide o intrúziu. Potom nasleduje smerom hore normálna, ďalej reverzná 

a ďalšia normálna zóna amfibol-biotitických andezitov. 

U amfibol-biotitických andezitov v okolí Banskej Štiavnice exi3tuje nie

koľko oblastí s normálnou magnetizáciou (záp. od Močiara, vých. od Banskej 

Štiavnice), ďalej oblasti s reverznou magnetizáciou (južne od Močiara) a potom 

oblasti so striedavou magnetizáciou (severne od obe?. Počúvadlo a ďalšie). 

Korelácia a zara<lenie jednotlivých lokalít amfibol-biotitických andezitov do 

jednotlivých paleomagnetických zón bude vyžadovať ich detailnejšie paleomag

m,tické štúdium. 

A. E. M. NAIRN (1966, A. E. M. NAIRN, K. KAROLUS, 1965), vychádzajúc 

zo sukcésnej schémy vulkanitov stredného Slovenska podľa M. KUTHAN.'\. 

(1963), zaradil mladšie pyroxenické andezity (tzv. záverečnej fázy subsekvent

ného vulkanizmu) podľa polarity k vrchnej reverznej paleomagnetickej epoche 

(tab. I). Podľa merania polarity jadier vrtu JF-1 pri mladších pyroxenických 

andezitoch, ktoré boli zaradené do IV. andezitickej fázy (J. FORGAč, K. KA

ROLUS, E. KAROLUSOVA, V. KONECN2', M. KUTHAN, 1968), sa zistili dve 

reverzne paleomagnetické epochy a medzi nimi jedna epocha normálna. Exis

tencia reverzne i normálne zmagnetizovaných mladších pyroxenických andezitov 

sa zistila práve tak v blízkom, ako aj · v širšom okolí vrtu JF-1. P ritom v ~a

motnej blízkosti vrtu je badať tiež určité plošné rozložení~ podľa polarity. Tak 

napr. v Močiarskej doline sa zistili reverzne magnetizované andezity, ktoré je 

možné priradiť k spodnej reverznej paleomagnetickej zóne, východnejšie od 

nej , hlavne v údolí Bystrého potoka normálne magnetizované. Vo vrte KU-1 

(Počúvadlo) boli vo vrchnej časti vrtu zistené normálne zmagnetizované 

mladšie pyroxenické andezity, ku ktorým pravdepodobne patria andezity zo 

Sitna, Malého Sitna a Bieleho Kameňa. Reverzne magnetizované andezity sú 

južne od Dekýša a severne od Bohuníc. 

Doterajšie výsledky paleomagnetického štúdia neovulkanitov stredného Slo

venska poukázali na zložitú sukcésnu schému paleomagnetkkých zón, zatiaľ 

síce len predbežnú. Táto môže pomôcť pri korelácii neovulkanických hornín 
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a určovaní ich veku, ako aj pri porovnávaní jednotlivých sukcésnych schém 
neovulkanitov, vypracovaných M. KUTHANOM (1963), L. ROZLOZNl)KOM 
(1967), F. FL'\LOM (1962, in. P. PAGAC, 1966), a J. FORGACOM, K. KARO
LUSOM, E. KAROLUSOVOU, V. KONECNÝM, M. KUTHANOM (1968) . 

Aby sa dosiahli presnejšie výsledky bude treba využiť jadrá z ďalších vrtoy, 
prípadne u nových vykonávať magnetickú karotáž (meranie Z zložky, nielen 
magnetickej susceptibility) a urobiť detailne paleomagnetické štúdium na vzor
kách odobraných z vhodne zvolených profilov. Samotné paleomagnetické štú
dium , s ohľadom na pomerne zložitú sekcésnu schému paleomagnetických zón, 
malo by mať dve etapy V prvej by sa vykonal odber len čiastočn~ orientova
ných vzoriek (len s označením vrchu vzorky), to by mohli robiť aj geológovia 
pri svojej mapovacej prác.i, a ich zmeranie po magnetickom čistení. V druhej 
etape by sa vykonal odber úplne orientovaných vzoriek, ale len z lokalít, 
o ktorých je známe, že príslušná hornina patrí do tej istej paleomagnetickcj 
epochy, čo sa zi stí v prvej etape paleomagnetického štúdia. U týchto vzoriek 
zistený smer vektora remanentnej magnetizácie bude slúžiť k výpočtu paleo
magnetických pólov a k určeniu veku príslušnej horniny. Hlavnou úlohou 
paleomagnetického štúdia bude odlíšenie pyroxenických andezitov II. a IV. 
andezitickej fázy, čo sa nedá urobiť petrograficky ani chemicky. 

Doručené : 30. 9. 19/l!?. 
Lektoroval : Ing. Pavel Pag::í :, CSc 

Katedra užitnej geofyziky PFUK 
Bratislava 
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The Results of Palaeomagnet-ic Study in Central-Slovakian Neovolcanites of 

Subsequent Volcanism around Banská Stiavnica 

VILIAM PAŠTEKA 

Résumé 

Ten palaeomagnetic stages (Tab. II), were detcrmined by the author on the l>asis 

of the results of measurements concerning polarity of cores from t he bore-hole JF-1 

(Jalná) by m ea ns of the author·s m eth od of „parcial demagnetiza t ion-' and th e 

results of measurements o:{ oriente-d samples from surf:cial exposurcs, with respect 

to the results of palaeomagnetic study of P . Pagáč (l 969) around K remnica. 'ľhe 

results concerning older and younger pyroxene andesit2s were partly supported by 

surficial investigation. 
In amphibole - b iotite andesites two reverse and two norma! palaeomagnetic 

stages were found, it, ís, however, still necessary to correlate the rocks from th e 

bore-hole with the surficial rocks. 

In oldcr pyroxene andesites (oí the IInd andesite phase) four palaeomagnctic 

stages were found ; it, is, however, still necessary to currelate the rocks from the 

but found by P . Pa~áč (1969), the rocks included in this stage, occured above the 

so-called Rudno ridge forming a neovolcanite substratum, extend ing westwards of 

Banská Štiavnica. Farther is a reverse zone icluäing the roc:<-s in the Hron r . 

valley, from Hronský Beňadik up to Ladomer ; this is followed by a n nrmal palaco

magnetic wne including perhaps pyroxene andesites from Hronská D'.'.:brava, P ren

čov and Baďan. Amphibole-pyroxene andesites resting above the former, are re

verse magnetized. 

In amphibole-biotite andesite in the bore-hole JF-1 , in t he Jowermost part there 

is a I everse magnetiz~d layer belonging perhaps to palaeomagneLic stage "Nith 

effusions of amphibole-pyroxene andesites in this area. 

Near Banská Štiavnica, amphibole-biotite andesites show a certain pla nar dist:-i

bution, indicated by their polarity. In the region o-f Banská Štiavn.ca - Močiar -

J alná there are reverse-magnetized ampnibole-biotite andesites, norrnally magneti

zed in the east and west, normally and reversc•magnetizcd northwards of the 

village Počúvadlo. 

A. E. M. Nairn (1966, A. Ľ. M. Nairn, K. Karolus, 1905), bas·ng on the succession 

scheme of Central-Slova.{ ian volcanites according to M . Kulhan (1 %3) referred 

younger pyroxene andesites (ot tlie so-cal!ed final phase of subsequent volcanism) 

to upper reverse palaeomar:netic stage (Tab. 1), according to their polari ty. 



According to polarity of the bore-hole JF-1 cores measured, in younger pyroxene andesites referred to the IVth andesite phase (J. Forgáé, K. Karolus, E. Karolusová, V. Konečný, M. !<:uthan, 1968). two reverse palaeomagnetic stages including one normal stage w re found. Reverse and normally magnetized younger pyroxene andesites were found in closer and wider vicinity of the bore-hole JF-1, certain planar distribution according to polarity being alw present next to the bore-hole. To get more accurate results, a detailed palaeomagnetic study of samples from favourable profiles will be necessary. The palaeomagnetic study with respect to rather complicated succession scheme of palaeomagnetic zones, should have two stages. In the first one, partly oriented samples (with marked sample surface), in the second - completely oriented samples should be taken from localíties with the respective rocks belonging to the same palaeomagnetic stage - as found in the first stage of palaeomagnetic study. 
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Stratifikácia vulkanických hornín v oblasti vnútorných kotlín 
centrálnych západných Karpát 

MIROSLAV PULEC 

Ab stract 

L' auteur présente le processus de la désagrégation des andésites fraiches et des 

a'ndésites pyritiferes atteintes de chloritisation. Ce processus est analysé au point 

de vue du chimisme des roches et au point de vue de la dépendancet réciproque 

des macroéléments et microélémenis en considération spéci.ale des changements 

pétrographiques - mir.éralogiques au cours du processus de la désagrégation. 

Úvod 

V posledných rokoch široký kolektív pracovníkov z GúDš v spolupráci 

s Prírodovedeckou fakultou v Bratislave, skúmal žiarsku, zvolensko-slatinskú 

a banskobystrickú kotlinu. Tieto kotliny sa nachádzajú v oblasti stredosloven

ských vulkanitov. Vulkanická činnosť silno ovply·mila charakter sedimentov 

v uvedených kotlinách. Podrobným štúdiom bolo možné, jednak na~klade 

paleoniologických kritérií a jednak na základe celkového geologického vývoja 

vnútorných kotlín. stratiflkovať prejavy vulkanízmu v tejto oblasti. 

Lanzerdorfská séria 

1. Prvé prejavy vuJkanizmu vo zvolensko-slatinskej kotline boli zistené vo 

vrchnej časti lanzerdorfskej série (spodný tortón). Začiatok vulkanickej čin

nosti sa v sedimentoch prejavuje prítomnosťou 2-3 cm mocných gradačne 

zvrstvených andezitových tufov. Tieto tufy boli do panvy transportované 

eolicky, pravdepodobne zo vzdialenejších vulkanických centier. Začiatok vul

kanickej .aktivity Javoria sa v sedimentoch zvolensko-slatinskej kotliny od

razil pribúdaním vuLl<anického materiálu, ktorý sa neskôr stáva dominujúcou 

zložkou. V oblasti Zvolena (vrt PK-1) sa vyskytujú iba pyroklastické horniny. 

V oblasti severne od Pstruše (vrt P-7) , medzi pyroklastickými horninami sa 

vyskytujú aj polohy andE-zitových lávových prúdov. Mocnosť a početnosť 

andezitových lávových prúdov sa zväčšuje južným smerom od Pstruše (vrt 

P-6) smerom od centrálnej časti Javoria, kde pre toto obdobie pr""dpokladáme 

centrum vulkanickej aktivity. Vulkanické horniny sú intenzívne premenené. 

