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MINERALIA SLOVACA, ROO. III. [1971) č, 10 

O výskyte žilníkovo-impregnačného zrudnenia medi medzi obca
mi Banská Hodruša, Vysoká a Uhliská 

LADISLAV ROZL02NIK - FRANTIŠEK ZABRANSKÝ 

Sur la présence ďune minérali.sation de type filon ien - ďimprégnation siluée 
entre les villages de Banská Hodruša, Vysoká et Uhliská 

Cet article apporte quelques nouvelles connaissances sur la position géologique 
cl sur les conditions paragénétiques de la minéralisation de type filonien-ďimprég
nation se trouvant au Sud du village de Banská Hodruša (la Slovaquie Centrale) . 
Ce type de minéralisation dans Ie dis, rict minier de Banská Štiavnica - Hodruša 
n 'était pas encore connu. II est représenté par la paragenese su ivante: pyrite -
- pyrrhotine - chalcopyrite - galene - sphaléritt- étant Ii~ ä la zone fissurée 
intensive. Cette minéralisation est spatialement associée ä des skams situés dans 
la partie méridionale marginale du complexe intrusif de Hodruša, en particulier 
ou les filons marginal! de porphyrites granodíoritiques recoupent des couches car
bonatées puissantes en formant une auréole métamorphique étandu~. II semble, 
qu'une partie de cdte minéralisation de· type filonien - ďimprégnation se soit 
!ormée aprés les processus générateurs des skarns. Pendant la localisation de celle 
la partie rnarginale du complexe intrusif servait de milieu structural tres favo
rable. 

Úvod 

Počas geologického mapovania vykonávaného v rokoch 1961 - 1965 L. Roz
ložníkom a kol. na území medzi dolinou Richnava a obcou Uhliská, južne od 
Banskej Hodruše, už mimo rámca tradičného hodrušského rudného revíru, boli 
uprostred príkrovu pyroxenického andezitu vymedzené rozsiahle oblasti inten
zívne impregnované pyritom. V súvislosti s objasňovaním stavby periferných časti 
štiavnického ostrova, pomocou štruktúrnych vrtov, so zretefom na možnosti po
kračovania zrudenia mimo doteraz známeho rámca obvodu, jeden z vrtov -
vrt HDŠ-3 projektovali sme do doliny Zlatna. Jeho úlohou bolo overiť predpo
kladaný ponor predneogénneho podložia a hodrušského intruzívneho komplexu 
pri južnom okraji vlastného „ostrova" a zároveň objasniť charakter spomínaných 
impregnácií. Profil vrtu HDŠ-3 ukázal, že a j vertikálne ide o rozsiahlu impreg
načnú zónu osobitého, dosiaľ na území Slovenska nezisteného vývoja. 

Geologická pozícia nálezu 

Geologicky územie nálezu prináleží k južnému okraju štiavnického ostrova, 
t. j. oblasti kde uprostred neovulkanitov Štiavnického pohoria vystupuje pred
neogénne podložie. Zvláštnosťou stavby ostrova je jeho jadro, tvorené neoidným 
tzv. hodrušským intruzivnym komplexom, ktorý v priebehu treťohôr zohral vý
znamnú úlohu pri sformovaní dnešnej hrá sťovej stavby ostrova a pri metaloge
néze (L. Rozložník , 1966, 1968, 1969b) . 

V miestach výskytu impregnácii, aj zarážkového bodu vrtu HDš-3 na povrchu 
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vystupuje neovulkanický príkrov a pod ním, pomerne v nie velkej hlbke -
predneogénne podložie, ktoré pokračuje smerom južným vo vyzdvihnutej pozícií 
pozcllž ,.rudnianského chrbta" (S. Ďura t ný - O. F u s á n - M. Ku t ha n 
- J. P I a n č ár - L. Z bo i' i 1, 1965). Tektonicky ide o mladú hrásť, ohrani
čenú na západe považanským poruchovým pásmom S-J smeru (L. R o z 1 o ž
n í k, 1966), na východe sústavou zlomov S SV-JJZ smeru, na ktoré sú v Banskej 
Štiavnici viazané známe rudné žily. 

Vrt HDŠ-3 prevrtal od povrchu do 170,0 m neobyčajne silné hydrotermálne 
premenený amfibol-pyroxén ( ± biotit) andezit II. andezitovej fázy ( v zmysle 
klasifikácie M. Kuthana, 1963), sporadicky s polohami pyroklastík a s ojedinelou 
dajkou amfibol-piotit dacitu (III. andezitová fáza) . 

Od 170,0 m začína predneogénny karpatský substrát tvorený totožnými súvrst
viami, ktoré vystupujú v doline Richnavy a na Havránkove, alebo ktoré boli 
prevŕtané v štruktúrnom vrtu HDŠ-4 (Kopanice - Banište) . Oproti pomerom na 
Havránkove pod andezitmi chybuje však spodný trias, navyše sedimenty v celom 
profile vrtu sú mimoriadne rozbité, premenené a mineralizované, čím je ich lito
logická povaha značne zotretá. 

Od 170,0 m do 265,0 m prichádzajú červené a zelenkavé - pestré aleurity 
a pieskovce, rytmicky sa striedajúce (.,červené súvrstvie" ) . 

Od 265,0 m do 648,0 m ide o súvrstvie obdobné predchádzajúcemu s tým 
rozdielom, že namiesto červenkastého, resp. zelenkavého zafarbenia prichádza za
farbenie šedé ( .,šedé súvrstvie") a medzi sedimentami ved!a aleuritov a pieskov
cov nachádzame aj arkózy, zlepence a tmavé bridlice. 

Tak „červené", ako aj „šedé" sú vrstv ie je prestúpené niekolkými telesami 
(2-10 m hrubými) gabrodioritickej horniny, ktoré predbežne interpretujeme ako 
apofýzy známeho hodrušského intruzívneho komplexu, nie je však vylúčené, že 
ide o eruptíva permského veku. V intervale 170,0 - 648,0 m, tak ako v pre
došlom úseku, prichádzajú dajky amfibol-biotit dacitu. 

Od 648,0 m do 724,0 m predošlý komplex plynule prechádza do súvrstvia, 
v ktorom rytmicky sa striedajú fialkasté poväčšine ale čierne grafitické bridlice 
s anhydritom a vápnitým dolomitom až dolomitom. 

Od 724,0 m do konečnej hlbky vrtu t. j. 1457,0 m vystupujú prekryštalizované 
vápnité dolomity a dolomity špinavobielej, žltkastej príp. svetlosivej farby, mies
tami s polohami anhydritu a bridlíc prestúpené 23 žilami granodiorit-porfyritu, 
v okolí ktorých dochádza ku kontaktnej metamorfóze a veiká časť karbonátov je 
zmenená vo vápenaté a horečnaté skarny s podobným zložením, aké popísal 
F. Zábran s ký (1969a ) zo štiavnického ostrova. Hrúbka dajok granodiorit 
porfyritu (často zmenených v endoskarny) pohybuje sa od 1 m do 50 m, spra
vidla okolo 1 až 10 m. 

Z h!adiska geologickej pozície žilníkovo-impregnačného zrudnenia je dôležité 
objasnenie stratigrafickej príslušnosti sedimentov v podloží neovulkanitov, ako aj 
objasnenie tvaru telesa granodioritovej intrúzie. 

Podobný geologický profil ako vo vrte HDŠ-3 možno sledovať aj na povrchu, 
hlavne na severných svahoch Havránkova a Trsteného, aj ked v redukovanej 
podobe (v dôsledku prenikania hodrušského intruzívneho komplexu). Pri geolo
gickom mapovaní (L. R o z 1 o ž ní k, 1966) na severných svahoch Havránkova 
boli vymedzené nasledovné komplexy: 
1. granodiorit - hodrušský intruzívny komplex (laramit-banatit?) 2. doskovité 

lavicovité, miestami tmavé prúžkované vápence a dolomity, resp. skarny 
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o veikej mocnosti - stredný až vrchný trias krížňanskej jednotky, 3. šedé 

zlepence, pieskovce a bridlice karbón, 4. červenkasté a zelené pieskovce, 

prachovce a bridlice s diabázmi - perm (melafýrová séria), 5. pieskovce 

a bridlice, slienité bridlice a vápence - spodný až stredný trias (súvrstvie 3. 

až 5. - chočský príkrov) a napokon neovulkanický komplex v podobe amfi

bol-pyroxen.andezitu. 
Štruktúrny vrt HDŠ-4 (Kopanice-Banište) ukázal (L. R o z 1 o ž ní k, 1970 

b), že vyšeuvedené súvrstvie č. 2., 3. a 4. predstavujú podla všetkého jeden 

vefmi hrubý komplex, v ktorom jednotlivé súvrstvia: karbonátové, ,,šedé" 

a „červené" do seba plynule prechádzajú bez diskordancií a násunových plôch 

(vrt HDŠ-4 bol vŕtaný prakticky so 100% výnosom jadra). Závažnou okol

nosťou je aj zistená prítomnosť prejavov vulkanizmu nielen bázického, ale aj 

kyslého (kremité porfýry) v „červenom súvrství". Komplex svojím litologickým 

vývojom najskôr pripomína perm zvláštneho v podstate morského vývoja -

meliatsku sériu (?) a spodno až strednotriasové súvrstvie v jeho nadloží, podla 

najnovších interpretácií (L. R o z Io ž ní k, 1970 c) treba považovať za ana

lógiu gemeridného mezozoika. 
Podložie permu zvláštneho vývoja tvorí neoidný hodrušský intruzívny kom

plex a tak jeho stratigrafické podložie nebolo zastihnuté. 

Stavba predneogénneho podložia štiavnického ostrova, kde predmetný nález 

žilnikovo-ímpregnačného zrudnenia sa nachádza, líši sa od stavby sz. časti 

ostrova (L. R o z 1 o ž ní k, 1970 c), kde stavba podložia neovulkanitov je 

kompletnejšia: veporidné kryštalinikum, obalové mezozoikum a príkrov geme

ridného paleozoika a mezozoika, kým v jz. časti ostrova vystupuje iba perm 

zvláštneho vývoja miestami spolu s gemeridným triasom, možno s pozíciou 

najvyššej tektonickej jednotky štiavnického ostrova . 
Z hiadiska geologickej pozície nálezu dôležitý je aj hodrušský intruzívny 

komplex tvoriaci mohutné jadro štiavnického ostrova, považovaný (L. R o z-

1 o ž ní kom - J. šalátom, 1963) za komplex laramitov - banatitov, 

alebo V. K o n e č n ý m ( 1969) za pod povrchový člen neogénneho subsekvent

ného vulkanizmu. Ako to ukazujú profily vrtov HDŠ-3 a HDŠ-4 v mieste ná

lezu, intruzívny komplex náhle prudko sa ponára pozdlž kontaktu (smerove 

sledujúceho približne dolinu Richnavy) do veľkých hlbok a nepokračuje súvis

le k juhu pod rudnianským chrbtom. Pod rudnianským chrbtom možno však 

predpokladať výskyt ďalšieho, príp. ďalších viac-menej samostatných menších 

telies, analogických hodrušskému. 
Z priloženého profilu vyplýva, že prenikania intrúzie malo diapirický chá

rakter, pri ktorom došlo k deformácii plášťa a k založeniu roja okrajových roz

sadlín (marginal fissures) v zmysle R. Ba I k a (1937), vyplnených grano

diorit-porfyritom. 

Paragenetická charakteristika žilníkovo-impregnačného zrudnenia 

Žilníkovo-impregnačné zrudnenie sa prejavuje na povrchu v komplexe am· 

fibol-pyroxén ( ±biotit) andezitov impregnáciou sprevádzanou silnou hydro

termálnou premenou. Charakter žilnikovo-impregnačného zrudnenia je možné 

najlepšie sledovať v profile vrtu HDŠ-3. Celý profil vrtu - od jeho ústia 

až po konečnú híbku - je zrudnený, aj ked s nerovnomernou intenzitou čo 
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do kvality a kvantity. Charakter zrudnenia je prevážne sulfidický, pncom aku
mulácia rudných minerálov má typický žilnikovo-impregnačný charakter. Tak 
nadložné andezity, ako aj podložné sedimenty sú prestúpené hustou sieťou 
puklín, okolo ktorých pozorovať silnú premenu (chloritizácia, epidotizácia, pre
nikanie žiliek kalcitu, kremeňa a pod. ). Pozdlž týchto puklín došlo k vývoju 
sulfidov vo forme impregnácii a krátkych tenkých žiliek. 

Rozmiestnenie zrudnenia pozdlž profilu vrtu HDŠ-3 je nasledovné (F. Z á
b ra n s ký, 1970) . V intervale od povrchu do 170 m pozorovať pomerne hus
tú impregnáciu zŕn pyritu velkosti od O, 1- 2 mm. Miestami pyrit vytvára aj 
súvislejší agregát. Celkom ojedinele pozorovať drobné 0,05-0,2 mm velké 
alotriomorfne obmedzené zrná chalkopyritu, metasomaticky zatlačajúce pyrit. 
Zriedkavo chalkopyrit vytvára tenké a krátke žilky (0,2-0,5 mm), ktoré vni
kajú do pyritového agregátu. Vzácne s chalkopyritom sa vyskytujú drobné 
( 0,07 -0,2 mm) alotriomorfne obmedzené zrnká pyrotínu, ktoré javia blízky 
paragenetický vzťah k chalkopyritu. Väčšia akumulácia sulfidického zrudnenia 
v tomto intervale je v miestach intenzívnejšej premeny andezitov ( hlavne chlo
ritizácia , epidotizácia a zeolitizácia). Bez vzťahu k rudným minerálom sa vys
kytujú tenké žilky kalcitu a kremeňa, ktoré sú zretelne mladšie ako rudná 
mineralizácia. 

V intervale od 170- 724 m powrovať drobnú a pomerne hustú impregnáciu 
zŕn pyritu hypidiomorfne až alotriomorfne obmedzeného. Velkosť izo!ovaných 
zŕn pyritu dosahuje 0,1-0,4 mm, zriedkavejšie aj 2 mm. Pyrit hojne vytvára 
aj kompaktnejší agregát, hlavne v miestach intenzívnejšej chloritizácie a epi
dotizácie. 

V tomto intervale hojnejšie pozoro\'ať alotriomorfne obme:lzené zrná pyro
tínu velkosti 0,05-0,3 mm, často aj žilky pyrotínu hrúbky 0,1-0,3 mm 
a dlžky 0,2 - 2 mm. V tesnej asociácii s pyrotínom sa vyskytuje chalkopyrit, 
ktorý vytvára zrná velkosti O, 1 - 0,3 mm, pričom lokálne p::,zorovať ich vzájom
né prerastanie. Pyrotín a chalkopyrit vystupujúci v žilkách spravidla prichádzajú 
spolu s kremeňom a epidotom. Pyritové zrná vytvárajúce impregnáciu sedimen
tov sú pyrotínom a chalkopyritom zatlačované, alebo do kompaktnejšieho pyri
tového agregátu vnikajú žilky pyrotínu. Lokálne pozorovať zatlačovanie pyro
tínu a chalkopyritu po okrajoch zŕn drobnozrnným pyritom, ktorý zrejme 
patrí mladšej generácii a vývojovej etape. Sedimenty a sulfidy v tomto inter
vale sú preniknuté tenkými žilkami kalcitu, kremeň :i so sporadickou prítom
nosťou pyritu. 

Najbohatšie zrudnenie žilníkovo-impregnačného charakteru sa vyskytuje 
v intervale od 724 - 1000 m . Na zrudnení sa podiela niekofko minerálnych 
asociácii, ktoré sa nachádzajú v horečnatých a vápenatých skamoch, ako aj 
v endoskarnoch (F. Zábran s ký, 19696, 1970) . Pomerne zriedkavo pozo
rovať v skamoch impregnáciu pyritu a pyrotínu, s ktorým sa prerastá chalko
pyrit. Táto minerálna asociácia, predovšetkým chalkopyrit a pyrotín, bývajú zatla
čované zrnami pyritu, s ktorým v hojnej miere prichádza chalkopyrit. Pyrit 
a chalkopyrit (pyrit - chalkopyritová asociácia) vytvárajú impregnáciu v skar
noch, pričom jednotlivé zrná spravidla alotrimorfne obmedzené dosahujú veľ
kosť 0,08-2 mm. Pomerne často pyrit s chalkopyritom vytvárajú tenké (0,1-
0,3 mm) žilky, ktorých dlžka zvyčajne nepresahuje 1- 4 mm. Spolu s nimi 
v žilkách zriedkavo sa vyskytuje kalcit, kremeň a chlorit. Celkom zriedkavo 
powrovať zatlačovanie pyritu tejto asociácie chalkopyritom. Pyrit a chalkopyrit 
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intenzívne metasomaticky zatláčajú magnetit a ostatné minerály, predovšetkým 
granáty, pyroxény, forslerit, pleonast, epidot, flogopit a pod. Najväčšie rozší
renie v tomto intervale má minerálna osociácia pyrit-sfalerit-galenit-chalkopyrit. 
Pyrit tejto asociácie je velrni drobnozrný (0,07-0,2 mm) . Zriedkavo zatláča 
chalkopyrit predoslej minerálnej asociácie. Sfalerit vytvára alotriomorfne ob
medzené zrná veľkosti 0,1 - 0,5 mm. Spravidla so sfaleritom sa vyskytujú aj 
galenit a chalkopyrit. Často . v sfalerite pozorovať vdmi drobné odmiešaniny 
chalkopyritu ( emulziovité štruktúry). Galenitové zrná majú obdobné rozmery 
ako zrná sfaleritové, oba minerály sa zvyčajne vzájomne prerastajú, len zried
kavo pozorovať zatlačovanie sfaleritu zrnami galenitu. Najhojnejším minerá
lom tejto asociácie je chalkopyrit. Vytvára zrnitú impregnáciu, kde jednotlivé 
zrná majú 0,08-0,6 mm veľkosť, lokálne aj súvislejší monominerálny agregát. 
Chalkopyrit zjavne metasomaticky zatláča sfalerit aj galenit. Výrazne zatláča 
a vniká do magnetitu a ostatných skamových minerálov. Pyrit, sfalerit, gale
nit a chalkopyrit velmi často vytvárajú 0,3 - 3 mm hrubé žilky, ktorých dlžka 
sa pohybuje od 0,5-3 cm. V žilkách z nerudných minerálov pomerne zried
kavo sa vyskytujú kremeň a kalcit. Minerály tejto asociácie, predovšetkým 
chalkopyrit, bývajú zatlačované alebo preniknuté lístkovitým agregátom hemati
ti, s ktorým sa zriedkavo vyskytuje kalcit. V hojnej miere bývajú praniknu'é 
tiež mon:)minerá nými žilkami kalcitu a kremeňa. 

V intervale od 1000-1457 m má zrudnenie podobný charakter ako v pre
došlom intervale, hoci kvantitatívne je menej výrazné. V t::imto intervale je prak
ticky zastúpená iba pyrit-sfalerit-galenit-chalkopyritová minerálna asociácia, 
zatiaf čo pyrit-chalkopyritová a pyrit-pyrotín-chalkopyritová asociácia chýba. 

Z paragenetického štúdia zrudnenia žilníkovo-impregnačného typu vo vrte 
HDŠ-3 vyplýva, že zrudnenie je výsledkom viac etapového zrudňovacieho pro
cesu. Zrudnenie sa prevažne vyskytuje v horečnatých a vápenatých sbrnoch, 
ako aj v granodiorit-porfyritOL:h na kontakte zmenených na endoskarny. Mine
rálne asociácie podieľajúce sa na zrudnení možno dobre zrovnať s minerálnymi 
asociáciami yyskytujúcimi sa na ostatných skarnových výskytoch štiavnického 
ostrova (F. Zábran s ký, 1969a) . Pyrit-chalkopyritová asociácia je známa 
na všetkých výskytoch skarnov v etape rovm.kého označenia a ňou začína 
karbonát - kremen - sulfidické štádium skarnového procesu (F. Zábran
s ký, 1969a). Asociácia pyrit-sfalerit-galenit-chalpokyritová pripomína M . K od e
r o m (1959) vymedzenú II. rudnú periódu rozšírenú v oblasti Banskej Štiavni
ce na hydrotermálnych žilách. Táto asociácia je však známa aj zo skarnových 
výskytov štiavnického ostrova, napr. z ložiska Klokoč-Treibolc, Karlík a pod. 
(F. Zábran s ký, 1969a) . Vo vrte HDŠ-3 prichádza vo forme žilnikovo-im
pregnačnej očividne priestorovo viazanej na skarny, pričom v niekoikých 
prípadoch bo10 dokázané, že minerály uvedenej asociácie sú zatlačované lístkoví
tým hematitom, geneticky patriacemu k najmladším e '.apám skarnovéh::i pro
cesu (F. Zábran s ký, 1969a) . Problematické je iba postavenie pyrit-pyrotín
chalkopyritovej aso::iácie. Táto vystupuje v skamoch ( v intervale 700-1000 m) 
v k lastickom sedimentárnom súvrství permu, ale aj v nadložných an:lezito::h. 
Paragenetickým štúdiom sa nepo:larilo zistiť vzťah minerálov uvedenej aso:iá
cie k minerálom aso: iácií dokázateľne patriacim k hydroterm:ilnemu štádiu vý
voja skarnových procesov. Je však vefmi pravdepodobné, že táto pomerne vy
soko termálna asociácia patrí k skarnovému pro::esu. Nemožno však vylúčiť ani 
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to, že ide o hydrotermálne produkty mineralizácie viazanej na neogénny sub
sekventný vulkanizmus. Tento problém v súčasnom štádiu treba považovať za 
otvorený. 

Faktory podmieňujúce lokalizáciu žilníkovo-impregnačného zrudnenia 

Podľa doterajších poznatkov o stavbe štiavnického ostrova, poznatkov vyplý
vajúcich zo znalostí geologickej situácie na povrchu v blízkosti daného nálezu 
a poznatkov získaných w štruktúrnych vrtov, najmä HDŠ-3, ale aj HDS-4 
a HDŠ-2, možno vysloviť nasledovné predbežné úvahy o priaznivých podmien
kach lokalizácie žilníkovo-impregnačného zrudnenia. 

Ukazuje sa výrazná spojitosť zrudnenia s kontaktnou aureolou hodrušského 
intruzívneho komplexu. Táto väzba môže mať dvojakú príčinu: 1. bud ide 
o priame genetické a časové spojenie mineralizácie so skarnotvornými procesmi 
a tým zároveň aj s hodrušským intruzívnym komplexom, alebo 2. ide o zrud
nenie naložené, mladšie, vzniknuté geneticky a časove nezávisle na skarnotvor
ných procesoch v tektonicky exponovanej zóne, v zóne puklinovatosti, pričom 
skarny slúžili ako látkovo-mechanicky priaznivé prostredie pre tvorbu š1ruktúr 
vho:lných pre lokalizáciu zrudnenia, tak ako to dokazujú celosvetové skúsenosti 
(pozri napr . ]. P. Ti m č e n k o, 1968) . 

Z predchádzajúcej state vyplýva možnosť obidvoch alternatív, dokonca je 
najpravdepodobnejšia ich kombinácia. Tak či onak, skamy sa ukazujú ako 
dôležitý ložiskolokalizujúci faktor . Najpriaznivejšími sa javia tie úseku kontakt
nej aureoly hodrušského intruzívneho komplexu kde: 
po prvé - intruzívny komplex sa stýka so súvrstvím karbonátov vefkej 
hrúbky, ktoré sa vyskytujú " perme zvláštného vývoja (podobne priaznivým 
prostredím by mohli byť karbonáty stredného a vrchného triasu obalovej jed
notky príp. aj gemeridného mezozoika). Po druhé, kde karbonátové súvrst
vie je prerážané a rozbité hustým rojom okrajových žíl granodiorit-porfyritu. 

Ako najoptimáfoejšie sa ukazujú tie miesta kontaktu s karbonátmi, kde kupola 
intrúzie začína naberať väčší spád, kde kontakt stáva sa voči stavbe diskordan
tným, nakofko na tých miestach začínajú sa hojnejšie objavovať okrajové dajky 
granodiorit-porfyritu a kontaktná zóna je ešte v prístupnej híbke. Priebeh dajok 
granodiorit-porfyritu schématicky je vyznačený v priloženom profile. 

Z uvedeného plynie, že málo perspektívne budú miesta, kde plutón stýka sa 
s kryštalinikom, alebo hrubším nekarbonátovým súvrstvím, alebo miesta kde 
chýba roj apofýz granodioritu - ako je tomu podla doterajších pozorovaní -
v mierne klenutej centrálnej časti intrúzie ( oblasť Banskej Hodruše) , kde prie
beh kontaktu je vcelku konkordantný so stavbou plášťa. Zrudnenie nápadne 
sa vyhýba kryštalickým karbonátom bez skarnových minerálov. 

Ako sme uviedli okrem skarnového prostredia treba počítať aj s dalším nie 
menej dôležitým faktorom lokalizácie zrudnenia - vytvorením zóny s hustou 
sieťou puklín. 

Územie nálezu z uvedeného hľadiska je veľmi priaznivé, nakoľko daným úze
mím približne vo smere V-Z až SZ-]V prebieha okraj hodrušského intruzívneho 
komplexu. Tektonická exponovanosť kontaktu vyplýva jednak zo spomenútej 
deformácie plásťa pri preniku intrúzie, jednak z rigidnej povahy intruzívneho 
komplexu vzh!adom k jeho plastickejšiemu plášťu, prečo na styku často sa vy-
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rovnávali napália vzniknuté v súvislosti s vyzdvihovaním, resp. poklesávaním 
komplexu v priebehu neogénu. Takto došlo k tvorbe rozsiah!ej zlomovo-pukli
novej zóny smerove totožnej s priebehom kontaktu. Navyše kontaktná zóna 
je pretínaná naprieč systémom zlomov a puklín poludníkového, alebo jemu 
blízkeho smeru ( SSV-JJZ), ktorým je prestúpený celý bansko-štiavnicko-hod
ruský rudný obvod a na ktorý je viazaný časť dajok dacitu, ako aj systém hod
rušských a štiavnických zíl (L. Rozlož ní k, 1969b). Kombináciou uvede
ných štruktúr mohla vzniknúť zóna s intenzívnou puklinatosťou, vho::lná pre 
prenikanie rudonosných roztokov a lokalizáciu zrudnenia. 

Okolie nálezu a oblasť rozprestierajúca sa od neho na juh, presnejšie oblasť 
pozdíž rudnianskeho chrbta, južne od čiary Havránkovo-Kopanice disponuje 
s uvedenými priaznivým_i podmienkami, pričom od vrtu HDŠ-3 smerom na se
ver možno očakávať dvíhanie kontaktu a tým aj prítomnosť zrudnenia v menšej 
híbke. V tejto oblasti vyskytujú sa indície zrudnenia aj na povrchu - okrem 
impregnácie pyritom, nachádzajú sa tu výskyty minerálov medi napr. v Kufer
grunde-Medenej, na železnej hore, v doline Zlatno a Richnava, ba dokonca 
i v územiach ležiacich oveľa južnejšie ( - v permských zlepencoch vystupujú
cich v okne pri Uhliskách vyskytujú sa malachitové povlaky) . 

Ak zrudnenie je geneticky viazané na hodrušský intruzívny komplex, naj
priaznivejší vývoj možno očakávať v zóne sledujúcej zhruba smer richnavskej 
doliny, kým južnejšie od doliny Richnava - v dostupnej híbke - prichádzajú 
do úvahy výskyty zrudnenia iba za predpokladu, že sú tu prítomné ďalšie 

skryté telesá granodioritu. Takýto predpoklad sme vyslovili a tento bol aj po
tvrdený - podľa ústneho oznámenia A. B r 1 a y a pri Rudne bolo navrtané 
v perme teleso granodioritu. Ak by išlo o zrudnenie, ktoré je na skarny nalo
žené a spojené so záverečnými fázami neogénneho subsekventného vulkanizmu, 
pretiahlosť rudonosnej zóny mala by byť vo smere S-J. 

Západne od miesta nálezu - oblasť za považskou poruchou môže mať rov
nakú perspektívnosť ako okolie nálezu, avšak ako to ukázal vrt HDš-2 ide tu 
o oblasť poklesnutú do značných híbok. 

Podľa vrtov lokalizovaných v oblasti Štiavnických Baní (J. Bu ria n, 1968) 
smerom na východ karbonátové podložie je vystriedané veporidným kryštalini
kom, prostredím menej vhodným pre uvedený typ zrudnenia. 

Okrem vymedzenej perspektívnej oblasti analogickým nádejným územím sa 
javí oblasť Bukovca a Sklených Teplíc pri severnom okraji štiavnického 
ostrova. 

Overenie hospodárskeho významu nálezu vyžaduje si postup, ktorý sa použí
va pre vyhľadávanie skytých ložísk, opierajúc sa predovšetkým o hlbinné vŕta
nie. Istým vodítkom môžu však byť aj indície na povrchu - impregnac1e 
vysledovateiné podrobnými metalometrickým mapovaním a cenné služby môžu 
preukázať aj geofyzikálne výskumy. 

Význam nálezu 

Význam nálezu vyplýva zo samotnej jeho žilníkovo-impregnačnej povahy 
a obsahu medi. Zilníkovo-impregnačné ložiská sú najvýznamnejšími producen
tami medi vo svetovom meradle. Čo do rozsahu spravidla ide o ložiská veľkých 
rozmerov s veľmi priaznivými bansko-technickými podmienkami ťažby aj keď 

čo do obsahu medi bývajú chudobnejšie (okolo 0,3-2 % Cu). 
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V prípade nášho nálezu zaistené skutočnosti naznacu1u, ze ide o analogický 
ložiskový typ, pravda o tom či nález má aj hospodársky význam, môžu rozhod
núť len ďalšie podrobnejšie prieskumné práce. 

Nález svojimi vlastnosťami pripomína zrudnenie banatitovej provincie roz
šírené v ostatných segmentoch Karpatsko-balkánskej sústavy pozdlž pruhu Ia
ramitov od Čierneho mora cez Srednogorie (Medet), územ.ie Juhoslávie (Maj
danpek, Bór a ďalšie) až po ložiská v Banáte v Rumunsku (Moldava Nuova 
a i. ) . Obdobným je aj ložisko Recsk v pohorí Mátra v Maďarsku. 

Nález naznačuje, že aj v oblasti stredoslovenských vulkanitov je možné počí
tať s ložiskami analogickfho vývoja. Pri ich vzniku, či už priamo alebo nepria
mo, dôležitú úlohu zohrávajú plutonické a subvulkanické telesá. 

Výsledky výskumu urobeného na území štiavnického ostrova ukazujú na vý
znamnú úlohu hodrušského in '. ruzivneho komplexu pri metalogenetických pro
cesoch bansko-štiavnicko-hodrušského rudného obvodu a to či už svojou 
bezprostrednou úlohou pri vzniku staršieho typu skarnového alebo mladšieho zrud
nenia, viazaného na záver neogénneho subsekventného vuklanizmu - v súvis
losti s lokalizáciou polymetalických rudných žíl. Pri posledných hodrušský 
intruzívny komplex vystupuje v úlohe štruktúrneho faktora : trieštivé tektonické 
procesy našli v ňom neobyčajne priaznivé prostredie pri tvorbe zlomov a puk
lín. (L. Rozložník, 1969b) . 

Zo skúseností z výskumov vykonaných na území štiavnického ostrova plynie 
potreba sústrediť sa na výskum plutonických a subvulkanických telies vznik
nutých v rámci subsekventného vulkanizmu na Slovensku pre ich vzájomné 
zrovnávanie a to pokial ide o ich geologickú pozíciu, petrografický a petroche
mický charakter, vekovú príslušnosť a nie naposledy prejavy mineralizácie, 
využívať pritom skúsenosti nadobudnuté pri výskume hodrušského intruzívneh:> 
komplexu. Do okruhu štúdia s uvedením zameraním by spadali sčasti už pre
skúmané známe telesá (Tisovec, Poľana, Viglašská Huta a i.), ako aj skryté 
telesi ( oblasť Kremnice) príp. telesá zatiaf nepreskúmané ( územie Vepora 
a Nízkych Tatier) . 

Poznatky z územia štiavnického ostrova ďalej upozorňujú na význam rieše
nia stavby podložia neogénneho vulkanického komplexu . Ukazuje sa, že pre 
vyhladávanie ložísk sú najperspektívnejšie areály s nasledovnými znakmi: l. 
prítomnosť plutonických a subvulkanických telies, vytvárajúcich kupolovité ele
vácie podložia, kde sa teda zároveň ukazuje relatívna blízkosť podložia k dneš
nému povrchu, 2. hrubé karbonátové súvrs tvie v kontaktnej aureole vyšeuvede
ných intrúzií a 3. tektonická exp:>novanosť územia v priebehu aktivity subsek
ventného vulkanizmu, ako aj prítomnosť primárnych aureol rozptylu vrátane 
hydrotermálnych premien. Skúsenosti nadobudnuté pri výskume štiavnického 
ostrova ukazujú, že takéto perspektívne územia nemusia sa prejaviť na povrchu 
s výraznejšími indíciami. Riešenie uvedenej úlohy vyžaduje p::>kračovať v sys
tematickom výskume podložia neovulkanitov s prihliadnutím na uvedené kri
téria . 
Doručené : 19. II. 197 1 
K tlač i doporučil : dr. P . Grecula , CSc. 

Ka tedra geo!ógie a mineralógie Banickej fakulty 
Vysokej školy technickej, Košice 
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On the Copper Mineralization Occurence o!- Stockwork-lmptegnation Type 
between the Villages of Banská Hodrjša, Vysoká and Uhliská 

LADISLAV ROZLO2NIK - FRANTIŠ EK ZABRANSKÝ 

In the Banská Stiavnica - Hodruša ore district (Centra! Slovakia) two different 
types of mineralization, as to their age and genesis are known. Those are, as 
follows: 

1. skarn mineralization with magnetite being associated with contact aureole of 
the Hodruša intrusive complex (F. Zábranský, 1969), 

2. polymetallic gold-silver-lead-zinc-copper ore veins associated with the end of 
West Carpathian subsequent volcanism of Neogene age (M. Kodéra, 1963, L. 
Rozložník 1969). 

South of the village of Banská Hodruša, a new mineralization situated somewhat 
outside the studied Banská Stiavnica - Hodruša ore district was discovered. It is a polymetallic mineralization of stockwork-impregnation type, predominantly 
copper-bearing. Such an occurence has been unk.nown so far in this region. 

The ore minerallzation lies on the southern perimeter of the so called „Stiavnica 
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Horst", where in the middle of a wider area formed by the products of Neogene 
volcanism, in form of an elevation pre-Neogene basement - the Carpathian substra
tum - crops out. The thick „Hodruša intrusive complex (Rozložník, 1970), compo
sed mostly of granodiorite and its porphyrites, less of different diorite and diorite 
porphyrite varieties, granite and aplites, is considered to be the core of the „Stiav
nica Horst" . L. Rozložník and J. Salát (1963) believe that this complex is a Lara
mie intrusion analogous with Roumanian banatites, while V. Konečný (1969) con
siders that it is a hypogene equivalent of Neogene volcanism. 

At the place, where ore mineralization occurs, the Hodruša intrusive complex is 
predominantly represented only by granodiorite and its porphyrites being in con
tact with carbonate rocks on1y, formed mostly by calcareous dolomite with shale 
and anhydrite intercalations. The carbonate beds as well as the overlying 
,,grey" and „red" detri.tic beds belong probably to Permian of special development, 
resemblant to the „Meliata Series" of South Gemerides (L. Rozložník, 1970). The 
sediments are covered by products of subsequent volcanism represented by highly 
chloritized amphibole (± biotite) pyroxene andesite. 

The intrusion is of diapir nature, during its intersection a mantle deformation 
took place. In the slightly vaulted centra! part, the contact, though reduced, coin
cides however with the mantle structure, while on the steep marginal parts it is 
unconformable being accompanied by a marginal vein swarm of granodiorite por
phyrite fíling (marginal fissures - according to R. Balk, 1937). The dike thickness 
varies from 1 to 50 meters being most frequently about 10 m . Around the main body 
contact and particularly along the marginal dikes an extensive contact metasomatic 
metamorphosis as well as carbonate recrystallization and Ca-Mg - skarn formation 
took place. These skarns from the area of the „Štiavnica Horst" were described 
by F. Zábranský in 1969. 

The ore mineralization of stocwork-impregnation type in the l}.anging-wall ande
sites as well as io the „red" and „grey" beds, but particularly in skarns nad gra
nodiorite-porphyrites situated in the middle of the carbonate beds, is to be found . 
Only in pure crystalline calcareous dolomites without presence of skarn minerals 
this mineralization cannot be seen. This type is associated with a concentrated set 
of joints forming there impregnations and veinlets. According to the results of 
deep-drilling, the following three separate associations are to be recognized : 

1. Pyrite-pyrrhotine-chalcopyrite assemblage occuring in the upper parts-in ande
sites and sediments of the „red" and „grey" beds, 

2. Pyrite-chalcopyrite assemblage associated with skarns, and 
3. Pyrite-galena-sphalerite..chalcopyrite assemblage overlapping with the former 

one, but usually with tendency to keep the lower part of the mineralized zone. 
As to their age, the relation of separate associations has not been defined satis

factorily yet. One part of ore mineralization is considered to be associated probably 
with the termination stage of skarn-forming processes, which means that this part 
of mineralization is connected not on1y spatially but also as to its age and genesis, 
with the „Hodruša intrusive complex" formation . It is not out of question, howe
ver, that certain part of mineralization may be associated with a much younger 
period, i. e. with the end of subsequent volcanism having been responsible for 
the polymetallic ore veins genesis in the „Banská Štiavnica - Hodruša ore district" . 
The tectonically exposed zone following the marginal part of the „Hodruša intrusive 
complex" seems to be a very important ore-localizing agent particularly during 
the younger mineralization genesis of stockwork-impregnation type. In the course 
of Neogene, stresses were often compensated along this zone, due to uplifting or 
subsiding the rigid intrusive body towards its more plastic mantle. In addition to, 
this zone is penetrated across by a system of young faults and joints roughly of 
S-N strike being associated with the dacite dikes and the Hodruša and Štiavnica 
polymetallic ore veins (L. Rozložník, 1968, 1969b) . By combination of these systems 
a very complicated set of joints, favourable for ore mineralization, was formed. 

At last it is interesting to note that the above described mineralization of stock
work-impregnation type is similar to that associated with the so called „banatite 
province" occuring in some other segments of the Carpatho - Balcan System. A
mong them some deposits in Banate (Roumania), the Majdanpek deposit in Yugo
slavia and at last also the Recsk deposit in the Mátra Mts. in Hungary can be 
mentioned. 
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MINERALJA SLOVACA, ROC. 111 . (1971 ) č. 10 

Nové poznatky o časových vzťahoch medzi žulovými intrúziami~ 
prešmykmi a zrudliením v Spišsko-gemerskom rudohorí. 

PAVOL GRECULA 

Nouvelles connaissances sur les relations de temp, entre les intrusions 

granitiques, les charriages et la minéralisation dans la région des Monts 

métallifers du Spiš et du Gemer (Spišsko-gemerské rudohorie) 

Dans la région métallifere de Jed!ovec on a identi fié la présence ďun charriage 

régional. Celui-ci semble étre diagonal au clivage, a wc filons métalliferes et au.x 

structures de plissement étant ainsi ďun äge plus récent. Ce charriage a dú etre 

responsable de séparation des roches affectées par un métamorphisme de contact 

par suite de ľintrusion granitique (ľäge de 89 m. a, - crétacé supérieur) et des 

roches a ffectées seulement par un métamorphisme régional. Ainsi, on a constaté 

aussi des relations de temps entre ce charriage rég.ional et ľintrusion granitique 

dans la région des Monts métalliferes du Spiš et du Gemer (Spišsko-Gemerské 

rudohorie). Sur la base de ces observations on a identifié les trois phases tecto

niques de ľorogenese alpíne caracterisées par certaine association superposée des 

structures tectoniques. Ce sont: 
1. Ia phase tectonique prégranitique ( termination et compression des structures 

de plissement ďäge hercynien, clivage, petits charriages), 

2. la phase tectonique des intrusions granitiques et des processus de minéralisa

tion, et enfín, 
3. la phase tectonique post-granitique ( formation de grands charriages régionau.x, 

clu clivage de fracture, el de failles directionelles post-minérales) . 

Výsledky podrobných geologických prác v oblasti rudného revíru JecUovec 

( Fichtenhiibel) dotýkajú sa v nadpise uvedených vzťahov. Na tomto príklade, 

v záujme ich obj asňovania , uvedieme niektoré zistenia a tiež z toho vyplýva

júce dôsledky a úvahy. 
Na základe podrobného geologického mapovania v tejto oblasti, ako aj 

z množstva banských a vrtných .prác, bol tu stanovený tektonický element-pre

šmyk Jediovca (G r e c u 1 a 1965) . 

Charakteristika hlavných zistení 

Geologické, tektono-metamorfné, magmatické a zrudňovacie javy, identifiko

vané v okolí prešmykovej línie Jediovca je možno charakterizovať nasledovne: 

1. Rozdielny charakter metamorfizmu v podloží a nadloží prešmyku. Horni

ny podložia prešmyku sa vyznačujú kryštalizačnou kontaktnou metamorfózou 

s minerálnou asociáciou: chlorit, sericit, muskovit, biotit (zriedkavo) , tabu.Iko

vý grafit , novotvary albitu, kremeňa. Lokálne sú ihličky turmalínu. Ide v pod

state o kontaktné muskoviticko-chloritické fylity s dalšími varietami, aké pozo

rujeme napr. aj v okolí zla toidských žulových masívkov. 

Dôležitým zistenim je, že tieto novotvary minerálov nie sú priesečnou 

bridličnatosťou (s2 - kliváž) porušené, presekávané, ale naopak často cez ňu 

predchádzajú nerušene ( Foto č. 1 a 2.). 
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Horniny nadložia prešmyku Jed!ovca sú postihnuté slabou regionálnou dy
n'.lmometamorfózou. Hranica metamorfných diferencií je na prešmyku Jedlovca 

a je ostrá. ( Obr. č. 1.) 
2. Priebeh línie Jedlovca vo vzťahu k vdkým vrásovým štruktúram (k vrá

sovým B osiam) je väčšinou nekonkordantný a · jej generalizovaný priebeh 
k B osiam vrás i vrstevnej bridličnatosti a kliváže je výrazne diagonálny. Tieto 
jednotlivé tektonické štruktúry sú jedioveckou líniou usekávané a končia na 
nej. ( Pozri obr. č. 1 a 3.). Z toho vyplýva, že sú relatívne staršie ako jedio
vecká línia. 

Vz(oh ltkton icktdl l lrukl1'!" o r~ 111 k pnin,yk-1 \..ii Jtdí~o 

T• clonk 11n1ctun1 1111d «. 11•• t llo1-' \o \"- J..iíov•c \hru1t ~ 

Smolnícka ,~e 
t.6'e 

)( }( 
Huta -..- t 

o 11cm )( )( 

-+-...... 

Fig. 1. 

t ... . . . 

... • C 

3. Mineralizované tektonické línie (žily Krištof, Konštancia, Michal, Daniel, 
Lack) sú navzájom paralelné a to aj s priebehom bridličnatosti a B-osí vrás, 
ale opäť diagonálne k jedloveckej línii , za ktorou žily nepokračujú. 

4. Jedlovecká línia nie je mineralizovaná. Je sprevádzaná mylonitizáciou 
a kataklázou, pri nadloží aj tektonickým ílom. Miestami sú aj útržky hornín, 
vynesených z podlož.ia. Dlžka prešmykovej línie Jedfovca je zatiaf dokázaná 
v úseku medzi Smolníkom a Zlatou dolinou severne od Medzeva. Jej ďalšie 

smerné pokračovanie je pravdapodobné, zatiaf však nedokázané. 
5. V okolí jedioveckej línie je aj tektonická ( prizlomová) diskordancia drob

noštruktúmych prvkov (obr. č. 2) a deformácia smerového priebehu folačných 
p lôch. 

6. J edlovecká línia sa prejavuje aj v geofyzikálnych mapách a pozdlž nej 
sa nachádzajú aj gravimetrické minimá. Jedna takáto anomália bola overená 
štruktúrnym vrtom SG-1, ktorý navrtal žulové teleso. 
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Interpretácia zistených údajov 

Casové postavenie alpskej bridličnatostí 

Pri vzájomnom porovnávaní vyššie uvedených údajov vidieť ich vzájomné 
superpoziéné usporiadanie. Hoci nie je možné ich porovnať v absolútnej chro
nologickej škále, aj ich relatívne časové vzťahy a postupno3ť prejavov alpínskej 
tektogenézy môže prispieť k objasneniu zložitého tektonomagmatického a zrud
ňovacieho procesu Spišsko-gemerského rudohoria. Viacaktovosť tohoto vývoja 
novšími zisteniami je stále viac preukázateľnejšia, čo umožňuje (hoci ešte 
s veľkou dávkou pravdepodobnosti), na základe asociácií tektonometamorfných 
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a metalogenetických 9rejavov, :-ozčlemť alpínsl:e orogenetické procesy do viace
rých tektonických pulzov. 

V paleozoiku S p1ssk~gemerského rudohoria, ale hlavne v staršom paleozoiku, 
výrazným drobnoš truktúmym prvkom je priečna bridličnatosť, ktorá - zhodne 
s viacerými autormi ..!.. je považovaná za alpínsku (sz-plochy bridličnatosti) . 
Mlado varínskej orogénnej epoche sa z a ti a ľ nepripisujú metamorfné procesy , 
takže k predalpinskym orogénnym pochodom v staršom pa!eozoiku treba prira
diť iba i;rstevnú bridiičnatosť staršieho paleozoika, ďalej zvrásnenie série so 
sprievodnou disjuktívnou tektonikou a metamorfózou ( v zmysle Gr e c u l u 
1970). 

V sukcesii prejavov alpínskej tektogenéz y z uvedených pozorovaní v okolí 
línie Jedľovca , na začiatku stojí dotváranie hercýnskych vrásových štruktúr 
a vznik priečnej bridličnatosti (kliváže). V tomto území a na základe terajších 
znalostí, ich považujeme relatívne za najstarší alpínsky fenomén, ktorý zodpo
vedá vrásnivej tektonickej fáze, prejavujúcej sa aj vznikom vrásových prešmy
kov. 
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Tento akt sa doteraz stotožňuje (napr. R o z 1 o ž ní k 1962) so subhercýn
skou fázou vrásnenia a vznikom príkrovov v Západných Karpatoch, čo vo 
svetle našich zistení by táto paralelizácia mohla byť aj odlišná. 

Máš k a (1956, 1957) zistil, že zrudnenie nastalo po vzniku priečnej bridlič
natosti, ktorú však zaraduje v časovom slede po intrúzii gemeridných granitov. 
Ak však skúmame časový vzťah priečnej bridličnatosti k intrúzii žúl, ktoré sú 
sprevádzané kontaktnou metamorfózou, zisťujeme, že priečna bridličnatos( je star

šia ako kontaktná metamorfóza, ktorá spôsobila rekryštalizáciu hornín v nadloží 
tepelných tumurov, v našom prípade gemeridných žúl. Z toho potom vyplýva, 
že intrúzia žúl je po tektonickej fáze hlavného zbridličnatenia a predstavuje azda 
samostatný tektonický interval. 

Problém kontaktnej metamorfózy 

·Ak je uvádzaný charakter metamo'rfizmu v podloží a nadloží prešmykovej línie 
Jediovca, je tým zdôraznený fakt, že v podloží prešmyku, okrem regionálnej 

dynamometamorfóz y, sú ešte prejavy kontaktnej metamorfózy, ktoré v n!idloží 

prešmyku nie sú pozorované. Celkove pozorovať rozdiel v textúre aj v štruktúre 
horniny. Fylity - len regionálne metamorfované - sú velmi jemnozrnné, s vý
razným. usporiadaním jemných šupiniek a pretiahnutých zŕn minerálov vo smere 
„foliácie", štruktúra je mikrolepidoblastická a granolepidoblastická. Volným 
okom metamorfné minerálne jedince nepozorovať . Kontaktne metamorfované hor
niny sú aj mikroskopicky viditelne kryštalické s vývojom porfyroblastov v rôz
nych smeroch. 

Ako pri makro, tak aj pri mikroskopickom štúdiu hornín z po::lložia prešmyku 
pozorovať, že priečna bridličnatos( ( s2) kontaktnou metamorfózou je zastieraná. 

Prejavuje sa tu bud úplnou rekryštalizáciou horniny a zotrením pôvodných štruk
túrnych prvkov čo je zriedkavé, alebo čo je najčastejšie vyhojením s2 plôch 
novotvarmi minerálov. Tieto plochy boli využívané pri kryštalizácii (raste mine
rálov) ako smery najmenšieho odporu-plochy scho:!nosti. Neporušenie minerálov 
v s2-plochách, ako aj šupinky grafitu, turmalíny, liš .y muskovitu a ďalších mi
nerálov, ktoré prerastajú s2-plochy (foto č. 1 a 2), hovorí o ich vzájomnom ve
kovom vzťahu, ako aj vzniku priečnej bridličnatosti pred intrúziou gemeridných 

žúl . 
Dôsledky kontaktnej metamorfózy (rekryštalizácia) sa prejavujú aj v makro

štruktúre hornín, ktoré sú kompaktnejšie, chýba im výrazná odlučnosť po s2-plo
chách, resp. trieskovitý lom, ktoré sú typické pre regionálne dynamometamorfo
vané horniny, zvlášť fylity. 

Minerálna asociácia nadložných hornín je bežne známa: kremeň, jemne 
šupinkovitý sericit a chlorit, grafitický pigment a albit ( v horninách s pyroklas
tickým materiálom) ktorá zodpovedá fácii zelených bridlíc, resp. jej subfácii kre
meň - albit - muskovit - ( sericit) - chloritovej typu Barrow (Turne r 
-Verhoogen 1960, Winkler 1967). 

Minerálnu asociáciu hornín v podloží prešmyku Jed!ovca nie je možné takto 
súborne stanoviť, pretože tieto sú závislé od vzdialenosti tepelného zdroja, ako 
aj zloženia pôvodných hornín (napr. výskyt chloritoidu, epidotu). Napr. vo 
vrchných častiach Zlatej doliny je častejší muskovit, biotit, mikroklin, albit, 
východnejšie k Zlatej Idke je prítomný chloritoid, kdežto západnejšie k Smolnic-
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kemu potoku biotit je už zriedkavejší, až chýba. Súhrnne možno stanoviť túto aso
ciáciu minerálov: kremeň, muskovit, (sericit), biotit, viac šupinkatý a tabuiko
vitý grafit, chlorit, K-živce, albit, chloritoid,epidot. Táto asociácia by mohla 
zodpovedať podmienkam vzniku fácie albit-epidotických rohovcov (W in kle r 
1967). 

Prejavy kontaktnej metamorfózy v Spišsko-gemerskom rudohorí, okrem popi
sovaného prípadu, sú známe aj z iných lokalít. Zdá sa však, že kontaktné účin
ky gemeridnej žuly majú podstatne väčšie rozšírenie ako sa im to doteraz 
prisudzovalo, ktoré sa budú prejavovať podobnými formami ako v podloží pre
šmykovej línie Jediovca. 

Stanovenie jednotlivých metamorfných zón od kontaktu si vyžiada detailné 
štúdium. Orientačné práce v oblasti Zlatej Idky a v našom území dovoiujú 
vymedziť okolo žulových pňov: úzku zónu (niekofko m) kontaktných rohovcov 
s rojom aplitických žíl, dalej zónu kontaktnej metamorfnej rekryštalizácie 
s predstavitefmi kontaktných škvrnitých fylitov, fylitov s chloritoidmi, dalej 
s biotitom, muskovitom, chloritom, ktoré pozvofne prejdú do len regionálne 
metamorfovaných hornín. V oblasti Jediovca v podloží prešmykovej línie vy
stupujú iba vrchnejšie stupne uvedenej zonality, ktoré smerom k Mníšku vy
znievajú. 

lntrúzie gemeridných žúl a zrudňovacie procesy 

Tektonické zblíženie hornín rôzneho charakteru metamorfózy prešmykovou 
líniou J ediovca ( násun regionálne metamorfovaných hornín na horniny po
stihnuté ešte aj mladšou tepelnou metamorfózou) upozorňuje, že po kontaktnej 
metamorfóze ( t. z. po žulovej intrúzii) nastali ešte vefmi významné tektonické 
pochody, ktorých výsledkom je napr. aj veiký prešmyk Jedlovca. K tejto prob
lematike sa vrátime neskoršie . Zatiaf však treba uviesť dôležité zistenie, že 
prešmyková línia prebieha diagonálne k žilným štruktúram a je mladšia. Z to
ho po,tom vyplýva, že hydrotermálna aktivita s jednotlivými etapami minerali
zácie sa odohrala v období mBdzi staršou tektonickou fázou , ktorej produktom 
Je z bridličnatenie a tektonickou fázou , počas ktorej vznikli velké prešmyky 
a násuny. 

Do tohto časového obdobia, ktorého rozpätie nepoznáme, potom spadajú in
trúzie gemeridných žúl, zrudňovacie procesy a sprievodné viacak tové tektonické 
pohyby. 

Procesmi in1rúzie gemeridných granitov, zrudňovacími aktami a zdrojom rudných roz1okov 
sa podrobne zaoberali J. a L. Kamenický (1955), Varček (1957, 1962) , Máška 
(1956, 1957), R o z Io ž ní k (1967) a i. Celkove sa zdôrazňuje viacaktovosť a to ako žulových 
intrúzií, tak aj mineralizačných procesov za spolupôsobenia interaktových tek tonických pohybov. 

Obdobie intrúzie a metalizačných procesov nepredstavuje obdobie tektonického 
kfudu, ale ani výrazných tlakov a zužovania, predstavuje skôr uvoľnenie vrásni
\·ého tektonického napätia. Jednako však vzájomná viazanosť a podmienenosť 
prejavov tektonických pohybov a magmatizmu hovorí, že sa tu museli uplatniť 
tektonické pohyby, avšak odlišne ako pri procese zužovania, kedy zlomové línie 
sú uzatvárané pre prenik magmatických, či mineralizačných produktov. Je to 
tektonika, ktorá mohla byť vyvolaná v prvej fáze tlakom intrudujúceho mag-
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matu - plutónu intermediárneho charakteru ( J. L. K a m e n i c k ý 1. c.), 
kedy došlo k pohybu a otváraniu starších zlomov a podla Var čeka ( 1957) 

k vzniku sideritovej mineralizácie. 
Otváranie starších zlomov, ako prívodných kanálov hydroteriem a magmatic

kých produktov, sa mohlo diať nielen v priamom dôsledku tlakov intrudujúceho 
magmatu, ale aj ťah o v ý mi sil am i, kt or é vznik aj ú pri vy

k 1 e ň o v a ní b 1 o k o v náporom v e I k ej int r ú z ie a to aj v nie
ko!kých opakovaných intervaloch. Tieto vznikali v závislosti od dalších magma

tických pulzov, ku ktorým môžu patriť aj pne a apofýzy gemeridnej žuly 
( K a m e n i c k ý l. c). Tieto sily potom nielen sprístupnili zlomové štruktúry 

hydrotermám, ale potom ich aj zmladzovali už ako mineralizované, prípadne 
aktivovali aj dalšie zlomy, ktoré poslúžili prínosu nových mineralizačných roz
tokov. Takto mohlo dôjsť k uloženiu produktov jednotlivých zrudňovacích etáp 

aj na samostatných zlomových líniách, ktoré môžu mať, hoci aj nepatrné sme
rové odchyJky (napr. tzv. arzenopyritová žila v žilníku Jašterica pri Mníšku 
nad Hnilcom). 

Pri obnovovaní už mineralizačných zlomov došlo bud iba k väčšiemu oddia
leniu stien, resp. jednej steny od rudnej výplne ( takže v závislosti od toho je 
aj pozícia nového rudného obsahu), alebo došlo aj k popraskaniu a drveniu 

staršej rudnej výplne a intergranulárne medziúlomkové priestory boli vyplnené 
minerálmi novej fázy. Na tej istej štruktúre však mohli nastať aj obidva prí
pady (napr. na žile Lack iba v spodnej (známej) časti žily je brekciovitá tex

túra. 
Prisudzova ( tak významnú úlohu intrúzii gemeridnej žuly pri interminerali

začnej tektonike možno z výsledkov posledných reigonálnych gravimetrických 

meraní, ktoré okrem pripovrchových masívkov žuly upozorňujú aj na rozsiahlej
šie žulové masívy vo väčšej hlbke, možno na samostatný spišsko-gemerský p!u

tón. Vystupovanie týchto žulových más sa muselo prejaviť aj zodpovedojúcimi 
tekotnickými deformáciami uvedenými vyššie. 

Záverečné fázy vrásnivého procesu 

V časovej postupnosti alpínskych tektonických procesov po žulovej intrúzii 
a zrudňovacích procesoch prichádzajú významné deformácie v podstate smerné
ho disjunktívneho charakteru. Ide o dalšiu fázu pôsobenia orientovaného tlaku , 

ktorý vzhľadom na vrásnerúe, bridličnaterúe a prešmyky počas predošlých fáz, 
je kompenzovaný predovšetkým nasunovaním velkých blokov na seba, využí

vajúc pritom predošlé diskontinuity a tým dochádza k dalšej ve!kej redukcii 
pôvodného priestoru. Medzi tieto ve!ké orešmyky zaradujeme aj prešmykovú 

líniu Jedľovca, ako najvýznamnejší e lement tohto požulového a postmetalogén
ného tektonického aktu. 

Po tejto prešmykovej línii boli vyzdvihnuté najstaršie súvrstvia gelnickej sé
rie a nasunuté na najmladšie vulkanické členy. Podla dnešných pozorovaní ide 

o presun na vzdialenosť cca 2 km, takže tektonickým zblížením sa dost;ivajú 
do priameho susedstva nielen vekove odlišné horniny, ale aj horniny s rôznym 
charakterom metamorfizmu, ako sme to vyššie uviedli . 

V okolí prešmykovej línie dochádza aj k deformácii plôch starších bridlična

tostí a k prizlomovej diskordancii ako to vidno na obr. č. 2 . Dôležitejším sprie-
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Fíg. 3. 

vodným znakom týchto regionálnych prešmykov je vznik ďalšieho systému 
Eoliačných plôch v podloží prešmyku, ktoré vznikajú v dôsledku tlakov presu
nujúcich sa horninových más. Tento foliačný systém charakteru puklinovej kli
váže možno zaradiť k typu prizlomového zbridličnatenia (prizlomovej kliváže) . 
Je mladšia ako priečna (prvá alpínska) brid.ličnatosť, ktorú však v podstate 
využíva. (Môže zodpovedať SJ - bridličnatosti stanovenej Snopkom 1967). 

Pričinením týchto tektonických pohybov došlo aj k dislokačným deformáciam 
na gemeridných žulových masívkoch, ktoré spolu s p !ášťom mohli byť premiest- 1 

ňované. Rupturálne deformácie pozorujeme tiež na rudných žilách. Na príklade 
žíl JecUovca zase vidieť , že pri regionálnych prešmykoch staršie ľomové línie, 
aj mineralizované zlomy, boli miestami obnovované, resp. aj deformované. 
Vznikali však aj nové disjunktívne línie, ktoré možno dávať do súvislosti so 
vznikom a aktivitou regionálnych prešmykov. Tieto pochopitefne využívali plo-

Geol09ické rezy : A. územím Íakaroviec (Zelerilo 1930) 
S.Hrubou iifou ( Papp 1915) 

6fflogicel _,i-, A. or tlie or.a or Žalolrovct IZ•lno 930 

1 . of Ih• lwubcÍ l ila Veín (Papp 111151 

fig. 4. 
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chy starších doskontinuít. Patria k nim smerné, alebo subparalelné zlomové sys
témy, ktoré pozorujeme na hydrotermálnych žilách (obr. č. 4). Tieto porudné 
smerné dislokácie , ktoré sa v podstate pridržiavajú pôvodných zlomov, velmi silne 
porušujú žilné telesá „vytiahnutím a smerným rozbitím" žily a spôsobujú naj
nepríjemnejšie komplikácie· pri prieskume ložísk, ktoré takto silne znehcxlnocujú. 

Geneticky, k procesu regionálnych prešmykov, treba zaradiť aj tzv. smerné 
subhorizontálne dislokácie, pozorované ako súčasť geologickej stavby, ale hlav
ne na žilách, kde vystupujú v asociácii poradných, ale smerných zlomov, ktoré 
sú relatívne mladsie ako predošlé subparalelné. Ich deštrukčný význam už nie 
je tak veľký, ako u predchádzajúcej skup.iny smerných zlomov (obr. č. 3 a 4). 

Okrem týchto sprievcxlných dislokácii v čelných častiach regionálneho pre
šmyku Jediovca pozorujeme aj silnejšie stláčanie vrásových štruktúr, až zošu
pinatenie, ktoré smerom do zázemia prešmyku sú zriedkavejšie a navzájom 
vzdialenejšie, vrásové štruktúry otvorenejšie. 

Vznik regionálneho prešmyku Jedlovca 

Jeho vznik je možné vyvodzovať z viacerých príčin. Predovšetkým jeho za
loženie treba vidieť v staršom tektonickom akte, ktorý spôsobil intenzívne zbrid
ličnatenie a zúženie pôvodného priestoru, dotvorenie, resp. aj deštrukciu her
cýnskych vrásových štruktúr so sprievodnými zlomovými elementami. Pri 
nasledujúcom tektonickom akte, tieto zóny oslabenia sa využili, dali základ 
k vzniku veľkých prešmykov, akou je aj jedlovecká prešmyková línia. 

Keďže vznik jedfoveckej línie je požulový, jej založenie môžeme očakáva( a; 
na styku žulový9h telies s plástom, kde bolo vhcxlné prostredie pre vznik dis
kontinuít pri narastajúcom tlaku. Pri regionálnych prešmykoch, ktoré by mohli 
byť založené podobným spósobom, mohlo miestami dôjsť aj k strhávaniu častí 
žulových telies a k ich vyzdvihnutiu spolu so sedimentárnymi komplexami 
(podobným spôsobom možno vysvetliť aj niektoré problematické výskyty žuly 
v starých baniach, napr. na Bindte, resp. malú súvislosť medzi plášťom a žulo
vým telesom a pod.) . 

Nápadná však je tu zhoda medzi priebehom jedloveckej línie a žulovými 
telesami identifikovanými gravimetrickými meraniami, ktoré sa sústreďujú 

pozdíž tejto línie. Mohla by tu byť aj úvaha, že založenie tejto línie je staršie, 
a využila ju íntrudujúca magma. Ak však k íntrúzii žúl dochádza v hlbkach 
7 - 10 km, išlo by potom o hlbokosiahajúce zlomy. Pozorovania v oblasti Jediov. 
ca ukazujú, že dnes sa tieto prešmyky prejavujú ako výrazne požulové. Jednako 
však vystupovanie menších žulových telies v pásme V - Z smeru hovorí o osla
bených pozdížnych zónach zemskej kôry, ktoré poslúžili k preniku žulovej 
magmy. Hoci nie je možné vyvcxlzovať z toho záver, táto vzájomná spätosť 

viacerých fenoménov si zaslúži zatiaľ aspoň porovnania gemeridných žulových 
telies s tzv. malými intrúziami ( v zmysle sovietskych geológov napr. Až g i re j 
1963). Tieto využívajú k intrúzii práve zlomové, alebo tektonicky oslabené 
zóny a tomu zodpovedá potom pretiahnutý tvar žulových telies sústreďujúci sa 
do pásma. Malé intrúzie vystupujú časove po íntrúzii veľkých plutónov, ktoré 
sú spojené s vrásnivými tektonickými fázami. 

Sú tvorené väčšinou zbytkovými produktami diferenciácie hlbších magmatic
kých más ( turmalinizácia, greisenizácia vo vnútri i v okolí gemeridných žúl), 
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na ktoré sú viazané rôzne typy rudných lo-.Hsk medzi nimi aj hydrotermálnych, 
ako je aj v Spišsko-gemerskom rudohorí. 

Záver 

Tektonicko-štruktúrne, metamorfné, magmatické a metalogénne javy, pozo
rované v okolí výrazného tektonického elementu prešmykovej línie Jed.lovca -
dovoľujú vo vzájomnej súvislosti stanoviť ich sukcesiu v pláne alpínskeho oro
genetického procesu Spišsko-gemerského rudohoria. Z vyššie uvedených powro
vaní možno stanoviť !ri tektonické fázy-pulzy, ktoré zatiaI chápeme, že môžu 
_eatriť a · te' iste· oro é ej fáze. Opodstatnenie ich vymedzenia je v tom, že 
im mozno prisúdiť určité superponované asociácie tektonických deformácií. Nie 
·e mož~é ich zaradiť do geochronologickej škály pre nedostatok stratigrafickýc ,,..-
oporu' ch ov. Opierať sa možno o vek betliarskeho granitu, určený K a n-
t or o m (1957) na 89 mil. rokov aj to s opatmosoťu, pretože pri viacaktovosti 
gemeridných žúl rôzne masívky budú vykazovať aj vekové rozdiely. Sledovaním 
superpozície im prisiúchajúcich tektonických štruktúr je možné stanoviť sled de-
l ormačných fáz vo vzťahu k intrúzii gemeridných žúl. 

1. T e k t o n i c k á f á z a p r e d ž u 1 o v á je charakterizovaná deformá
ciami vedúcimi k ďalšiemu stlačovaniu horninového priestoru. Je to dotvorenie 
a stláčanie hercýnskych vrásových štruktúr s nasledujúcim zbridličnatenim 
(s2-kliváž) . Ďalšia kompenzácia napätia sa prejavila vznikom smerných zlomo
vých štruktúr a v staršom paleozoiku obyčajne vrásovými prešmykmi (pred.rud
ná-prípravná zlomová tektonika). Priradenie tejto fázy k alpínskemu orogénl.l, 
je iba pravde odobn '. -
- 2. T e t o n i c k á f á z a i n t e r v a 1 ž u 1 o v ý c h i n t r ú z i í 
a zrudňovacích procesov predstavuje obdobie uvolnenia stresového napätia. 
Dochádza k polyaktovej intrúzii gemeridných žúl, na počiatku ktorých stojí asi 
intrúzia hlbšie ležiaceho spišsko-gemerského plutónu. Tieto spôsobili kontaktnú 
metamorfózu plášťa, ktorá zodpovedá približne podmienkam vzniku fáde albit
epidotických rohovcov. Prejavuje sa kryštalizáciou a metasomatózou okolných 
hornín, zastieraním s2 - plôch bridličnatosti a určitou zonalitou kontaktne
metamorfných procesov. 

Náporom intrudujúcich žulových más dochádza k vykleňovaniu blokov 
a k vzniku ťahových síl, ktoré sprístupňujú staršie zlomové línie pre hydroter
málne roztoky. Jednotlivé magmatické pulzy spôsobujú interaktové pohyby, 
s ktorými sa viažu aj samostatné mineralizačné fázy. 

3. T e k t on i c k á f á z a p o ž u l o v á a po zrudňovacích procesoch je 
charakterizovaná opäť orientovanými tlakmi, ktorých výsledkom sú disjunktív-
ne štruktúry, z ktorých veľké regionálne prešmyky a násuny ako významný 
zužovací faktor sú nielen dominujúcim tektonickým produktom tejto fázy, ale 
aj výrazným štruktúrnym elementom v stavbe celého Spišsko-gemerského rudo
horia. Výsledkom tejto fázy je aj wšupinatenie, hlavne v okolí regionálnych 
prešmykov. V podloží presunu blokov vzniká puklinová kliváž. Účinkom tejto 
fázy dochádza aj k dislokačnej metamorfóze žulových masívov, k vzniku smerných 
subparalelných a subhorizontálnych porudných zlomov. Touto deformačnou fáwu -:::> 
by z uvedetľ ch pozorovaní mal končiť alpínsky vrásnivo-metamorfný interval. < 

Po tejto fáze nastáva obdobie kon s o lidá c ie, uvoľnenia orientova-
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ného tlakového napätia. Vznikajú pnecne ohybové štruktúry, ktoré sú ešte de

formované a modifikované priečnou popaleogénnou zlomovou tektonikou. 