Lávové prúdy ako aj fragmenty v pyroklastických horninách sú tvorené 

porfyrickým amfibolickým andezitom. 

Devínska séria (resp. sarmat) 

2. Za najstaršie prejavy vulkanizmu v nasledujúcej etape považujeme vý

skyt ryolitov a ich tufov v podloží žiarskej kotliny. Nadložný komplex sedí-

292 



mentov žiarskP.j kotliny kladieme do vrchnej časti devínskej sene (vrchný 
tortón) až do spodného sarmatu a preto predpokladáme, -že ryolity a ich tufy 
vznikli v spodnej časti devínskej série. 

Vo výplni zvolensko-slatinskej kotliny sa nevyskytujú kyslé vulkanické 
horniny. Tu sú známe iba produkty andezitového vulkanizmu. V západnej 
časti kotliny sa vyskytujú iba pyroklastické horniny. Vo východnej časti 
kotliny od severu k juhu prihúdajú lávové prúdy, t. j. smerom do centrálnej 
časti Javoria a tu opäť obdobne, ako v I. etape, predpokladáme centrum 
vulkanickej činnosti. Vulkanické horniny sú intenzívne premenené. Lávové 
prúdy a úlomky z aglomerátov sú tvorené augit-hyperslenickým, a hyper::;te
nickým andezitom. 
Podľa stratigrafického začlenenia nadJožných redeponátov do spodného 

sarmatu usudzujeme, že v tejto etape produkty andezitového vulkanizmu vo 
zvolensko-slatinskej kotline vznikli vo vrchnej časti devinskej série. 

Spodný sa"!lat 

3. Prejavy na]sedujúceho vulkanizmu acidného andezitového a dacitového 
typu vo zvolensko-slatinskej kotline sa zistili len v okolí Zvolena (vrt PK-1). 
Vulkanické produkty sú charakterizované zvýšovaním acidity. Najprv vznikajú 
tufy hyperstenicko-biotitického dacitu, potom sedimentujú tufy hyperstenicko
biotitického andezitu s amfibolom. V najvyššej časti prechádzajú do tufov 
biotiticko-hyperstenického andezitu. Fragmenty, ktcré sa vyskytujú v tufoch 
v spodnej časti, sú tvorené biotiticko-amfibolickým dacitom , v strednej časti 

kyslým andezitom a vo vrchnej časti amfibol-biotitickým andezitom s hy
persténom. Dacitové a andezitové tufy vznikajú v spodnom sarmate. 

Vulkanizmus v žiarskej kotline v tomto období je charakterizovaný kyslými 
produktami. Je to komplex ryolitových tufov a tufitov, ktoré boli zistené vo 
výplni kotliny \'O vrtoch P -20 a Kríž-1. Vulkanická činnosť mala pulzačný 

charakter. Medzi ryolitmi a r yolitovými tufmi, t. j . v prestávkach vulkanickej 
činnosti, sedimentujú íly pieskovce a zlepence. R yolitové tufy 5Ú buď m álo 
premenené alebo nepremenené. Boli len slabo postihnuté karbonatizáciou. 
Ryolitové tufy vznikli v spodnom sarmate, pred vzmkom vulkanického kom
plexu pohoria Vtáčnik. 

Vrchný sarmat - pliocén 

Vo vnútorných kotlinách, ako a j v širšej oblasti, boli zistené najmJadšie 
prejavy subsekventného vulkanizmu v období vrchný sarmat až pliocén. 

V tomto období dochádza k vývoju vulkanického komplexu pohoria Vtáčnik 
a v oblasti vnútorných kotlín k väčším paleogeografickým zmenám. V oblasti 
banskobystricko-zvolensko-slatinskej sa sedimentačný priestor presúva k se
veru a v banskobystrickej kotline vznikajú sedimenty badínskej série. V spod
nej časti badínskej série sa nenachádzajú nijaké prejavy synsedimentárneho 
vulkanizmu. Vo vyššej časti badínskej série sa vyskytujú andezitové tufy 
a tufity. Podľa asociácie ťažkých minerálov usudzujeme, že panva bola obklo-
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Schématická korelačná tabu!ka 

vek žiarská kotlina jastrabská panva banskobystrická zvolensko-slatinská 
ľ.ubietová kotlina kotlina 

andezity 

plionén v celku 
ryolity a ryoli.tové aglomeráty 
tufy andezito;vé 

tufy 

vrchný sarmat- andezitové tufy andezitové tufy 
panón a tufity a tufity 

spodný sarmat 
ryolitové tufy dacitové 
n tufity a a·nde:zitové tufy 

dcvínská éria 
ryolity andezity, aglomerá-
a ryolitové tufy ty a andezitové tufy 

lanzerdorfská andezity, aglomerá-
éria ty a andezitové tufy 



pená vulkanogennými. kyslými eruptívami a metamorfovanými hor
ninami. Okrem prínosu vulkanického materiálu zo znosových oblastí vo vrch
nej časti badínskej série prevláda autochtonný vulkanický materiál, ktorý 
bol do panvy transportovaný eolicky. Podľa percentuálneho zastúpenia vul
kanogenných minerálov v autochtonných tufoch vymedzuj eme tri horizonty, 
ktoré sú v priamej závislosti na synsedimentárnom vulkanizme. Spodný bio
titicko-hyperstenický, stredný amfibol hyperstenický a vrchný hypersten-am
fibolický horizont , a augitom. 

Badínsku sériu. na základe paleotologických kritérií, kladieme do vrchného 
sarmatu až panónu, čo fixuje prejavy andezitového vulkanizmu do tohoto 
obdobia. 

V širšej oblasti žiarskej kotliny, v období vrchný sarmat až panón, sa ne
vytvára jednotná sedimentačná panva, ale v závislosti na vulkanickej činnosti 
vznikajú intravulkanické panvičky . Jednou z nich, ktorá bola bližšie skúmaná, 
je jastrabská panvička. Je vyplnená vulkianogenno-detritickým materiálom. 
Vulkanogénnu zložku zastupujú pyrox enické a biotiticko-pyroxenické auto
chtonné tufy. Sedimentárnu nevulkanickú zložku tvoria pieskovce, íly, uhoľ
né íly a polohy uhlia. V nadloží tohoto komplexu vystupujú ryolíty, resp. 
ryodacity a ich t ufy. Ich superpozícia je jasná z vrtov JK-6 a JK-7 (J. KRU
PÁR 1958). Keďže ryolity a ryolitové tufy ležia v nadloží sedimentov jastrab
skej panvičky, ktoré patria vrchnému sarmatu až panónu, musíme pripustiť 
existenciu pliocenného kyslého vulkanizmu v tejto oblasti. 

Významným horizontom pre stratifikovanie najmladších prejavov subsek
ventného vulkanízmu je pohronská štrková formácia v banskobystrickej kot
line, ktorá leží na badínskej sérii a predpokla dáme, že patrí pontu. V oblastí 
Ľubietovej , v nadloží pohronskej štrkovej formácie, sa vyskytujú a ndezitové 
vulkanické horniny. Ide teda o vulkanické preja vy k oncom pliocénu v ko
nečnej fáze subsekventného vulkanizmu. 

Pohron<:ká štrková formácia , ktorá sa nachádza takmer v celej oblasti stre
doslovensk ých vulkani tov, ako aj výskum intravulkaníckých ctepre3ií iste v bu
dúcností významne prispeje pri stratifikácii prejavov subsekventného vulka 
nizmu. 

Doručené: 30. 9. 1969 
Lektoroval : dr. Vlastimi l Konečný 
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Stratification of Vdlcanic Rocks in Inner Basins of Central-West Carpathians. 

MIROSLAV PULEC 

Résumé 

The stratification of volcanic rocks in inner basins of Central-West Carpathians 
was carried out on the basis of palaeontological criter;i and the general geolog;cal 
development of inner basins. 

The earliest effects of volcanism were found in Zvolen-Slatina depression in the 
upper part of Lanzendorfer series (Lower Tortonian). In that period only products 
of andesite volcanism were known. The centre of volcanic activity was in the 
centra! part of Javorie Mts. Andesites and fragment.<, in pyroclastic rocks are 
formed by porphyric amphibole andesites. 

In the next stage, products of volcanic activity are known in Ziar and Zvolen
Slatina depressicms. In Ziar depression, below sedi.mentary fílling there are rhyolites 
and rhyolite tuffs, which might have arisen in the upper part of Devin series 
(Upper Tortonian) and Lower Sarmatian. In Zvolen-Slatina depression there are 
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only products of andesite volcanism, characterized by augite-hypersthene and hy

persthene andesites. The centre of volcanic activity was again in the central part 

of Javorje Mts. The volcanic products originated in the upper part of Devin series. 

In Lower Sarmatian in Zvolen-Slatina depression acid-andesite and dacite types 

of volcanism were active. In 2iar depression in Lower Sarmatian rhyolite tuffs were 

found. 
The youngest activ1'ty of subsequent volcanism was found in Banská Bystrica 

basin. The activity corresponds to biotite-hypersthene. amphibole-hypersthene and 

hypersthene-amphibole tuffs including augite (Upper Sarmatian-Pannonian). In the 

overlier of the so-called Pohronie gravel formation (Pannonian-Pontian), andesites 

and agglomerates occur around Ľubietová . In addition to ar.desite volca11ism activi,yt 

in the overlier of Jastrabie intravolcanic basin, Pliocene acid volcanism activity 

was found . 
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MINERALIA SLOV ACA ROC. 1., (1969), č. 3.-4. 

Otázky ekonomickej efektívnosti geologického prieskumu 
rudných surovín v stredoslovenských neovulkanitoch 

IVAN CILL!K 

La situation économique compliquée, ťuUJisation contemporaine peu effcctive des matieres découvertes dans les roches néovolcaníqueg situées en Slovaquie centrale et les résultats peu efficaces de la prospection géologique o.rit pmvoqué une analyse embarassée de ťutilité éc<Jnomique de la prospection de minerai dans cetle région . Les minerais les plus effectifs sont: minerais ďantimoine, minerai ďargent et ďor de Hodruša et de Banská štiavnrlca, minerais hydrométasomatiques ct minerais de cuivre de la formation polymétallique. La prospection géologique est orientée vers les m.inerais lesquels promettent les réserves potentielles suffis:rntes. On attend que pendant les anP..ées 1970-1980, la prospection géologique vérifie 1f3 OOO kt de réserves en prédominance dans la catégorie ~ et D. Les réserves potentielles de la catégorie C1 et O! devraient atteindre la valeur de 4,5 mill iards Kčs et les frais de prospection géologique (7 °1
0 de la valeur totale, sans les frais de travaux míniers initiaux). 