Aplikácia poonatkov v oblasti Jed!ovca na iné územie Sp:šsko-gemerského 

rudohoria je obtiažná. Na základe poznatkov z územia medzi Medzevom a Slo

vinkami, ktoré bolo jednotne spracované, sa ukazuje, že tieto regbnálne pre

šmyky sú prítomné aJ v tomto území (obr. č . 4) a sú výrazným tektonickým 

elementom, ktorému v rámci stavby paleozoika gemeríd treba prikladať vý

znam 1. radu . Zdá sa, že je ich možné dávať do súvislosti s násunom a pre

šmykmi na lubenícko-margecianskej línii a že zahrňujú v sebe všetky problé

my, ktoré boli uvedené v súvislosti s jedfoveckou líniou. 
Celkove je možné tektono-metamorfný vývoj paleozoika Spišsko-gemerského 

rudohoria s ohladom na vyššie uvedené zistenia charakterizovať z dnešného sta

vu poznatkov nasledovne: 
O prejavoch vrásnivo-metamorfných fáz kaledónského orogénu niet dostatoč

ných dôkazov. Prejavy slabých pohybov sú na začiatku vulkanogénneho súvrstvia, 

resp. aj v ňom . Staršie paleozoikum bolo teda prvykrát postihnuté hercýnskymi 

orogénnymi pochodmi ( sudetská fáza?) , pred uložením vrchného karbónu. Tie to 

sa prejavili vyvrásnením sedimentárno-vulkanických komplexov kaledónsko-her

cýnskej geosynklinály, metamorfnou rekryštalizáciou pôvodných sedimentov, 

vznikom kryštalizačnej bridličnatosti (kliváž toku) - ktorú väčšínou označu

jeme ako vrstevná bridličnatosť (s1) a sprievodnou disjunktívnou tektonikou. 

Mladohercýnske fázy sú málo evidentné (možno asi aj z nedoo '.a tku de '.ailného 

poznania). 
Alpínske tektonické fázy sú charakterizované hlavne tlakovými účinkami , kto

rých výsledkom v staršom peleozoiku je dotvorenie a mo:lifikácia vrásových 

štruktúr, vznik strižnej klíváže, neskôr pohyb po s2 plochách a vznik klivážových 

N t,wao1 . 
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vrás, redui<cia vrásových ramien s následne vznikajúcimi prešmykmi. Po plu

tónickej (žulovej) fáze s kontaktnou metamorfózou nasledovali velké reigoálne 

prešmyky a násuny s miestnym vznikom puklinovej kliváže. Bol takto dotvorený 

vrásovo·prešmykový až šupinovitý štýl tektonickej stavby Spišsko--gemerského 

ru dohoria ( obr. č. 5) . 
V mladšom paleozoiku doslo počas alpínskych fáz k vyvrásneniu súvrstvia 

a v neskorších fázach aj k vzniku kliváže. Alpinská metamorfóza hornín v mlad

šom p3leozoiku je slabá, obdobne ako aj v staršom paleozoiku. Tepelné, fyzikál

ne a chemické faktory alpínskej regionálnej metamorfózy sú v porovnaní 

s hercýnskou rekryštalizačnou metamorfózou menej výrazné s cxlpovedajúcim 

relatívne nižším s ' upňom metamorfnej premeny. 
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New Informations on the Time Relations of Granitic lntrusions, Overthrusts 
and Mineralization in the Spišsko-Gemerské Rudohorie Mts. 

PAVOL GRECULA 

In the Jediovec ore district, northeast of the village of Smolník in the Spišsko
-Gemerské Rudohorie Mts., on the basis of detailed geological and tecimical field 
works the Jediovec regional overthrust was determined. Geological, tectono-meta
morphic, magmatic and mineralization features identified in the vicinity of the 
overthrust line can be outlined in the following way: 

1. The rocks overlying the overthrust are affecte:i by regional dynamic meta
morphism only, while the underlying ones have also undergone a contact meta
morphism due to granites. Cleavage by contact metamorphism is obliterated. 
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The boundary of metamorphic differences on the Jediovec overthrust can be 
seen (Fig. 1). 

2. The overthrust line runs roughly diagonal to the tectonic structures and ore 
veins. 

3. The overthrust line represents an unmineralized zone with strong cataclase and 
rock mylonitization. Its thickness varies from 5 to 40 meters. 

4. In the close vicinity of the Jediovec line tectonic unconformity occurs. 
5. The granite massifs presence in the depth was supported by gravimetrie mea

surementes as well as by deep drilling. 
Tectono-structural, metamorphic, magmatic and metallogenic features observed 

in the vicinity of this conspicuous tectonic element - Jediovec overthrust line -
are in close relation enabling in this way determination of their succession in the 
Alpine orogenetic process plan of the Spišsko - Gemerské Rudohorie Mts. On the 
basis of observations mentioned above, tilree tectonic phases - pulses are to be 
recognized because of their certain superposed associations of tectonic deformations. 
At the present tíme it is believed that those may belong to the same orogenetic 
phase. These tectonic phases cannot be involved in the geochronological scale for 
lack of stratigraphic key points. The Betliar granite age dated by Kantor (1957) 
at 89 m. y. may be taken into account in this case, but with respect to the fact 
that the Gemeride granites are of polyphase nature and therefore separate massifs 
will be of slightly different ages. On the basis of superposition of their tectonic 
structures it is possible to establish the succession of deformation phases related 
to the Gemeride granite intrusions. 

1. Pre-granitic tectonic phase is characterized by deformations leading to further 
compression of the rock space. It is considered to be the termination and 
compression of the Hercynian fold structures with the following schistosity 
(S2 - cleavage). The further stress compensation was demonstrated by forma
tion of strike fault structures, in the Lower Paleozoic usually by fold thrusts 
(premineral - conditioning fault tectonics). 

2. Tectonic phase of the interval of granitic intrusions and mineralization pro
cesses represents a period of relaxation of stress. During this phase a polyphase 
intrusion of the Gemeride granites takes place beginning probably with intrusion 
of the deeper-seated Gemeride granite pluton. These granites are responsible 
for contact metamorphosis of the mantle corresponding approxirnately to gene
ration conditions of cherts belonging to the albite - epidote facies. It is mani
fested by crystallization and metasomatism of the country rocks, by S2 -
schistosity plane obliteration as well 'aS by certain zoning of contact metamor
phic processes. 

Under the pressure infiuence of the intruding granitic masses block up-ar
ching and tensile force formation is effected opening the older fault lines 
as passageways for hydrothermal fiuids. Separate magmatic pulses result in 
interaction (interphase) movements connected also with independent minerali
zation phases. 

3. Post-granitic and post-mineral tectonic phase is characterized again by orien
ted pressures responsible for disjunctive structures formation. Among them 
the extensive regional overthrusts as important packing factors are considered 
to be not only the dominant tectonic products of this phase, but also a very 
significant stru.ctural element in the whole stru.cture of the Spišsko-Gemerské 
Rudohorie Mts. On the base of block displacement fracture cleavage is develop
ped. This phase is also responsible for dislocation metamorphosis of the granite 
massifs and for generation of subparallel strike faults as well as for formation 
of subhorizontal post-mineral fauts. On the basis of observations mentioned, 
the Alpine folding - rnetamorphic interval seems to have been terminated 
by this deformation phase. 

This one is followed by a consolidation period characterized by relaxation of 
compressive stress. During this period cross flexural structures originate. Those 
are still deformed and modified under the influence of transverse fault tectonics. 

The regional overthrusts are considered as very significant tectonic elements, the 
importance of which in the Gemeride Paleozoic construction seems to be of the first 
rate. There are reasons for supposing that they may have been in connection with 
the thrust of Gemerides over the Veporide Crystalline Zone. 
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K článku Pavla Grecu lu : Nové poznatky časových vzťahoch medzi žulovymi intrúziami, pre-
šmykmi v Spišsko-gemer: kom rudohorí 

Obr. č . 1, Fíg. 1 

Obr. č . 2, Fíg. 2 



Obr. č. 1. 

Kontaktne metamorfný fylit. Vidieť vzťah kryštalizačnej ( vrstevnej - s1) bridličnatos ti ku 
kliváži (Sz), a kontaktne-metamorfným minerálom ( muskovit, biotit, turmalín, šupinky grafi
tu) k s1 a s2. 
Lok.: pri Raky štôlni - Jedlovec 
Zväčšené: 16X 
Foto: K. Hegembart 

fig . 1. 

Phyllite a lfected by contact metamorphism. Bedding scbistosity related to cleavage. Contact 
minerals related to bedding schistosity and cleavage. 

Obr. č. 2. 

Detail z okolia plochy bndličnatost1 (kontaktne metamorfovaný fylit ). Šupinky grafitu sa sú
s treďujú na s2 ploche, muskovit, biotit a turmalín prechádzajú neru ~ene cez s, plochu. 
Lok.: pri Raky ~tôlni - Jedlovec 
Zväčšené: 35 X 
Foto : K . Hegembart 

Fíg. 2. 

Detail of cleavage planc. Graphite is concentrated in the cleavage plane. Muscovi te, biotite and 
turmalín are passing through the cleavage plane 



MINERALIA SLOVACA, ROÔ. III. (1971) č. 10 

Rozšírenie poloskalných hornín na území listu Zilina 

VLADIMIR LETKO 

Extension des roches sémi-rocheuses dans Ie territoire de la feuille de Žilina 

On utilise divers critéres dans la classification des roches de géologie de ľin

génieur. L'article présente une classification et les indicateurs des propriétés phy
siques et techniques des roches sémi-rocheuses les plus importants et leurs types 
pétrograMgues et lithologiq_ues. Les roches sémi-rocheuses de la feuille de la 
carte de Zilina se trouvent dans les formations géologiques de ľingénieur suivan
tes: de terrigene inférieur, calcaire-cl.olomitique, de calcaires marneux variés et de 
néovolcanites post-orogénes; ces extensions som représentés sur la carte 1:500 OOO. 
L'article indique aussi les exemples de leurs propriétés et des objectifs construits 
sur elles. 

Katedra inžinierskej geológie a hydrogeológie PFUK, pod vedením prof Ing. 
M. Matulu Dr.Sc., robila inžiniersko-geologický regionálny výskum Slovenska; 
na území listu Žilina som mal možnosť v poslednom období tohto výskumu sa 
zúčastniť. Značná časť tohto územia je budovaná poloskalnými horninami, kto
ré tvoria základovú pôdu pod mnohými významnými objektami rôznych odvetví 
stavebníctva. V nasledujúcich statiach je uvedené postavenie poloskalných hor
nín v inžiniersko-geologických klasifikáciach hornín, ich rozžírenie na území 
listu, príklady ich vlastností a príklady niektorých objektov na nich založených. 

Klasifikácia poloskalných hornín 

Vyčlenenie poloskalných hornín v inžiniersko-geologických klasifikáciach hor
nín nie je jednotné. Niektoré klasifikácie nevyčleňujú triedu, skupinu poloskal
ných hornín vôbec, niektoré ich pričleňujú k horninám skalným. Pre ich klasi
fikáciu a charakteristiku sa používajú rôzne ukazovatele, alebo kombinácie 
ukazovatelov inžiniersko-geologických vlastností. 

Klasifikácia F. P . Savarenského (1936) rozoznáva 5 skupín hornín; 
druhá skupina patrí pomerne turdým, kompaktným horninám poloskalným. 
Odlišujú sa od skalných hornín nižšími hodnotami ukazovateiov inžiniersko-ge
ologíckých vlastností. Sú charakterizované ako dosť pevné, slabo stlačitelné, 

s dlhodobou pevnosťou v tlaku 50-500 kp.icm2
• Sú slabo priepustné najmä po 

puklinách. Rozpustnosť sa mení v širokých medziach. Medzi poloskalné horni
ny zaraduje: degradované (rozpustné, zvetrané, skrasovatené, ap.) skalné hor
niny. sedimentárne horníny dobre rozpustné vo vode ( sadrovec, anhydrid, ka
menná soľ), sedimentárne horniny so „slabýmu tmelom, spravidla kombinovaným 
s ílovitým (kremité: opuky, kremité íly; karbonátové: slienité vápence, krieda, 
vápnité tufy; organogénne: kamenné uhlie), ďalej tiež vulkanické tufy a zmrznu
té sedimenty. 

Klasifikácia I. V. P op o v a ( 1941) uvádza 6 skupín hornín, rozdelených 
n ajmä podla charakteru štruktúrnych zväzkov. P o I o s k a Iné horniny patria 
do druhej skupiny a vyznačujú sa dvomi typmi štruktúrnych zväzkov: kryšta
lizačnými a uodno,koloidnými. Nedegradované poloskalné horniny predstavujú 
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tvrdú hmotu so zmiešanými kryštalizačnými a vodno-koloidnými zväzkami. 
Degradované poloskalné horniny predstavujú plastickú, dvoj- a!ebo trojfázovú 
hmotu s koloidnými väzbami. 

N. M. V a si 1 je v (1948) považuje za poloskalné horniny všetky stmelené 
sedimentárne, ktorých medza pevnosti v tlaku v nasýtenom stave je menšia 
ako SO kp/cm2

• 

V klasifikácii V. A. P r i k 1 on s k é ho ( 1949) je vyčlenená spoločná trieda 
skalných a poloskalných hornín na základe rovnakých pevných zväzkov medzi 
zrnami a prakticky nulovej stlačitelnosti. 

1. M. G or k o v a ( 1966) vyčleňuje v sedimentárnych vysokodísperzných 
horninách skupinu hornín vysokého stupňa ulahlosti a litifikácie, ktoré sú cha
rakterizované objemovou hmotnosťou sušiny nad 1,65 g/cm3, pevnosťou v tlaku 
20-150 kp/cm2 a vefmi malou stlačiteinosťou. Skupina s cementačnými štruk
túrnymi zväzkami sa vyznačuje často skalným charakterom, anizotrópiou a kreh
kými deformáciami. Patria k nim napr. rôzne druhy slieňov, argility, pelity 
s karbonátovým tmelom, opuky ap. 

V. M e n c 1 (1966) podáva detailné triedenie skalných hornín, medzi ktoré 
zahrňuje i horniny poloskalné. 
ČSN 73 1001 (1966) rozdeľuje horniny ako základové pôdy do 4 skupín, 

pričom do prvej patria horniny skalné a poloskalné. Poloskalné horniny sú cha
rak terizované menšou pevnosťou a väčšou stlačiteinosťou ako skalné. O podrob
nejšom rozdelení rozhoduje stupeň navetrania a stupeň spevnenia. Stupeň spev
nenia je charakterizovaný priemerom (z 15 - 25 skúšok) pevnosti v prostom 
tlaku na nepravidelných vzorkách o objeme asi 100 cm3• Poloskalné horniny 
spevnené majú pevnosť 20-100 kp/cm2

, stredne spevnené 10-20 kp/cm2, slabo 
spevnené 3-10 kp/cm2

• Ako príklad poloskalných hornín uvádza niektoré tufy, 
mastencové a chloristické bridlice, ílovce a vápnité bridlice. 

Najpodrobnejšiu charakteristiku poloskalných hornín podáva V. D. Lom
t a cl z e (1970), k '.orý na základe fyzikálno-mechanických vlastností rozdeluje 
horniny do 5 tried. Druhú triedu tvoria horniny pomerne turdé-poloskalné. Od 
skalných sa odlišujú menšou pevnosťou a odolnosťou , väčšou deformačnou schop
nosťou a značnou až vysokou priepustnosťou. Ďalej sú charakterizované veikou 
puklinovitosťou, aiebo rozpustnosťou a kaveronózn:>sťou, veikou nerovnoro1osťou 
a aniwtrópiou. Poskytujú spravidla dobré základo·,é pôdy, i ked niekedy vyža
dujú zložité inžinierske opatrenia na zabezpečenie trvácnosti stavieb. Z hodnôt 
ukawvateiov vlastností typických pre poloskalné horniny uvádza: súčiniteI fil
trácie u slabo a stredne priepustných je 6.10- 6 - 3,S .10- 4 m/s, u silne priepust
ných i viac, objemová hmotnosť v prirodzenom uložení 2,20-2,65 g/crn3, póro
vitosť do 10-15 %, modul deformácie 20000-100000 kp/cm2

, u „oslabených" 
i menší, pevnosť v tlaku u málo pevných pod 25 kp/cm2, u stredne pevných 
25 - 150 kp/crn2

, u pevných 150- 500 kp/cm. 
Medzi po oska 1né horniny zaraduje magmatické zvetralé a puklinovité skal

né horniny, sedimentárné pyroklastické (vulkanické tufy, tufity, ap. ), úlomko
vité s ílovitým tmelom (ílovité pieskovce a zlepence), pelitické ílovce (bridlice, 
argi ti ty), organogénne a chemické (slienité vápence, sliene, krieda, kremité sedi
menty). 

Vyčlenenie poloskalných hornín vyžaduje štúdium celého komplexu ich in
žiniersko-geologických vlastností, z ktorých najdôležitejšie sú: mineralogicko-pe
trografické zloženie, úložné pomery, charakter štruktúrnych zväzkov, ap., ktoré 
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určujú ich odolnosť, tvrdosť, pevnosť v tlaku a v šmyku, schopnosť deformácie, 
nasiakavosť, priepustnosť, napúčavosť, kašovatenie, ap. Typickými predstavi
telmi poloskalných hornín sú najmä sedimentárne horniny vápnito-ílovité, detri
tické sedimenty tmelené ílovitým, a!ebo iným „slabým" tmelom a horniny vul
kanogénne ( pyroklastické) . 

Rozšírenie poloskalných hornín na území listu Žilina 

Komplexnému štúdiu poloskalných hornín, s exaktným zisťovaním hodnô t ich 
inžiniersko-geologických vlastností, zatial sa u nás nevenovala vefká pozornosť. 
Všeobecné štúdium po1oskalných hornín, spc>lu s ostatnými skupinami hornín, 
sa uskutočnilo v rámci re6ionálneho inžiniersko-geo!ogického výskumu Slovenska. 
Detailne prebiehal výskum lokálne pri prieskumných prácach pre inžinierske 
stavby, hlavne hydrotechnické a komunikačné. 

Po.cskalné hornmy na území listu Žilina sú vyčlenené na základe popisných, 
nepriamych ukazovateiov ich inžiniersko-geologických vlastností, iba sporadicky 
sú k dispozícii priame ukazovatele, zistené pri detailných výskumných prácach. 
Rozšírenie poloskalných hornín, niekedy spoločne s horninami na prechode ku 
skalným, je schématicky vyznačené na mape 1:500 OOO, zostavenej s použitím 
prehladnej geo!ogickej mapy 1:200 OOO list Žilina ( MaheI a kol. 1964) , pre
hľadnej inžiniersko-geo!ogickej mapy Slovenska 1:500 OOO (Matula 1969) a in
žiníersko-geologickej mapy 1 :200 OOO list Žilina (rukopis - R . Holzer -
Letko V. 1970). 

V inžiniersko-geologických formáciách, vymedzených na území Slovenska 
Matu Io m (1969), sa nachádzajú poloskalné horniny v nasledujúcich formá
ciách: 

post-orogénnych neovulkanitoch, 
flyšovej, 
pestrej slieňovcovo-vápencovej, 
vápencovo-dolomitickej , 
spodnej terigénnej. 

Poloskalné horniny formácie post-orogénnych neovulkanitav tvoria pyroklas
tické , tufogénne varianty komplexu subseh·entných stredne bázických neovul
kanitov, vystupujúcich vo Vtáčniku a v Kremníckom pohorí. Litologicky patria 
k nim sarmatské pyroklastiká pyroxenických andezitov - popolové a balvanité 
tufy, pyroklastiká amfibolicko-biotitických andezitov - brekciovité aglomeratic
ko-balvanité tufy a pyroklastiká ryolitov - suchozemské tufy a tufity. 
Ďa ej sú to horniny komplexu stratifikovaných neovulkanitov a sedimentov 

v prechodnom vývoji, ktoré sa nachádzajú na Vtáčniku, v Kremnickom pohorí 
a na okrajoch Hornonitrianskej kotliny. Patria k nim pyroklastiká pyroxenických 
andezitov - tufity s rýchlo sa meniacou sedimentárnou zložkou, pyroklastiká 
andezitov v pre;:hodnom vývoji - nepravidelne sa striedajúce tufity a subakválne 
tufy, ktoré obsahujú redeponovaný vulkan ický materiál. 

Poloskalné horniny flyšovej formácie obsahuje: 
- komp!ex flyšoidných, prevažne jemne detritických sedimentov, ktoré sa na

chádzajú v Strážovskej hornatine, Bielych Karpatoch, Javorníkoch a Kysuckej 
vrchovine. Sú reprezentované ílovcami s vložkami kremito-·vápenitých ílovcov 
paleocénu -- stredného eocénu a vrchnokriedovými pestrými slieňami a ílovcami, 
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- komplex neritických až sublitorálnych sedimentov vo vývoji rytmického 
flyša, ktoré sú v Strážovskej hornatine, Žiari, Bielych Karpatoch, Javorníkoch, 
Kysuckej vrchovine, Turčianskej, Povážskej i Hornonitrianskej kotline a výbež
koch Podunajskej nížiny. Sú reprezentované strednokriedovými slieňami a slie
ňovcami, slienitými bridlicami, ďalej vrchnokriedovými flyšovými slieňovcami 
a eocénnym pieskovcovo-ílovcovým súvrstvím centrálnokarpatského a magurské
ho flyša, 

- komplex litorálnych detritických sedimentov, ktoré sú vyvinuté v Strážov
skej hornatine, Kysuckej vrchovine a považských kotlinách. Litologicky sú to 
zlepence a pieskovce santónu - kampanu tme!ené prevažne ílovitým tmelom, 
čiastočne bazálne zlepence, brekcie a pieskovce eocénu, tmelené prevažne piesči
továpnitým tmelom. 

V pestrej slie1fovcovo-vápencovej formácii sú poloskalné horniny reprezento
vané: 

- komplexom slienitých hlbokomorských až batyálnych sedimentov, nachá
dzajúcich sa vo Veľkej Fatre, Malej Fatre, Strážovskej hornatine, Bielych 
Karpatoch a Žilinskej kotline. Sú tvorené najmä kriedovými šedými organogén
nymi vápencami so šošovkami bridlíc a pieskovcov, slienitými vápencami až slie
ňovcami, ako i spodnojurskými bridlicami a škvrnitými slieňovcami, 

- komplexom hlbokomorských karbonátovo-pelitomorfných sedimentov, na
chádzajúcich sa vo Ve!kej a Malej Fatre, Strážovskej hornatine, Žiari, Bielych 
Karpatoch, Javorníkoch, Kysuckej vrchovine a povážskych kotlinách. Litologicky 
sú tvorené kriedovými slienitými vápencami a jurskými slieňovcami a slienitými 
vápencami, 

- komplexom detriticko-karbonátových neritických až sublitorálnych sedi
mentov, ktoré sú vyvinuté v Strážovskej hornatine, Bielych Karpatoch, Javorní
koch a Kysuckej vrchovine. Sú zastúpené najmä jurskými bridlicami, prípadne 
slienitými vápencami, ďalej ílovcami a grestenskými bridlicami, 

- komplexom plytkovodných až kontinentálnych detriticko-karbonátových se
dimentov, ktoré vystupujú v Malej Fatre, Strážovskej hornatine, Žiari a pováž
skych kotlinách. Litologicky je to jurské súvrstvie bridlíc a slieňovcov a vrchno
triasové piesčité a organogénne vápence a bridlice. 

Vo vápencovo-dolomitickej formácii sú poloskalnými horninami: 
- komplex hlbokoneritických detritických sedimentov vo flyšovom vývoji 

lunzské vrstvy, tvorené piesčitými a ílovitými bridlicami, niekedy i bridličnatými 
slienitými vápencami. Vystupujú útržkovite v Strážovskej hornatine ( v schéma
tickej mape tejto mierky nie sú osobitne vyznačené) . 

V spodnej terigénnej formácii sú horninami poloskalnými werfénske pestré 
bridlice a slienité bridlice s vložkami rozpukaných pieskovcov, prípadne i vá
pencov. Vystupujú v malých útržkoch v Malej Fatre a Strážovskej hornatine 
(v mape nie sú osobitne vyznačené). 

Okrem týchto hornín, ktoré majú viaceré znaky charakteristické pre poloskalné 
horniny, je treba spomenúť horniny, ktoré sú prevažne skalné, no niekedy majú 
i znaky hornín poloskalných. Takými sú triasové dolomity z komplexu plytkone
ritických karbonátových sedimentov. V južnej a juhovýchodnej časti Strážovskej 
hornatiny sú silne tektonicky podrvené, rozpadané na ostrohranné kúsky a mož
no ich ako silne puklinovite degradované skalné horniny zaradiť v zmysle kla
sifikácie V. D. Lom ta dz eh o (1970) medzi horniny poloskalné. Lokálne sa 
rozpadajú až na do!omitový piesok a prach a nadobúdajú charakter zemín. 
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Horniny molasovej neogénnej formácie svojim charakterom patria prevažne 
medzi súdržné a nesúdržné zeminy ( v zmysle klasifikácie ČSN 73 1001). Oso
bitnú pozornosť si však zasluhuje komplex litorálnych sedimentov, ktoré sú lito
logicky tvorené zlepencami, pieskovcami a piesčitými slieňami burdigalu. Zlepen
ce a pieskovce sa vyznačujú viacerými znakmi poloskalných hornín: sú tvrdé, 
lavicovité, miestami sú skrasovatelé, tmel je silne karbonátový, pevný. Mnohé 
znaky poloskalných hornín majú tiež horniny produktívneho súvrstvia vrchného 
tortónu - sarmatu. 

Príklady význačných inžinierskych objektov budovaných na poloskalných 
horninách a vlastnosti týchto hornín 

Poloskalné horniny obyčajne poskytujú pre pozemné stavby vhodné stave
niská, s dostatočne únosnou a málo stlačítelnou základovou pôdou, bez nutnosti 
ochranných inžinierskych opatrení. Pre komunikačné stavby sú vhodnou zákla
dovou pôdou, no ·výkopové práce v trasách komunikácií takmer vždy vyžadujú 
opatrenia na zaistenie stability svahov. Malá stabilita svahov zárezov, časté zo
suny na trasách komunikácií - ciest i železníc, ktoré vedú územiami budova
nými horninami flyšovej formácie najmä v severozápadnej časti územia, sú známe 
už z minulosti. Prihliadalo sa na ne už pri budovaní železničných tratí začiatkom 
tohto storočia. 

1. Malá stabilita zárezov v týchto horninách je známa i z oblastí vnútrokarpat
ského flyša . Porušen ie stability zárezu železničnej vlečky v Bánovciach nad Be
bravou (Ja ku b e c 1962) je viazané na poloskalné neritické až sublitorálne 
sedimenty vo vývoji rytmického flyša . Zosun, ktorý vznikol v zimných mesiacoch 
1962 r., postihuje nielen kvartérne a neogénne, v prevažnej miere hlinité sedi
menty, ale zasahuje i flyšové slienité a ílovité bridlice s vložkami navetralých 
slíenitých a vápnitých pieskovcov. Pieskovcové polohy sú priepustné a presaku
júce vody zhoršili hydrogeologické i fyzikálno-mechanické činitele, spolupôsobiace 
na stabilitu svahu. 

Inžiniersko-geologický výskum bol zameraný hlavne na zistenie hydrogeologic
kých pomerov a možnosti odvodnenia . Boli zistené dva horizonty podzemnej 
vody: prvý na styku kvartérnych a neogénnych sedimentov, druhý v povrcho
vých partiách paleogénu, najmä v pieskovcových sedimentoch. Súčinitele filtrácie 
sa v po!oskalných horninách menili v rozmedzí 1,2.10- 5 - 2,9.10- 9 m/s. Na 
zlepšenie stability bolo navrhnuté odvodnenie pomocou odvodňovacích štôlní 
a zberných rebier a drénov. 

Fyzikálno-mechanické vlastnosti sa skúšali na neporušených vzorkách, odobe
raných do odberných válcov bežných pre o:l.ber neporušených vzoriek zemín. Ne
porušené vzorky sa pre to mohli odobrať len z rozložených, rozvetralých „mäk
kých" polôh poloskalných hornín, ktoré sa skúšali spolu so vzorkami neogénných 
a kvartérnych sedimentov metodikou bežnou u zemín. 

2. Skúsenosti s budovaním hydrotechnických stavieb na Váhu dokazujú , že 
poloskalné horniny poskytujú dostatočne únosnú základovú pôdu i pre iažké 
objekty priehrad a hydrocentrál , pri zakladaní sú však nevyhnutné mnohé, často 
zložité inžinierske opatrenia na zabezpečenie stabilnosti objektov. Na poloskal
ných horninách flyšovej formácie sú napr . vybudované objekty . gravitačného prie
hradového mura a hydrocentrály Priehrady mládeže v Nosiciach. Inžiniersko
geologické prieskumné p;-áce prebiehali v niekoľkých etapách, robili ich rôzne 
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organizácie a zisťovanie vlastností poloskalných hornín poľnými i laboratórnymi 
skúškami bo1o metodicky nejednotné (Matu 1 a 1961). 

Základovú pôdu pre založenie najdôležitejšieho objektu - priehradového múra, 
tvoria horniny flyšovej formácie : neritické až sublitorálne sedimenty kriedy. 
Okrem litologicko-petrografickej povahy sedimentov vefký vplyv na inžiniersko
geo:ogické vlastnosti majú ich úložné pomery (flyšové striedanie vrstiev), zložité 
tektonické pomery ( intenzívne stlačenie, zvrásnenie, rozpukanie a poklesovo-zlo
mové dislokácie), hydrogeologické pomery ( výrony agresívnej alkalicko-muriatic
kej jódo-brómovej kyselky) . 

V základovej špáre (Matu 1 a 1961) vystupujú tri litologicko-petrografické 
typy hornín, ktoré predstavujú poloskalné až skalné horniny : 

Slieňovce sú ílovito-karbonátové poloskalné horniny, od masívnych až po veimi 
silne zbridličnatené a detailne zvrásnené. Miestami obsahujú vložky masívnych 
a hrubolavicovitých pieskovcov. Silné tektonické porušenie, stlačenie a zbridlič

natenie podmieúuje výraznú anizotrópiu a zníženie pevnosti, odporu proti ušmyk
nutiu, odolnos ti proti zvetrávaniu (Matula 1961). Pri zaťažových skúškach boli 
trvalé deformácie u slieňovcov kompaktného uloženia 86 % celkovej deformácie. 
Celková stlačiteľnosť je malá - moduly stlačitelnosti sa pohybovali v rozmedzí 
21 500 - 77 OOO kp/cm 2, moduly deformácie zisťované seizmickou metódou šikmo 
na vrstevnatosť 70 000-118 OOO kp/cm2

• Pevnosť v prostom tlaku u nezv<:tra
lých slieňovcov šikmo k bridličnatosti dosahovala 190-550 kp/cm2

• To zodpo
vedá hodnotám poloskalných hornín. S lieňovce až na ojedine'é otvorené pukliny 
sú nepriepustné, v styku s vodou sú však náchylné na kašovatenie, vo vode sa 
rozpadajú, sú zamŕzavé. 

Pieskovce sú poloskalné až skalné horniny, lavicovité až hrubolavicovité, s ten
kými vložkami sJieňov medzi lavicami. Sú jemno až strednozrnné, z os rohran
ných zŕn kremeňa, kalcitu, rohovcov a metamorfitov. Tmel je väčšinou bazálny, 
pevný, v menšej miere bazálny i pórovitý, slienitý a prachovito-slienitý, miesta
mi vyluhovaný a lebo limonitizovaný. Stlačitelnosť pieskovcov je malá, súvisí 
s puklinovitosťou a porucho·,rými pásmami - modul stlačitelnosti je v rozmedzí 
345 000 - 486 OOO kp/cm2

; seizmickou metódou zisťovaný modul deformácie 
119 OOO - 200 OOO kp/cm2

• Pevnosť v tlaku (na ko::kách 6x6x6 cm) u limoni
tizovaných pieskovcov s čias '.očne vyluhovaným tmelom bo~a okolo 700 kp/cm2, 
u zdravých pieskovcov 1500-1900 kp/cm2• 

Z 'epence sú po!oskalné až skalné hrubolavicovité horniny, hrúbka lavíc don
huje 3 - 4 m, s polohami slieňov, slieňovcových bridlíc a pieskovcov. Veľkosť 
okruhliakov a ich pomer k tmelu je velmi premenlivý. Sú tmelené vápnito-pieskov
covým alebo slienitým až ílovitým tme!om. Zlepence s vápnoti-pieskovcovým tme. 
lom sú ve!mi málo stlačítelné - moduly stlačite!nosti 612 000-780 OOO kp/cm2

, 

seizmicky zisťované moduly deformácie 92 500-105 OOO kp/cm2
• Pevnosť v tla

ku je 690- 1190 kp/cm2
• 

3. S po1oskalnými až skalnými horninami flyšovej formácie sa stretávame tiež 
pri budovaní ďalšieho hydrotechnického diela na Váhu - objektov hydrocentrá
ly Hričov - Mikšová. Pri budovaní prívodného kanála vznikli na svahu zosuvné 
pohyby, ktoré boli sanované odvodnením. Pri razení odvodňovacej štôlne môžeme 
s '.edovať vývoj upohlavských zlepencov. Vývoj začína bazálnou litofáciou, cha
rakteristickou chaotickým nahromadením blokov zlepencov, ílovcov s vložkami 
a šošovkami pieskovcov. Balvany a bloky zlepencov utopené v ílovcovej hmote 
dosahujú vefkosti až 2,5 m. 