Dobývanie rudných surovín v oblasti stredoslovenských neovulkanitov je 
známe odpradávna. Avšak prakticky už od roku 1868 (L. ROZL02NíK 19ô7) 
je jeho ekonomická únosnosť otázna. To sa prejavovalo v kolísaní kapacity 
dobývania, prípadne v krátkodobej ťažbe niektorých rudných surovín. 

I v terajšom období ťažba rudných surovín v oblasti je v depresnom štádiu. 
Dobývanie zlata v Kremnici sa likviduje, striebronosných rúd v Hodruši sa 
skončilo v päťdesiatych rokoch XX. storočia, rumelky po krátkom oživení už 
v XIX. storočí. So značnou stratou oproti teraz platným limitným nákladom 
sa z komplexných Pb-Zn-Cu (Au-Ag) rúd vyrábajú farebné kovy v Banskej 
Štiavnici. Podstatne ekonomicky efektívnejšia je výroba medi v Hodruši. 

Doterajšie geologicko-prieskumné práce nepriniesli podstatné zlepšenie to
hoto stavu. Okrem pozitívnych výsledkov pri h1bkovom prieskume rudných 
žil v Banskej Štiavnici, geologický prieskum okrajových revírov (Banky, Rud
no, Brehy), zhodnotenie bansk ých prác na zlatostri.eborných žilách dolno
hodrušského závodu, overovanie kvali ty zlatonosnej rudy n a Šturci v Krem
nici, antimonu v Kremnici, rozsia hly geologický prieskum skarnových rúd 
magnetovca. nepriniesli očakávané výsledky. Doterajší geologický prieskum 
rumelky neujasnil perspektívy priemyselného typu jej ložísk v oblasti. Preto 
efektívnosť geologického prieskumu rúd v stredoslovenských neovulkanitoch 
sa hodnotí značne odlišne (S. POLAK 1964, F. MRAKAVA 1967). 

Ekonomicky neefektívna ťažba drahých a farebných kovov, zavinená pre
važne nízkou koncentráciou a kapacitou dobývania, je pri~inou veľmi opatr
ného pohľadu aj na veľmi pekné výsledky geologického výskumu a ťažobného 
prieskumu hydrometasomatických polymetalických rúd a hlbokých častí rud
ných žíl v banskoštiavnickom rudnom revíre. Stav nezlepšuje ani neujasnenie 
otázky výstavby huty Imperial Smelting P rocess, celoštatneho významu, na 
spracovanie komplexných oloveno-zinkových koncentrátov (J. MENCL 1969) , 
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s čím su v1s1 zvysenie k apacity d obývan ia preskú maných polymetalických rúd 

v Banskej Štiavnici. Okrem toho úsilie riešiť rad vážnych ekon omických 

otázok pomocou štruktu rálnej p restavby československého p r iem yslu ved ie 

k sprísneniu postupu pri uvoľňovaní finančných prostriedkov do oblasti ťaž

kého priemyslu, kde obdobne ako v iných odvetviach hospodárstva, nadobú

dajú prevahu požiad avky na rýchlu návratnosť in vestícií a vysok ú ziskovosť 

podnikania . 
V tejto situácii. pri výber e objektov geologického prieskumu rozhodu je nie

len stav geologickej p reskúmanosti, pripravenosti a perspektívnosti určitých 

metalogenetických jednotiek ale aj požiadavka ekonomickej efek tívnosti p red

poklad a ného dobýva n ia jednotlivých nerastných su rovín , geologick o-priesk um

ných d ruhov rúd v n ašom p rí pade. P od týmito druhmi rúd si p redstavu jeme 

určité dostatočné typické a v yhranené geologicko-geochemické a zároveň tech

nicko- ekonomické typy rudných surovín v ľubovoľnej metalogenetickej pro

vincii. Ich tech nicko-ekonomická charakteristika v štádiu zostavovania kon

cepcie, alebo projek tov ich geologického prieskumu sa m ôže opierať buď 

o prognózne geologicko-prieskumné materiály, buď o štatistické spracovanie 

údajov dobývania týchto typov vo väčšom rozsahu, prípadne o vhodne apli

kovateľnú analégiu. 

Výber ekonomicky najefektívnejších geologicko-prieskurnnj·ch druhov 
rúd v stredoslovenských neovulkanitoch 

P re celú oblasť stredoslovensk ~ch neovulkanitov sú typické urč ité sku piny 

ložísk n erastn ých su rovín s charakteristickou asociáciou minerálov a so <,po

ločnými znakmi geologického postaven ia, ktoré sa dávajú do genetickej sú

vislosti s jednotlivými fázami a fáciam i vulkanickej činnosti (M. BČIHMER -

J . ŠTOHL 1968) a nazývaj ú sa paragenetickými formáciami. Tieto formácie 

sú v niek torých prípad och príliš široké a zahrňujú niekoľko tech nicko-eko

nomick ých druhov rúd. P reto len ich detailnejšie rozdelen ie na podtypy 

môže byť podkla dom pre ekonomický prístup k výberu najefektívnejších geo

logicko-prieskumných druhov rúd. 

Výber ekon om icky najefek tívnejších geologicko-priesk umných druhov rúd 

sa opiera o potenciálnu hodnotu jednotlivých paragenetických formácií rúd. 

P otenciálna hodnota určitej formácie je vyjadrenie celospoločenskej hodnoty 

užitkového obsahu jednej tony zásob (ťažby) tejto formácie rúd, :-ealizovateľ

ného v predaji , vyjadrenej v platných cenách , alebo limitných nákladoch. 

V našom prípade vychádzame z kvality jednotlivých formácií rúd, určenej 

výpočtom zásob, alebo štatisticky z dlhoročnej ťažby , ukazateTov znečistenia 

p ri dobývaní a výťažnosti pri úprave, zistených v prieskume, pri ťažbe , alebo 

odvoden ých pomocou analogie. Hodnotové vyjadrenie kvality rúd sa opiera 

o limitné náklady, navrhnutá centráln ymi orgánmi štátu pre dobývanie rúd 

na obdobie l 970-1980. Tieto sú kvôli zohľadneniu príslušného podiel u od

pisov investícií diferencované pre ložiská nové (nižšie limitné náklady) a pre 

ložiská v ťažbe (vyššie l imitné náklady), čím sa vytvára určitfl relácia so 

svetovými cenami v budú cnosti. U zlata očakávaný vývoj cien na svetovom 

trhu a zvýšená jeho spotreba vo výrobnej sfére sú dôvodom pre uchovanie 

výšky limitných nákladov platných pre roky 1967-68. Spomínané náklady 
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platia pre farebné kovy v koncentrátoch, pre čierne a drahé kovy pre vý
robu kovu, alebO' rudy (železo). 
Oblasť stredoslovenských neovulkanitov charakterizuje rozdielny stav geo

logickej vyskúmanosti a preskúmanosti i stupeň a rozsah dobývania v mi
nulosti i teraz v jednotlivých jej častiach. Tým vznikajú určité autonomné 
celky, ktoré v niektorých prípadoch predstavujú geologicko-štruktúrn8 a me
talogenetické celky, inokedy ich ohraničenie je čisto geografické: 
štiavnický ostrov s banskoštiavnickým a hodrušským rudným revírom, krem
nický rudný revír, severné a východné svahy Kremnického pohoria, skupiny 
ťudných revírov Nová Baňa. Pukanec, Brehy ; územíe Vtáčnika a Pohronského 
Inovca, stratovulkán J avorie, stratovulkán Poľana a jeho severné okolie. 

Tieto celky sa okrem toho líšia rozdielnou históriou dobývania rúd, kom
pletnosťou archívnych údajov o ňom a zastúpením rôznych formácií rúd na 
ich území. Spoločným znakom pozície všetkých rudných formácií v spome
nutých ct:lkoch sú určité vzťahy medzi geologickou stavbou predovšetkým 
karpatského substrátu nEovulkanitov a priestorovým rozmiestením jednotli
vých rudných formácií (M. BOHMER - J. šTOHL 1968). Uvádzajú sa aj vzťa
hy medzi jednotlivými fázami a fáciami vulkanickej činosti (napr. granodiorit, 
dacit, ryolit) a paragenetickými formáciami rúd. 

K výµôčtu potenciálnej hodnoty jednotlivých paragentických formácií rúd 
potrebujeme si odvodiť predstavu o kvalitatívnej charakteristike týchto for
mácií v stredoslovenských neovulkanitoch, ktoré určili BČH-IMER a ŠTOHL 
(1968). Kvantitatívne údaje o množstve zásob alebo rozsahu dobývania majú 
byť mierou vieryhodnosti údajov o kvalite. 

Formácia infiltračných rúd železa a mangánu hypergenného pôvod'..! je bez 
priemyselného významu. 

Formácia teletermálnych rúd ortuti a arzénu s typickým vývojom na lo
žisku rumelky pri Malachove (I CILLlK 1963) a výskytmi auripigmentu 
a realgáru pri Tajove (M. KUTHAN 1942) je sarmatského až pliocénného 
veku s nejasným vzťahom k „vrcholovým andezitom". Doteraz preskúmané 
zásoby sú nepatrné s priemernou vypočítanou kvalitou z ojedinelých vrtov 
O, 19 O/o Hg. J e známy celý rad výskytov rumelky v Kremnickom pohocí. 

Formácia zlatostrieborných rúd sarmatského veku, miestami úzko priesto
rove spojená s ryolitmi 3. fázy (M. BOHMER 1966) , je najrozšfrenejšou a naj
staršie dobývanou formáciou oblasti. Vzťahy medzi ložiskami tejto formácie 
sú nejasné a preto vydeľujeme čisto konvenčne 3 typy rúd tejto formácie : 

Kremnický typ zlatonosných hydrokvarcitov, priestorove i mineralizačne 
spätý s antimonovými rudami a žilami ryolitov, sprevádzaný rozsiahlou dra
selnou metasomatózou je geologicky podrobne preštudovaný (M. BÔHMER 
1966). Vyznačuje sa značným podielom zlata, viazaného pravdepodobne v elek
tre, ako sa dá usudzovať zo stáleho pomeru medzi Au a Ag obsahmi v ťaže
nej bohatej rude (tab. č. 1). 

Tabuľka č . 1. 

Roky dobývania 1964 1965 1966 1967 19ô8 

Obsah,% Au 1,95 1,11 1,78 2,35 2,01 Ag 1,05 0,61 0,94 1,32 1,12 Pomer Au:Ag 1 :0,54 1 :0,55 1:0,54 1:0,56 1 :0,55 
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Za obdobie 1900-1968 sa z revíru vyťažilo viac ako 1700 kt rudy s prie

mernou produkciou kovov z tony 2 6 g/ t Au a 4,1 gľt Ag. Obsah striebra je 

však v r ude vyšší a pomer Au : Ag kolíše okolo 1 : 4; výťažnosť zlata pri 

úprave je však v období 1964- 1968 okolo 92 O/o a u striebra iba 36- 51 %, 

znečistenie dobývaním okolo 21 O/o. Za obdobie 1900-1968 nemôžeme zistiť 

podstatnejšie výkyvy v kvalite dob ývanej rudy, zdá sa však, že podiel striebra 

postupne klesá, postupne sa dobývajú hlbšie partie ložiska. To vyplýva aj 

z porovnania kvality zásob najvyššej časti ložiska na Šturci a kvality dobý

vanej rudy v rokoch 1964- 1968 z najhlbších partií otvorenej časti ložiska. 

Šturec g 1t Au 2,33 Ag 16,2; ťažba 3,36 9,06. 

Nepatrné preskúmané zásoby antimonových rúd na Václav štôlňach 

v Kremnici poskyt·1jú veľmi orientačné údaje o kvalitz, okol,) 3 % Sb a 0,8 

g/ t Au. 
Hodrušský typ striebrozlatonosných rúd, známy uhličitanovou žilovinou 

a sulfidmi i sulfosoliami striebra, je od predošlého parageneticky značne roz

dielny. Niektorí autori uvažujú dokon ca o hypergenncj akumulácii striebra 

na jeho žilách (F. SLAVIK 1929, F. MRÁKAVA 1967) . Určitú predstavu 

o kvalite rúd tohoto typu si urobíme podľa výsledkov ťažby týchto rúd na 

Schopfer žile v rokoch 1929-1946. Vyťažilo sa 473 kt rndy s k valitou 1,8 gľt 

Au a 208,3 git Ag. Bohatá ruda obsahovala priemerne 59,5 g 't Au ·a až 9740 

g/t Ag ! Pomer obsahov zlata ku striebru priemerne bol 1 : 117 a v bohatej ru

de 1 : 145. Najnižšia kvalita ťaženej rudy bola v roku 1943 s 144,3 g/ t Ag 

a 1,3 g/t Au. 

Banskoštiavnický typ rúd zlatostriebornej formácie je známy z horných 

partií žíl polymetalickej formácie a žíl, dobývaných v minulosti v okrajovýc!:i 

častiach revíru štefultove, Banskej Belej, Bankách (S. P OLAK 1965) a žile 

Grtiner - hlavná. Vyznačuje sa vyšším podielom zlata vo vzťahu k striebru 

i absolútne a veľmi nízkym obsahom medi v porovnaní s polymetalickýrm 

rudami. Obraz o kvalite rúd tohoto typu môžu po3kytnúť ádaje o ťažbe za 

obdobie 1894-1919, 1931-1947 v rozsahu 1200-kt a nevyrúbané zásoby na 

žile Griiner - hlavná, ktoré budeme považovať za predstaviteľa kvality r úd 

tohoto typu (tab. č. 2). 

'ľabufka č. 2. 

Obdobie tažby Kvalita, 0 '0 a g 't Pomer 

Stav záso b k Cu Pb Zn Au Ag Au:Ag 

1894-1919 0,05 1,3 ? 3,29 111 ,75 1:34 

1931-1947 0,09 1,18 2,27 8.2 95 1:11,7 

až 0,07 0,55 0,9fl 2,7~ 2!l,6 1:10,7 

1. 1. 1967 Grilner ? 1,05 2,71 4,73 49,5 1 :10,4 

Zvýšený podiel strieb ra vo vzťahu ku zlatu v ťažbe v období 1894-1919 

súvisí pravdepodobne s určitým obohatením hypergenného pôvodu v hor

ných partiách rudných žíl a selektívnym dobývaním. 

Formácia subvulkanických polymetalických rúd, sarmatského veku, dávaná 

do spojitosti s dac.-itmi (M. BOHMER - J. šTOHL 1968) , sa vyznačuje vý

raznou zonalitou mono- a polyascendentného typu, čo súvisí s určitými odliš

nosťami v kvalitatívnej charakteristike rúd jednotlivých zón a genetických 

typov. Preto rozlíšime klasický typ, hydrometasomatické rudy a rudy „me-
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denej zóny" polymetalickej formácie. Prvé dva t ypy zodpovedaj ú olovenej a zinkov j zóne M. KODttU (1963). 
l{lasický typ môžeme kvalitatívne charakterizovať údajmi o ťažbe polymet alických rúd v Bansk ej Štiavnici od r. 1931, k edy sa vyťažilo viac ako 1000 kt rudy a zásobami t ýchto rúd nad 12. obzor om v banskoštiavnickom rudnom revíre so sta vom k 31. 12. 1968, r edukovan ými v štúdii, Rudných baní n . p. Ba nská Byst r ica (a príl 1969) o efek tívnom vývoji ťažby v tomto revíre z Novej šachty z tit ul 1 zvýšeni a ich kvality (tab . č. 3) . 

Taburka č. 3. 
Obdobie ťažby Kvalita, 010 a g 't Pomer Stav zásob k Cu Pb Z n Au Ag A u :Ag 
1931-1954 0.93 3.5 3,68 0,54 72 1:133 

až 0,39 1.8 l , l !l 0,2 43 1:225 1955- 1964 0,24 1,44 1.3,! 0,18 13,8 1: 77 31. 12. 1968 NAD 12. 
obzorom 448 2,08 3,58 0,5 30 1: 60 

Tieto rudy sa vyznačujú vyss1m podielom medi a rnym pomerom obsah ov zlata a striebra. (viac sa približuj ú hodrušskému typu) , oproti banskoštiavn ickému typu zlatostrieborných rúd. P otenciálna hodnota toh oto typu rúd sa dá určiť podstatne konkrétnejšie využitím údajov spomenutej štúdie Rudných baní. 

Hydrometasomatické rúdy sú lokalizované na prenikoch rudných žíl cez karbonátické poiohy hornín triasu a azda aj paleogénu v tektonicky vhodne pripravených ča&tiach . Podľa výpočtu zásob k 1. 7. 1968 ich priem erná kvalita je 2,19 ° 0 Pb, 3.64 °1

0 Zn. 0.39 ° ,1 Cu a podľa údajov o celom banskoštiavnickom rudnom revíre 0.5 g t Au a 30 g t Ag. Pretože kvalita týchto rúd je veľmi podobná kvalite rudy v roku 1980. uvažova nej v spomenutej štúdii R udných baní (1969) ich potenciálnu hodnot u budeme môcť vyjadriť priamo v očakávaných tržbách na jednu tonu zásob . 
Rudy „medenej 7óny" sú nateraz známe zo žiln ej štruktúry Rozália , dobývanej závodom Rudných baní v Hodruši, a v h1bkovom pokračovaní banskoštiavnických rudných žíl klasického typu. 
Doteraz preskúmané a vyťažené množstvo r udy na žile Roz;ilia má priemernú kvali tu 0.37 /J 'o Pb. 0.57 ° o Zn, 1.41 ° o Cu, 0.18 g t Au a 23 g 1t Ag. Zncči&tenie dobývaním je okolo 30 ° o, výťažnosť medi 93 %, olova a zinku sa počíta 85 íJ 0 a zlata 75 ° 0, striebra 70 % na základe analógie s banskoštiavnickým rudným revírom. 
Rudy ,.medenej zóny" v hlbokých častiach banskoštiavnických žíl môžu približne charakterizovať zásoby, vypočítané pod 12. obzorom so stavom k 31. 12. 1968. i keď zvyšovanie obsahu medi na niektorých žilách (Terézia. Spitaler, Bicber - podložná) je podstatne priaznivejšie a obsahy na týchto žilách sa pohybujú pod l 2. obzorom okolo 1 ° ,,. Rudy .,medenej zóny'· ob<;ahu jú priemerne 1,95 ° 0 Pb. 2,71 °ľo Zn, 0.61 °,o Cu. 0,5 g t Au a 30 ~ t Ag. Počíta sa s 25 ° '0 znečisteným dobývaním a 85 % výťaznostou pri úprave olova, zinku, medi, 75 °,o zlata a 70 % striebra. 
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T~'P a fo ·mácb rúd tech nický dťuh 

(fa '':'á ruda. alPbo zás0hy) 

T 'lcte··málne rudy ortut i, zásoby 

Krcm11ic ·, typ Au-Ag r úd , ťažba 

Rudy antimonu (Kremnica), zásoby 

Ifo,lrušský typ Au-Ag rúd. fa:lba 

Ba--sko~t iavnic',ý typ Au-Ag rúd 
,'lsol.y 

''ycl„om~tnzomalické rudy, zás11by 

las'ck~· typ polľmetalických rúd, 
1 ·c 'p0k!aduná ražba r. 1971 

f'ti y ,mcderej zóny', R odiť a. zásoby 

· dy „m, den j zóny", p 1 12. obzo
l" llJ v Bai:skej Štiavnici , zásoby · 

Rudy .,medenej zóny··, ;;.iJy Bieber , 
:ipitaler, Terézia. zá oby 

Kontaktne-metasom a tické Fe-rudy, 
w zásoby 

c.,., 

Predpokladaná kvali ta , 0,'0 a g/t 
Hg 'Sb Pb Z11 Cu Au A · 

0,19 

2,6 ,1,1 

3 Sb 0,8 

1,8 208,3 

l.05 2,71 ? 4.n 49,5 

2,HJ 3 6-1 0,39 0,5 30 

1 6 2,3 0.2 0,3 2G 

0,37 0,57 1,41 0 18 23 

1,95 2,71 O lll 05, 30 

l. !);i 2,71 1,0 0,5 30 

34 Fe 

Tabuľka č. 4. 

P otenciálna hodnota 
Limitné náklady 

Au :Ag K ' s na ton u pre ložiská 

228 nové 

1 :4 227 39 zl:.i to roky 1967-68 

3-18,55 nové 

1 :117 403,4G nové 

1 :J0,1 412 25 nové 

1 :60 510,26 v ťažbe 

1:87 355,75 v ťažbe 

1 :128 52. ao v ťažbe 

1:60 467,70 v tažbe 

l :tiO 587 50 v fa žbe 

118,30 nové 



Z formácie sekundárnych kvarcitov a exhalačnej síry hornotortonského 
veku, zaraďovanej do druhej andezitovej fázy, je geologicko-prieskumne 
zaujímavá síra. Chýbajú však akékoľvek údaje o kvalite a rozsahu možného 
jej primárneho ložiska. 