112 



Ďalej nasleduje 100 m hrubé súvrstvie ílovcovo-zlepencové. Vo vývoji prevaž
ne ílovcovom sú sivé až tmavošedé masívne nevrstevnaté ilovce miestami tekto
nicky porušené, premiesené, rozpadajúce sa na tabličky, čriepky. Pieskovce 
v nich tvoria vložky hrúbky 3-4 cm. llovcové polohy sú prakticky nepriepustné, 
podzemná voda sa objavila iba ojedinele pri puklinách vo forme „slzenia" za 
1- 2 dni po vyrazení štólne. Vo vývoji prevažne zlepencovom sú usadené tri 
typy pieskovcových zlepencov: 
a) drobnozrnné so slabo opracovanými úlomkami, okruhliakmi o velkosti 5-25 
centimetrov, tmelené piesčito-ílovitým tmelom, ktorý dosahuje až 50 % objemu ; 
vytvárajú iba pretiahle šošovky malej hrúbky, 

b) hrubozrnné s piesčito-ílovitým tmelom, kde slabo opracované úlomky 
a balvany tvoria až 75 % objemu, sú nepravidelne rozložené, navzájom sa do
týkajú, 

c) hrubozrnné s hrubo- až jemnozrnným piesčitým (pieskovcovým) tmelom, 
kde slabo opracované balvany a bloky o vefkostí 0,5-1,0 m dosahujú asi 75 % 
objemu. 

Najpriepustnejšie sú hrubozrnné zlepence s piesčitým (pieskovcovým) tme
lom, kde podzemná voda vyvierala v sústredených výronoch, pramienkoch o vý
datnosti asi do 0,1 1/s. V ostatných zlepencoch však presiakovala iba vo forme 
prevlhnutých stien spodnej častí štôlne. Postupné zvyšovanie prítokov sa ustálilo 
asi za 1- 3 hodiny po vyrazení štôlne. 

4. V podzákladí hydrocentrály Sučany sa nachádzajú neogénne jemne piesčité 
sliene a slienité silty, ktoré sú na rozhraní poloskalných hornín a zemín. Zákla
dová špára leží na slienitých siltoch, pod ktorými sa nachádza šošovka zvodne
ných štrkov. Pri zakladaní boli nutné inžinierske opatrenia najmä na zníženie 
napätej hladiny podzemnej vody a zamedzenie prítoku vody do stavebnej jamy, 
kde spôsobovala kašovatenie slienitých siltov. Základovú špáru nebolo možné 
upraviť do zložitejších tvarov a základové konštrukcie bolo nutné navrhnúť po
merne mohutných rozmerov. 

Neogénne sedimen ty (Q. Záruba, V. Mend 1956) majú povahu siltov s obsahom 8 - 34 % 
ilovitých čas tlc illitického cha rakteru. Vlhkosť zeminy je o 5-13 % niž3ia ako medza plasti
city, pórovitosť je nízka - 24-34 %, stupeň nasýtenia takmer 100 % - zeminy sú prekon
solidovanii značnými tlakmi. Stlačitelnos ť siltov je malá - sťíčiniteI stlačite!nosti pri napätl 
do 1.2 kp!cm2 je 119-397, pri napätí 1,2 - 2,3 kp/cm2 je 51-197. Pevnosť v tlaku pri 
prirodzenej vlhkosti bola vyššia ako 4-5 kp/cm2• Pevnosť v šmyku pri šmykovej skúške na 
blokoch horniny je daná uhlom vnútorného trenia 31°, kohéziou 0 ,68 kp/cm2• Pri styku s vo
dou sú silty kašovité, za suchého počasia sa velmi rýchlo vysušujú. 

5. V horninách neogénnej molasovej formácie sú razené banské diela hnedouhol
ného revíru Handlovsko-nováckej pánvy. Produktívne súvrstvie vrchného tortónu 
- sarmatu sa skladá (S 1 u k a - Huč k o 1966) z bridličnatých ílov, uhol
ných slojí, tufi tických pieskovcov a ílov až piesčito-ílovitých tufitov v sladkovod
nom a suchozemskom vývoji. Uhoľné sloje sú reprezentované petrograficky rôzno
rodými humitmi, najčastejšie : hemidetritom, xylitickým hemidetritom, páskovým 
detritom, xylitickým detrítom a xylitom. Pre porovnanie s inými druhmi polo
skalných hornín udávame v nasledujúcej tabuľke príklady hodnôt n iektorých 
typov sedimentov ( spracované podla: S 1 u k a - H u č k o 1966). 

Uhorné sloje patria medzi poloskalné horniny pevné až stredne spevnené 
( v zmysle klasifikácie L o m t a d z e 1970) , rozdiely hodnôt je možné pripísať 
značnej petrografickej rôznorodosti uhlia . Nadložné íly sú stredne pevné, ich 
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sedim. uholný sloj podložné lly tufity 

baňa Nováky 
1 

CfgeI 
1 

Handlová Nováky 
1 

ClgcI 
1 

Handlo á Nováky 
1 

Cige! 
1 

Handlová 

m rnä hmota 1,48 - 2,00 1,48-1,60 1,39- 1,62 '2,42 - 2,68 2,52 2,53- 2,61 2,57 - 2,67 2,67 2,67 

g. cm·3 

objem. hmotn. 1,25- 1,45 1,21 - 1,25 1,24 - 2,32 1,70 - 1,92 1,88 2,00 - 2,04 1,90 - 1,92 1,76 1,76 

g. cm·' 

ob. hm. stľ iny 
g. m·' 

,80 - 1,09 0,77-0,85 o, 1- 1,10 1,18 -- 1,5 ~ 1,40 1,63 - 1,70 1,19 - 1,58 1,56 ],63 

pór vit sť 0 35 - 47 43-52 23 - 43 44 -51 44 '3 - 38 41 - 42 42 39 

prir. vlh.k. 0ó 33 - 56 46 - 60 20- 40 27- 44 3-l 20 - 23 22- 28 13 8 

pevnosť v tlaku 130- 201 191 - 294 ]53 - 307 40 - 63 46 50-107 78 98 9ti 

kp. cm·1 



Poloskalné horniny n:a. území listu Žilina. M 1:500 OOO 
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i.::.· 

f 2b 2c 

1. Skalné horniny formácií : prekambrických metamorfitov, variských intruzivnych granodioritov. 
spodnej terigénnej , vápencovo-dolomitickej, post-orogénnych neovulkanitov. 

2. Poloskalné horniny formácií: 2a pestrej slieňovcovo-vápencovej, 2b flyšovej, 2c post-orogén
nych neovulkanitov. 

3. Súdržné a sypké zeminy formácií: molasovej, pokryvných štvrťohomých sedimentov. 
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pevnosť v tlaku rastie so znižovaním prirodzenej vlhkosti a pórovitosti (Handlo
vá). Pomerne velkú rovnorodosť na všetkých lokalitách vykazujú tufity, či už 
v pórovitosti alebo v pevnosti; patria medzi poloskalné horniny stredne pevné.\' 

Záver 

Vyčlenenie polosklaných hornín je spracované hlavne na základe viacerých 
popisných znakov, ukazovatefov, ktoré uvádzajú rôzne klasifikácie pre poloskalné 
horniny. Zároven, pokiaI to bolo možné, sú uvedené príklady vlastností niekto
rých typov sedimentov, ktoré majú charakter poloskalných hornín. Vlastnosti 
niektorých, napr. piesčitých vápencov titónu-aptu, pieskovcov kriedy, paleogénu 
sú na prechode k horninám skalným, iné, napr. slieňovce vrchnej kriedy, ale 
i uholné sloje miocénu majú vlastnosti typické pre horniny poloskalné a miocén
ne nadložné ily a tufity sa blížia k rozhraniu hornín poloskalných a zemín. 
Presnejšia charakteristika, ako i členenie poloskalných hornín je možné po kom
plexnom systematickom štúdiu a doplnení ich vlastností (najmä objemovej hmot
nosti, pevnosti, stlačiteJnosti) pofnými i laboratórnymi skúškami. Upresnenie 
hranice medzi horninami skalnými - poloskalnými a - zeminami, ako i de
tailnejšie členenie poloskalných hornín vyžaduje tiež vypracovanie jednotnej 
záväznej klasifikácie poloskalných hornín s uvedenim hodnôt charakteristických 
inžiniersko-geologických vlastností. 

Doručené: 27. 1. 1971 
K tlači doporučil. prof. M . Matula, DrSc. 

Katedra inžinierskej geológie 
a hydrológie PF UK Bratislava. 
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Semi-hard Rocks in the Territory of the Žilina Map Sheet 1:500 OOO 

1. Hard rocks o[ Pre-Cambrian metamorphites, Variscan instructive granodíorites, lower terrige
nous, limestone-dolomític and post-orogenic ncovolcaní1es formations. 

2. Semi-hard rocks of varied marlstones-limcstones (2a), flysch (Zb) and post-orogenic neo
volcanites (2c) formations. 

3. Cohesive and loose soils of molasse and Quatemary covering sediments. 
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Extension of s{~i-hrad Rocks in the Territory of the Žilina Map Sheet 

In the engineering-geology classification of rocks there can be distinguished 
semi-hard (semi-firm) rocks fo!lowing various indiéators of their properties. F, P. 
Savarenskij characterizes relatively hard, compact semi-firm rocks by the compres
sion strenght of 50 - 500 kp. cm2

• I. V. Popov characterizes the semi-hard rocks 
as mixtures of crystalline and water-coloidal packages. The Czechoslovak Stan
dard CSN 73 1001 characterizes the semi-hard rocks by the compression strenght 
of 3 - 100 kp. cm.·2• V. D. Lomtadze who characterizes the semi-firm rocks by 
important stratification and permeability changes (filtration coefficient 6.10·6 -

3,5.10·4 m .s·1), medium mass (unit mass 2,20 - 2,65 g.cm·3), little compressibility 
(deformation modulus 20 OOO - 100 OOO kp. cm·2), good copression strengtht (25 -
500 kp. cm· 2

) is presenting the most detailed characteristics. 
To semi-firm rocks there belong the degradated hard rocks, pyroklastic sedl

mentacy rocks, fragments wifä clayey cement, pelitic clayey, organogenous and 
chemical rocks. 

As semi-hard rocks the territory of the _2ilina Map sheet comprises the rocks 
of the following engineering-geological formations: 
- lower terrigenous: detric carbonaceous neritic 
- limey-dolomitic: detritic deep-neritic in flysch formation 
- varied marlstones-limestones: deep-sea marly, carbonaceous 
- pelitomorphous neritic to sublitoral and shallow-water to continental 
- f!ysch: fine detritic to detritic neritic to litoral in flysch devolopment 
- post-orogenic neovolcanites: pyroclastics (tuffs and tuffites) andesites and 

rhyolites. 
Transition to hard rocks is formed by flawy dolomites of the Middle-Triasic tran

sition to soil by the neogenous litoral detritictic-carbonaceous sediments. 
The semí-hard rocks are extended foundation soil for ground, transport and 

hydrotechnical constructions. For instance the foundation soil of the Priehrada 
mládeže Dam on the river Váh is formed by the Middle and Upper Cretaceous 
sediments: marlstones, clayey sandstones and conglomerates. The clayey-sandy 
conglomerates are also found in the slide drainage adit of the intake channel to 
the Hričov - Mikšová Dam. 

A more detail characteristics of the semi-hard rocks requires a complex engi
neering-geological investigation and determination of values of their properties. 
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50 rokov činnosti Polského geologického inštitútu 

(50 années ď activité de ľ Institut de géologie) 

Uplynulo 50 rokov od založenia Poiské
ho geologického inštitútu. K tomuto vý
ročiu vydal tento Inštitút publikáciu 
o svojej činnosti. V období dvoch sve
tových vojen jeho pôsobenie je obme
dzené. 

V podmienkach nového socialistického 
zriadenia dostal Poľský geologický in
štitút úplné nové a vefmi rozsiahle úlo
hy. Stal sa prvoradým činite!om, ktorý 
určoval rozvoj baníctva a ostatných od
vetví národné.ho hospodárstva. 

Práce inštitútu okrem publikameJ čin
nosti 

Zahrňujú objavenie ložísk rudných 
i nerudných surovín. Pri niektorých su
rovinách GÚ to až miliardy ton, bez 
ktorých bolo by veľmi ťažké predstavit 
si dnešný banský priemysel a hospodár
sky život Poľska. Sú to zásoby medi, 
železa, lignitu. V posledných rokoch bol 
objavený bazén ropy v okolí Lublína, 
ďalej ložiská olova, zinku, keramických 
hlín, kaolínu, magnezitu atď. 

Publikácia „50 années ď activité de 
ľ Institut de géologie" je rozdelená na 
niekofko častí, obsahuje francúzsky text 
a krátke ruské a anglické resumé. 

úvod spolu s organizačnou schémou, 
obsahuje historický obraz o Inštitúte 
v skratke. 
čast pod označením „Vedecká báza 

a technické vybavenie" obsa.huje state 
a lobaratóriách, múzeách a archívoch 
v geologických zbierkach. archívoch a 
geologickej dokumentácii, fondy pre geo
logické práce, údaje o poskytovaní geo
logických informácií. 

Tretia čast „VyhCadáv.:.mie uskutočne
né geologilckým inštitútom" obsahuje sta
te o terajších zámeroch vyhladávania, 
o báze geologického výskumu a pries
kumu. Samostatná čast sa venuje otázke 
štúdia hfbkovej štruktúry pre vyhfadá
vanie ropy, plynu ako i vyhfadavanie 
ložísk surovín pevných a tekutých sku
penstiev. úalej sú tu rozvedené otázky 
hydrogeologického štúdia, geotechnické
ho štúdia. 
Publikačná činnost InšWútu a členau 
lnštitútu obsahuje samostatnú čas! kni-
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hy. Ostatná čast knihy je venovaná 
spolupráci s domácimi i zahraničnými 
inštitúciami. Kniha je zakončená statou 
o nových smeroch vývoja v gelogickom 
výskume. 

Zo zaujímavej tématiky je článok 
o „2ilách zinku a olova". Poukazuje sa 
v ňom na niekoľko lokalít. Zinkovo-olov
naté zrudnenia sú v Poľsku známe už 
dlhšie v pohorí Svätého Kríža a v Su
detách, vo väčšine prípadov ide o men
šie hniezda, o ktoré doposiaI niet zá
ujmu. Hutný priemysel zaujíma sa len 
o žilky bohaté na kovové minerály 
v pásme Sliezsko-Krakov. Po skončení 
II. svetovej vojny venovala sa veiká PO
zornost otázkam litologickým, paleonto
logickým a tektonike. V najbližšej ob
lasti Siewierz - Zawiercie boli zistené 
nádejné zásoby C2. Zinkové žily sa na
chádzajú v metasomatických rudonos
ných dolomitoch a tiež na kontaktoch 
týchto dolomitov s vápencom. Ložiská 
(hniezda) sú v zásade zoskupené v te
rénoch morfologickej depresie v smere 
Bytom-Chrzanov-Boleslav-Olkusz. Zily 
vytvárajú čočky, hniezda v okolí Tar
novskej Gory. 

Genéza zinkovo-olovnatých rúd, ktorá 
je v Poľsku podobná ložiskám v iných 
štátoch, vyvoláva vo svete diskusie. Roz
vádzajú sa tu hlavné teórie so svojimi 
kladmi i zápormi. 

V článku „Nerasty ostatných kovov" 
spomína sa predovšetkým nikel a kobalt 
v medených žilách zechsteinského veku 
v oblasti Lublín - Sieroszowice. Roz
vádzajú sa tu ložiská síry a kasiteritu, 
ktoré sa našli v siudnatých bridliciach, 
svoroch vo východných Sudetách. Zis
tili sa sírovo-kasiteritové žily v oblasti 
Čierňava Kúpele ako cínová zóna, kto
rá má pokračovat v čsl. Sudetách. Tak 
isto sa predpokladajú možnosti žíl cínu 
v granitoch masívu Krkonôš v Strzeline, 
Strzege a v Lužiciach. Pre ďalší výskum 
je treba použit metódy geofyziky, mi
neralógie a petrografie. 
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MINERALIA SLOVACA, ROO. III, (1971) č. 10 

Inžiniersko-geologické pomery na exploatovaných slovenských 
uhoľných ložiskách 

JOZEF SLUKA 

Les conditions géologiques de ľingénieur des gisements de charbon exploités 
en Slovaquie 

ľauteur clécrit les caracteristiques fondamentales des conclitions géologiques el 
miniéres aux gisemenls de charbon en Slovaquie. 11 présente une description géolo
gique et macropétrographique de ces gisements, ii donne les conditions hydrogéo

logiques el tectoniques, mais surtout ii précise les propriétés géologiques de ľin

génieur du charbon et des roches encaissantes. 

Úvod 

Pri dobývaní uhlia vznikajú rôzne deformácie, ktoré sú prejavom a výsledkom 
pôsobenia v nadloží sa vyskytujúcich hornín. Na týchto deformáciách sa podiela 
aj filtračný pohyb podzemných vôd pôsobiacich na vydobytý priestor príslušné
ho banskeho diela. Preto vznikajú rôzne prejavy ako napr. napučiavanie hor

nín v strope a počve banského diela, horninové otrasy a pohyby hornín. 
Charakter a stupeň uvedených bansko-geologických prejavov, ktoré veimi 

komplikujú banskú prevádzku, závisí v prvom rade od stavby hornín t . j. od 
ich štruktúry a textúry, sedimentačných podmienok, fyzikálno-mechanických 
vlastností a fyzikálno-chemických vlastností, v značnej miere tiež od prijatého 
spôsobu a systému dobývania. 

Je potrebné, aby v štádiu dobývania ložiska bola známa charakteristika fy
zikálno-mechanických vlastností hornín nachádzajúcich sa v strope ložiska, 
ďalej medzivrstiev ? uhlí a nakoniec i samotného uhoľného sloja a podložia . 

Pri dobývaní podzemným spôsobom prvoradou úlohou je stanovenie priesto
rovej premenlivosti hornín obklopujúcich uholný sloj. Vo všeobecnosti sa do
poručuje vykonávať výskum inžiniersko-geologických podmienok v nadloží do 
výšky 10-15 násoLku mocnosti sloja a v podloží najmenej 5-6 m od počvy 
sloja. V prípade výskytu zvodnatených hornín v podloží sloja s napätou vodnou 
hladinou sa hrúbka štádia inžiniersko-geologických podmienok zväčšuje a to 
vyplýva z nutnosti zabezpečiť sa voči prievalom vôd z podložia. 

Racionálna metodika vykonávania výskumu inžiniersko-geologických podmie

nok zatiaľ u nás nejestvuje, preto sa pri popise inžiniersko-geologických pod
mienok budeme pridržiavať práce M i r on o v a ( 1966 ) . 

Handlovské uholné l o žisko 

Úložné pomery handlovského ložiska 

Podobne ako novácke patrí do handlovsko-nováckej uho!nej panvy, ktorá vyplňa vnútrokarpat

skú depresiu, vzniknutú ako dôsledok alpínskeho horotvorného pochodu vo vrchnej kriede, ktorá 

neskôr v treťohorách bola vyplner.á sedimentačným vulkanogénnym materiá lom. 
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Handlovské lo2isko sa delí na dva dobývacie priestory: - Handlovské uhoiné bane a baňa 
Cígel. 

V handlovskom dobývacom priestore sú vyvinuté dva uholné sloje, ktoré v južnej časti sú 
spojené v jeden. 

Spodný uhoľný sloj, ktorý miestne nazývajú druhým uholným slojom, má mocnosť v rozmedz!. 
2,0-2,5 m. V severnej časti ložiska je nedobývateľný (mocnosť pod 0,5 m) a často sa triešti 
na niekolko cm mocné lavice. Smer a úklon sloja je premenlivý. Ako následok tektonického 
porušenia je každá väčšia tektonická kryha charakterizovaná vlastným smerom a sklonom uhoľ
ného sloja. 

Bezprostredné podložie spodného uhoľného sloja tvoria pelitické horniny, lokálne s prechodom 
do piesčito-tufitických hornín. V miestach kde je pozvoľný prechod sa vyskytujú koreňové pôdy, 
uhoľné ily, uhoľné bridlice. Sú známe i pr!pady, kde hranica medzi podložnými sedimentárnymi 
horninami a uho!ným slojom je ostrá. Prítomnosť tufiticko-piesčito-ílovitých vložiek v uholnom 
sloji poukazuje na občasné prerušenie vegetácie zapríčinené náhlym prínosom sedimentačného 
anorganického materiálu. 

Vrchný uholný sloj leží asi 25-30 m nad spodným. Priestor medzi nimi je vyplnený tzv. 
medzislojovým pásmom. V Južnej časti ložiska sú oba uholné sloje spojené v jeden sloj s moc
nosťou zodpovedajúcou ich súčtu (9-12 m). 

Mocnosť horného uhoľného sloja sa pohybuje obyčajne v rozmedzí 6-7 m. Tiež sa v ňom 
vyskytuj ú !lovito-piesčité-tufitické vložky. 

Podobne ako bezprostredné podložie spodného uho!ného sloja aj prechod z horného uholného 
sloja do nadložia môže byť bud postupný, tvoriaci rad: uhlie - uholná bridlica (resp. uholný 
ii) až typické nadložné ily, alebo ostrý s výrazným rozhranim uhlie - nadložné íly. Nadložné 
íly sú obyčajne kompaktné s väčšou alebo menšou piesčito-slienitou prímesou. Tufitické vložky 
sa v nich objavujú len ve!mi zriedkavo. 

Dobývací priestor bane Cígel leží v západnej časti handlovského ložiska, kde zasahujú ešte oba 
uholné sloje, ktoré sa smerom na západ spájajú a tvoria jeden uholný sloj o celkovej mocnosti 
6-9 m. Asi 60 m nad hlavným uholným slojom je vyvinutý tzv. nadložný uholný sloj, ktorý 
miestami dosahuje mocnosť 4,0 m. Tento uhoľný sloj nie je ekonomický dobývatefný. 

Pomerne odlišné úložné pomery sú v nadloží západnej (okrajovej) časti ložiska, kde uholný 
sloj vychádza až pod kvartér. V tejto časti typické nadložné íly, vyskytujúce sa na handlovskom 
ložisku, obyčajne chýbajú alebo sa vyskytujú iba v malej mocnosti. V takomto prípade hlavný 
uho!ný sloj je prikrytý detriticko-vulkanickou formáciou handlovsko-nováckou, ktorá má veľmi 
pestrý a z hľadiska dobývania nepriaznivý faciálny vývoj . 

T tonika 

Pre ložisko je charakteristická poklesová tektonika, výsledkom ktorej je sú
stava hrásti a priekopových prepadlín, ktoré rozbil i ložisko na systém dlhých 
(asi 3-4 km) úzkych tektonických krýh smeru SV- JZ (S 1 á vi k - Ši ná-
1 y 1962) ; ich šírka sa pohybuje od 20 -500 m. Menšie p:m1chy sú početnej
šie a segmentujú ložisko omnoho detailnejšie. Výška skoku jednotlivých p:>kle
sov je až 100 m; avšak zlomy prebiehajúce vedfa seba vytvárajú pomerne úzke 
poruchové pásmo 100 až 200 m široké, ktoré zatláčajú JV krídlo ložiska do hlbky 
200 m. Širka porušeného pásma na zlome 0-2 m a je priamoúmerná amplitú
de poklesu. úklon zlomov sa pohybuje 40- 70°. Handlovské ložisko tvorí asy
metrickú priekopovú prepadlinu s nerovnomerne poklesnutými krídlami. Naj
vyššia kryha prepadlíny leží približne pod kótou Tlstý diel Z od obce Cígel, 
kde uholný sloj leží v nadmorskej výške nad 600 m. Najnižšie po~ožená je kry
ha na južnom okraji Novej Lehoty (JV okraj ložiska), kde nadmorská výška 
sloja sa pohybuje okolo 100 m. Medzi jednotlivými kryhami prebieha asi 15 
väčších zlomov, čiže priemerná amplitúda poklesu sa pohybuje okolo 45 m. 
Západné krídlo hrásti je poklesnuté omnoho menej. Najnižšia kryha má nad
morskú výšku okolo 480 m a priemerná výška kryhy západného krídla je okolo 
500 m. 

Špecifickým prípadom tektoniky handlovského ložiska je lokálna prítomnosf 
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prešmykov. Špecifickým preto, že na ostatných exploatovaných slovenských uhol
ných ložiskách zatiaľ prešmyky sa nepozorovali. Problém existencie prešmykov 
je dôležitý z hladiska banskej prevádzky. Počas ťažby v severnej časti ložiska 
okolo kóty Malý Gric boli zistené fakty, potvrdzujúce prítomnosť rozsiahlych 
prešmykov. Smerná dlžka prešmykovej plochy dosahuje až 2 km, úklon násuno
vej plochy je 20° - 300. Výšková amplitúda prešmyku je 20-30 m. Prešmyková 
tektonika na ložisku je špecifickým prípadom tohto ložiska úzko súvisiaceho 
s vulkanickou činnosťou II. eruptívnej vulkanickej fázy pohoria Vtáčnik. 

Okrem bežnej tektoniky sú na tomto ložisku vyvinuté niektoré drobnotekto
nické prvky ako napr. puklinová tektonika, bridličnatosť. Pod pojmom puklinová 
tektonika máme na mysli všetky plochy mechanickej diskontinuity najrôznejšej 
genézy, ktoré majú jeden spoločný morfologický rys; amplitúda pohybu na jed
nej ploche je z geologického hradiska zanedbateľná. Príčiny uvedenej diskonti
nuity sú nielen diastrofického (tetkonického) pôvodu, ale aj nediastrofického pô
vodu (objemové zmeny uhlia spôsobené preuhofňovacím procesom). 

Pri zameriavaní plôch diskontinuity ( S 1 u k a 1965) v niektorých častiach 
uho!ného sloja ( južné pole a východná šachta), kde sa sloj vyznačoval vyšším 
stupňom preuhofnatenia (metafáza) sa hnedouholné metatypy (metadetrit, me
taxylit) vyznačujú nápadne rovnobežným orientovaním plôch diskontinui ty. 
Počet týchto plôch na bežný meter značne narastá, lokálne až okolo 100 ks/m. 
Pri slabsom náraze do piliera uvedené metatypy vypadávajú v podobe pravidelne 
obmedzených klencov, ktoré sa vyznačujú nápadnou linearitou plôch. Orientačne 
sme zamerali na 10. vzorkách uhly zovreté plochami obmedzenia, ktoré vykázali 
nasledujúce hodnoty. 

Ostrý uhol: 66°, 65°, 65°, 63°, 66°, 66°, 64°, 66°, 66°, 65° 
Tupý uhol: 114°, 115°, 115°, 117°, 114°, 116°, 114°, 114°, 115° 

Uvedený jav si vysvetlujeme nasledovne: 
So stupňom preuholnatenia stúpa počet plôch diskontiunity na bežný meter. Je 

to spôsobené tým, že pomerne húževnatejšie makrotypy hemifázy (xylit) sa po
stupne stávajú krehkejsie až nadobudnú vefmi krehké vlastnosti v metafáze (me
taxylit metadetrit) . Zároveň so stupňom preuhofna tenia dochádza k objemovým 
a látkovým zmenám v uhoľnej hmote. Pôvo:lne re latívne amorfná hmota po
stupne nadobúda určité molekulárne usporiadanie, čo sa v metafáze prejavuje 
uvedenou klencovitou· odlučnosťou uholnej hmoty, ktorá je prejavom viac ne
diastrofickej ako diastrofickej deformácie. 

Dalšie rozlíšenie puklín na pukliny ťahové alebo strihové je ťažké. Zatiaľ sa 
nám nepodarilo zistiť vertikálny pohyb na plochách diskontinuity. To nás vedie 
k názoru, že väčšia časť plôch diskontinuity u puklinovej tektoniky sú puk!iny 
ťahové, vyvolané ako následok vertikálneho zaťaženia horizontálnym ťahom. 

Bridliénatost - tvorí určité polohy ( súhlasné s vrstevnatosťou) v uhoľnom 
sloji , resp. v nadloží a podloží , je v prevažnej miere vrstevnatou bridličnatosťou 
s úklonom (max. 10-15°) so súhlasným úklonom tektonickej kryhy, v ktorej sa 
nachádza. Bridličnatosť i na ostatných ložiskách je vetmi spoľahlivým signalizač
ným znakom, vyjadrujúcim plasticitu prostredia. Vzniká všade tam, kde je hmota 
najviac náchylná na plastické pretváranie. Jednotlivé bridličnaté plochy sú 
vlastne šmykové klzavé plochy (pri väčšom úklone bridličnatých plôch ako 
5°-10°) vzniknutých v dôsledku vertikálneho zaťaženia plastickým pretváraním 
hmoty. 
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Kliváž - býva prizlomová, ktorá spôsobuje, že tektonická porucha netvorí vý
raznú zlomovú čiaru, ale je segmentovaná prizlomovou klivážou na množstvo 
litónov (drobných segmentov) postupne klesajúcich alebo stúpajúcich a tým vy
tvárajú určitú tektonickú zónu. Takto porušené časti ložiska sú vždy nepriazni
vým prostredím pre razenie banských diel. 

Obrázok é. 1 

f"•:•."·.11-s -1. 
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JIIIIBll 10-20 !\o s 

Obrázok é 2 

s 
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Obr. č . 1. Puklinová tektonika vo forme zberného pólovéno tektonogramu (1282 meraní), 
ktorý reprezentuje celý dobývací priestor H UB. 

Z tektonogramu na obr. č. 1 vyplýva, že vacsma puklín má smer zhodný so 
smerom hlavných tektonických zlomov na ložisku (SV - JZ), kým ostatné 
odklonené od uvedeného smeru o 30-45°, teda približne smer S - J až V - Z 
môžeme považovať za sprievodné pukliny. Z toho vyplýva, že sa pri vzniku 
drobnotektonických prvkov uplatnili tie isté pohyby, ktoré spôsobili vznik hlav
ných zlomov a sprievodných porúch. 

Fyzikálne a mechanické vlastnosti hornín 

Dôležité postavenie pri poznávaní inžiniersko-geologických podmienok má vý
skum fyzikálno-mechanických vlastnosti hornín, ktoré vyjadrujú technický stav 
horniny a ten je potrebné poznať pri rôznych operáciách banskej činnosti. 

Fyzikálne vlastnosti 

Jednotlivé petrografické typy hornín budujúce horský masív handlovského 
uhoľného ložiska majú priemerné hodnoty fyzikálnych vlastnosti uvedené vta
buľke č. 1. 
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Tabuľka č. 1 
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detrit páskovaný 
leskiý 1,46 1,31 23 1,07 26,9 0,37 0,73 89 

metaxylit 1,39 1,25 21,1 0,97 30,2 0,43 0,70 68 

metadelrit 1,46 1,24 26,1 0,98 32,9 0,49 0,67 78 

xylit 1,46 1,28 40,2 0,91 37,7 0,60 0,62 97 

detrit páskovaný 1,54 1,28 38,5 0,93 41,0 0,70 0,59 86,5 

detrit xylitický 1,46 1,28 38,3 0,92 37,0 0,59 0,63 95 

detrit xylitický-leskl: 
1,48 1,29 25,2 1,03 30,6 0,64 0,69 84 

uholný íl 1,70 1,51 22,1 1,24 32,7 0,49 0,72 84 

nadložné sivé íly 2,56 1,99 22,4 1,63 36,6 0,58 0,63 99 

podložné andez. 
tufity 2,67 1,76 8,5 1,63 39,0 0,64 0,61 36 

Vefmi dôležitým fyzikálnym parametrom, z hľadiska stability banských diel, 
je vlhkosť najmä u ílovitých hornín. Pretože obyčajne so zvyšovaním vlhkosti 
ílovitých hornín, najmä ak sú tieto náchylné na napúčavosť a kašovatenie, pod
statne klesá mechanická pevnosť hornín až na nulu. 

Uhlie a horniny budujúce horský masív na slovenských uholných ložiskách 
môžeme rozdeliť na kompetentné a nekompetentné. 

Kompetentné sú tie, ktorých medza pružnosti je takmer totožná s medwu 
porušenia horniny, resp. uhlia, pri namáhaní na prostý tlak. Teda ich plastické 
pretvorenie je minimálne, prípadne žiadne. Sem patria všetky makropetrografické 
typy uhlia z orto a metafázy preuhofnatenia. Je možné konštatovať , 1,e so zvyšo
vaním stupňa preuhoľnatenia zvyšu je sa kompetencia uhoľnej hmoty. Kým herni.
typy, najmä hemixylit majú ešte určité viskózno-plastické vlastnosti, metatypy 
tieto strácajú a pri mechanickom namáhaní sa chovajú ako krehká kompetentná 
hmota. Z hornín môžeme sem zaradiť všetky typy výlevných hornín a ich pyro
klastiká. 

Nekompetentné horniny sú zastúpené najmä ílovitými horninami (ílovitou 
a uholnou bridlicou) a zeminami. U týchto hornín je plastická formovatefnosť 
značná, takže mnohokrát dochádza pri mechanickom namáhaní k tzv. plastickému 
tečeniu uvedených hornín. 

Charakteristickou črtou kompetentných hornín sú puklinové drobnotektonické 
prvky ( ťahové pukliny, strihy, diaklazy). Tieto v nekompetentných horninách 
vyznievajú a menia sa na vrstevnú bridličnatosť, odlučnosť a kliváž. 

Medzi fyzikálne vlastnosti hornín patrí i napúčavosť . N apúčavosť je fyzi-
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kálno-chemický proces, pri ktorom horniny obsahujúce vo svojej štruktúrnej 
stavbe montmorillonit prijímajú väčšie alebo menšie množstvo vody a preto sa 
mení konzistenčný stav horniny z pevného na plastický a v niektorých prípadoch 
až na tekutý. Napúčavosť a kašovatenie je na našich treťohorných uholných 
ložiskách dosť častý zjav. Postihuje ílovité horniny, ktoré pri styku s vodou 
rozmokávajú, rozbahnievajú. Takto fyzikálne „znehodnotená" hornina je potom 
veimi slabým článkom v horskom masíve. To sa prejavuje jej tečením vzdúva
ním počvy a zatláčaním stropu. Na skúmaných pracoviskách existencia napúča
vosti je možná u nadložných ílov a ílovitých medzivrstiev a polôch uhoľnej 
bridlice, vyskytujúcich sa v uhoľnom sloji. Vzdúvanie počvy, tečenie bokov cho
dieb a pilierov, zatláčanie stropu banského diela nemusí vždy bezprostredne spô
sobovať len napúčavosť, taktiež môže byť spôsobené bridličnatosťou, ktorá re
prezentuje zníženú súdržnosť hornín náchylných na tvorenie bridličnatých plôch. 