Formácia kontaktne-metasomatických rúd magnetovca s mladšou generá
ciou sírnikov farebných kovov a železa, geneticky spájaná so žilnými diferen
ciátmi banatitov (L. ROZLOŽNfK 1966, M. BôHMER - J. STOHL 1968) 
štiavnického ostrova, je reprezentovaná ložiskom Klokoč pri Vyhniach. Cel
kové zásoby formácie na viacerých výskytoch sa odhadujú na 8000 kt pr i 
obsahu 34 % železa a očakávanom znečistení 20 °Io pri dobývaní a 75 % vý
ťažnosti železa pri úprave. 
Vypočítané potenciálne hodnoty jednotlivých typov a formácií rúd oblas ti 

stredoslovenských neovulkanitov sú Vi tabuľke č. 4. 
Podľa te jto tabuľky najefektívnejšími geologicko- pricskumnými druhmi rúd 

sú rudy „medt'nej zóny" polymetalickej, banskoštiavnický a hodrušský typ 
zlatostricbornej a hydrometasomatické rudy polymetalickej formácie. Za ne 
sa radia antimonové rudy K tomu treba pozname!lať , že meď a striebro sú 
najdôležitejšími kovmi elektrotechniky a množstvo zlata, spotrebovaného pre 
priemyselné účely v posledných rokoch rapídne stúpa. 

Obraz o efektívnosti využitia týchto rúd poskytne zrovnanie ich potenciál
nych hodnôt so spomenutou štúdiou Rudných baní (1969) , ktorá podáva obraz 
o ťažbe v zložitých technických podmienkach pri kapacite 300 kt (značná 
hlbka ťažnej šachty) rúd klasického a hydrometasomatického typu, pričom 
hodnota jednej vyťaženej tony rudy v tržbách podľa navrhovaných limitných 
nákladov je 408,21 Kčs. 
Podľa našich terajších znalostí ložiská najefektívnejších geologicko-prie

skumných druhov rúd sú skoncentrované v štiavnickom ostrove. Stupeň po
znania geologickej stavby štiavnického ostrova je najvyšší a tým má výni
močné postavenie pri geologicko-prieskumných úvahách o stredoslovenských 
neovulkani toch. 

Potenciálne zásoby najefektívnejších geologicko-prieskumných druhov 
rúd 

Intenzita vyuZJvania nerastných surovín zásadným spôsobom ovplyvňuje 
jeho ekonomickú efektívnosť. Preto potenciálne zásoby rúd a ich koncentrácia 
v dobývacom priestore sú dôležitým kritériom efektívnosti aj geologického 
prieskumu. Neveľké doteraz preskúmané zásoby rúd antimom1 sú príčinou 
nezáujmu o jeho geologický prieskum v stredoslovenských neovulkanitoch. 

Doterajší geologický výskum a prieskum nepriniesli dostatočné podklady 
pre vyčíslení<' prognóz zásob rúd geologickými metódami nielen v celej 
oblasti , ale ani v štiavnickom ostrove. Musíme sa preto opierať o hrubý 
štatistický odhad. 

Tak obraz o potenciálnej kapacite štiavnického ostrova na rudy drahých 
a farebných kovov si vytvoríme podľa údajov o výrobe týchto kovov v minu
losti (tab. 5). 
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Obdobie, roky 

Do roku 1200 
1200-1300 
1300-1400 
1400-1500 
1500-1600 

Spolu 

Predpokladaná tažba kt Obdobie, roky 

500 
500 

1000 
1000 

1600-1700 
1700-1800 
1800-1894 
1894-1919 
1931-1968 

cca 

Tabu?ka č. 5. 

Predpokladaná tažba 

4 OOO 
10 OOO 
4 500 
1 000,649 
1463 305 

27 OOO 

Údaje sú však neúplné. V posledných dvoch tretinách XVIII. storočia sa 
ročne dobývalo 325 kg zlata a 14 500- 14 750 kg striebra. Dobývali sa však aj 
žily, ktorých priemyselné využitie teraz by bolo otázne. Podľa grafického ma
teriálu dobývanie v minulosti len zriedka presiahlo hlbku 300 od povrchu 
a podľa hlbol:::ých vrtov zrudnenie bezpečne siaha na úroveň -200 m n. m ., 
okolo 1 OOO m od povrchu (obecná hranica technickej dostupnosti dobývania , 
určená geotermickým gradientom oblasti). Z tohoto môžeme uzavrieť, že do
terajšia ťažba rúd v štiavnickom ostrove nemôže presiahnúť 40 °,0 jeho poten
ciálnej kapacity v zásobách rúd drahých a farebných kovov. Fritom si musíme 
uvedomiť , ž e doteraz sa nedobývali rudy hydrometasomaiického typu a ploš
ná produktivita bilančných celkov na hlavných žilách banskoštiavnického rud
ného revíru, ako aj ich hrúbka sa po úklone prakticky nemeni a, hoci údaje 
sú z rôznych výškových úrovní ložiskového pries toru (tab. č. 6) . 

Okrem toho, u väč<áiny hlavných teraz dobývaných žilných struktúr, naras
tanie absahu medi s hlbkou zvyšuje potenciálnu hodnotu rudy. 

úvahu o potenciálnych zásobách rúd v štiavnickom ostrove môžeme podo
prieť aj výsledkami hrubého výpočtu zásob rúd na žilách Terézia. Bieber 
a Špitaler , priestorove zblížených žilných štruktúrach v Banskej Štiavnici. 
Ich dlžka je viac ako 4000 m a plošná produktivit a bilančných celkov oléolo 
40 %. Pri priemernej hrúbke žíl 1,15 m celkové zásoby medzi 12. obzorom 
a úrovňou - 200 m n. m. bez odžilkov a hydrometasomatick~ch typov rúd 
sú 6 210 OOO ton. Je to však iba polovica zo zásob týchto žíl od povrchu 
a hovorí to o relatívne vysokej priestorovej koncentrácii rudnej substancie. 

Záver a očakávaný efekt 

Ekonomicky najefektívnejšími typmi a formáciami rúd stredoslovenských 
vulkanitov sú zlatostrieborné rudy hodrušského a banskoštiavnického typu 
a hydrometasomatické rudy a rudy „medenej zóny" polymetalickej formácie. 
Ekonomi~ká efektívnosť geologického prieskumu na ortuť súvisí s úpravou 
limitných nákladov výroby n~ tento kov. Najväčšie prognózy a vysoká kon
centrácia zásob týchto rúd sú nateraz preukázané v štiavnickom ostrove 
a preto ich prieskum na tomto území je prvoradou úlohou. 

Doručené : 24. 9. 1969 
Lektoroval : Ing. Kravjamký 

20 Minerol lo Slovoco 

Geologický prieskum, n. p., Sp. Nová Ves 
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Tabuľka č. 6. 

Plošná pro- Sväto-
duktivita / 

trojičná 5. obzor 12. obzor 3. hl. 5. hl. 
Zilná štruktúra obsah Cu. % 3, obzor 7. obzor obzor 

Banské ob- úroveň. 415 m 230 m obzor 105 m 
zory n. m. 56 m 

Terézia Produktiv. 43,6 45,5 54,4 38,2 35,5 

Cu 0,38 0,25 0,79 

Spila! ľ f' roduktiv. 27,3 24,5 24,5 . 53,8 44,5 

Cu 0,58 -1,67-

Bieber podlož. Cu 0,14 0,74 1,14 0,91 

Bieb~r hlavná Cu 0,24 0,37 



Zoznam tabuliek 

1. Pomer obsahov zlata a striebra: v bohatej ťaženej rude v Kremnici. 
2. Kvalita rudy banskoštiavnického typu zlatostriebornej formácie. 
3. Kvalita polymetalických rúd v Ban5kej Štiavnici. 
4. Pote'nciálna hodnota typov a formácií rúd v stredoslovenských neovulkanitoch. 
5. Odhad ťažby rúd v štiavnickm ostrove za obdobie pred r. 1200 - 1968 (podla po

žiadavky geologického prieskumu zpra covali J. Michalenko a J. Pastor z Rudných 
baní, n. p., Banská Bystrica). 

6. Hlbkový vývoj plošnej produktivity bilančných celkov a obsahu medi na hlav
ných žilách banskoštiavnického revíru (údaje o obsahu medi zpracovali Rudné 
bane, n . p ., závod Banská Stiavnica). 
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On the Problems of Economic Effectiveness of the Geological Prospection for Ore 
Raw Materials in Central-Slovakian Neovolcanites. 

IVAN CILLlK 

A b s tr a c t. 

The complicated economic situation and non-effective exploitation of ore raw
materials in Central-Slovakian neovolcanites as well as not too promising results 
of the geological prospection caused not quite unambiguous standpoint in judging 
the economic effectiveness of the geological ore prospection in this area, in spite 
of important successes of the geological research. Fi::-st of all, this is connected 
with low capacity of mining and insufficient intensity of the geobgical prospection. 
In such a situation, when for the choice of objects of the geologicai prospection 
not only the state of their geological preparation and perspectiveness are decisive, 
as well as ecanomic effectiveness of mining supposed; the choice of economically 
most effective ore types suitable for the geological prospection in certain metallo
genetic area, is especially important. These types represe.rit the typical and de
finite geological-geochemical and technical-eoonomical types of raw-material -
paragenetic ore formations (M. Bohmer - J . štohl 1968), in this case. These are 
divided into types. The qualirt:ative characteristics of the types and formations 
serves as the basis for a calculation of potential value. The latter indicates the 
dus-value of the a utility of one ton of a marketable ore type of formation. 

The results of the evaluation process of ore types and formations in Central
Slovakian neovolcanites are presentedi in Tab. 4. 

Table 4 shows that most effective ore types are antimony, Hodruša and Banská 
Štiavnica types of Au-Ag and hydrometasomatic ores, ores of the „copper wne" 
of a polymetallic formatÍIOTl. A cri1erion for effectiveness of their exploitation may 
be represented by the cs lculation of economy of mining mixerl cla<isical and hyd
rometasomatic ore types included in a polymetallic formation. According to Ore 
M•nesl (national enterprise, 1969) at 1he annual capaci ty of production 300 k tons, 
the value of mi ned tons of are in sales according._ to the limit exertion suggested 
for the period 1970-1980 will be 408.21 Kčs. 

An adequate capacLty and concentration of rnining is oriented 1;c) ore types with 
sufficient potential supply expected. This may also eťfect the choice of an area 
for economically effective geological prospection. In Central-Slovakian neovolca
nites such conditions are in Štiavnica area, which is one o:1! the geologically best 
explored areas. Potential supply of the area may be statistically determined. 