Tekuté horniny. Niektoré horniny z vulkanicko-detritickej formácie handlovsko
nováckej sa vyznačujú v prirodzenom stave tekutosťou , z hladiska hydrogeolo-· 
gického reprezentujú zvodnený horizont handlovsko--nováckej uhoľnej panvy. 

K tekutým horninám zaradujeme vodou nasýtené nesúdržné horniny ako napr. 
jemnozrnné piesky o priemere zŕn 0,2-0,01 mm s prímesou ílovitých a hliní
tých častíc o priemere 0,01 - 0,001 mm, resp. aj menej. Ked sa vyskytujú 
v strope a sú od sloja oddelené menšou než 30 m vrstvou nadložných kompakt
ných ílov, bývajú príčinou veľkých technických ťažkosti a môžu spôsobiť i ka
tastrofy vo forme prievalov vody s rozmoknutou horninou. Horniny uvedených 
vlastností sú práve tekuté horniny - v českej odbornej literatúre sú označované 
ako „kufavky~. Okrem nich sa vyskytujú aj tzv. tekuté piesky. Tipyckým repre
zentantom tekutých pieskov sú modro-kamenské medzislojové kremenné piesky. 
Sú to vodou nasýtené čisté kremenné piesky, bez ílovitých a hlinitých prímesí, 
ktoré sa nesprávne zameňujú alebo stotožňujú s pravými tekutými horninami. 
Rozdiel medzi tekutými pieskami a pravými tekutými horninami je v to!Jl, že 
tekuté piesky sa dajú odvodniť, kdežto pravé tekuté horniny sú len ťažko odvod
niteiné, prípadne sa odvodniť vôbec nedajú. Je potrebné poznamenať, že medzi 
pravými tekutými horninami a tekutými pieskami je celý rad prechodov, a že 
podobné horniny sa raz blížia pravým tekutým horninám, inokedy zas tekutým 
pieskom, čo záleží na pomere jednotlivých frakcií zŕn, z ktorých sa hornina 
skladá. Otázka odvodnenia a technického zvládnutia tekutých hornín má v našich 
podmienkach veľký význam. Úspech odvodnenia závisí od stupňa spôsobilosti 
horniny udržať vodu a taktiež od stupňa jej priepustnosti pre vodu. Pritom spô-
sobilosť tekutej horniny udržať vodu vzrastá so zmenšovaním priemeru zŕn, so 
zväčšovaním množstva zŕn majúcich nepravidelný tvar a so zväčšovaním obsahu 
ílovitých častíc. 

Mechanické vlastnosti: 
i· 
Delia sa na mechanické 

prostá pevnosť v tlaku atl 
pevnosť v priečnom ťahu ať 
pevnosť v ťahu za ohybu ao 
pevnosť v strihu -r 
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a deformačné 

modul pružnosti Youngov ( E) 
súdružnosť (c) 
uhol vnútorného trenia ( rp) 
Poissonova konštanta (m) 



Výsledky reprezentujúce horniny na handlovskom ložisku sú v tabulke č. 2. 

TabuYka č. 2 

1 au 1 
ac 

1 l o 1 
E 

1 kp/~m2 I Makropopis 
ao T4,5 3 tp 

kp/cm2 kp/cm2 kp/cm2 
J kp/cm2 m < 10 kp/cm o 

detrit páskovaný 
lesklý 189 6,0 30 30,5 7,9 10,4 19,0 71 

metaxylit - - - - - - - -
metadetrit - - - 48,0 - - - -
xylit 238 17,2 32 88 4,6 6,7 32,0 60 

detrit páskov. 290 14,6 26,5 73 5,6 6,3 29,0 67 

detrit xylitický 233 13,6 11 60 7,5 7,2 28,0 63 

detrit xylitický 
lesklý - - - 37,5 - - - -
uholný ll - - - 36,0 - - - -
nadložné sivé !ly 98 15,8 51 38,0 12,5 4,6 18,0 62 

podložné and. 
tufity 96 5,2 23 40 11,6 4,3 11,0 64 

Z tabuľky č . 2 vyplýva, že horniny majú pomerne vysokú hodnotu Poissonovej 
konštanty v porovnaní s uhlím a na druhej strane vlastnia nižšiu súdržnosť ako 
uhli&. Taktiež pevnosť v prostom tlaku je podstatne nižšia ako pri uhlí. Je to 
spôsobené pretvárajúcimi vlastnosťami hornín, pri ktorých je plastické pretvára
nie väčšie ako u uhlia. Z uhoľnej hmoty s vyšším stupňom preuhoľnatenia nie je 
možné vykonať uvedené pevnostné skúšky, nakoľko je ona značne porušená drob
nou tektonikou, ktorá nedovoľuje vyhotoviť z nej skúšobné teleso. Preto výsledky 
týchto hodnôt v tabuľke chýbajú. 

ovácke ložisko 

Na nováckom ložisku je dobývatelne vyvinu tý len jeden uholný sloj . Jeho mocnosť je koli

savá obyčajne sa pohybuje v rozmedzí 7-12 m. Sloj, poclobne ako na handlovskom ložisku, 

je „prerastený" ilovito-piesčito-tufickými medzivrstvami. Z nich niektoré majú velké plošné 

rozširenie a stálu mocnosť. Typická je medzivrstva o mocnosti okolo 15 cm, miesme nazývaný 

,,hrubý pás", ktorá sa vyskytuje spravidla vo vzdialenosti 2,0-2,5 m od nadložia. Ďalej sú 

to dve medzi vrstvy miestne označované ako „sestričky", ktoré majú mocnosť 2-5 cm a vyskytujú 

sa obyčajne vo vzdialenosti 4,0 -4,5 m od počvy sloja. 
Generálny smer sloja je, podobne ako aj v ostatnej časti bandlovsko-nováckej uholnej panvy, 

SSV- ]JZ . Sklon uloženia sloja je značne premenlivý, súvisiaci s tektonickým porušením. Každá 

väčšia tetkonická kryha má svoj vlastný sklon a smer, spôsobený tektonickými pohybmi. 
Sloj je miestami porušený puklinovou tektonikou. Nadložie sloja má obyča jne dvojaký charak

ter. V okrajových častiach ložiska (dobývacie priestory bane Mier a Lehota) je hlavný uholný 

sloj prikrytý len malou mocnoslou nadložných ilov, pripadne tieto úplne chýbajú_ Preto leži 

priamo na sloji detriticko-vulkanická formácia bandlovsko-novácka. Vtedy sú jeho dobývacie 

podmienky podobné ako v západnej časti ložiska Handlová (baňa Cige!) . Vzhladom na pestrý 
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faciálny vývoj de1riticko-vulkanickej formácie, ktorá zaprlčinila časté striedanie priepustných 
a nepriepustných hornln, vyskytujú sa v tejto formácii viaceré zvod.nené horizonty, miestami 
navzájom hydraulicky spojené. Formácia je lokálne slabo diageneticky spevnená, ktorá skutoč
nosť vyvoláva prítomnosť tečúcich hornín (pozorované pri niektorých prívaloch v bani) . Na 
druhej strane štrkoz.lepence sú lokálne aj silnodiageneticky spevnené najmä s kremitým a vápni
tým tmelom a tieto spôsobujú značné ťažkosti pri dobývaní uhlia. Chovajú sa ako tzv. ťažký 
strop, spôsobujúci oneskorené zavaiovanie pri dobývaní stenovanlm na zával. 

Tektonika 

údaje o tektonike uvádzané na handlovskom ·ložisku platia vo všeobecnosti 
aj pre novácke ložisko, s tým rozdielom, že na nováckom ložisku chýbajú pre
šmyky. Vyplýva to zo spoločného vývoja tektoniky tejto panvy. Generálnym 
smerom väčších tektonických zlomov, ktoré rozbili ložisko na sústavu viac-menej 
poklesnutých krýh ostáva opäť smer SV-JZ. 

Drobnotektonické elementy môžeme interpretovať z tektonogramov. Na obr. 
č. 2 je pólový oblastný tektonogram z Bane Mier, z ktorého vyplýva, že generálny 
smer drobnotektonických prvkov (pukliny, trhliny) je VSV-ZJZ, pričom rozptyl 
smeru drobnotenktonických prvkov je cca 20° na jednu alebo druhú stranu. 

Na obr. č. 3, sú znázornené pukliny a trhliny z Bane Mládeže. Z obrázku 

Obrázok č . 3 

"' 

r,::•:::J ,-s ot. 

1llIII1111s-1C>"

ll!l!l!l10 .,s •I. 
s 

Obrázok č . 4. 

flli;Jt-S -r. 

Ds-,oot. 

E 

vyplýva, že tu sa uplatňujú dva smery drobnotektonicKých prvkov. Prvý (prevlá
dajúci smer) je ZSZ - VJV a druhý približne kolmý na predošlý VSV-JJZ. 

Z obr. č. 4, reprezentujúceho baňu Lehota, vidno, že na tejto bani dominantne 
prevláda smer puklín a trhlín V - z. 

Počet trhlín a puklín na nováckom ložisku sa pohybuje 5-10 na meter. 
Vcelku z doterajších výskumov o tektonike handlovsko-nováckej uholnej panvy 

vyplýva: 
1. Prevládajúcim smerom hlavných tektonických zlomov je smer SV-JZ. Sprie

vodné poruchy sa od tohto smeru odchyľujú o uhol do 30°-45° na jednu 
alebo druhú stranu. 

2. Drobnotektonické prvky ako sú strihy, ťahové pukliny majú smer zhodný jed
nak so smerom hlavných zlomov a jednak so smerom sprievodných porúch. 
Ostatné smery sú náhodilé, zriedkavé a teda i nezákonité pre túto panvu. 
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Fyzikálne a mechanické vlastnosti 

Z hľadiska baníckeho sú úložné pomery na nováckom ložisku značne nepriaz
nivejšie ako na handlovskom. Spôsobujú to dva faktory: 
1. Komplikovanejšia hydrogeologická stavba ložiska. To znamená väčši počet 

zvodnených horizontov s loká lne napätou vodnou hladinou. 
2. Nedostatočná ochranná vrstva ílov oddeľujúcich zvodnené horiwnty od ťaže

ného uhoľného sloja a ich nepriaznivé vlastnosti z hľadiska fyzikálno-mecha
nického. 

V okrajových častiach ložiska (dobývacie priestory bane Mier a Lehota) je 
hlavný uhoľný sloj prikrytý len malou mocnosťou nadložných ílov, prípadne tieto 
úplne chýbajú. A preto je prikrytý detriticko-vulkanickou formáciou (podobne 
ako v západnej časti bane CígeI). 

Typické nadložné ily novácke alebo handlovské sú vlastne v pravom petro
grafickom slova zmysle ílovce sivozelenej farby s črepovitým rozpadom. Ich fyzi
kálno-mechanické vlastnosti sú oveia priaznivejšie ako u ílov v detriticko-vulka
nickej formácii . 

Tabuľka č. 3 

- ] "' o 
"' ~B c:: c; 

o o -;;; >, ·a 
i:: 8 8 ~ S? ~ 

., 
Makropopis 

o ..c:: ..c:: 8 ·;; '~ 8 o ::, "' "" •c: u 
2 .... ..c: i:: ..c: > >- -o 

oCjM 
o ~ 

O CO ·;; C, ,i:: ,i:: 

5 § 
EM 8 -a: 8. CJ „ E ..,. ., ..c:: 8 ~ C, ·- u ~o~ ·- u "' ~ I ~ 8 oô ..c - ..c ::, ,o ..,, ;o 1 1 O 00 o"' o.o 

detrit páskovaný 1,57 1,32 47,2 0,90 42,5 0,75 0,58 100 
xyli tický hemidetrit 2,30 1,70 28,0 1,37 41 ,2 0,70 0,58 85 
nadložné íly 2,55 1,81 35,0 1,34 47,0 0,98 0,52 98 
fly z detri t. 
vulk. formácie 2,68 1,97 26,5 1,57 41,2 0,71 0,59 98 
podložné íly 2,64 1,95 26,3 1,55 41,5 0,71 0,58 98 
andezitové 
pyroklastiká 2,66 2,09 14,0 1,85 30,5 0,45 0,69 76 
pieskovce 2,66 1,91 25,2 1,53 42,7 0,74 0,57 90 

Pokiaľ sa v nadloží ťaženého uhoiného sloja vyskytujú uvádzané ílovce v do
statočnej hrúbke (20-30 m) nehrozi nebezpečie zaplavenia banských diel vodou 
a tekutými pieskami. Tieto ílovce pri styku s vodou takmer nemenia svoj pevný 
kon zistečný stav a teda ani nenapučiavajú , resp. len veľmi málo napučiavajú . 

V prípade, že bezprostredné nadložie tvoria íly detriticko-vulkanickej formácie 
sú obyčajne slabo diageneticky spevnené, náchylné na napúčavosť. Pri styku 
s vodou sú schopné prijímať do svojej štruktúrnej mriežky ďalšie molekuly vody, 
ktorá spôsobuje napučiavanie a mokvanie. Ak sa poruší ich stabilita, môžu sa 
chovať dvojakým spôsobom. 
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Makropopis 1 au 
kp/cm2 

detrit páskovaný 162,0 

xylitický 
hemidetrit 85,0 

nadložné íly 63,0 

11 y z detriticko 
vulkanickej 
formácie 50,2 

podložné tufit. 
piesčité íly 37 

andezitové 
pyroklastika 165 

pieskovce 61 

Obrázok S 

N 

ITIIIIII S -10 °1 o 
s 

1 ac 
kp/cm2 

7,ó 

7,0 

8,1 

3,2 

-

7,2 

3,3 

Tabulka č. 4 

ao 1 -r:,so 
1 

m llO'k~/cm• 1 kp/~m2 
/ 

rp 

kp/cm2 kp/cm2 
o 

44,0 

38,0 

-

19,0 

-

-
15 

23,0 4,02 5,9 18,4 70 

14,5 6,8 4,0 11,5 56 

- 5,1 4,9 11,3 so 

18,1 9,6 3,0 6,0 60 

- - - - -

32 12,0 7,7 17,0 66 

34 11,5 3,3 7,0 64 

1. Pri malom porušení, ked sa vy
tvoria mens1e poruchy, trhliny, 
pukliny, ktorými preniká voda, sa 
časom stanú nepriepustné. Mine
ralogické zloženie týchto ílov im 

umožňuje, pri styku s vodou, zväč
šovať svoj objem (napučiavať) až 
do tej miery, že zamedzia prístup 
ďalšej vode, nako!ko napučiava

júci íl vyplní celý priestor vznik
nuty porušením horniny. 

[Z] 20-30 o\o 

2. Ak porušením stability ílov vznik
ne medzi porušenými stenami do
sta točne ve!ký priestor (napr. ako 
je chaotický zával vznikajúci pri 
poddolovaní) , porušené íly sa do
stanú do zvodeného prostredia, v 
dôsledku priaznivého mineralogic-

gého zloženia a sldbého stupňa diagenézy budú priberať molekuly vody 

medzi jednotlivé pakety kryštálovej mriežky, tým sa slabo stlmená hornina 

rozrušuje na stále menšie čiastočky až do mikrorozmerov. Dôjde k po

chodu recipročnému koagulácii a hornina prejde opäť do roztoku, teda do 

stavu gélovitého. V tomto prípade ílovitá hornina, ktorá sa nachádzala v plas

tickom konzistenčnom stave, pri styku s vodou, prechádzala do konzistenčného 

tekutého stavu. Takáto fyzikálna premena - je veľmi nepriaznivá pre banskú 

činnosť, nakofko spôsobuje podstatné zníženie všetkých pevnostných vlast

ností horniny (pevnosť v prostom tlaku, ťahu, strihu atd.) až na nulovú hod

notu. 
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Modrokamen s ké ložisko baňa Dol i na 

Úložné pomery 

Na modrokamenskom ložisku sú dva uholné sloje: spodný (starší) a vrchný (mladši) uholný 
sloj . Spodný uholný sloj je lokálne roštiepený na dve lavice, ktoré z baníckeho hľadiska možno 
označiť za dva samostatné uhofn~ sloje; spodná lavica spodn~ho sloja je treli sloj . 

T rel[ sloj je bez priemyselného významu pre nepravidelný vývoj, malú mocnosť a malú 
plošnú rozlohu . V oblasti osady Slatinka dosahuje maximálnu mocnos ť 2 m, z čoho však 
spodné dve tretiny az tri štvrtiny mocnosti tvoria uholné bridlice a uholný íl a to spôsobuje 
nizku výhrevnosť. 

Vrchná lavica spodného slo;a . teda druhý sloj, je v dobývatelnej mocnosti vyvinutý len 
v západnej časti , éias :očne zasahuje aj do strednej časti modrokamenského ložiska. Vyznačuje 
sa nepravidelnou mocnosťou , častým vykliňovaním a nasadzovaním. Najpravidelnejšiu mocnosť 
má oblasť medzi obcou Dolné Strhárc, osadami Slatinka, Háj a Suchý Bukovec. V severo
východnej časti ložiska medzi obcami Dolné a Horné Strháre nie je vyvinutý, pripadne len 
v nedobývatelnej mocnosti. 

Na;pravidelnejši vývoj, rozšireníe a kvalitu má vrchný - prvý uho[ný sloj mocnosti do 
2,2 až 3,0 m, ktorý obsahuje aj najväčšie zásoby. 

Tektonika 

V juhoslovenskej uholnej panve sú vyvinuté dve velmi markantné sústavy 
poklesov, z nich hlavn;í má smer severovýchodný, druhá je pribli žne severozá
padná. Tieto d islokácie rozbili cel ú panvu na sústavu hrásti a priekopových pr 
padlín. 

Roz lišu jú sa 4 hlavné kryhy: 
l. západná kryha je ohraničená na východe zlomom, ktorý prechádza v línií 

Horné, Stredné a Dolné Placht ince. Tá'o časť má síce vyvinutý úplný sled 
mio::énnych vrstiev, je však z baníckeho hľadiska bezvýznamná, lebo uholné 
sloje tu vykliňu j ú , 

2 . juhozápadná vysunutá kryha reprezen!uje dobývací priestor bane Dol ina. Zá
padnú hranicu tvorí vyššie spomenutý zlom ( plachtinský) . Východnú hranicu 
tvorí zlom prebiehajúci v línii Horné a Dolné Strháre, Pôtor, Bušince. Táto 
ob 1 asť má v produktívnom súvrství z baníckeho hľad iska vyvinuté 3 uhofné 
sloje a je hospodársky najvýznamnejšia . Pre výrazné tektonické ohraničenie 
od ostatnej čas ti panvy nazývame túto čas ť modrokamenským uholným lo
žiskom. 

3. Pok!esová stredná kryha - priekopová prepadlina - je obmedzená na západe 
pok1esom, k' orý tvorí východnú hranicu vyššie uvedenej vysunun tej oblasti, 
na východe tvorí hranicu ztom prebiehajúci v línii Ľuboreč - · Trenč . Táto 
priekopová prepadlina , ktorá má vyvinuté všetky mio::énne vrstvy až po 
vrchný tortón je rozbitá na viacero krýh upadajúcich do stredu. V novších 
prácach sa táto ča s ť panvy označuje ako „Vatovecká medzi kryha (Ra č ický 
1952) . 

4. Severovýchodná kryha - [učenecká - je z hľad iska dnešných kritérií hospo
dársky bezvýznamná. 

Najväčšie z'. omové poruchy majú výšku poklesu 10 až 40 m. Okrem toho 
sú početné niekofkometrové poklesy , ktoré sa vyskytujú samos tatne alebo sprevá
dzajú hlavné dislokácie, prípadne lemujú hlavné poruchy. 

Sústava poklesov severovýchodného smeru , ktorá križuje hlavnú sústavu porúch 

4 Mineralia Slovoca 129 



nie je tak ostro vyvinutá a výška poklesu je obyčajne menšia. úklony zlomových 

plôch, zistené banskými prácami, sa pohybujú medzi 60°-80°. 
Drobná tektonika je podobne ako aj na ostatných doteraz uvádzaných ložiskách 

zastúpená ťahovými puklinami, strihmi, vrstevnou bridličnatosťou a klivážou. 

Z tektonogramu na obr. č. 5 vyplýva, že uvedené pukliny a trhliny, ktoré sa 

na ložisku vyskytujú vo veľkom množstve, sú dobre pozorovateľné v uholnom 

sloji, majú smer súhlasný so smerom hlavných tektonických porúch. Môžeme 

konštatovať, že dynamika procesu tvorenia drobnotektonických elementov je to

tožná s dynamikou tvorenia hlavných a sprievodných tektonických porúch. 

Fyzikálne vlas tnosti 

Tabulka č . 5 

Pôdomechanický 

1 

Medza 1 Index plasticity 1 Medza 

1 

Stupeň 

názov horniny tekutosti v % plasticity v % konzistencie 

ílovitá hornina 55,4 29,7 25,7 0,88 

ílovitá hornina 64,7 37,2 27,4 0,95 

ilovitá hornina 61,0 31,7 29,3 1,00 

ílovitá hornina 56,4 31,0 25,4 0,88 

ílovitá hornina 54,2 33,l 21,l 1,00 

ílovitá hornina 63,2 37,9 25,3 0,90 

ílovitá hornina 52,4 38,5 13,9 0,60 

ílovitá hornina 49,5 28,6 20,9 0,71 

Z tabuľky č. 5 vyplýva, že na základe stupňa konzistencie môžeme modroka

menské nadložné íly zadeliť do stavu tuho plastického až do stavu pevného, čo 

zodpovedá aj petrografickému zloženiu horniny, nakoiko uvedené nadložné íly 

sú v pravom petrografickom slova zmysle ílovcami a nie ílmi ako sa toto pome

novanie mýlne tradične už dlhé roky používa. 

Fyzikálno mechanické vlastnosti 

Z hfadiska mechaniky hornín reprezentujú horniny budujúce horský masív 

bane Dolina, jednak typické horniny (nadložie a podložie) ale aj typické zeminy 

- medzislojové kremenné piesky. Prítomnosť medzislojových pieskov značne 

sťažuje banícku činn osť, nakoiko tieto vždy sú vodonosným horizontom a preto 

sa musia odvodňovať. Po odvodnení sa tieto čiastočne zhutňujú . Ich o::ivodnenie 

je pomerne jednoduché; stačí navŕtať uvedený zvodnený horizont a voda vytečie. 

Je to spôsobené tým, že kremenné piesky majú pomerne dobré granulometrické 

vytriedenie a výhodné mineralogické zloženie. Sú zložené takmer výlučne zo zŕn 

kremeňa, v malom množstve zo zŕn živcov, hydroxidov železa. Ilovitá frakcia 

v nich takmer úplne chýba, resp. ak sa vyskytuje, tak tvorí celé polohy. Preto voda 

130 



vyplňuje iba intergranulárne priestory a nie je pútaná molekulárnou väzbou 
ako tomu býva v prípade prítomnosti ílovitej frakcie. Nadložie uholných slojov 
je tvorené ílovitými horninami, ktoré majú fyzikálno-mechanické parametre 
uvedené v tab. č. 6. 

Tabulka č. 6 

'"§ "' o ·- ::: ::: .s ., o o >- ::: o "' .s 1 ~ 3 ~ ~ ::: ., 
Makro popis 

o -== e ·;; -~ 6 '"' •C,~ "' 
o ::, 

~ .<: > ~ CA) 3 '8. .<: 
o ] , .. ., 
~"a ~ •ec ·;; ,::: ,::: s a 8. ., 

~ .~-ť o .g o. .,~ ·- u '&.* ::, ::, ..o -- ~ ~ ..o:, 
1 E CO o 01) o"' ;u ;;; 1 "' 1 

detrit páskovaný 1,54 1,27 58,0 0,81 47 0,91 0,53 98 
uhoľný íl 1,83 1,46 41,0 1,04 43,4 0,77 0,57 98 
jemnozrný pieskovec 2,63 2,06 20,7 1,7 1 34,8 0,53 0,65 102 
sivozelený piesčitý íl 2,73 2,18 17,0 1,86 31,8 0,47 0,68 100 
sivozelený íl 2,58 1,92 29,2 1,48 42,4 0,74 0,57 102 

Mechanické vlastnosti 

o 1 
1 Wk;/cm•I kpim2 

Makropopis 1 cru 1 crr 1 cr
0 T45 m rp 

kp/cm 2 kp/cm2 kp/cm2 kp/cm2 - ~ 

detrit páskovaný 225 6,9 31,6 48,3 4,5 5,4 19,3 69 
uhoľný íl 86 6,8 48 31 9,6 2,7 12,0 58 
jemnozrný 
pieskovec 25 24 9 7 - - 4,0 54 
sivozelený 
piesčitý íl 28 2,0 6 13 8,8 1,0 3,7 61 
sivozelený ii 53 3,2 15 24 7,0 3,0 6,5 62 

štruktúrno-geologická charakteristika horského masívu 

Z hiadiska štruktúrnej geológie zaradujeme horský masív tvoriaci výplň tre
ťohorných uhoľných ložísk na Slovensku medzi štruktúry diastrofické ( tekto
nické), porušené disjunktívnou (nespojitou) zlomovou tektonikou. 

Z morfologického hiadiska ide takmer vyložene o poklesovú tektoniku tvoriacu 
obyčajne priekopové prepadliny. Konkrétne u nováckeho ložiska ide o dvoj
strannú asymetrickú priekopovú prepadlinu, ktorá je na západnej strane obme
dzená veľkou zlomovou líniou, tzv. malomagurským zlomom, prebiehajúcim pri
bližne S - J smerom. Výška skoku dosahuje v niektorých miestach 400- 700 m, 
na protiľahlej strane je celková výška skoku hlavného poklesu kompenzovaná 
menšími stupňovitými zlomami na rad menších poklesov. Menšie prešmyky 

131 



boli pozorované iba na handlovskom ložisku v spojitosti s prerážaním uholného 

sloja andezitovými pňami. 
Z hľadiska kinematiky zaradujeme uvedené tektonické poruchy medzi stri

hové, svedčí o tom priestorové rozloženie v teréne a uhol sklonu, ktorý sa po

hybuje 40-60°, čo odpovedá, v zmysle Anderssona (in Vachtl - Jaroš 1967), 

strižnej poklesovej tektonike. Z dynamického hľadiska je potrebné spomenúť, že 

na tvorbe zlomovej tek oniky sa v prvom rade podiela sila pôsobiaca vo smere 

zemskej tiaže. Prejavy horotvornej (vulkanickej) činnosti a s ňou spo;ená tan

genciálna (horizontálna) sila prichádza v úvahu iba v bezprostrednom okolí 

prívodo·✓ých andezitových sopečných kanálov na handlovskom ložisku, čo sa 

prejavuje evidovanými prešmykmi. Potom silové pole (vonkajšia sila) pôsobiace 

na urči tú vrst u horského masívu je jednoosové pôsobiace vo smere zemskej 

tiaže. Vzh[adom na to, že uvedený horský masív je heterogénny, nerovnorodý, 

uvedené jednoosové silové pole vytvára v masíve trojrozmerné napäťové pole, 

ktoré môžeme vyjadriť ako 81, Ó2 a C1. 
Orienticia a pries :orové rozložen ie tek!onických zlomov je zákonitým preja

vom a charakteristikou rozloženia napätia v anizotropnom napäťovom poli, t. j. 

vyjadruje reláciu medzi 81, 82 a ô3. 
Podľa G z o v s k é ho ( 1960) pri jednom a tom istom systéme pôsobenia 

vonkajších síl môže sa na určitom mieste napäťové pole masívu viackrát zme

niť, pričom každá zmena môže byť zastúpená dvoj icou geneticky spätých striho

vých porúch rôzne orien'ovaných v priestore. 
Ak túto skutočnosť budeme aplikovať na novácke ložisko, môžeme konštato

vať, že na tomto ložisku sa počas vývoja tektoniky napätové pole podstatnejšie 

nemenilo. Svedčí o tom skutočnosť, že hlavné poruchy majú približne rovnaký 

smer a menej častý druhý smer tvoria sprievodné poruchy. Azimutové odchýl

ky vo vývoji tektonických porúch sú skôr spôsobené nerovnorodosťou hmoty 

napäťového pola. 
Anizotrópia napäťového pofa horského masívu je spôsobená heterogénnym 

zastúpením jednotlivých litologických typov hornín, ktoré z h!adiska štruktúrnej 

geológie delíme na kompetentné a nekompetentné. 
Pôsobenie silového pola na takéto, z hľadiska fyzikálno-mechanického, nerov

norodé Ii 'ologické typy hornín spôs:>buje anizotropné napäťové pole, čo sa 

prejavuje neafinnými deformáciami. 
Neafinné endogénne deformácie vznikajú z vnútorných príčin, t. j. z hetero

genity deformovaného telesa. Velká väčšina takýchto deformácii je spôsobená 

vrstevnatou textúrou hornín a strierlaním kompetentných a nekompetentných 

vrstiev. Preto sa tiež mení sklon a priebeh tektonických porúch, ktoré sa cho

vajú podobne ako lúč svetla v optike. Pri prechádzaní nekompetentnými horni

nami je ich sklon miernejší a často sa stráca alebo vyznieva vo forme prizlo

movej kliváže (bridličnatosti) . Priestorové rozloženie a genéza tektoniky je 

určitým zákonitým prejavom a odrazom vonkajších síl a napätia v prís lušnej 

časti ložiska. Jednotl ivé tektonické zlomy majú určité zákonité usporiadanie 

a preto z ich priebehu a priestorového usporiadania dajú sa v našich p:xlmien

kach pomerne presne rekonštruovať smery a hodnoty hlavných normálnych n'1· 

pätí 81, 82, 83, tangenciálne napätie, pôsobiace na príslušnej uvažovanej p loche 

( v našom prípade tektonickej) a smer, hodnotu celkového napätia pôsobiaceho 

v danom skúmanom mieste. 
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Záver 

Z uvádzaného rozboru bansko-geologických pomerov slovenských exploatova
ných uhoľných ložísk vyplýva: 

1. Fyzikálno-mechanické vlas 'nosti hornín majú podstatne nižšie a pre ban
s'.<ú prevádzku aj najnepriaznivejšie hodnoty, ako majú typické skaliny. 
Vlastnosti týchto hornín sú na prechode medzi skalinami a zeminami. 

2. Uvedené nepriaznivé fyzikálno-mechanické vlastnosti hornín sa ešte zná 
sobujú prítomnosťou zvodnených horizontov, prítomných takmer na kaž 
dom ložisku. 

3. Banské práce sťažuje tiež tektonika germanotypového poklesového charak
teru, resp. na handlovskom ložisku aj prešmyky. Silné tektonické porušenie 
niektorých častí ložísk spôsobuje, že sa tieto stávajú nebilančnými. Ďale j 
nepriaznivo vplýva na výstuž, ktorá sa postupne deformuje a potom sa 
stáva neschopná prevádzky. 

4 . Na každom ložisku, so zvyšovaním stupňa preuhoľnatenia, zvyšuje sa počet 
plôch diskontinuity. Takže v metafáze v južnej a východnej časti handlov
~kého ložiska ich počet nadobúda hodnotu až 100 ks/meter. 
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Engineering - Geological Conditions of the Exploited Coal Deposits in Slovakia 

JOZEF SLUKA 

This paper deals with engineering-geological conditions of the exploited Tertiary 
coal deposits in Slovakia from the mining point of víew. These deposits represent 
a transition between hard rocks and typical soils, the physical-mechanical rock 
properties of those being comparatively unfavourable. During mining operations 
serious difficulties are considered to be due to the water considerably decreasing 
all the kinds of mechanícal strenghts (especially as to clayey rocks) being respon
sible for rock deformations and resulting in slaking and swelling the working 
floor. The rocks are somewhere highly dislocated. Tectonics is of Gerrnanotype 
nature producing normal faults, locally reverse faults may occur (the Handlová 
deposit). The number of discontinuity planes increases on the each deposit by in
creasing the degree of coalification. The clayey rocks are often affected by bedding 
schistosity coincídent with the corresponding block schistosity. Due to fracture 
cleavage, the separate dislocations are segmented to a number of segments gradu
ally subsiding or uplifting, being responsible for graben or horst formation from 
the tectogenetic point of view. 
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MINERALIA SLOVACA, ROC. 111 , (1971) I!. 10 

Výskyt alofánu a možnosti jeho určenia v niektorých pôdach 
stredného Slovenska 

RUDOLF šALY - ANTON MIHALIK 

Sur la présence de ľallophane dans quelques sols de la Slovaquie Centrale 

Dans la fraction argileuse des sols européens ľallophane n'était pas tres connue. 

Au moyen des analyses chimiques différentes et de microscope électronique on 

a prouvé la présence de ľallophane dans les échantillons de sols développés sur 

les rochcs des tufs andésitiques de la Slovaquie Centrale. En quelques cas, la te

neur de ľallophane a tteint 40 pour cent de la fraction argileuse. Quelques pro

priétés caracteristiques de ces sols sont dues ä ľallophane , comme par. ex. haut 

accumulation par humus, etc. 

úvod 

Určenie amorfného minerálneho podielu v pôdnom íle a v íloch vôbec posky

tuje doplnkový obraz o ich chemickom a mineralogickom zložení. V niektorých 

prípadoch môže vsak amorfný podiel tvoriť hlavnú zložku ílu a určovať jeho 

charakter. Medzi amorfnými pôdnymi minerálmi sa vyskytujú hlavne: opál 

(SiO2.nH2O), limonit (Fe2O3. nH2O), kliachit (AlzO3.nH2O), wad (MnO2.nH20), 

alofán (AhO3.2SiO2.nH2O), hisingerit (Fe2O3.2SiO2.nH2O), evansit 

(AhPO4(OI·i)6.nH2O), azovskit (Fe3PQ4(OH)6.nH2O) a ich vzájomné medzi

články. 
Alofán bol doteraz známy ako hojný a často i dominujúci nerast v pôdach 

vyvinutých na mladých sopečných horninách v Japonsku, Chile, Novom Zé

lande. Jeho väčšie zastúpenie podmieňuje niektoré špecifické vlastnosti pôd (hu

móznosť, kyprosť , vysokú sorpčnú schopnosť) a viedlo k vymedzeniu samostatnej 

klasifikačnej pódnej jednotky, tzv. ando-pôd. O výskyte alofánu v európskych 

pôdach nájdeme v doterajšej literatúre sotva všeobecné zmienky. Výrazná kyp

rosť a bohatá prehumóznenosť niektorých pôd v oblastiach mladotreťohorných 

sopečných slovenských pohorí je dávnejšie známa. Pri štúdiu ílového podielu 

takýchto pôd rontgenové difraktogramy získané po bežnej priprave vzoriek sú 

prakticky bez reflexov. Toto a výsledky ďalších analýz nás viedlo k domnienke 

(Šá 1 y - Mihá 1 i k 1970), že v týchto pôdach môže sa vyskytovať alofán. 

Táto práca je výsledkom hlbšieho preverenia spomenutej domnienky. 

Pod!a Br o w na ( 1955) zloženie alofánu sa udáva vwrcom A!iOJ.2SiOi.nH,O, avšak všeo

becne sa označuje tým.to názvom amorfný nerast s menlivým. podielom hliníka, kyseliny kremi

čitej a vody, malým podielom bázických zložiek a rôznym stupňom usporiadanosti molekúl 

i rôznou stabilitou voči špecifickým reagenciám. F ie 1 de s (1955) rozoznáva dve formy alo

fánu. Forma A pozostáva z malých častlc a kyselina kremičitá sa v nich vyskytuje oddelene. 

Forma B má väčšie častice, v ktorých sú kyselina k remičitá a hliník nepravidelne pospájané. 

Jackson (1956) rozlišu je podľa ro-zpustnosti tiež dve formy, stabilnú a nestabilnú. J o s hi na g a 

a A o mine (1962) vedia kryštalických nerastov faolovali i dva koloidné nerasty z ando-pôd. 

Prvý z nich - alofán - je podia rontgenovej analýzy amorfný, zostáva v kyslých i zásaditých 

roztokoch dispergovaný. Druhý - imogolit - (názov pod.Ia výskytu v tzv. imogo-pôdach) má 

už nízky stupeň k.ryštalinity, na elektrónovo-mikroskopických snimkach má výraznú vláknitú 

štruktúru, jeho rtg. - záznamy dávajú reflexy pri 14,3, 7,6 A a slabý reflex pri 5,6 A. 
Jari t z (J 957) zistil asi 10 % zastúpenie imogolitu v (B) horizonte hnedej lesnej pôdy na 

aUerodskom sopečnom tufe v pohorí Taunus, v Nemecku. 
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l\lofán sa vyskytuje prevažne v pôdach vekovo mladších ako jeden z článkov 
pravdepodobného radu premien: sopečný tuf-alofán-halloyzit-metahalloyzit. Bol 
však zistený i v pôdach starých, tzv. latosoloch, braunlehmoch, kde sa pokladá 
za produkt zvetrávania kaolinitu ba i v ílových ložiskách s hydrotermálnou 
premenou. 

Okruh znalostí o alofáne, jeho vlastnostiach a vplyve je dnes už dosť obsiah
ly, vdaka prácam novozélandských a japonských autorov. Pre jeho indentifiká
ciu a štúdium vlastností používa sa rad metód, pričom spoľahlivejšie údaje 
možno získať len pomocou komplexu metód. Rontgenová analýza, ako sa už 
uviedlo, dáva buď nepriame negatívne údaje, alebo slúži k odhaleniu precho:i
ných produktov od alofánu k nerastom s kryštalickou štruk '. úrou. P ri diferen
ciálnej termickej analýze sú pre alofán charakteristické: výrazná endoterma 
medzi 150 - 200 °C, a exoterma medzi 800-1000 °C. Na elektrón::>vo-mikrosko
pických sním.kach tvorí alofán gulovité zhluky výrazne odlíšitelné od oko1ía, 
veľkosti niekolko desatín mikrometra. I nfračervené spektrá a 1ofá nov z pô:l 
a nerastných ložísk sú podobné ako spektrá syntetických hlinito-kremičitých 

gélov, menia sa podla pomeru Si/Al a p:Jdla stupňa po1ymerizácie Si - O te
traédrov. Absorpčné maximá sú pri vlnových dľžkach 2,8-3,0 a 9-10 µm . 
Pri stanovovaní špecifického povrchu boli zistené hodno '.y 300 - 450 m2/g, pri 
sorpčnej kapacite 40 - 100 mval/ lO0g. Často sa pri štúdiu používajú rozmanité 
chemické metódy, najmä tzv. diferenčné rozpúšťanie a izolácia alofánového 
podielu. 

Materiál, metodika a výsledky 

Analytický materiál sme získali z dvoj ice pôd Badín a I lija. Pôdne - typo
logicky ide o humóznu nenasýtenú hnedú lesnú p3:iu (profil Badín) a rankro
vú pôdu (Ilija). Materskú horninu tvorí andezitový ag·omerátový tuf, resp. 
andezit. Prvý profil sa nachádza v Kremnických horách asi 10 km záp:idne 
od obce Badín v nadmorskej výške 1000 m, druhý v Štiavnických horách asi 
2 km od Pučúvalského jazera, v nadmorskej výške 700 m. 

Pri odobratých vzorkách sme urobili dve skupiny rozborov: 

1. rozbory jemnozeme (pod 2 mm) pre charakterizovanie základných vlastností týchto pôd . 
Zrnitostné zloženie sa stanovilo pipetačnou metódou (10) po predchádzajúcej díspergác ii 
ul trazvukom (17), pil elektrometricky, humus, podla Ť u r in a, volné Fe2O3 podTa 
M eh ru - J a c k s on a, S - hodnota podla K a p pena, T - hodnota podla B o b k o 
- A s k i n a z i h o. Metódy sú popísané v práci Blacka, Hrašku etc. ( 2, 10) . 

2. nnbory ílovej frakcie ( < 2 µm) izolovanej v prietokovej odstredivke po predchádzajúcej 
dispergácii ultrazvukom. Vo frakcii sme spálili organické látky s H 1O2, vykonali chemický 
rozbor, stanovili špecifický povrch podla D y a 1 - H e nd r i c k s a, snimky elektrónko
vým mikroskopom boli zhotovené metódou disperzných sústav, celkové zväčšenie 18 OOO 
DTA sa urobilo za prístupu vzduchu i v dusíkovej atmosfére na aparatúre s Pt, Pt + Rh 
termočlánkami a gradientom teploty 15 °C/min. Zvyšky po extrakcii s 0,5 N NaOH smt: 
rontgenograficky analyzovali. Použili sme vzorky v trojvariantncj príprave: základná, sol
vatovaná glycerínom, vyžihaná pri 550 °C a prístroj ., Mikrometa 2 • s goniometrom a inte
grátorom tpodmienky: 35 kV, 16 m A, uhlová rýchlosť 2°/min.). Spomenuté metódy sú 
popfsané v prí ručke BJ a c k a etc. (1965) . 

Alofány podla Ha s hi mot o - Ja c k s on a ( 1958) sme určili v extrakte zlskanom 2,5 
minútovým varom v 0,5 N NaOH (po predchádzajúcom odstránení voľného železa podla 
M eh ru - J a c k s on a) . SiO2 v extrakte sa stanovili kolorimetricky. 

Druhý spôsob určenia alofánov - metóda zmeny v sorpčnej kapacite katiónov (,.Delta CEC 
value• - B la c k 1965) sa zakladá na paralelnom určenl sorpčnej kapaci ty octanom draselným 
pri pH = 7. Pri prvom postupe sa pred určením kapacity na vzorku pôsobí acetátovým pu-
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from (pli = 3,5), pri druhom zase 2% roztokom Na2C03 (pH = 10,7). Rozdiel v hodnotách 

sorpcie je prvou aproximáciou obsahu alofánov. 
Vedfa týchto dvoch kvantitatívnych metód sme použili i kvali tatívnu metódu podla F ie 1 de

s a - P e r r o t ta (] 967). Na vysušený fil račný papier nasýtený fenolf.ale inom sme nasypali 

1 g vzorky a pôsobili na itu molárnym roztokom NaF. Pri pozi tívnej reakcii na alofán, papier 

sčervenie . Miera sfarbenia odpovedá približne obsahu alofánu, podmienkou je kyslá reakcia vzor

ky. 

V ý s 1 e d k y: Tabuľka č. 1. o'Ssahuje niekofko základných amlyt ických úda
jov, charakterizujúcich vlastnosti pôdy. Vysoký obsah oragnických lá'ok ( Cox, 
humus) po:lmieňuje a1 relatívne vysoké hodno y sorpčnej kapacity, (T - hod
nota) yýmenných báz (S - hodnota) , s .raty žíhaním a hygroskopickej vody. 
Pomerne vyrovnané hodnoty má obsah voľného F e2O3 v oboch sondách. Pri 
hodnotách pH môžeme pozorovať vysoký rozdiel medzi reakciou aktuálnou 
(pH v H2O a reakciou výmennou (pH v KCl). Pokiaf ide o zrnitosť , obsah 
frakcie pod 2µm (fyzikálny íl) je v obidvoch sondách pomerne nízky a1e vy
rovnaný. Vysoký obsah prachovej frakcie sa nachádza v horných tro::h vzorkách 
sondy Badín 2 a vo vrchnej vzorke Ilija 2 a môže byť po:.imienený sprašovou 
prímesou. Okrem vysokého obsahu humusu je pre tieto pôdy typický výborný 
fyzikálny stav. V príbuzných pôdach sme zistili vo vrchných vrstvách objemovú 
váhu oblo 0,6 a ešte v pol metrovej hlbke je objemová váha len oko'.o 1g/cm3. 

Chemické rozbory Hovej frakcie prináša tabuľka č . 2. Nízky obsah SiO2 

a vysoký Ah OJ a Fe2O3 nachádza svoj odraz aj v molámom pomere SiO2/R2O3, 
ktorý pri sonde Badín 2 klesá po::l hodnotu 2. Tieto hodnoty molárnych pome
rov sa pri kryštalických formách í'ových minerálov prakticky nevyskytujú. 

Za povšimnutie stoja vysoké obsahy fosforu v oboch profiloch, najmä však 
v profiloch Ilija. Zrejme súvisia s vysokým podielom organických zlúčenín 

kon:::entrovaných v íle, avšak i s väzbou aniónov na alofán. 

Rontgenové difraktogramy vzoriek zbavených humusu a železa nemali prak
ticky reflexy. Až po ex trakcii alofánu bolo možné rtg. analýzou z isti ť prítom
nosť ďalších nerastov v íle, reflexy však boli pomerne slabé. Ako príklad uvá
dzame obr. 1, celkové vyhodnotenie rtg. analýz obsahuje tab. 3. V nej sa tiež 
nachodia dalšie fyzikálno-chemické charakteristiky ílových frakcií. 

Pri vlastnom zisťovaní alofánov (tab. · 4) sme pomocou metódy H a s h i m o
t o - J a c k s on o vej dostali vo väčšine prípadov o niečo vyššie hodnoty. 
Priebeh obsahu, tendencie v rámci profilov sú však pri oboch kvantitatívnych 
metódach rovnaké. Aj kvalitatívne skúšky podla F ie 1 de s a - Per r ot ta 
poskytli zhodné výsledky, podporujúce stanovenie oboch predchádzajúcich me
tód. Môžeme teda tieto, viac-menej krížovou kontrolou, zabezpečené výsledky 
pokladať za primerane spofahlivé. 

Na snímkach zhotovených elektrónovo-mikroskopicky, pri viacerých vzorkách 
možno vidieť guľovité alofánové zhluky a to len pri vzorkách, v ktorých chemic
kými metódami sa zistilo najviac alofánov, t. j. pn profile Badín vo vzorke 
z híbky 110 - 120 cm a pri profile Ilija vo vzorke z híbky 60-70 cm (obr. 3, 4). 

Na obr. 2 prinášame diferenciálne termické krivky vzoriek z Badína. Vidíme, 
že aj napriek predchádzajúcej oxidácii peroxidom vodíka zostáva vo vrchných 
vzorkách hodne organických zlúčenín, ktoré svojimi termickými efektami úplne 
znehodnocujú záznam. Až v inertnej dusíkovej atmosfére sme dostali endoter
my a exotermy, naznačujúce prítomnosť alofánov a pravdepodobne aj illitu 
a halloyzitu. 

137 



....... 
c.,, 
::ie> 

Prof i 1 

B adín 2 

1 

II i j a 2 

Hlbka 

5~ 15 

20 - 30 

45 - 55 

110 - 120 

150 - 160 

185 - 195 

3 - 10 

20 - 30 

40-50 

60 -70 

Základné charakteristiky pôd 

O/ obsah frakcií v jemnozemi 
( velkosť zŕn v mm) 

Skelet Hygr. 
voda 

1 u.1 - ,0,05 - lom-1 
O{i 

2 - 0,1 0,05 0,01 10,002 0,002 
,o 

8,7 19,3 38,l 22, 1 1 11 ,8 15 17,32 ' 
--------------

92 20,9 37,3 20,6 12,0 20 16,80 

------------
12,1 21,7 37,l 17,9 11,2 30 15.74 

------------
18,7 26,3 22,6 16,6 1 15,8 40 12,62 

------------
16,8 32,0 27,9 11 ,7 11 ,6 45 6,91 

---------- - -
21,8 29, 1 25,9 11 .8 11 ,4 45 5,93 

9,4 14,3 38,9 23,4 14,0 50 12.4 

------ - - ----
16,9 19,1 25, 1 25,1 13,8 60 10,60 

------------
14,7 19,4 25,1 26,3 14.5 60 9,62 

------------
19,5 23,2 25,5 19,0 12,8 70 7,23 

Tabulka 1 

trata mval/100 g Volné pH 

zíh . ox Fe1O3 

1 

() / 

1 

06 s T 
06 

H2O K 1 

38,52 21,0 54,2 9,34 1,70 5,05 4,30 

--------------
34,20 16,2 46,2 7,07 1,90 5,25 4,30 

--------------
29,20 16,8 42,9 4,03 1,90 5,50 4,50 

--------------
19,05 19,2 38,5 0,80 1,66 5,70 4,35 

--- - -- --------
11,10 26,1 33,9 0,17 1,70 5,90 4, O 

--------------
9,7 2 ,3 29,6 0,16 1,24 6,10 5,10 

37,7 33,6 2,0 12,72 1,45 5,20 4,50 

--------------
25,4 25,0 48,2 5,72 1,45 5,50 4,55 

--------------
20,0 22,5 43,3 3,39 1,55 5,65 4,60 

--------------
11,7 25,0 34,0 0,55 1,22 5,80 4,40 



Chemické zloženie ílovej frakcie Tabuika 2 

Obsah v % vyž!hanej hmoty 
Molárny 

Vz orka 
pomer 

hlbka cm 

1 1 
1 MgO 1 

1 1 1 1 1 
SiO1 AhOJ Fe1O3 CaO TiO2 P2Os MnO K2O Na2O Ľ SiO1/R2OJ 

Bad1n 2 45,98 35,30 9,23 1,13 0,71 0,70 1,09 0,13 0,68 3,04 97,99 1,88 
5-15 

--
20-30 44,88 36,93 8,48 0,85 0,7i 0,64 0,90 0,16 0,60 3,20 97,35 1,83 

--

45-55 45,80 38,34 8,65 1,13 0,40 o. 4 0,57 0,21 0,52 2,40 98,66 1,77 

--
110-120 47,22 39,18 7,88 0,85 0,40 0,54 0,24 0,1 0,40 1,60 98,47 1,84 

--
150 -160 48,55 36,58 7,21 1,69 0,20 Q,61 0,33 0,27 0,28 2,48 98,20 1,98 

185-195 49,49 34,23 8,07 1,97 o,w 0,70 U,45 0,28 0,28 :t, o 98,47 2,10 

. 

! l ii a 2 49,64 27,15 9,03 1,27 2,23 0,42 2,47 0,19 1,40 4,72 98,52 z.ss 
3-10 

--
20-30 48,89 31,38 8,36 1,13 2,13 0,38 2,68 0,19 1,24 2, 12 98,50 2,25 

40-50 49,12 32,32 8,Q7 1,13 2,03 0,32 1,52 0,28 1,24 2,00 98,03 2,22 

--
60 -70 SL,48 32,24 í,11 1,27 2,33 0,22 0,71 0,18 o. )8 2,48 98,70 2,39 



111' ,, itl 
1 

Diskusia výsledkov 

,· 

z._llQ.ADHÁ ílový podiel skúmaných dvoch pôd 
_ ,.,,,. je, ako to obyčajne býva, polyminerál

ny. Ked odhliadneme od prímesí živ
cov, ako prvotných nerastov, asociá
cia vlastných í lových nerastov je troj
až päťč l enná. Alofánu pripadá v aso
ciáciách významené a asi v polovici 
prípadov dominantné postavenie. Viac 
ho je v íle hnedej lesnej pôdy z Ba
dína (20- 40 % ), menej v rankrovej 
pôde zo Štiavnického pohoria (10-
25 % ) . Jeho obsah zrejme súvisí : 

,,.,_...,,.. a) s ma terskou horninou ; pri prvom 
WIANlA 1 "'""'" profile dominuje tufový popo ový 

·"' 

materiál, v druhom prípade vlast
ný andezitový, teda pôvodne lávo
vý materiál, 

'i, A ~•,, .t 
Obr.l PriU•~ rtr. ditn.11:top-&aOT nhll:torjcb THrbk 

b) s pôciotvorným procesom a ním 
vyvolanými pr1::menami ílových 
nerastov . Obsah aJofánov smerom 
nahor, v smere pokročilosti zvet
rávania v obidvoch prípadoch kle
sá. Súhlasí to s domienkou, ž.e

alofán je východiskový, resp. prechodný minerál vo vývojovom rade ílových 
nerastov. 

Rozdiely v obsahu alofánov, spolu s rozdielmi v zastúpení iných zložiek ílu, 
možno hodnotiť i ako doklad petrografickej heterogénnosti pôdnych profilov 
(sprašová prímes, soliflukčné vrstvy). 

Dôkaz prítomnosti a rozhodujúceho významu alofánu v íle týchto pôd možno, 
okrem výsledkov vlastných stanovení (DTA, elektrónová mikroskopia, metóda 
Ha s hi mot o - Ja c k s on, ,,Delta CEC va lue" ), vidieť i vo výsledkoch 
nepriamych metód . Pre toto hovorí totálna chemická analýza i stanovenia 
špecifických ·povrchov. 

Vefkú prehumóznenosť týchto pôd sme doteraz spájali s relatívne vyšším 
obsahom báz (Ca, Mg), prípadne s vplyvom bujnej bylinnej prikrývky, ktorá 
sa obyčajne na týchto pôdach vyskytuje. Zistenie alofánu dáva konkrétny 
a vecnejší doklad pre vysvetlenie prehumóznenosti . Je známe, že alofán napo
máha akumulácii humusu, pretože spôsobuje oxidativne zmeny pri polyfeno
loch, základných to stavebných zložiek humusu, vytvára organominerálne kom
plexy a viaže, inaktivuje mikrobiálne enzýmy, ktoré by prípadne napomáhali 
rozklad humínových látok. Pôdy príbuzné s pôdou z Badína sú v pomeroch 
Slovenska najhumoznejšie pôdy, majú napr. zásoby okolo 500 ton humusu 
(m/ha), čo je viac než majú ktorékoľvek iné naše pôdy lesné i černozemné, či 
lužné pôdy poľnohospodárske. 

I n o u s e a W a d a (1969) zistili pri adsorpcii humínových látok na 
rôznych druhoch ílov rôzne adsorpčné maximum, vyjadrené v gramoch C na 
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100 g ílu. Pri alofáne s pomerom 
Si/Al menšom ako 1 :1,5 bola hodno
ta 1 S - 1 7, !'t,re alofán s molám ym 
pomerom Si,Al 1:1 bola hodnota 6. 
Pre montmorillonit sa pohybovala v 
rozmedzí 1,4-2,1 a pre halloyzit len HÍ8KA 

Cif 
O, 7 g CJ lOO g ílu. Citovaní autori 
zistili tiež, že na alofán sa prednostne 
sorbovali tmavé komponety humifiko
vaných látok s vysokou molekulovou 
váhou. V zhode s výsledkami tejto 
štúdie by boli i na~e výsledky, lebo v 
prípade vzoriek Ilija ( typ alofánu s 
pomerom Si/ Al 1 :2) je, pri polovico
vom zastúpení alofánu, akumulácia 
humusu v jemnozemi prakticky taká 
ako pri vzorkách Badín. Tu je síce 
raz to!ko alofánu v pôvodnom íle 
avšak tento alofán má molekulárny 
pomer 1:1 a asi je menej aktívny v 
sorpcii humusu. Nemožno však vylú
čiť ani vplyv ďalších ílových nerastov 
pri profile Ilija (montmorillonit) . 

Na základe chemizmu možno kon
štatovať aj štruktúrne rozdielnosti me-
dzi alofánmi z jednotlivých sond. Je 
práve výhodou použitej metódy jI a s
h i m o t o - J a c k s o n , že ved!a 
kvantifikácie obsahu alofánov umož
ňuje i pohľad na ich štruktúru tým, 
že dáva preh!ad o molárnych pome
roch . Naše výsledky zapadajú do sché
my Wadu (18), ktorý vyčlenil pre 

f)-}() 

M-.fS 

1 1 

o 2(K) 
1 1 

wo 6/K) 

, ,--... ,,/ ,~ 
, , 

I 

abo 'tooot 

~--.,------ ', .. ~ 
z 

alofán dve medzné štruktúry s molárnym pomerom Si /A! 1:1 a 1:2. Medzi 
týmito krajnými hodnotami je početný vývojový rad. 

Ak si všimneme hodnotu pH (rozdiel medzi výmennou a aktuálnou reak
ciou) vidíme, že táto je najväčšia tam, kde je najvyšší podiel alofánu v íle . 
To naznačuje, po:lobne ako pri íloch, v ktorých dominujú napučiavacie í lové 
nerasty, že sorpčné mies ta sú Iahko prístupné výmene a aj množstvo hliníko
vých iónov a polymerov na povr-chu nerastov je väčšie. 

Z metodických problémov stojí za zmienku, že elektrónková mikroskopia dala 
pozitívne výs' edky len pri vzorkách najbohatších na alofán. Vysvetlenie možno 
vidieť bud v „necitlivosti" metódy, alebo v deštrukčných vplyvoch súvisiacich 
s prípravou vzoriek a preparátov.• 

Metóda „Delta CEC value" je z analytického hľadiska dosť náročná a zdí-

• Po dokončení tetjo práce sme sa· oboznámili s prácou M. Herma na (Geologický zborník, 
SAV, Bratislava 19ó9, XX, 1, pp. 153-162) , v ktorej popisu;e citlivú metódu identifikácie 
alofánu pomocou elektrónovej mikroskopie. 
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Výsledky určenia alofánov rôznymi metódami 

Obsah allofánov (%) 
stanovený podla 

Profil Hlbka 
cm 

Hashi-
moto-

-Jackson 

5 - 15 24 

20 - 30 24 

45 -55 26 

Badín 2 

110- 120 34 

150-160 27 

185-195 24 

3 - 10 13 

20-30 14 

Ili ja 2 - --

40-50 17 

60 - 70 20 

+ stopy alofánu 
+ + nízky obsah alofánu 

+ + + stredný obsah alofánu 
+ + + + vysoký obsah alofánu 

metódy 

„Delta Fieldes CEC Perrott • valuc " 

L· ++ 
---

18 ++ 

2~ +++ 

39 ++++ 

19 ++ 

23 ++ 

13 + 

13 + 

25 ++ 

16 ++ 

Tabulka 4 

Obsah zložiek pri metóde 
Hashimoto - Jackson ( % ) 

Molárny 
pomer 
SiO2/ 

SiO2 A),O3 Fe2O3 H2O 
/AhOJ 

6,96 11,72 1,46 4,23 1,0 

------
6,42 11 ,72 2,00 4,23 0,9 

------
5,99 JJ,23 1,60 ::,63 0,8 

--------
9,84 16,25 2,34 5.97 1,0 

-----

7,38 13,23 2,00 4,74 0,9 

--------
6,38 11,72 2,00 4,22 0,9 

3,00 7,18 0,56 2.25 0,7 

--------
3,03 8,69 1,00 2,46 0,6 

------
3,25 10,21 0,56 2,62 o.s 

- - - - --
4.75 11,72 C:,<!O 3.54 0,7 

havá, ale pri nej sa vylučuje vplyv voľného Si02, Al203 a Fe203 na získané 
výsledky množstva alofánu. Pod fa B l a c k a ( 1965) táto metóda poskytuje 
výsledky s presnosťou ± 10 %. Spomenutý vplyv nemožno však celkom vylú
ciť pre metódu H a s h im o to J a c k s on, kde môže niekedy hrať rolu 
i hliník blokovaný medzi vrstvami ílových nerastov. Preto treba dodržať do
poručenie autorov metódy a neprekročiť dobu varu s NaO H. 
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Záver 

V práci podávame stručný prehľad metód na určenie a štúd ium alofánu v pô

dach. Hovoríme o jeho vzniku v pôde a o význame pre pôdne vlastnosti . 

K vlastnému štúdiu sme vybrali 10 vzoriek z dvoch pôdnych profilov (hnedá 

lesná pôda a rankrová pôda) vyvinutých na treťohorných sopečných horninách 

na strednom Slovensku . Pomocou priamych metód (elektrónová mikroskopia, 

DT A, chemické metódy podla H a s h i m o t o - J a c k s o na, F i e I d e s a 

a Per r ot tu, i Delta CEC - value) sme zistili alofán vo všetkých pôdnych 

vzorkách. Nepriame metódy ( rontgenová difraktometria, určenie špecifického 

povrchu, chemická analýza) tiež podopierajú výsledky predchádzajúcich postu

pov. 
Obsah alofánu činil 13 - 39 % pôdneho ílu. Jeho zmeny v pôdnych profi

loch sú odrazom petrografickej odlišnosti pôdneho materiálu a dôsledkom zmien 

v zložení ílu pri pôdotvorení. Obsah alofánu v oboch profiloch smerom nahor, 

smerom pokročilosti zvetrávania klesá. Prítomnosť alofánu pokladáme za hlav

ného činiteľa vysokej akumulácie humusu v týchto pôdach, ktorá dosahuje až 

500 ton zásob humusu v metrovej vrstve na hektár. V akumulácii humusu sa 

uplatňujú specifické odlišnosti alofánov súviciace s ich štruktúrou ( väčšia väzba 

humusu pri alofánoch s molárnym pomerom Si/Al 1:2) . 

Doručené 10. 6. 1970 
K tlači doporučil : Dr. Kraus, CSc. 

Katedra pedológie a geológie VšLD, Zvolen 
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Allophane Occurence in Some Central Slovakian Soils and Possibilities of its 
Determination 

RUDOLF ŠÁLY - ANTON MIHÁLIK 

In the present paper, a brief summary of methods concerning the allophane de
termination in soils is given. At the same tíme, the authors describe the allophane 
formation in soils and its importance, as to soil properties. Ten samples from two 
soil profiles (brown forest soil and Ranker soil) occuring on the Tertiary volcanic 
rocks of Central Slovakia were subject to detailed investigation. By using d irect 
methods (electron microscopy, differential thennal analysis, chemical methods 
according to Hasmihoto - Jackson, Fieldes and P errot as well as Delta CEC -
value) in all the soil samples presence of allophane was proved. The results ob
tained in this way were also supported by indirect methods (X - ray diffraction 
study, specific surface determination, chemical analysis) . 

Basic analytical characteristics of soils are shown in Tab. 1. Data concerning the 
chemical and mineralogical composition of soil clay are given in Tab. 2 and 3. 
Allopphane amounts determined by various chemical mefoods are shown in Tab. 4. 
Figure 1. gives examples of X - ray diffractograms of clay samples, while in Fig. 
2 and 3 photomicrographs of samples abounding in allophane can be seen. 

The allophane content amounts 13 to 39 per cent of soil clay. Its changes in the 
soil profiles are due to petrographic variability of soil material and at the same 
tíme they are considered to be the results of changes in clay composition during 
soil-forming processes. Towards the surface, the allophane content decreases due 
to intense weathering in both of two profiles. The allophane presence is believed 
to have been the principal agent of the high graded humus accumulat~- 1 in these 
soils reaching about 500 tons of humus reserves in a layer being one meter thick 
/hectare. In the humus accumulation specific varia bilities of allophanes related to 
their structure take place (greater humus bond of allophanes with molare ratio 
S i/Al 1 : 2). 
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K čl ánku Rudolf Šály - Anton Mihálik: Výskyt alofánu a možnosti jeho určenia v niektorých, 
pôdach stredného Slovenska. 

Obr. č . 3 

Obr. č . 4 

Vysvetlivky v texte 





Fysikilno-chuic~ cll&rakteriatikJ p&duho ílu /<.. 2 p.m/ a jeho zlolui• po extrakcii 0,5• •.oJi 
!abul'ka 3 

Profil 

Badin 2 

Ilija 2 

H1bka 

cm 

45""55 

110-120 

185-195 

20-,30 

40""50 

60""70 

Obsah 
voľného 

Fe203 % 

5,20 

5,10 

5,20 

3,70 

3,70 

3,65 

3,45 

3,20 

Špecific. 
povrch 
m2/g 

}46 

390 

314 

248 

304 

302 

392 

Vysvetlivky a/ž/ - .žíhaná variant& 
/g/ - glJcerínov( variant& 

Nerasty zistené v extrahovanoa ile pomocou rtg. analýzy 

/poradie podl'a odhadnutej kvantity v -i/ 

11,6-13,0 
zmiešané 12,2-14,6 lg/ 
štruktúry 9 1 7 (žl_ 

10,0 
illit 4,94-

3,33 

chlorit 14•0 /ž/ 
7,1 /ž/ 

7,35 

chlorit l3,5 /ž/ 
7,0 / ž/ 

7,2 

10,0 
illit 4,93 

3,33 

10,0 
illit 4,96 

3,33 

meta• 3 152 po vyžíhaní 
halloyzit 7 13 (g/ mizne 

meta- 7,35 lg/ 
4 43 halloyzit • 

po vyžíhaní 
sa stráca 

11,l 
zmiešané 11,2 lg/ 
štruktúry 11 , l /ž / 

i v é 10,2-12,9 
z.mšt ~~túr 11,0-12,6 /g/ 

r.... Y 9,8 /žl . . 

12,6 . 
~iešané štruk- 16,9 lsl . 
t4ry napuč. 10,0 /ž/ 

vi 3,20 z vce 
4103

+ 

Ž
• 3,19 
1vce 4 ,03+ 

10,0 

illit 4 •97 
3,33 

10,0 
illit 4,97 

3,32 

ka 1 . it 7,10 po vyžíhaní 
0 in 3,56 sa stráca 

kal . it 7,10 po vyžíhaní 
0 in 3,56 sa stráca kr _.,. 4,23 

-- 3,32 

14,o 
montmorillonitl8,3 /g/ 

9,8 /ži 
"fi l n 7,10 rec ay 3 ,55 
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SPRAVY 

Metalogenetické provincie na území ChilskP.j republiky 

VOJTECH ZORKOVS K? 

Chilská republika je štát vyznačujúci sa značným bohatstvom nerastných surovín. z ktorých t . č. najväčší význam majú ložiská medených, železných a mangánových rúd. Z nerudných ložísk, ložiská síry. Z hradiska ekonomického najdôležitejšie ložiská nachádzajú sa v severnom a strednom Chile, a preto aj z hľadiska geologicko-metalogenetického tieto oblasti sú najlepšie preštudované. 
Na území chilskej republiky možno z hradiska geografického, geologického a mineralogického vymedziť tri základné metalogenetické provincie. Najdôležitejšia a najlepšie preštudovaná je tzv. metalogenetická provincia andskej geosynklinály, ktorá zaberá väčšiu polovicu severného Chile ; druhá tzv. metalogenetická provincia Pobrežného pohoria zahrňuje územie Pobrežného pohoria (Cordillera de Ia Costa) v strednom a južnom Chile, ako aj územie Chiloé, poloostrova Taitao a súostrovia Los Chonos. Tretia metalogenetická provincia zaberá územie najjužnejšieho Chile a jej ložiská geneticky súvisia s vývojom tzv. magallanskej geosynklinály. Okrem ložísk, ktoré vytvárajú uvedené metalogenetické provincie, vyskytujú sa na území chilskej republiky ešte ložiská, ktoré ležia mimo hraníc týchto provincií. Ich mineralizácia nemá geneticky ani chronologický vztah ani s jednou spomenutou metalogenetickou provinciou. Vyskytujú sa v oblasti vysokých And v provinciach Atacama, Antofagasta a Tarapaca. Ich genéza súvisí prevažne s pleistocénnym alebo recentným vulkanizmom. Ide hlavne o exhalačné ložiská síry (napr. ložiská Tacora, Ollagiie, Aucanquilcha a i.), niektoré ložiská mangánu (napr. v oblasti Arica), ako aj ložiská magnetito-hematitové v oblasti El Laco v provincii Antofagasta. 