The output, determined to 27.000 kt of Au-Ag and polymetallic ores may repre
sent about 40 % of potential supply. 
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INFORMACIE MINERALIA SLOV ACA ROC. 1.,( 1969), č . 3.-4. 

Zásoby a dobývanie niektorých surovín vo svete 

Meď 

1. Turecko - istá americká spoločnosť preštudQvala pre Etibanku mož
nosť dobývania ložísk Cak makkaya a Damac pri Murgule. Zásoby ložísk sú 
spolu 30 mil: ton istých a 10 mil. ton možných pri kvalite 1,2 % Cu. Uva
žuje sa s dennou ťažbou 6000-9000 ton, pričom koncentrát bude sa dopra
vovať 25 km dlhým potrubím do prístavu Ropa. 

Mining Journal, 4. 8. 1967 
(Bý) 

2. In d ia - boli objavené 2 nové ložiská medi v štáte Mysor - ložisko Ka
lyadi (10 mil. ton a 0,7 % Cu) a ložisko Ingladhal (l mil. ton ä 2 % Cu). 

Mining Journal, 21. 7. 1967 
(Bý) 

3. š a 1 u m ú n o v e o st rovy - 66-mi vrtmi sa preskúmalo ložisko medi 
na ostrove Bougainwille - ložisko má zásoby 90-200 mil. ton pri strednom 
obsahu 0,63 % Cu a 0,9 g/t Au. 

Mining Journal, 8., 9. 1967 
(Bý) 

4. Peru - pri banskom závode Toquepala sa preskúmalo ložisko Cuajone -
celkove odvŕtané 18 OOO m vrtov. Dobyvateľné zásoby sa odhadujú na 600 mil. 
ton pri obsahu cca 1 % Cu. World Mining, 1967 (Bý) 

5. Poľ s k o - japonská delegácia navštívila ložisko Polkowice, ktorého záso
by sa odhadujú na 150-200 rr..il. ton pri obsahu 2 % Cu. študovali sa mož
nosti spoluúčasti na využití ložiska. 

Mining Journal, 23. 6. 1967 
(Bý) 

6. K a n a d a - zásoby ložiska Oro Denoro (južná oblasť Britskej Kolumbie) 
sa odhadujú na 3,5 mil. ton o obsahu 1,3 % Cu a 18. mil. ton o obsahu 0,8 % 
Cu. Projektovaná kapacita bane včítane úpravne (na 1800 t dennej vsádzky), 
úpravňa sa má započať stavať v roku 1969. Financovanie japonsko-kanadskou 
- spoločnosťou: vývoz koncentrátu do J aponska. 

Mining Journal, 24. 3. 1967 
(Bý) 

7. Sp oj e n é štáty amer i c k é - nikelnato-meďnaté preskúmané ložisko, 
severne od Horného jazera, ktorého základnou horninou je gabro, nazývané 
Duluth. Zásoby sú predpokladané okolo 36 mil. ton pri obsahu 0,30 % Cu 
a 0,19 % Ni. 

Annales des minnes, 9. 1967 
(Bý) 

8. S a u d s k á A r á bi a - spoločnosť riadená prostredníctvom Bureau des 
Recherches géologiques et minieres našla v DJEBEL SAID {cca 240 km od 
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pobrežia Cerveného mora) medené ložisko, ktorého zásoby boli odhadnuté na 

6 mil. ton rudy pri obsahu 1,5 % Cu. 
Annales des minnes, január 1968 

(Bý) 

9. J aponsk o - na ostrove SHIKOKU ložisko HIPOTA má okolo 10 mil. t 

zásob pri obsahu 0,8 % Cu. Predpokladané začatie ťažby: rok 1971. 

Mining J ournal, London - december 1967 
(Bý) 

10. F i 1 i pí ny -- a) na ložisku SIP ALA Y - ostrov NEG ROS - dobýva sa 

povrchove ruda o obsahu 0,8-0,84 % Cu; zásoby ložiska 

cca 55 mil. ton, 

b) ložisko BAGAQAY (Samar) sa dobýva povrchove - zá

soby cca 391 200 t o obsahu 8,46 % Cu a cca 2 560 OOO t 

o obsahu 2,65 % Cu, 
c) nové ložisko Santo Nino, preskúmané vrtmi - typ meď

natých porfýrov má odhadnuté zásoby 22 mil. ton pri 

obsahu 0,55 % Cu. Predpokladaná ťažba 1800 t denne. 

11. India - ložisko Khátri pri Singhane (Rajasthan), odhadnuté zásoby 

92,5 mil. ton pri 1 % Cu. Ložisko bude sa dobývať ban, prácami. Predpokla

daná ročná ťažba cca 2,5 mil. ton. 
World Minning, San Francisko, 10. 19ô7 

(Bý) 

Molybdén 

1. J uh o s 1 á vi a - objavené niekoľko ložísk molybdénu. V južnej Juhoslávii 

v mieste nazývanom MACKATICA pri Surdulici. Jedno ložisko má zásoby 

okolo 25 mil. . ton rudy o obsahu 0,17 % Mo. Zásoby druhých dvoch ložísk sa 

odhadujú na 80 mil ton pri obsahu 0,05-0,08 % Mo. 
Annales des minnes, 12. 1967 

Nikel - kobalt 

1. K a n a d a - pomocou 21 vrtov o celkovej dlžke 1500 m bola preskúmaná 

šošovka serpentinitu Puddy Lake (SZ od Ontaria) mineralizovaná niklom a ko

baltom. Rozmery šošovky: dlžka 4800 m , šírka 1600 m. Zásoby dobývateľné 

povrchovým spôsobom do hlbky 120 m sa odhadujú na 27 mil. ton pri obsahu 

0,1-0,6 % Ni, 0,01-0,06 % Co. 
The N orther Miner, Toronto, 15. 6. 1967 

Ortuť 

1. Turecko - výroba ortuti bola v roku 1965: 85 t. v roku 1966: 118 t. 
Minning Journal , 4. 8. 1967 

(Bý) 

2. špan ie 1 s k o - výroba ortuti v roku 1965: 2567 ton v roku 1966: 2402 

ton. Z toho ložisko Almaden v roku 1966: 1965 t a v roku 1965: 2206 t ortuti. 
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Fosfáty 

1. I zr a e 1 - v púšti Negev ložisko fosfátov Har Masa, má odhadnuté zásoby 
8 mil. ton pri obsahu 26- 28 % P20s. 

Mining Journal, 10. 3. 1967 
(Bý) 

2. A 1 ž í r s k o - neďaleko hraníc s Tunisom pri Bir el Ater (južne od Tebesa) 
je známe ložisko fosfátov DJEBEL ONK. Mocnosť fosfátovej vrstvy je okolo 
30 m. Ložisko vzniklo v treťohorách . Celkové zásoby ložiska cca 500 mil. ton 
rudy. Z toho okolo 90 mil. ton bude sa dobývať povrchove. Ťažba v roku 
1969 má dosiahnuť 900 OOO t. 

Kremence 

Annales des minnes, február 1968 
(Bý) 

1. Austr á 1 ia - 65 km od COOTOWN-u, je známe ložisko kremencov pri 
obsahu 99,5 % Si02. Odhadnuté zásoby na 90 mil. ton. Projektovaná ťažba je 
100 OOO t za rok; export do Japonska. Doterajšia celková ťažba kremitých su
rovín v Austrálii je okolo 300 OOO t. 

World Minning, San Francisko, 10. 1967 
(Bý) 

Zlato - striebro 

1. E q u ad or - neďaleko PILISHUNU (provincia CANAR) bolo objavené 
ložisko zlatonosného kremeňa. Ložisko má odhadnuté zásoby na 30 mil. ton 
pri obsahu 2 g/t Au a 19,3 g/ t Ag, 

Mining Journal, London júl 1967 
(Bý) 

2. K a na d a - ložisko UTICA (neďaleko OSOYOOS, Britská Kolumbia) má 
odhadnuté zásoby strieborných rúd na 668 OOO t p r i obsahu 700 g/t Ag a 1,9 
g/t Au. Ložisko je tvorené sériou žil a žiliek kremeňa s kalcitom, mineralizova
ných rýdzim striebrom, argentitom, galenitom a striebronosným pyritom. Smer 
ložisko je Východ - Západ so sklonom 5-30°. Ložisko sa nachádza v telese 
monzonito syenitu. Denná ťažba 295 ton rudy. 

Annales des minnes, január 1968 
(Bý) 

Olovo - zinok 

Casopis Annales des minnes vo svojom čísle z júna 1968 uverejnil zaujímavý 
prehľad hlavných ložísk olovnato-zinkových dobývaných vo svete i so základ
nými parametrami ťažby, priemernej kvality a ťaženej rúbaniny, sprievod
ných zložiek a hornín. I keď v prehľade chýbajú geologické údaje, predsa po
važujem za nutné prehľad uverejniť pre oboznámenie geologickej verejnosti so 
svetovými geologicko-technickými parametrami ťažených ložísk dnes vo svete 
v porovnaní s ložiskami u nás doma. 

Annales des mines, júl 1968 
(Bý) 
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Iné 
Denná Mine- obsah obsah užit- Obsah 

Ložisko 
tažba rál Pbv Cuv kové vru- Spriev. 
rudy Pb Zn rude rude zlož- de horniny 

v tonách v% v% kyv v% 
rude 

29. ATACOCHA (PERU) 1 OOO galenit 7,6 5,1 Ag 200 g/t sfalerit 

30. HUARON (PERU) 1500 
galenit 3,5 4,4 Cu 3,0 
sfalerit Ag 200 g/t 

galenit 
cerusit 

1,7- dese-
31. ZELLIDJA (MAROKO) 4 OOO sfalerit 4-9 dolonúty 

smith- 2,5 loisit 

sonit 

32. TOUISSIT (MAROKO) 2 700 detto 2,8 6,0 dolomity 

33. AOULI (MAROKO) 1400 
galenit 

5,6 
bridlice 

cerusit kremeň 

45 0 10 

34. MIBLADEN 1200 
galenit -1,5 - - ďolomity 

(MAROKO) sfalerit 55 °1
0 

-
-6,0 

35. TSUMEB galenit 
(AFRIKA 1800 sfalerit ]4,5 2,9 Cu 6,8 dolonúty 
JUHOZAPADNA) cerusit 1 

36. BERG AUKAS galenit 
(AFRIKA 500 sfalerit dolonúty 
JUHOZAPADNA cerusit 

Cu 
cha!-

37. KIPUSHI (KONGO) 3 600 sfalerit - 11 
kopy- 9,1 dolomit. 
rit, vápence 
bor-
nit 

galenit vápenec 
38. TINAGH (ÍRSKO) 2 OOO sfalerit 8 8 - -

cerusit baryt 

39. LARGENTI11:RE 1 70-0 detto 3,8 0,8- Ag 5~ g/t arkózy 
(FRANCÚZSKO) 1,1 

galenit 
40. MEZICE sfalerit 

3,6 2,5 - dolomit. 
(JUGOSLA VIA) smith- - vápence 

sonit 

41. MONTEPONI 4 OOO 
dolonút. 

(TALIANSKO) vápence 

42. SALAFOSSA 
galenit 

(TALIANSKO) 1600 sfalerit 0,87 6,4 - - dolomit 
cerusít 
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A. SIRNIKOV~ RUDY 

Iné 
Denná Míne- obsah obsah užit- Obsat 
tažba Pbv Znv kové vru- Spríev. Ložisko rudy rá l rude rude zlož- de horniny 

v tonách Pb Zn v o,o v % kyv v% 
1ude 

BíO, 
In, 

galenit Cd, 
SnO2 kre-1. SULLIVAN (Kanada) 12 OOO mar- 4,9 5,6 Sb, 0,5 mence matit pyr-

hotín 
SnO2 

2. FLINFLON (Kanada) 6 OOO galenit 
0,2 32 Cu = 2,2 

sfalerit /1.g = 28 g,'t 

3. MATAGAMI (Kanada) 3 850 sfalerit 11,7 Cu = 0,7 karbon. - Ag = 37 g 't kremen. 
--

4. BRUNSWICK No 12 
4 500 galenit 

4 ,0 9,5 Cu = 0,3 
(Kanada) sfalerit Ag= 8fi g 't 

5. BRUNSWICK ~ · -F galenit 
2,5 6,3 Cu = 0,44 

(Kanada) sfalerit Ag = 63 g/ t 

galenit Cu = 1.1 baryt 
6. BUCHANS (Kanada) 1 250 sfalerit 7,5 13,4 Ag = 132 g t kremeň 

1 
kalcit 

-- ·--
7. JEFFERSON CITY 1350 sfalerit 4,7 - vápenec 

(USA) - - dolomit 

8. MASCOT (USA) 5 ooc sfalerit - 3,0 - - vápenec 
dolomit 

9. VIBURNUM (USA) 7 OOO galenit 3,7 1 Cu stopy dolomit sfalerit 
---

10. INDIAN CREEK (USA) 2 400 galenit 2,7 0,22 - dolomit. 
sfalerit - vápence 

strie-
bro-

kremeň 
11. BUNKE=t HILL 1 300 galenit 

7.1 4,0 nos- Ag karbo-
KELLOG (USA) sfalerit ný 125 g/t nát-y 

tetra-
edrit 

galenit Cu= 0.7 
12. IDARADO (USA) 1 800 2,8 3,5 Au = 1,5 g/t kremeň sfalerit Ag = 60 g/ t 

13. EAGLE-GILMAN 
galeni t Cu, 

1200 mar- 1,5 11 Au, dolomit (USA) matit Ag 
- - - _..__ 

14. NORTH BROKEN 2 400 galenit 15,2 l 12,6 Ag 250 g/ t žula HILL (AUSTRÁLIA) sfalerit 
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Iné 
Denná J>.IJine- obsah obsah užit- Obsah 
ťažba Pbv Znv kové vru- Spriev. 

L ožisko rudy rál rude rude zlož- de horniny 
v tonách Pb Zn V O/o v o:o kyv v% 

rude 

15. BROKEN HILL 1 680 galenit 11,8 10,3 Ag 193 g/ t žula 
SOUTH (AUSTRÁLIA) sfalerit 

16. ZINE CORPORATION 4 300 galenit 13,7 10,3 Ag 96 g/ t žula 
(AUSTRÁLIA) sfalerit 

17. NEW BROKEN HILL 3 500 
galenit 13,0 12,1 Ag 109 g/t žula 

(AUSTRÁLIA) sfalerit 

l 8. MONNT ISA 5 400 galenit 8,1 6,5 
Ag- 155 g 't bridlice 

(AUSTRÁLIA) sfalerit Cu 

galenit 
Ag 202 g/t serecit. 19. READ ROSEBERY 1 OOO 5,6 19.1 Au 2.9 g/t vápence (AUSTRALIA) sfalerit Cu 0,5 

galenit Cu 1,36 
20. HANAOKA 1100 0,27 1 54 Ag 22 g it tufy 

(JAPONSKO) sfalerit pyrit 2410 

galenit 
Cu 2,75 

21. KOSAKA (JAPONSKO) 1500 1,20 3.50 Ag 80 g 1t tufy 
sfalerit pyrit 18,0 

galenit 
Cu 1,86 

22. SHAKANAI 300 2,88 9,27 pyrit 8,9 tufy 
(JAPONSKO) sfalerit Ag 300 g /t 

23. KIROVOGRADSKIJ sfalerit 
Cu kremen. 5 OOO - - pyrit (SSSR) 

24. STREDNEURALSK 
1 sfalerit 1,52 Cu 1-1,5 kremen. 20 OOO - pyrit 80,0 (SSSR) 

B. SIRNIKOVt A KYSLIKATe RUDY 

I 

galenit dolomity 
25. NAICA (MEXICO) 1 500 sfalerit 8 6,5 Ag vápence 

cerusit kremen. 

26. AVALOS (MEXICO) 800 galenit 8,5 14 vápenec 
sfalerit ,_ --

kremeň 

galenit 3,2 
Cu 0,5 kalcit 

27. CASAPAL::::A (PERU) 1100 sfalerit 5,4 Ae1 210 g/t rodo-o 

chrosit 

28. PARAGSHA CERO galenit 1 Cu 0,08 J kremeň DE PASCO CORD 3 OOO 3,9 9,6 
(PERU) sfalerit 

1 
/Ag 80 git 1 
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Azbest 

1. K a nad a - zásoby ložiska ROBERGE LAKE (distrikt CHIBOU GAMAU, 

QUÉBEC) 144 mil. ton, z ktorých 95 mil. ton je vhodných na výrobu vlákien. 

Predpokladá sa dobývať ložisko do hlbky cca 210 m (zásoby 65 mil. ton pri 

obsahu azbestových vlákien 4,4 %). Prvotná úprava obohatí kvalitu na 5,9 % 
azbestu, hodnota 1 tony tejto úrody 32 fran. frankov. 

Annales des minnes, 1967 
(Bý) 

2. S v e t o v á ť a ž b a 1 9 6 7 - 3,8 mil. ton. Hlavní výrobci: 
ZSSR - 1,75 mil. ton 
K anada - 1,318 mil. ton 
Juhoafrická republika - 0,259 mil. ton 
Rhodézia - 0,126 mil. ton 
USA - 0,118 mil. ton 
Taliansko - 0,100 mil. ton (ložisko Balangero pri Turíne). 

Mining Engineering, New York február 1968 

Magnezit 

1. Z S S R - veľké ložiská magnezitu boli objavené pri Dnepropetrovsku. Do

bývateľné zásoby sa odhadujú na viac ako 200 mil. ton. Projektuje sa vy

užitie ložiska včítane úpravne. 
Annales des minnes, 10. 1967. 

(Bý) 
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PROFILY MINERALIA SLOVACA HOC. L, č. 3.--4. 

K päťdesiatinám prof. RNDr. Vojtecha Zorkovského 

Prof. RNDr. Vojtech Zorkovský, 
profesor geológie a vedúci Katedry 
geológie a mineralógie Baníckej fakul
ty Vysokej školy technickej v Koši
ciach sa dožil 6. 1. 1970 50. rokov. 

Jubilant narodil sa 6. januára 1920 
v Duliciach v okrese Martin. Svoje 
stredoškolské štúdia ukončil na gym
náziu v Martine v r. 1939. V tom 
istom roku zapísal sa na Filozofickú 
fakultu v Bratislave. Neskoršie študu
je za veľmi ťažkých sociálnych pod
mienok na Prírodovedeckej fakulte 
v Bratislave prírodopis a chémiu. Ro
ku 1944 ukončil vysokoškolské štú
dium a stal sa asistentom na Geolo
gickom ústave Slovenskej vysokej 
školy technickej v Bratislave. Popri 
pedagogickej práci , v tomto období, 
začína vedecky pracovať pod vedením 
akademika D. Andrusova a r. 1947 
úspešne obhájil doktorskú dizertačnú 
prácu na tému: ,,Bázické eruptíva 
slovenského ·mezozoika". 

Od týchto čias až do r. 1952 bol odborným asistentom, neskoršie koncipis
tom vedeckých ústavov SVŠT v Bratislave. R. 1952 bol menovaný docentom 
a preložený s Baníckou fakultou do Košíc. Na novom pôsobisku je poverený 
vedením novozaloženej Katedry geológie a mineralógie, ktorú, musel budovať 
od základov. V rokoch 1954-57 a 1959-60 zastával funkciu dekana Baníckej 
fak lty. Roku 1958 je menovaný profesorom geológie. Roku 1958 vykoriäva 
krátkodobú expertnú čin..'losť v Guinei a v rokoch 1964-1966 pôsobí ako 
profesor na Univerzite v Havane. V roku 1967 za zásluhy o výchovu bansko
technickej inteligencie a budovanie Baníckej fakulty bol vyznamenaný „Za 
pracovnú obetavosť." 

Jubilant patrí do generácie, s menom ktorej sa spájajú počiatky rozvoja 
slovenskej geologickej vedy. O tento rozvoj sa zaslúžil množstvom prác. To 
najlepšie demonštruje pripojený bibliografický súpis. 

Významný podiel vo vedeckej činnosti prof. Zorkovského zaÚjímajú jeho 
príspevky k spoznaniu rozšírenia geologickej pozície a petrograficko-petro
chemickej povahy bázických eruptív (melafýrov, limburgitov, augititov a i.) 
v mezozoických sériách, resp. v perme Považia, Malých Karpát, Nízkych 
a Vysokých Tatier, Malej Fatry, Hornej Nitry a Slovenského krasu. Rad prác 
venuje chemickej povahe granátov andezitov a ryolitov východného Slo-
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venska. Niekoľko jeho príspevkov dotýka sa problematiky stratigrafie me

zozoika napr. ,,štiavnického ostrova", ,,pliešovského ostr0va". 