Metalogenetická provincia andskej geosynklinály 
Metalogenetická provincia andskej geosynklinály, ako bolo už uvedené, zaberá oblasť severného Chile tiahnucu sa od južných h raníc Peru smerom na juh až po 35 rovnobežku južnej šírky. Mineralizácia jej ložísk je geneticky spätá s vývojom andskej geosynklinály v ére mezozoicko-starotretohornej . 
Vo vývoji andskej geosynklinály možno vyčleniť t ri základné geotektonické vývojové cykly: (Tab. č. I .) 
1) jurský submarínny sedimentárno-vulkanický cyklus, ktorý bol v malme ukončený morskou regresiou a orogenetickými pohybmi sprevádzajúcimi intrúziami granodioritov. 
2) Spodnokriedový submarínny sedimentárno-vulkanický cyklus ukončený na za

čiatku vrchnej kriedy morskou regresiou, orogenézou a intrúziami granitoidov. 3) Senónsko-eocénny sedimentárno-vulkanický cyklus, ktorý bol ukončený v eocéne orogenet ickými pohybmi sp revádzanými treťou intruzívnou fázou granitoidov, 
čím bol defini tÍ\ ne ukončený geosynklinálny vývoj andskej zóny. Na každý z uvedených vývojových cyklov je viazaná istá skupina ložísk, ktoré vytvárajú často rudné pruhy alebo areály v tejto metalogenetickej provincii. Tak napr. na jej západnom okraji vyskytuje sa rudný pruh S-J smeru, v dfžke viac ako 900 lim, so žilnými ložiskami medených rúd, ktoré vystupujú v dioritických a gabrodioritických horninách. Ide o ložiská paragenetického typu 3 (Pozri tab. II.) geneticky viazané prevažne na intruzívny cyklus vrchnej jury. Ako príklad možno uviesť ložiská: ,,Carrizal Alto", ,,Las Animas", ,,Gatico", a „Tocopilla". 
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Velmi blízko uvedeného rudného pruhu vyskytuje sa druhý, viac ako 600 km dlhý a 25-30 km široký rudný pruh .s výskytmi ložísk železných rúd tvorených 
prevažne magnetitom a v menšej miere hematitom. Ložiská vystupujú na mohutnom 
hlbinnom tektonickom zlome prebiehajúcom takmer rovnobežne s osou Pobrežného 
pohoria v provinciach Atacama a Coquimbo. Rudné telesá - prevažne šošovkovi
tého tvaru sa nachádzajú v horninách spodnej kriedy, ktoré sú reprezentované prevažne andezitmi, andezitovými brekciami a v menšej miere morskými vápencami 

V tomto pruhu dnes je známe asi 40 ložísk, ktorých zásoby rudy s obsahom 
vyšším ako 60 % Fe sa pohybujú od 500 tisíc do 100 miliónov ton. Medzi najdô
ležitejšie ložiská t. č. patria „El Algarrobo", ,,El Tofo", ,,El Romeral" a „Cerro 
!man". Okrem uvedeného množstva ložísk známe sú aj rozsiahle magnetické ano
málie, ktoré t. č. sú predmetom intenzívneho geologického prieskumu (napr. ložisko 
Boquerón-Chaňar 60 km severne od mesta Vallenar, v provincii Coquimbo). Po
kial ide o ich genézu, tá nie je jednoznačne objasňovaná. Podia C. Ru i z (1967) 
ide o ložiská kontaktne metamorfné, geneticky viazané na vrchnokriedovú intru
zívnu fázu granodioritovej magmy. 

Východnejšie od uvedeného rudného pruhu vyskytuje sa v smere JZ-SV ďalší, pomerne úzky, asi 300 km dlhý rudný PTUh s početnými ložiskami strieborných 
rúd, z ktorých najznámejšia sú „Chaňarcillo" a „Tres Puntas". Vyskytujú sa v sú
vrství vápencov, lutitov a andezitov vrchno-kriedového veku (cenoman). Tvar majú 
žilný a ich genéza súvisí najpravdepodobnejšie s vrchnokriedovým granitoidným 
plutónizmom. 

S vrchnokriedovou intrúzívnou činnostou súvisí pravdepodobne aj metalogenéza 
ložísk medi a zlata, ktoré vytvárajú ďalšie dva samostatné rudné pruhy v metaloge
netickej provincii andskej geosynklinály: medonosný a zlatonosný. Ložiská sú epi
genetické, hydrotermálne, majú tvar žilný a vystupujú v granodioritoch, andezitoch 
a albitofýroch vrchnokriedového veku. 
Meďonosný rudný pruh má smer S-J a dosahuje dfžku asi 300 km. Ložiská vystupu júce v tomto pruhu patria k parageneíickému typu 8. Ako príklad možno 

uviest ložiská: ,,,Manto Verde", ,,Punta del Cobre", ,,Dulcinea" a i. V tomto pruhu 
vyskytuje sa aj ložisko „Inca de Oro", ktoré pre zvýšený obsah zlata počíta sa k lo
žiskám Au - rúd. 

Južnejšie od medonosného rudného pruhu vystupuje v smere S-J v dlžke asi 800 km (medzi rovnobežkami 23° - 34° J) rudný pruh zlatonosný. V ňom prevládajú 
ložiská zlatonosných rúd paragenetického typu 8 a, 9a. Najznámejšie ložiská sú 
„Andacollo" a „Los Mantos de Punitaqui." Okrem ložísk zlatonosných rúd v tomto 
pruhu vyskytujú sa aj ložiská s prevládajúcimi Cu-minerálmi paragenetického typu 
8. Ako príklad možno uviest ložiská „Tamaya", ,,La Africana" a i. 

:Další rudný pruh andskej metalogenetickej provincie vyskytuje sa východnejšie 
od predchádzajúcich a zahrňuje asi 25-30 km široký pás tiahnúci sa na juh od štát
nych hraníc Peru, približne až k 35 rovnobežke južnej šírky, v dlžke asi 2000 km. Z hradiska ekonomického patrí medzi najdôležitejšie rudné pruhy, pretože v ňom 
vyskytujú sa ložiská medených rúd typu „porphyry copper" s obsahom molybdénu (pa
ragenetický typ 7); ložiská medi, zlata a volframu (paragenetický typ 6) a ložiská volframu (paragcnetický typ 5) Zdroj mineralizácie týchto ložisk je viazaný na 
pňovíté intrúzie porfyrických hornín granodioritového zloženia. Rudné minerály 
sú roztrúsené jednak vo vlastných intruzívnych horninách, jednak v susedných, 
hostiteľských, prevažne andezitických horninách, ktoré bývajú intenzívne hydro
termálne zmenené a značne frakturované. Vek intruzívnych hornín a teda aj vek 
primárneho zrudnenia bol radiometrickými metódami (Pba a A/K) stanovený na 
starotretohorný. 

Z uvedených paragenetických typov najdôležitejší je paragenetický typ 7. a to 
nielen preto, že okolo 80% chilskej ročnej produkcie (asi 400 tisíc ton), pochádza z toho typu, ale že je jediným zdrojom produkcie Mo, ktorá ročne dosahuje okolo 
3 tis. ton, čím sa Chile dostáva na popredné svetové miesto v p1'odukcii molybdénu. 
Hlavná tažba pochádza z ložísk: .,Chuquicamata", ,,El Salvador" a „El Teniente" . 

Na okrajoch uvedeného metalogenetického rudného pruhu, v sedimentárno-vul
kanických súvrstviach vrchnej kriedy a starších tretohôr, vyskytujú sa ložiská žil
ného typu Au, Ag, Pb, Zn, Hg,a Sb rúd. Predpokladá sa, že ide o ~ožisk~, k~oré ~e
prezentujú termálnu zonálnosf v okolí rudných centier s Cu-rrum~ralizác10u; ich mineralizácia teda geneticky súvisí s intruzívnou činnostou granito1dov v starších 
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tretohorách. Vcelku ide o menšie, t. č . bezvýznamné ložiská, z ktorých ako p ríklad 
m ožno uviast ložiská : ,,Garin" , ,,Zapallar" , ,,Carlota", ,,Apacheta" a i. 

Okrem ložísk epigenetických vyskytujú sa v metalogenetickej provincii andskej 
geosynklinály ložiská syngenetické, ktorých mineralizácia je geneticky viazaná na 
submarinny and ezitový a ryolit..ový vul kanizmus prebiehajúci vo vyše uvedených 
troch základných vývojových cykloch andskej geosynklinály. Ložiská patria pre
važne k 12. paragenetickému typu a bývajú označované ako ložiská „stratiformného" 
typu, pretože ich rudné telesá sú konkordantne uložené v sedimentárno-vulkanických 
súvrstviach a majú tvar „vrstvy". Primárne zrudnenie týchto syngenetických ložísk 
tvorené bornitom, chalkopyritom a chalkozínom jemne impregnuje lávy výlevných 
hornín (andezitov a ryolitov), predovšetkým v ich amygdaloidných a brekciovitých 
polohách. Ložiská vyskytujú sa najčastejšie v bývalej eugeosynklinálnej zóne, t . j . 
v oblasti dnešného Pobrežného pohoria, kde tvoria niekofko rudných areálov. Tak 
napr. v provincii Antofagasta medzi rovnobežkami 22° - 26° J nachádza sa po
brežný meďonosný areál s význačnými ložiskami „Buena Esperanza", ,,Mantos de 
la Luna", ,,Michilla" , ,,Mantos Blancos" , ,,Santo Domingo", ,,Las Lucas" a i. 

úalší rudný areál s výskytmi ložísk Cu-rúd stratiformného typu, miestami však 
s vyšším obsahom Co-minerálov (parageneticl~ý typ 3), tiahne sa v dlžke asi 110 
km severojužným smerom od ložiska „San Antonio" (severovýchodne od mesta La 
Serena) a končí približne 20 km na juh od mesta Ovalle. Z najvýznamnejších lo
žísk možno uvi est ložiská „San Anton io", ,,U chumi" , , Santa Terezia", ,,Condera" 
a i. Rudné polohy prichádzajú prevažne v súvrství vápencov a lutitov (v tzv. for
mácii Arqueros - hauteriv-barem) . 
Význačný, o rozlohe asi 3000 km2, rudný areál s ložiskami syngenetickými para

genetického typu 12 vyskytuje sa aj medzi rovnobežkami 32° - 33° J v provincii 
Valparaíso. Ich mineralizácia sa uskutočnila v časovom období 3, 4 a 6 ako je to 
znázornené na tab. I . Najdôležitejšie ložiská vzniknuté v časovom období 3 sú 
,,Guayacán", ,,Peumo", ,,Rusa" a „Torre"; v období 4 vznikli ložiská „Veta Negra'! 
a „El Salado", a v období 6 - ložiská „Cerro Negro" a „Los Mantos de Catemu". 

Východne a juhovýchodne od Santiaga sa vyskytuje ďalší rudný areál so synge
netickými ložiskami Cu-rúd. Ru dné polohy tvoria buď „vrstvy" v lutitoch spodno
kriedového veku, napr. ložiská „Buitre" a „San Ramón" (alebo rudné minerály 
jemne impregnujú amygdaloidné polohy andezitov, napr. ložisko ,,Lo Aguirre") . 

Významným rudným pruhom v metalogenetickej provincii andskej geosynklinály 
je rudný pruh označovaný ako „ Cuenca del M anganeso" s ložiskami Mn-rúd. Na
chádza sa v provincii Coquimbo východne od mesta La Serena. J eho dlžka dosa
huje približne 150 km. Vystupuje v ňom značné množstvo ložísk, ktoré majú tva r 
vrstevnatý. Ich rudný obsah vytvoril sa čiastočne z vulkanických exhalácií, čiastoč
ne Mn-minerály vznikli chemickou sedimentáciou v lagúnach . Mineralizácia pre
behla v dvoch hlavných cykloch : prvý cyklus prebehol v hauteriv - bareme (tzv. 
formácia „Arqueros" ) - druhý mladší v a pt- albe (tzv. formácia „Marquesa"). Sloje 
Mn-rúd, zložené z braunitu, pyroluzitu a psilomelánu, vyskytujú sa spravidla v klas
tických sedimentoch vystupujúcich v nadloží andezitových lávových p rúdov. Z väč
šieho množstva ložísk zasluhu jú zmienku ložiská „Corral Quemado", ,,El Romero", 
,,Fragua", ,,Talcuna" a i. 

Metalogenetická provincia pobrežného pohoria 
(Cordillera de la Costa) 

Metalogenetická provincia P obrežného p ohoria, ako bolo už uvedené, zaberá 
p ribližne oblast, k torá sa rozprestiera medzi rovnobežkami 33° - 38° južnej šírky 
a zahrňuje Pobrežné pohorie, ostrov Chiloé, súostr ovie Los Chonos, ako a j polo
ostrov Taitao. Z hľadiska geologicko-ložiskového je pomerne m álo prebádaná . Na jej 
geologickej stavbe najväčšiu účasť m aj ú svory, amfibolické bridlice a krem ence 
pravdep odobne praekambrického veku. Na niek torých miestach vys tupuj ú malé 
intrúzie ultrabázických hornín, taktiež praekambrického veku, ako a j batolity gra
nitoidov, ktorých vek bol určený na základe radiom etrických m etód za paleozoický. 
Pokiaľ ide o ložiská, ktoré sa vyskytujú v tej to metalogeneticke j oblasti, m ož?o 

povedat, že i de vcelku o ložiská pomerne malé z hľadiska ekonom ického tiež malo 
významné. Najväčšiu rozlohu a význam majú výskyty železných rúd v oblasti Relún. 
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Ide o výskyty itabiritov, ktoré prichádzajú vo svoroch. Južne od mesta Valdivia 
vystupuje uprostred kvarcitov a svorov Mn-zrudnenie tvorené pyrolusitom a rodo
nitom. Južne od tohoto mesta vyskytuje sa tiež antimonové zrudnenie tvorené anti
monitom, ktoré tvorí malé šošovky vo svoroch. Konečne v oblasti Cuchal, juhový
chodne od Loncoche, vyskytujú sa intruzívne ultrabázické serpantinizované horniny 
s Cr-Ni - mineralizáciou. V podobných horninách severovýchodne od mesta Val
divia vyskytujú sa zas väčšie koncentrácie azbestu. V celej tejto metalogenatickej 
provincii je známa tiež Au-mineralizácia, ktorá vystupuje jednak v kremitých žil
lách preslupujúcich praekambrické kryštalické bridlice, jednak v paleozoických 
granodioritoch, kde zlato spolu s pyritom vytvára buď malé žilôčky (napr. baňa 
,,Nirivilo", juhozápadne od mesta Talca alebo spolu so sulfidmi a kremeňom vytvá
ra šošovky (napr. ,,Fortuna de Docamavida", západne od mesta Curicó) . Primárna 
Au-minerálizácia má malý ekonomický význam ; väčší význam však mali ryžoviská, 
ktorých zvyšky možno nájsť v celej uvedenej metalogenetickej provincii. 

l\le(alogenetická provincia andská a východomiomandská v najjužnejšej časti chilskej 
republiky 

Metalogenetická provincia andská a východomimoandská vyskytuje sa v najjuž
nejšej časti chilskej republiky a zaberá územie provincie Aisen a Magallanes. Južnt
cd 47° J rovnobežky je budovaná prevažne metamorfovanými horninami (rôzne 
druhy fylitov, svorov a mramorov) praekambrického, miestami snáď staropaleozoic
kého veku, ako aj intrúziami mezozoicko-paleogénneho veku. Na sever od 47° J 
rovnobežky súvrstvie metamorfovaných hornín je pokryté vulkanicko-sedimentár
nym komplexom Jurského a kriedového veku, ako aj morskými sedimentami tre
ťohôr. Aj v tejto oblasti vyskytujú sa malé intrúzie granitických hornín mezozoicko
paleogénneho veku. 
Pokiaľ íde o mineralizáciu, známe sú predovšetkým výskYty pyritu, chalkopyritu, 

galenitu, sfaleritu a Ag- tetraedritu„ ktoré vystupujú vo forme nepravidelných šo
šoviek alebo žíl v komplexe metamorfovaných hornín. Najznámejšie výskyty sú napr. 
,,Cutter Cove" a „La Serena'' v provincii Magallanes, ,,Puerto Cristal" a „Las Chi
vas" v provincii Aisén. Na mnohých miestach v granitových masívoch v provincii 
Aísén bola v poslednej dobe zistená mineralizácia tvorená molybdenitom, py
ritom, volframitom, chalkopyritom, a smolincom, ktorá vystupuje buď v pegmati
toch alebo v malých kremitých žilkách. Z výsledkov doterajších výskumných prác 
nemožno usúdi!, či niektorý z uvedených výskytov mohol by v budúcnosti nado
blldnút väčší hospodársky význam. 

Doručené: 20. l. 1971. 
K tlači doporučil : Dr. P. Grecula. 
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Doterajšie výsledky overovania Sn-W anomálie v Medveďom potoku 

JAN BARAN - EDUARD DRNZIK - L~DIA DRNZIKOVA - KATARINA MANDAKOVA 

V priestore medzi Rakovcom, Hnilcom a Tretím Hámrom bolo geologickým a geo
chemickým výskumom na ploche 42 km2 vyčlenených pät výrazných geochemických 
anomálií. Boli označené miestnymi a chotárnymi názvami a to: Medvedí potok, 
Delava, Peklisko, Surovec a Majzlová. Sú to Sn anomálie, s ktorými sa prekrývajú 
geochemické anomálie iných prvkov ako W, Mo, Cu, As, Bi, Co, Ag. 

V priebehu 1970 roku bola anomália Medvedí potok overená z povrchu rýhami 
s pozitívnymi výsledkami, ktoré v súčasnosti dovoľujú realizovat banské prieskumné 
diela zamerané na detailnejšie overenie tejto anomálie. 

Geologická pozícia anomálie 

Anomália sa nachádza na najsevernejšom okraji súlovskej žulovej intrúzie, ktorá 
intrudovala do epizonálne metamorfovaných súvrství staršieho paleozoika. 
Intrúziu tvorí strednozrnný, dvojsiudový, turmalinický granit s rôznymi prechodmi 
od hrubo do jemnozrnných variet. Prítomný je taktiež porfyrický typ žuly. Na 
severnom okraji tejto intrúzie, teda v priestore predmetnej anomálie, intrúzia pre
ráža horniny rakoveckej série, ktorá je v týchto miestach zložená z diabázov, diabá
zových tufitov, zelenkastých i sivých fylitov značne prekremenelých. 

Priestor Sn-W anomálie rozdeiuje Medvedí potok na dve časti . Súdiac podľa 
zistenej geologickej situácie prebieha jeho korytom výrazná tektonická línia zhruba 
VSV-ZJZ smeru s úklonom na juh, zrejme prešmykovej povahy. Táto člení územie 
na dva bloky a to na nadiožný (pravý breh Medvedieho potoka) a na podložný 
(Iavý breh - severná časf územia). 

Nadložný blok je tvorený prevažne strednozrnným dvojsiudovým granitom s ob
sahom turmalínu, ktorý sme spomínali vyššie. Aj v priestore anomálie zrnitost to
hoto typu lokálne kolíše od hrubozrnných k jemnozrnnejším. Tento blok má rôznu 
intenzitu greisenizácie a to zvlášť v blízkosti Medvedieho potoka. 

Podložný blok tvoria horniny rakoveckej série, v ktorých bolo eróziou čiastočne 
odkryté a rýhami ohraničené žulové t.-:!leso o rozmeroch zhruba 100 x 50 m. Je 
tvorené jemnozrnnou žulou aplitickej povahy. Toto teleso je pozdlž jeho kontaktu 
s horninami rakoveckej série zasiahnuté intenzívnou greisenizáciou. Horniny rako
veckej série sú na bezprostrednom kontakte s greisenami kausticky metamorfované 
do vzdialenosti jedného metra od kontaktu. Zóna kontaktnej metamorfózy prejavu
je sa hlavne prekremenením a táto sa v priebehu prvej desiatky metrov smerom 
do hornín plášťa úplne vytratí. Kontakt greisenov s jemnozrnným granitom apli
tickej povahy je pomerne výrazný a sprevádza sa zvýšeným obsahom cínu. 
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Na základe !ahkých povrchových prác, hlavne pre značné mocnosti alúvia Med
vedieho potoka, nie je možné jednoznačne tvrdiť, či ide skutočne o okrajové časti 
vlastnej súlovskej intrúzie alebo o aplikálne časti dielčej granitoidnej intrúzie v ra
koveckej sérii. 

Formácie Sn résp. Sn - W zrudnenia 

Sn - W zrudnenie je na tomto úseku reprezentované dvoma formáciami a to: 
pegmatitovou formáciou a 
kasiterit - kremennou formáciou. 
Kasiterit - kremenná formácia pozostáva z greisenového a kasiterit - kremeň

sulfidického zrudnenia žilného typu. 
Pegmatit o v ú formáciu v horninách rakoveckej série reprezentujú kremeň, 

živcové žilky s turmalínom a mocnosti nieko!kých centimetrov. Sú známe zväčša 
z úlomkov v sutine. V jednom prípade bola rýhou, v blízkosti kontaktu greisenu 
s horninami rakoveckej série, zachytená pegmatitová žila v podobe apofýzy o mocnosti 
do 1 m. Má výrazne brekciovú textúru. Úlo~y živcov sú tmelené jemnozrnnou, 
kremeň - živcovou masou s muskovitom. 
Nie je vylúčené, že ide o prikontaktnú zónu medzi greisenom a horninami plášťa. 

Exokontakt pegmatitových žiliek s okolnými horninami je sprevádzaný intezívnou 
turmalinízáciou. 

Kasiterit sa v nich koncentruje obyčaj ne bližšie k okrajom. Vytvára izolované 
zrná i agregáty o rozmeroch od 1 mm do 5 mm. Obsahy Sn sú nepatrné. Najväčšie 
koncentrácie Sn sa pozorujú v tých pegmatitových žilkách, ktoré boli následne za
siahnuté greisenizáciou. V takýchto prípadoch obsah Sn v kusových vzorkách sa 
pohybuje v rozmedzí od 0,01 do 1-2%. 

K a s i t e r i t -· k r e m e n n á f o r m á c i a je reprezentovaná nieko!kými varian
tami greisenov a to práve tak bezrudnými ako aj rudnými. V zásade sú tvorené 
kremeňom, turmalínom, muskovitom, živcami , topasom, kasiteritom, fluoritom a nie
ko!kými inými minerálmi. Ich mineralogicko - petrografický obsah je však varia
bilný. Boli rozlíšené greiseny: kremito-turmalinové, turmalinovo-s!udové, kre
mito-sludové s fluoritom, kremito-turmalinicko-s!udové s kasiteritom a kremité 
greiseny. Ich mineralogicko-petrograíická charakteristika bude zhodnotená v samo
statnej publikácii. 

Na tomto úseku bolí zistené dve telesá greisenov. 
Prvé sa nachádza pozdlž kontaktu jemnozrnných aplitických granitov s hornina

mi rakoveckej série. Rýhami bolo overené v dlžke 200 m pri mocnostiach od 5 
do 30 m. Morfológia a hlbkové pokračovanie tohoto telesa nie je známe. Predpo
kladáme, že sleduje kontakt intrúzie s horninami pláš!a i smerom do hlbky. Toto 
teleso v rovine zhodnej s plochou reliéfu javí u ~čitú anizotrópiu tak po stránke 
mineralogickej ako aj po stránke obsahu užitkového komponentu. V podstate však 
ide o kremité greiseny, obsahy ktorých, podla výsledkov odtlakových vzoriek, sa 
pohybujú v rozmedzí od 0,001 do 0,05 až 0,1 ° 0 Sn. Priemyselné koncentrácie obsahu
jú tmavosivé, krémito-turmalínicko-s!udové greiseny s kassiteritom, lokalizujúce sa 
pozdlž kontaktu vlastného greisenového telesa s jemnozrnným aplitickým granitom. 
Mocnosť rudných greisenov nachádzajúcich sa pozdlž endokontaktu kremitých grei
senov je premenlivá. Osahy cínu z orientačne odobraných vzoriek sa pohybujú 
v rozmedzí do 1 O/o. 

Druhé teleso kremeň-turmalinicko-s!udového greisenu s kasiteritom je vyvinuté 
na pravom brehu Medvedieho potoka. Tvorí útvar podobný šošovke o mocnosti 
od 1 do 2,5 m v generálnom smere SV-JZ s ve!mi miernými úklonmi k juhový
chodu (15-20°). Je vyvinuté v strednozrnnom dvojs!udovom turmalinickom granite. 
Rýhami doteraz vysledovaná smerná dlžka je okolo 80 m. Obsahy Sn v orientačne 
odobraných vzorkách sa pohybujú v rozmedzí nieko!kých O/o. 

Greiseny kremeň-s!udovo-turmalinové s kasiteritom majú masívnu textúru 
a jemne až strednozrnnú štruktúru. Sú tvorené kremeňom, muskovítom, baueritom. 
turmalínom, fluoritom a kasiteritom s primiešaninami wolframitu. Kasiterit je 
v tomto type greisenov pomerne rovnomerne rozložený s priemerom zŕn okolo 

1 mm. Epizodicky sa stretávajú zrná o priemere do 2 mm. Kasiterit sa obyčajne 
koncentruje v okolí s?úd, ktoré obrastá a ' -oduje. Voči kremeňu sa javí ako 
vekove mladší. 

152 



Kasiterit - kremeň - sulfidný typ zrudnenia reprezentµje kremeň - sulfidická 
žila zonálnej stavby, ktorá je vyvinutá v horninách rakoveckej série, exokontakt
nej zóne greisenového telesa. Generálny smer žily je SV-JZ s úklonom k JV pod 
uhlom 70-80°. 2ila je z povrchu overená rýhami Hc-9c, 5, 4a, 18 v smernej dlžke 
okolo 200 m . Mocnosť žily je premenlivá od 0,8 do 5 m. Zonálnost žily zvýrazňujú 
dve mineralogicky odlišné časti. 

Sulfidickú čast tvorí vefmi húževnatá kremeň-sulfidická masa pozostávajúca 
z kremeňa, lólingitu, pyritu arzenopyritu, bizmutu, kasiteritu, wolframitu a turma
línu. Posledný, okrem jemných vydelení, tvorí zhluky o rozmere do 1 cm. 

Druhú čast tvorí kremeň - turmalinická masa zjavne zonálnej stavby. Jej okraj 
tvorí kremeň - turmalín s hniezdami ka siteritu o rozmere do niekoľkých centi
metrov. V tejto žilovine miestami prevláda turmalín krátko-stlpčekovitého vývoja 
s kasileritom. P0sledný taktiež má znaky idiomorfného obmedzenia. Smerom do 
stredu žily sa turmalín postupne vytráca , prevláda kremeň, a ak je turmalín 
prítomný, tak len v podobe zhlukov radiálno lúčovitej stavy. Kasiterit v týchto 
prípadoch tvorí ojedinelé izolované agregáty až jemné impregnácie v kremeni. 
Mineralogicko-paragenetické pomery kremeň - sulfidické žily s kasiteritom a wol
framitom bude publikovaný v samostatnej pripravovanej publikácie. 

Kusové vzorky tejto žily vykázali obsah Sn v rozmedzí od 0,5 d o viac ako 5 %, 

Záver 

Dote:rajšie výsledky overovania geochemickej Sn-W anomálie ľahkými povrcho
vými prácami v Medveďom potoku potvrdili: 
a) Efektívnosf geochemickej metódy pri vyhľadávaní Sn-W zrudnenia v priestore 

vývinu intrúzii SGR i v podmienkach horského reliéfu v centrálnej časti 
SGR. 

b) cínonosnos( a existenciu postmagmatických, vysokotermálnych procesov 
v priestore vývinu granitov označovaných ako hnilecké. 

c) Dve formáe:ie Sn resp. Sn-W zrudnenia a to pegmatitovú a kasiterit-kremen
nú. Poslednú reprezentuje greisenový a kremeň-sulfidický typ mineralizácie 

s kasiteľitom a wolframitom. 
d) Prítomnost priemyselných koncentrácií cínu. 

Doručené : 16. III. 1971 
K tlači doporučil : dr. P. Crecula, CSc 

Geologický prieskum, n . p., Spišská Nová Ves 
Slovenský banský úrad, Bratislava 
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Výskyt fluoritu v gemeridnej žule pri Zlatej Idke 

ONDREJ ROZLOZNIK - PAVOL GRECULA - JÁN HURNt 

P ri orientačnom prieskume zlatoidského rudného rajónu, bola vo vrte ID - 1 náj
dená mineralizácia s fluoritom, ktorý doteraz v tomto rudnom rajóne nebol zistený. 
Vrt bol lokalizovaný na hlbkové pokračovanie žily István v SZ časti rudného ra
jónu a okrem prvých metrov, celá metráž (583 m) bola odvftaná v žule a v graniti
zovaných kyslých pyroklastikách gelnickej série. Je pravdepodobné, že vrt išiel ok
raJovými častami žulového telesa, ktoré je turmalizované s aplitickými polohami. 

Mineralizácia je na puklinách (0,5-2 cm), alebo tvorí iba povlaky na stenách 
puklín. Minerálnu výplň žiliek tvoria tri odlišné paragenetické skupiny, ktoré podľa 
makroskopického a mikroskopiského hodnotenia látkového zloženia predstavujú: 

1. fluoritové žilky, 
2. turmalín - arzenopyritové žilky, 
3. kremeň - antimonitové žilky. 
Vyčlenené žilky sa odlišujú rozdielnosťou minerálnych reprezentantov, ich kvan

titatívnym zastúpením a textúrou. Fluoritové žilky sú ostro ohraničené oproti okoli
tej hornine. Výplň žiliek tvorí fluorit, chlorit, kremeň, turmalín a zriedkavý arze
nopyrit. Fluorit j~ tu výraznej svetlo až tmavofialovej farby. Tvorí zrná s dobrou 
štiepatelnostou, ktorá je pozorovateiná lupou. Okrem žiliek s touto asociáciou mi
nerálov sa fluorit vyskytuje aj vo forme povlakov na stenách puklín s pekn.ä! vy

kryštalizovanými vodovo priezračnými jedincami s modravým odtieňom o veľkosti 
do 2 mm. 

Turmalín - arzenopyritové žilky predstavujú mineralizáciu na stenách puklín. 
Casí minerálov je rozptýlená v okolí žiliek vo forme kryštalovaných jedincov. 
Výplň žiliek tvorí turmalín, arzenopyrit, chlorit a kremeň. 

Stavba kremeň - antimonitových žiliek je morfologicky podobná predchádzajú
cemu typu. Minerály sú umiestnené na stenách puklín. VÝJ)lň tvorí kremeň, anti
monit, sfalerit, málo kalcit, chalkopyrit a pyrit. 

Semikvantitatívne spektrálne analýzy z fluoritu a turmalínu (turmalín - arzeno
pyritová žilka) obsahujú tieto prvky: 

1 
nad 1 % 

1 
1,0 - 0,1 

1 
0,1 - 0,01 

1 
0,01 - 001 

1 Ca, Si, Al, Fe I Mg, 1 Na, 
1 Ti, Ba, Sn, 

Fluorit Mg, Ag, K, B, Cr, 
Pb, Sr, Ga, 

Cr, Ge, Cu, 

Turmalín Si, Fe, B, Na, K, Mn, Ga, Li, Sn, Ag, v , Pb, 
Al, Mg, Ca, Zn, Ti, Mo, Ba, Sc, 

Co, Ni, Zr, 

Uvedený typ mineralizáci~ sa líši od bežnej zlatoidskej asociácie minerálov, v kto
rej prevládajú Sb sulfidy. Na žilkách vo vrte ID - 1, Sb sulfidy sú už podstatne 
zriedkavejšie a sú iba na žilkách kremeň - antimonitových s paragenézou, ktorá 
je bežná na Sb - ložiskách v Spišsko-gemerskom rudohorí. Ich vzájomný vzfah sa 
zatiaľ nepodarilo zistit. Je pravdepodobné, že predstavujú produkty samostatných 
zrudňovacích fáz, na čo poukazujú aj rôzne termálne podmienky vzniku žiliek 1. 
a 2. skupiny oproti žilkám kremeň-antirnonitovým. 

Nález fluoritu v oblasti Zlatej Idky, kde je bohatá Sb mineralizácia, je do určitej 
miery prekvapivý a to vzh!adom na opozičnú závislost vystupovania fluoritu a Sb 
minerálov. Tak napr. aj na stredoeurópskych fluoritových ložiskách (B au man n
L e e der 1969), prítomnost Sb minerálov je celkom zriedkavá a podobne aj Sb
prvku v paragenéze ložiskových elementov. Domnievame sa, že zlatoidský žulový 
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masív, ktorý podľa gravimetrických meraní pokračuje na Kojšov, môže predstavovat 
zloženú intrúziu so samostatnými sprievodnými mineralizačnými procesmi. 

Výskyt fluoritu na druhej strane upozorňuje na možný výskyt cínovej minerali
zácie v tejto oblasti. J e zaujímavé tento prvok konštatovat aj v uvcdenýcll spek
trálnych analýzach. 

Geologický prieskum, n . p . 
Doručené: 10. III . 1971 Spišská Nová Ves 
K tlači doporučil: Doc. dr. Varéek, CSc. 
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On the Fluorite Occurence in the Gemeride Granite near Zlatá Idka 
(Spišsko-Gemerské Rudohorie Mts.) 

O. ROZLOZNlK - P. GRECULA - J. HURNY 

In the borehole localized in the Zlat á Idka granitíc massif some fluori te veinlt:ls were found. 
T hese are o[ Huor ite - chlor ite - turmalín - quartz - arsenopyri!e [ill ing and their 
thickness varies [rom 0,5 to 2 cm. Such an occurence has been unknown so far in this region. 
Some forther separate veinlets consist of turmalín - arsenopyrite and of quar tz - antimonite. 
Mineral assemblages o[ the veinlets mentioned above originated under diHcrent temperature 
conditions ha ving been associated with isolated residual intrusions of granitic masses. 