Najrozsiahlejšou oblasťou, v ktorej jubilant rozvinul svoju vedecko-vý

skumnú činnosť a bezprostredným praktickým účinkom - je oblasť nerast

ných surovín Slovenska, menovite východného Slovenska. Vo svojich prá

cach venuje sa rozšíreniu, genéze a praktickému zhodnoteniu ohňovzdorných 

ilov, bauxitov a magnezitu. Popisuje rad neznámych výskytov rudných ne

rastných surovín. Hlavným podielom sa zúčastnil na zostavení generálnej 

mapy a vysvetliviek nerastných surovín východného Slovenska. V niekoľ

kých publikáci ách oboznamuje našu geologickú verejnosť so svojimi poznat

kami zo študijných ciest v zahraničí. 

Prof. Zorkovský je známy svojou rozsiahlou, veľmi záslužnou, činnosťou 

v oblasti popularizácie geologických vied. Popula:izácíi poznatkov geologir.

kých vied, oboznamovaniu širokej verejnosti s geologickými zvláštnosťami 

a nerastným bohatstvom Slovenska, venoval doteraz 4 knižné publikácie, 

desiatky článkov a niekoľko rozhlasových a verejných predn:íšok, čím ako 

aktívny člen Slovenskej geologickej spoločnosti pomáha plniť jednu z jej dô

ležitých úloh . 
Zamysliac sa nad doterajšou bohatou činnosťou jubilanta. nemožno ne

spomenúť jeho dlhoročnú vysokoškolskú pedagogickú činnosť. V priebehu 

vyše dvadsaťpäť rokov podieľal sa na výchove stavebných, zememeračských, 

predov/:.etkým však banských inžinierov a geológov. V tejto súvislosti treba 

poukázať na jeho rozsiahlu pedagogicko-publikačná činnosť v podobe zosta

venia početných učebných textov či už zo všeobecnej geológie, historickej 

geológie, al bo geológie ložísk nerastných surovín, ktorými vyplnil mnoho

krát medzery v základnej geologickej literatúre u nás. 
S menom prof. Zorkovského sa spájajú počiatky výuk , na Baníckej fakul

te, založenie a úspešný rozvoj práce Katedry geológie a mineralógie Baníckej 

fakulty VST v Košiciach. ako aj počiatky výuky geologických disciplín na 

Prírodovedeckej fakulte P. J. Šafárika v Košiciach. 

Vysoko sa oceňuje práca prof. Zorkovského vo funkcii dekana Baníckej 

fakulty, ktorou prispel k jej vybudovaniu. 
Zivotné jubileum nachádza prof. Zorkovského v zdraví a pracovnom tem

pe. Jeho žiaci a spolupracovníci a spolu s nimi celá naša geologická verejnosť, 

želajú mu hodne dobrého zdravia, tvorivých síl, elán.1 a ďalšie úspechy v je

ho ďalšom živote. 

Bibliografický súpis doterajších prác 
Prof. RNDr. Vojtecha Zorkovského. 

Ladislav Rozlozník 

1949 - Bázické eruptíva v mezozoiku západného a stredného Slovenska. Práce 

Štátneho geologického ústavu, 1949, zošit 26, s. 1-41. 

1950 - Petrograficko-chemická povaha niektorých gi-anatických hornín na Slo

vensku. Technický sborník; 1950. 
Chemická povaha granátov z granátových andezitov od Tisovca a Siatoroša 

Geologický sborník, 1950, č. 2-4, s. 225-230. 

Melafýrové horniny v povodí Nitry. Geologický sborník, 1950, I. , č. 2-4, s. 

279. 
Augitit od Mikušoviec. Geologický sborník, 1950, I. 
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1953 - Slovenské bauxity a ich genéza. Geologický sborník, 1953 ,č. 1-2, s .89-104. 
Náw.ry na vznik bauxitických hornín. Geologický shorník, 10!>3, č. 1-2, s. 
213-230. 
Chemická povaha granátu a andezitu od Záhradného. Geologický sborník, 
1953, č. 2, s. 27-37. 
Chemické zloženie granátu skarnového ložiska od Kokavy. Geologický sbor
ník, 1.953, č. 3, s. 71-75. 

1954 - Granát z granatického ryoli,tu z lokality „Potičky" južne od obce Lesná na 
východnom Slovensku. Geologický sborník, 1954, č. 3-4, s. 821-82-1. 

1955 - K otázke vzniku magnezitov. Geologický sborník, 1955, č. 1-2. s. 131-145. 
O novej klasifikácii ložísk nerastných surovín. Geologický sborník, 1955, č. 

1-2, s. l48-159. 
1955 - Niekoľko poznámok k otázke výskytu magnezitu pri Pliešovciach. Geologické 

práce, Zprávy, 1955, č. 3, s. 134-160. 
Niekoľko poznámok k otázke stratigrafickej príslušnosti heamtitového lo
žiska v okolí Ve!kého Folkmára. Geologické práce, Zprávy, 1955, č. 4, s. 
82-83. 
Stručný prehľad geologickej stavby Slovenska a výskytov úžitkových ne
rastov. Rudy, 1955, č. 4, š. 109. 

1956 - Výskyt tufitickej brekcie v neokome Malej Fatry JV od -:>bce Varín . Geolo
gické práce, Zprávy, 1956. č. 8, s. 180-186. 

- Chemická r,ovaha granátu z granatického andezitu SZ od obce Veľký Šariš. 
1957 - Zpráva o geologických pomeroch a výskytoch nerastných surovín na vý

chodnom Slovensku podľa stavu z r . 1955. Sborník vedeckých prác VST, 
1957, č . 1, s. 99-126. 
Stručný prehlad geologických pomerov a výskytov :-1erastných surovm 
Rumunskej republiky. Sbomík vedeckých prác VŠT, 1957, č. 2,, s. 179-198. 
Stručný prehľad geologických pomerov a výskytov rudných ložísk v Ru
munskej ľudovej republike. Rudy, 1957, č. 5, s. 1083-1086. 

1958 - Zpráva o petrograficko-chemickom štúdiu melafýrových hornín, vystupu
júcich JV od obce Modrová v oblasti Inovca na Považí. Geologické práce, 
Zprávy, 1958, č. 14, s. 17-24. 
Petrografi cko-chemická povaha melafýrových hornín z lokali ty „Paseka", 
severne od obce Šalková. Geologické práce, Zprávy, 1958, č. 13, s. 61-72. 
Geologické pomery a výskyty nerastných surovín Košického kraja. 
vedeckých prác VST, 1958, é. 1, s. 19-55. 

1959 - Zpráva o petrograficko-chemickom štúdiu melafýrov vo veríéne severne 
od Švermova. Geologické práce, Zprávy, 1959, č. 16, s. 199-203. 
Zpráva o petrograficko-chemickom štúdiu melafýrov vo verféne v okolí 
Veikej Stošky. Geolofické práce, Zprávy, 1959, č. 16, s. 193-203. 
Prehľad výskytov nerastných surovín Prešovského kraja. Sborník vedec
kých prác VST, 1959, č. 2, s. 149-160. 

1960 - Prehľad výskytov nerastných surovín v Guinejskej republike. Rudy, 1960, 
č. 7, s. 240-246. 
Rudné výskyty v blízkosti mesta Košíc. Sborník Východoslovenského múzea, 
1960, č. 1, s. 23-29. 
Legenda k mape nerastných surovín - Trebišov - Cierna n/T 1 :200 OOO. 
Bratislava, Geologický ústav D. Štúra, 1960. 
Stručný prehlad geologicko-montanistických pomerov na území Guinejskej 
republiky. Sborník vedeckých prác VST, 1960, č. 2, s. 7-23. 

1961 Poznámky k petrograficko-chemickému charakteru diabázových hornín Ju
hoslovenského mezozoika. Geologické práce. Zprávy, 196t, č. 21, s. 195-200. 
Po stopách starých banských prác na východnom Slovensku. Sborník ve
deckých prác VŠT, č. 1, s. 213-225. 
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1962 - Predbežná zpráva o výsledkoch geologického mapovania za r. 1963 na liste 
M-34-122-B-c Hliník n/Hr. Zprávy o geologických výskumoch, 1963, č. 2, 

s. 88-92. 
1964 - Legenda k mape nerastných surovín - Vysoké Tatry 1 :200 OOO. Bratislava, 

Geologický ústav D. Štúra, 1964, s. 81. 
1964 - Legenda k mape nerastných surovín - Zborov - Košice, 1 :200 OOO. Bra

tislava, Geologický ústav D. Štúra, 1964. 
Legenda k mape nerastných surovín - Snina 1 :200 OOO. Bratisl:iva, Geologic
ký ústav D. Štúra , 1964. 

1965 - Výskyt elementárnej medi severne od obce Silica. Sborník Východosloven

ského múzea, 1965, č. 6 A, s. 25-35. 
1968 - Stratigraficko-tektonický ráz mezozoických sedimentov vystupujúcich v ob

lasti tzv. ,,štiavnického ostrova". Zborník Slovenského banského múzea. 

1968, - IV, s .. 3-10. 

Knižné publikácie vedecko-populárneho charakteru 

Voda a zem. Matica slovenská 1950, Turč. Martin. 
Geológia pre každého. Tatran, 1951, Bratislava. 
Geologický sprievodca po Východoslovenskom kraji. Krajské nakl. všeobec. 

literatúry, 1962, Košice. 
Geológia a nerastné suroviny východného Slovenska. 
Krajské nakladateľstvo všeobec. literatúry, 1963, Košice. 
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Vendelín Radzo: Hydromuskovit z Banskej Štiavnice a jeho vzCah k hydrotermál
nym premenám vulkanických hornín . 

Obr. 1. Výskyt hydromuskovitu v 
okolí ložiska dina5ových kremencov 
na šobove pr i Banskej Štiavnici 

(Foto: V. Radzo). 

Obr. 3. Elektrónková mikrofotogra
fia hydromuskovitu, Sobov pri Ban

skej Štiavnici. Pokované s Cr. 

Obr. 4. Elektrónková mikrofoto
grafia hydromu5kovitu Sobov pri 
Banskej Štiavnici. Pokované s Cr. 



Rudolf Kušík : Príspevok k poznaniu ílovitých horninotvorných minerálov mezozoika centrálnej časti bansko-štiavnického rudného revíru. 

Obr. 2 Vzorka Bš-55. Nepravidelné,ostr:o ohraničené častice illitu. 
Foto: Gertho:Uerová 

Obr. 3. Vzorka BS-59. Illi t. Kaolinit môže vystupovat v podobe nepravidelne obmedzených častíc, ale v takom prípade nie je morfologicky odlišný od illi tu . Fot.o: Gerthofferová 