Výskyt fluoritu v karbonátových horninách ružbašského mezozoického ostrova 

JÁN TURAN - LiDIA VANČOVÁ 

V rokoch 1967-68 uskutočnil GP Spišská Nová Ves prieskum na lokalite Podolí
stavebného materiálu. Na lokalite boli odvŕtané štyri vrty (P-Vr-2, P-Vr-3, P-Vr 
-5, P-Vr-6) a vyhlbených niekoľko rýh. Pôvodne sme mali k dispozícii materiáliba 
-5 P-Vr-6) a vyhlbených niekoľko rýh. Pôvodne sme mali k disp ozícii materiál iba 
z vrtu P-Vr-6, v ktorom sme zistili prítomnost fluoritu pri mikroskopickom štúdiu. 
Neskôr sme zistili, že fluorit má na uvedenej lokalite väčšie rozšírenie. Bol zistený 
aj v ostatných vrtoch, až na vrt P-Vr-4, kde pravdepodobne pre malé množstvo 
materiálu zatiaľ sa nenašiel. Pri overovaní výskytu fluoritu v karbonátových hor
ninách, ktoré sme odobrali z povrchu, sme zistili jeho p rítomnost len v jednom 
prípade a to vo vzorke z bezprostredného okolia vrtu P-Vr-6. Z uvedeného vy
plýva, že výskyt fluoritu je obmedzený najmä na hlbšie partie zlomových línií, 
ktoré súvisia s mohutným podtatranským zlomom. Podľa neho vystupuje izolovaný 
mezozoický ost rov z centrálnokarpatského paleogénu Spišskej Magury (D. A n d r u
s o v 1959) . Bolo by potrebné overiť výskyt fluoritu v SV časti mezozoického ostro
va v blízkosti ružbašských kúpe!ov, odkliaľ sme nemali materiál k dispozícii. 

Geologická pozícia výskytu fluoritu 

Fluorit na lokalite Podolínec, neďaleko od kóty Cuba 873 m, sa vyskytuje v kar
bonátových horninách st redného triasu krížňanskej jednotky. Ide prevažne o tma
vošedé dolomity s prechodom do vápnitých dolomitov až dolomitových vápencov. 
Casté sú tiež tmavé silne bituminózne organogénne vápenec, ktoré sú v štádiu dia
genézy, ale tiež epigeneticky dolomitizované (obr. č. 1). 
Ciastočný obraz o minerálnom zložení, ale tiež o chemizme uvedených hornín, 

si m ôžeme urobit na základe troch mantrických analýz: 
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Tab. č. I 

Vzorka CaCO3% CaMg(COah% NP% CaOD/o MgOOfo CO2% 
P-Vr-3/2 8,56 86,55 4,89 31,12 18,92 45,07 P-Vr-4/6/2 72,46 24,13 3,41 47,94 5,27 43,38 P-Vr-6/8/2 87,87 9,23 2,90 52,03 2,02 43,05 

Forma výskytu a identifikácia fluoritu 

Na lokalite Podolínec v karbonátových horninách stredného triasu sú vyvinuté hojné sekundárne, v prevažnej miere kalcitové žilky. Práve tieto sekundárne kalcitové žilky sú nositeľom fluoritovej mineralizácie. Ich mocnost je veJmi variabilná. 
Najčastejšie sa pohybuje v rozmedzí 1--4 mm. Z toho vyplýva, že aj rozsah fluoritovej mineralizácie je ve!mi obmedzený a má iba mineralogický význam (obr. č. 2). 

Zrnká fluoritu v sekundárnych kalcitových žilkách sme zistili pri mikroskopickom štúdiu pomocou farbiacej skúšky. Kalcit sa alizarínsulfonanom sódnym intenzívne sfarboval, kým zrnká fluoritu zostali nesfarbené. 
Mikroskopické štúdium jednoznačne potvrdilo prítomnosť fluoritu. Je izotropný s pomerne nízkym indexom lomu. Meranie indexu lomu sme uskutočnili na vyseparovaných zrnkách fluoritu (obr. č. 3) pomocou imerzných olejov, ktorých hodnoty sme kontrolovali refraktometrom. Hodnoty indexu lomu sú v dobrej zhode s literatúrnymi údajmi t. j. 1,434 ± 0,003. 
VeJkost fluoritových zfn sa pohybuje v rozmedzí 0,05-0,5 mm. Zrná majú xenomorfné obmedzenie, ale bežne nachádzame aj idiomorfné, prípadne hypidiomorfné obmedzené zrná (obr. č. 3). V niektorých prípadoch je v nich dobre• pozorovateJná štiepaternost. 
Fluorit sme identifikovali aj ďalšími metódami. Merali sme jeho hustotu a urobila sa rontgenografická analýza. Hustotu sme merali na vyhrievacom stolíku podJa metódy J . GUBA CA (1968). Výsledky dobre korešpondujú s údajmi v literatúre. Hustota študovaného fluoritu bola 3,168. 
Rentgenografická analýza sa vykonala v laboratóriu GÚUK za nasledovných podmienok: prístroj Mikrometa 2, žiarenie Cu-antikatóda, filter Ni, napätie 35 kV, prúd 15 mA, cylindrická komôrka o 0 64 mm, preparát na sklenenom vlákne. 

Tab. č. II 
Zistené hodnoty analýzou 

a b tab. I 

1 3,14 8 3,148 7 
2 1,912 10 1,928 10 
3 1,637 6 1,644 7 
4 1,361 -1 1,363 4 
5 1,248 4 1,251 5 
6 1,116 6 1,113 7 
7 1,039 5 1,049 5 
8 0,964 5 
9 0,899 4 

10 0,8-17 3 

Na základe polohy reflexov a ich intenzít možno konštatovat, že analyzovaný mine
rál je fluorit. 
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K článku Ján Turan - Lýdia Vančová : Výskyt fluoritu v karbonátových horninách ružhaš
skébo m ezozoickébo ostrova 

) 

Obr. č . 1 
Bituminózny organogénny vápenec s prejavmi sekundárnej dolomil izácic. Zväčš. 43Á, ni
koly //. Foto L. Osvald. 
Fíg. 1. Bituminous organic limestone showing phenomena of secondary dolomi tization. 

Nicols arallel. x 43 . Photo L. Osvald. 
)~ .,:.,t.-1.; . 
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Obr. č . 2 
Fluoritové zrná na kontakte kalci tovej ži lky s okoli tou ka rbonátovou horninou. a fluorit, 
b - kalcit , c - okolitá karbonátová hornina . Zväčš. 55 X. nikoly //. Foto L. Osvald. 
Fíg. 2 . Fluorite grai ns at the contact of calcite vein let with carbonate wa ll rock. 

a - fluorite. b - calcite, c - carbonate wall rock. 
Nicols parallel. x 55. Photo L. Osvald. 



Obr č . 3 
Vyseparované zrná fluoritu . Zväčš . SS X , nikoly 1/. Foto. L. Osvald. 
f1g J Separa ted fluorne grains. 

Nicol s parallel. x 55. Photo L. Osvald . 

Obr. č . 4 
Fluoritové zrná na kontakte kalcitovej žilky s okolitou karbonátovou horninou. Na hornom 
okra ji žilky epigenetické klence dolomitu. a - fluorit, b - kalcit, c - okolitá karbonátová 
hornina, d - klence epigenetického dolomitu . Zväčš . SS X , nikoly X. Foto L. Osvald. 
Fíg. 4. Fluorite grains at the contact of calcite veinlet with carbonate wall ro~k. On the upper 

margin of the veinlet epigenetic dolomite rhombohedrons can be seen . 
a - fluorite, b - c.alcite, c - carbonate wall rock, d - epig'!netic dolomite rhombo-
hedrons. 
Nicols crossed . x SS. Photo L. Osvald. 



Vznik fluoritu 

Výskyt fluoritu na lokalite Podolínec, na zákla de našich poznatkov, má iba mi
n eralogický význam. (Nevylučuj eme však v predmetnom území bohatšie výskyty). 
Viazanost fluoritu na sekundárne kalcitové žilky svedčí o jeho epigenetickom pô 
v ode. Rozhodujúcu úlohu pritom zohrali termálne roztoky, k toré sa dostali k po
vrchu po zlomových líniach . Určitú úlohu pri vzniku fluoritu mohli zohrat a j sa
motné karbonátové horniny. Zistila sa totiž priamo úmerná závi slost bohatšieho 
výsk ytu fluoritu na silne bituminóznych a epigeneticky dolomitizovaných organo
génnych vápencoch. Vplyv okolitých hornín potvrdzuje aj skutočnost, že na m oc
nejších kalcitových žilkách, pri ktorých sa uplatňuje vplyv okolia v menšej miere, 
nebol tento minerál zistený. Bohatšie nahromadenie fluoritu sa vyskytuje vždy 
v súvislosti s tenkými alebo st redne mocnými kalcitovými žilkami. 

ú lohou tejto zprávy je predovšetkým informovat geologickú verejnost o výskyte 
fluoritu viazaného na mezozoické hor niny, nako!ko okrem výskytu fluoritu pri šumiaci, ktoré pop isujú F. K RA TO CH V 1 L (1939) , Z, PO UB A (1953) a na 
lokalite Licince (J. SLAVIK 1967) nie sú pod obné výskyty v Západných Kar
patoch známe. 

Redakcii doručené: 29. I. 1971 
K úači doporučil: doc. dr. C. Varček, CSc 

Katedra nera,tných surovln PFUK 
Bratislava 

Geologický (astav UK Bratislava 

LITERATÚRA: 

ANDRUSO'/ D. 1959: Geológia československých Karpát, zv. II. SAV, Bratislava. 
F USAN O. 1963: Vysvetlivky k prehladnej geologickej mape ČSSR 1:200 OOO; M-34-XXVII , 

Vysoké Tatry. Geofond, Bratislava. 
GUBAC J. 1968: Nová mikroskopická metóda merania špecifických váh minerálov. Časopis 

pro mineralogii a geologii, roč . 13, č . 1, Praha . 
KRATOCHVfL F. 1939: Nékolik nových nálezu nerostných. Časopis národního musea, roč . 

113, Praha . 
MAHEľ.. M. 1967: Regionální geologie ČSSR, díl II - Západní Karpaty. č:SAV, Praha 
MICHEJEV V. I. 1957: Réintgenometričeskij opredeliteI mineralov. Moskva. 
POUBA Z. 1953: Nekolik nových nálezu rud v mesozoických seriích u Šumiace a Švermova 

v Horehroní. Sbornik ÚÚG, XX, Praha. 
SLÁ'/IK J. a kol., 1967: Nerastné suroviny Slovenska, UGU, Praha. 
STRNAD J. 1962. P rispevek k problému regenerace fluoritu v severočeské ki'íde. Časopis pro 

mineralogii a geologii, roč. VII, č. 1, Praha. 

Fluorite Occurence in Carbonate Rocks of the Ružbachy Mesozoic Horst 

J.~N TU RAN - L~DIA VANCOVÁ 

Samples of Middle Triassic dolomites taken !rom the localíty of Podolínec were subject to 
microscopic study. In the calcite veinlets ol those some fluorite content was found. This mínera! 
is more abundant in the lower parts of the Mesozoic cornplex. The fluorite occurence seems 
to be related to the lraclure lines being in connection with the extensive Sub-Tatra fault. The 
isolated Mesozoic Horst crops out !rom below the Centra! - Carpathian Paleogene of the 
Spišská Magura Mts. through this fault. Fluorite was identilied by optical methods as well 
as by X - ray diflraction study. 
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Výskyty fosfátov v sedimentoch košickej štrkovej formácie 

EDUARD DOBRI\ 

Fosfority na Slovensku sú vefmi vzácne. Doteraz je známych veľmi málo výskytov 
ovšem aj tieto z hradiska praktického využitia, sú bezvýznamné. V prevažnej miere 
výskyty fosforitov sú registrované v m e z o z o i c kých komplexoch (krinoidové 
vápence v Malej Fatre - M i š í k, P o s p í š i 1 1962; organogenné vápence vo Veľkej 
Fatre glaukonitové vápence vo Vysoh-ých Tatrách - B or z a, Martini 1962 ; sideriti
zované vápence vo Vysokých Tatrách - Mi ší k, Kuš f k , B or z a 1960) a ojedinele 
aj v p a 1 e o géne (ílovité bridlice pri Malej Causy). Okrem toho sú známe výsky
ty hydrotermálneho pôvodu (fluorapatit v oblasti J edrových Kostolian - Polák 
1957; apatit v Nízkych Tatrách - Kr a v j a n s k y 1956). 

Geologická pozícia výskytu 

Výskyt fosforitov v košickej štrkovej formácii sme zaregistrovali v sivých slabo 
namodralých piesčitých aleuritoch navŕtaných vrtom č. Ba - 2 na JZ okraji obce 
Baška, okres Košice. Spomínaný vrt je situovaný približne v centrálnej časti mor
fologicky výraznej separátnej - dielčej panvičke o rozlohe cca 4 km2, ktorá JV 
smerom je otvorená údolím miestneho potoka. Blízke okolie panvičky je budované 
paleozoikom gemeríd (gelnická séria, fylit-diabázová séria, perm a zo sev. strany 
tenký pruh spodnotriasových bridlíc). Výplň pánvičky tvoria neogénne sedimenty 
košickej štrkovej formácie. 
Na základe vrtu č. Ba - 2 terén je pokrytý 0,70 m mocnou vrstvou k var tér
ny c h h 1 í n s obsahom okrúhliakov štrku, pod ktorou leží vrstva p i e s č i t ý c h 
štrk o v s rôznym stupňom zaílovania o mocnosti 14,30 m. Pod štrkami ležia sivé 
slabo namodralé p i e s č i t é a 1 e u r i ty, v ktorých boli pozorované fosfáty vo for
me konkrécií. Vertikálny vývoj spomínaných aleuritov nie je rovnorodý, ale často 
je prerušovaný výskytom „utopených" okruhliačkov štrku, ktorých 0 sa pohybuje 
od 1-3 až 5 cm (kremeň, kremenec, kryštalické bridlice, rohovce). Tieto okrúhliač
ky v najväčšom množstve sa vyskytujú v hlbkovom intervale od 18,80 m - 21,00 m 
a 25,80 - 28,00 m . V podloží aleuritov t. j. pod hlbkou 30,40 m ležia silne zaílované 
štrky, v ktorých vrt č. Ba - 2 v hlbke 34,50 m bol ukončený. Za účelom stratifiká
cie aleurity boli podrobené palynologickému štúdiu (P 1 and e rov á 1967). Našlo 
sa tu 17 vytrusných spor hub C y a t h e a c e a e, z ihličnatých hlavne T a x o d i a
c e a e a P i c e a. z A n g i o s p e r m a e My r i c a e a e, A l n u s a Q u e r c u s. 
Spomínané asociácie poukazujú pravdepodobne na s arm a t. 

Mineralogický popis 

Konkrécie fosfátov sa vyskytujú v piesčitých aleuritoch v hlbkovom intervale od 
17,70 - 17,80 m. Konkrécie sú zemitého vzhľadu a nápadnej farby berlínskej mod
rej. Tvar konkrécií je hrudkovitý a oproti okolitej hornine ich obmedzenie je vý, 
razne ostré. Priemer konkrécií najčastejšie sa pohybuje v rozmedzí od 1 - 3 mm, 
ojedinele 5 - 10 mm. Práškový preparát vyhotovený z týchto konkrécií v polari
začnom mikroskope predstavuje jemnozrnnú ílovitú hmotu nízkych interferenčných 
farieb s ojedinelými drobnými úlomkami klastického kremeňa (3- 5 %). V zrieäenej 
HCl základná hmota nereaguje, ale rýchlo sa mechanicky rozpadáva. V tažkej 
frakcii (0,02 %) dominujú ílovité agregáty tmelené Ca- Fe karbonátmi, ktorých 
kvantitatívne zastúpeníe dosahuje 86,45 %. Mimo toho boli pozorované amfiboly, 
granáty, kosoštvorcové pyroxény, leukoxén a ilmenit a velmi sporadicky šupinky 
chloritu, minerály skupiny epidot-zoizitu a zirkón. V ľahkej frakcii (99,98 %) do
minujúce postavenie majú živce (77,50 %) a kremeň (12,20 %). V menšom množstve 
vystupuje muskovit, Ca-Fe karbonáty a vulkanické sklo. 
Výsledky chemickej analýzy z konkrécií fosfátov a z okolitej horniny urobenej 
v chemickom laboratóriu Geologického prieskumu v Spišskej Novej Vsi sú nasle
dujúce: 
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SiOz 
Al2O3 
Fe„O1 (celk.) 
(FeO) 
CaO 
MgO 
TiO1. 
str. žíh. 
MnO 
P1.0s 
Na„o 
K 20 

konkrécie fosfátov 

24,88 % 
11,11 
27,98 
17,68 

2,25 
1,20 
0,61 

17,41 
0,50 
7,05 
0,37 
4,81 

okolitá hornina 
(piesčitý a leu ri t) 

54,60 % 
21,17 

8,12 
3,72 
0,73 
2,01 
1,02 
6,88 
0,12 
0,17 
1,35 
3,70 

Okrem toho, v spomínanom laboratóriu, z konkrécii fosforitov bol urobený záznam 

DTA pri citlivosti 1/10. 
Z krivky DTA je možné dedukovať, že pravdepodobne ide o vivianit znečiste

ný ílovými minerálmi. Na prítomnosf vivianitu poukazuje ostrá endotermná reakcia 

pri 180 °C, pri ktorej dochádza k strate molekulárnej vody. Exotermná reakcia pri 

670 °C pravdepodobne zodpovedá oxydácii Fe++ na Fe+++. 

Vznik fosfátov 

Na základe výsledkov mineralogického štúdia vznik konkrécii vivianitu je možno 

vysvetliť dvojakým spôsobom: 
a) anorganickou cest ou t. j. uvoľnením fosforu z paleozoických hornín 

gemeríd rozkladnými a vyluhovacími proéesmi z minerálov bohatých na ob

sah fosforu (napr .apatit) a jeho vyzrážaním za určitých fyzikálno-chemických 

podmienok v koloidnej forme v podobe konkrécií v sedimentačnom bazéne. 

Samozrejme presne špecifikovat podmienky sedimentácie na základe doteraz 

známeho výskytu je dost problematické. 
b) organickou cest ou t. j . rozkladnými procesmi organizmov, ktorých 

schránky boli bohaté na obsah fosforu. Táto alternatíva je málo pravdepo

dobná, pretože pri mikroskopickom štúdiu v konkréciách vivianitu neboli zi

stené žiadne zbytky organizmov. 

Záver 

Hoci popísaný výskyt fosfátov je mineralogického významu, je nutné brat zrete!, 

že je prvým známym výskytom tohoto druhu v sedimentárnych horninách neogénu. 

Rozhodne väčšia akumulácia výskytu by vzbudila pozornosť aj z praktického hľa

diska. Z toho dôvodu v budúcnosti nebude od veci z titulu fosfatonosnosti venovať 

pozornosť aj sedimentárnym horninám neogénu najmä v pelitickom vývoji. 

Doručené: 28. VII. 1970 
Doporučil: doc. dr. C. Varček, CSc 
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On the Phosphate Occurence in the Košice Gravel Fornution 

EDUARD DOBRA 

In the borehole Ba-2, being localized northwest of the village o[ Baška (Košice district) phosphate concretions were found . These concretions occur in sandy siltstones situated in a depth of 17,70 to 17,80 metera. On the basis of Sporomorphe study these rocka may belong probably to Sarmatian. The phosphate concretions are nodular being of intensive Berlin bleu colour. They are often 1 to 3 mm, rarely 5 to 10 mm in diameter, their content o[ P.Os reaches 7,05 per cent. On the basis of d . t. a . curve the phosphate concretions correapond to vivianite. As to genesis, in the wnteťs opinion this mínera! is considered to be of anorganic origin. This viewpoint is also supported by the fact that no organic remains were found in the vivianile concretions. 

Tehliarske suroviny v oblasti východoslovenského paleogénu 

GEJZA MIKITA 

Oblast paleogénu bola považovaná za málo perspektívnu z hradiska možnosti výskytu väčších akumulácií kvartérnych sedimentov vhodných použit v tehliarskom priemysle. Pelítické sedimenty paleogénu zase neboli považované za vhodnú surovinu pre obsah pieskových hornín. 
V rámci úlohy ,,,Východné Slovensko - štúdiá - tehliarske suroviny" dospeli sme k výsledkom, ktoré uvedené názory nepotvrdzujú. 
Za tehliarske suroviny v oblasti paleogénu považujeme: 
- nezvetrané súvrstvia všetkých štruktúrnych jednotiek v pelitickom vývoji, po

kiaľ nie sú znehodnotené takým množstvom úlomkov pevných hornín (prevažne pieskovcov), že nie je možné ich priemyselné spracovanie; - elúvium flyšového súvrstvia v pelitickom vývoji; 
-kvartérne hlinité sedimenty na paleogénnom podklade: 

a) deluviálne (svahové) hliny, 
b) drvinové sprašové hliny. 

V jednotke c e n t r á 1 n o k a r p a t s k é h o p a 1 e o g é n u za tehliarske suroviny považujeme nezvetrané ílovcovité súvrstvia, elúvium ílovcov a kvartérne hlinité sedimenty v nadloží terciernych hornín . Z hladiska tehliarskych surovín v tejto jednotke je dôležité ilovcovo-pieskovcové súvrstvie, v ktorom sú v prevahe ílovce nad pieskovcami. llovce tohoto súvrstvia majú obyčajne lastúrnatú odlučnost a lupienko\ 'Ý ľOZpad. Prl•;Jáctajúce sfarbenie ílovcov je sivé, často i zelenosivé. Ilovce po navetraní sú hnedé, často i žltkavohnedé (Lokalita Zalobín). z kvartérnych sedimentov sú dôležité deluviálne hliny a drvinovité sprašové hliny akumulujúce sa najčastejšie na západných a severných svahoch väčších údolí riek a potokov. Na báze kvartérnych sedimentov, v oblasti rozšírenia centrálno-
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karpatského paleogénu, boli postavené dva nové tehliarske závody, Hanušovce nad 
Topiou a Humenné, ktoré budú spracovávať deluviálne hliny a drvinovité spra
šové hliny. 
Vychádzajúc z našich poznatkov o tejto štruktúrnej jednotke, vzhiadom k priaz
nivému litologickému a morfologickému vývoju, predpokladáme, že okrem uvede
ných známych lokalít je možné v tejto jednotke nájst viac miest s priaznivým geo
logickým vývojom, kde bude možné zaistiť tehliarske suroviny v dostatočnom 
množstve a vyhovujúcej kvalite. 

V p r i ú t e s o v o m v ý v o j i situácia je podobná ako v predchádzajúcej jednot
ke. Zdrojom tehliarskych surovín tu môže byt súvrstvie pestrých ilovcov a slie
ňovcov, v ktorých sa miestami podradne nachádzajú medzivrstvy vápnitých pieskov
cov~ mocnosti maximálne do 30 cm. tlovce tohoto súvrstvia sú farby fialovej, červe
nej, zelenej i žltozelenej. Slieňovce majú to isté sfarbenie a sú premenlivej vápnitos
ti. Pre tehliarske účely je možné využit ílovce i slieňovce tohoto súvrstvia. V nadloží 
terciérnych sedimentov môžu byt vyvinuté kvartérne deluviálne hliny a hliny spra
šového charakteru. 

V Č! e r ch o v s kej je dn ot k e ako tehliarske suroviny môžu byt využité ílov
ce a elúvium ílovc-ov podielajúcich sa na stavbe tejto jednotky. Nádejné sa javia 
.,makovské vrstvy" budované prevažne ílovcami premenlivej vápnitosti a sivozele
ného sfarbenia. tlovce „ma!covských vrstiev" boli overované na lokalite Porúbka 
vrtom POR-1 a vyhodnotené ako vyhovujúce pre výrobu plných a priečne dierova
ných tehál. Bilančná mocnost suroviny v mieste vrtu je 10 m . 

Túto štruktúrnu jednotku hodnotíme za rovnako perspektívnu ako predchádzajú
ce. Aj tu môžme predpokladať akumulácie kvartérnych tehliarskych surovín v nad
loží terciérnych hornín na Z a S svahoch väčších údolí a potokov. 

V b y s t r i c k ej j e d n o t k e na tehliarske účely môžu sa využívat ílovce belo
vežskýca vrstiev a zlinských vrstiev a zvlášt priaznivo vyvinuté kvartérne sedi
menty, dosahujúce na niektorých lokalitách mocnost nad 20 m. V nezvetralom ílov
covom súvrství zlinských vrstiev bol situovaný vrt LUK-1 na lokalite Lukavica. 
Výsledky laboratórneho zhodnotenia určujú surovinu k výrobe plnej pálenej tehly. 
Tu považujeme za potrebné podotknút, že vrt nemohol byt odvrtaný z technických 
príčin na určenom mieste a výsledky z tohoto vrtu, kde ílovce mali veimi vysoký 
obsah úlomkov pieskovca, nemôžu byt meradlom na posudzovanie vhodnosti ílov
cového súvrstvia zlinských vrstiev v oblasti ich rozšírenia v tejto jednotke. V zlin
ských vrstvách poznáme celý rad lokalít (odkryvov), kde množstvo pieskovcov, je 
podstatne nižšie ako na uvedenej lokalite (Lascov, Lomné, Valkov, Brezov). 
Veľmi priaznivý vývoj majú kvartérne sedimenty v nadloží belovežských a zlin

ských vrstiev. Kvartérne sedimenty, v oblasti rozšírenia tejto jednotky, sú tiež 
reprezentované deluviálnymi hlinami a drvinovými sprašovými hlinami ako u pred
chádzajúcich jednotiek. 

Na lokalite Marhaň dosahujú kvartérne sedimenty 25 m (deluviálne hliny 9 m 
a drvinovité sprašové hliny 16 m). Na lokalite Brezov dosahujú deluviálne hliny 
mocnost 6 m a drvinovité sprašové hliny mocnost 14,80 m. Na lokalite Lascov sú to 
mocnosti: 5 m deluviálnych hlín a 11 m drvinovitých sprašových hlín. Na lokalite 
Valkov: 6 m deluviálnych hlín a 8 m drvinovitých sprašových hlín. 

Z poznatkov získaných pri terénnych prieskumných prácach a z výsledkov labo
ratórnych skúšok, konštatujeme, že litofaciálny vývoj tejto jednotky je natoiko 
priaznivý, že túto jednotku môžeme hodnotit ako perspektívnejšiu v porovnaní 
s predchádzajúcimi a predpokladáme, že je tu možnost nájst ešte nové lokality 
s dostatočnými akumuláciami tehliarskych surovín vhodných pre využitie v tehliar
skom priemysle. 

V ra č a n s kej j e dno t k e z hiadiska tehliarskych surovín popri ostatných 
ílovcových súvrstviach sú veľmi dôležité „belovežské vrstvy" a „zlinské vrstvy 
račanské," ktoré majú značné plošné rozšírenie a podstatne nižší obsah pieskovcov. 
tlovce belovežských vrstiev a zlinských vrstiev račanských majú širokú paletu 
sfarbenia, sú svetlosivé, zelené, žlté, červené i fialové. V tejto jednotke poznáme 
celý rad lokalít, z ktorých tri boli overované technickými prácami Mestisko, Zborov, 
a N. Jedľová). 

Na lokalite Mestisko, ílovce belovežských vrstiev presahujú mocnosť 50,4 m (hlbka 
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vrtu Me-5-69) a do hlbky 30 m obsahujú zanedbatelné množstvo úlomkov pev
ných hornín. Bilančná mocnosť ovšem je 24 m a je ovplyvnená hladinou podzemnej 
vody. 

Na lokalite Zborov je bilačná mocnost ilovcov belovežských vrstiev pre hladinu 
podzemnej vody a obsah úlomkov hornín, len 6 m. ' 

Na lokalite Vyšný a Nižný Mirošov je bilančná mocnosť ilovcov 25 m . Využiter
né sa javia ílovce belovežských vrstiev ešte na lokalitách Jedlinka, Ladomírová 
a Bokša, kde bilančná mocnost je cca 8-10 m. 

Zvlášť priaznivo sú v tejto jednotke vyvinuté kvartérne deluviálne hliny a drvi
novité sprašové hliny. Na lokalite Mestisko nachádzajú sa deluviálne hliny v nad
loží ílovcov belovežských vrstiev alebo nad terasou Ondavy. Mocnosf deluviálnych 
hlín a drvinovitých sprašových hlín na tejto lokalite presahuje miestami 23 m . 

Na lokalitách: Dubinné sú to mocnosti nad 10 m ; Kožany 18 m; Ortuťová do 
10 m . Na ostatných lokalitách v tejto jednotke deluviálne hliny a drvinovité hliny 
(Jurková Vôla, Snina, Stropkov, Breznica) dosahujú mocnost okolo 10 m. 

V tejto štruktúrnej jednotke predpokladáme zvlášt priaznivé akumulácie najmä 
kvartérnych hlín na západných svahoch údolia Ondavy a jednotku hodnotíme ako 
velmi perspektívnu. 

O b 1 a s t t e k t o n i c k ý c h o k i e n a d u k e l s k ý c h v r á s - za tehliarske 
suroviny tu môžme považovať ílovce všetkých súvrství podielajúcich sa na stavbe 
oblasti, pokiar nebudú obsahovať nespracovateYné množstvo úlomkov pevných hor
nín. Na svahoch Užskej hornatiny privrátených k juhu a JZ môžme očakávať väčšie 
akumulácie kvartérnych hlín najmä v oblasti kót „Na Stokách" a „Skura·' . 

Technologická charakteristika surO'Viny 

Na základe zhodnotenia geologických pomerov a výsledkov technologických skú
šok môžeme konštatovať, že oblasť paleogénu má vcelku priaznivý litologický 
a morfologický vývoj z hladiska výsh.-ytu a použitia surovín v tehliarskom priemy
le. Z technologického hľadiska, ílovce všetkých štruktúrnych jednotiek, pokial nie 
sú znehodnotené velmi vysokým obsahom pieskovcových hornín, môžeme cha
rakterizovat ako uhličitanovú polohrubú až hrubú stredne plastickú až plastickú 
surovinu. Je to surovina dobre väzná, málo až stredne citlivá na sušenie. PokiaJ 
tieto ílovce budú čisté, neznehodnotené, dávajú predpoklad pre výrobu aj nároč

nejšieho sortimentu (aj tenkostenné výrobky) . Z dôvodu, že nebude možné sa pri 
ťažbe vyhnúť úlomkom hornín, môžeme uvažovať o využití tohoto druhu suroviny 
prevažne na plné tehly a priečne dierované tehly. Z toho dôvodu pomernej variabili
ty kvality suroviny (rôzny obsah pieskovín a iloviny) bude sa pri tažbe pravdepodob
ne vyžadovať dobrá homogenizácia. 

Kvartérne sedimenty (deluviálne hliny a drvinovité sprašové hliny) z technologic
kého hradiska môžeme označiť ako bezuhličitanové stredne plastické až plastické 
hliny málo citlivé na sušenie. Deluviálne hliny sú väznejšie s väčším obsahom íloviny 
a CaCO1, dávajú predpoklad pre výrobu sortimentu vyšších pevnostných značiek 

pri výpale na 950 °C. 
Drvinovité sprašové hliny majú malý obsah pieskoviny a tiež nízky obsah ílovitej 

frakcie (20-30 %>. Vlastná ílovina (pod 2 u) neobsahuje v podstatnom množstve 
ílové minerály, ale vyskytujú sa v nej úlomky kremeňa. flovina mineralogicky po
zostáva z illit-montmorillonitu. Illit tvorí podstatnú čast íloviny, čo sa prejavuje 
tým, že surovina nie je citlivá na sušenie. Surovina nie je náročná na spracovanie, 
avšak keramick0-technologické vlastnosti ju predurčujú hlavne na výrobu plných 
a priečne dierovaných tehál. 

Výroba náročnejších sortimentov je možná dobrou homogenizáciou deluviálnych 
hlín a drvinovitých sprašových hlin. 

Nieko1ko poznámok ku genetickým otázkam 

flovce, podielajúce sa na stavbe štruktúrnych jednotiek. Vznikali na dne paleo
génnych morí v kludnom prostredí. Najvrchnejšie partie ílovcov sú tvorené ich 
elúviom, ktoré vzniklo v dôsledku zvetrávania. 

162 



Deluviálne hliny vznikli s predchádzajúcich sollflukciou v období periglaciálneho klimatu, kedy sa vytvorila zamrznutá pôda s tundrovými zjavmi a na svahoch 
privrátených k východu, juhovýchodu a čiastočne juhozápadu, dochádzalo za letné
ho rozpúštania k intenzívnej sollflukcii. U tohoto typu suroviny môžeme pozorovať 
nevytriedenost, klasickú textúru a častú prímes alochtonného materiálu. Sedimenty 
sú ílovitého charakteru, často sfarbené hydroxidmi Fe, Mn. 

V studenom a suchom období vznikli eolické sedimenty obsahujúce často i me
chanické častice pôvodnych hornín, ve!kosti nieko!kých mm v priemere a označu
jeme ich ako drvinovité sprašové hliny. Tieto sedimenty sú často odvápnené. V dr
vinovitých sprašových hlinách pozorujeme často rovnobežné zvrstvenie, takže sa nedá vylúčiť možnosť splachového alebo ronového premiestňovania, resp. spolupô
sobenia topiaceho sa snehu v relatívne humídnejších vyššie položených oblastiach 
v období pleistocénu. 

Záver 

Donedávna oblasť východoslovenského paleogénu bola značne podcenená z per
spektívneho hradiska výskytu vhodných tehliarskych surovín. Paleogénne ílovce 
i slieňovce sú vhodnou tehliarskou surovinou. Kvartérne sedimenty na paleogénnom 
podklade, reprezentované deluviálnymi hlinami a drvinovitými sprašovými hlinami, 
akumulujú sa prevažne na svahoch väčších, mierne uklonených údolí riek a po
tokov. Najväčšie akumulácie kvartérnych hlín sú na svahoch privrátených k vý
chodu, juhovýchodu, juhu a čiastočne i juhozápadu. Nie sú vzácnosťou lokality, kde 
kvartérne hliny dosahujú mocnosti 20 m . Oblasť východoslovenského paleogénu, najmä jeho kvartérna čast, je z hladiska perspektív tehliarskej výroby velmi za
ujímavá a bude vyžadovať väčšiu pozornosť ako to bolo . doteraz. 

Doručené: 14. 5. 1971 
K tlači doporučil: dr. Pavel Grecula, CSc. 
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Some Notes on the Brick Raw Materials in the Area of the East Slovakian Paleogene 

GEJZA MIKITA 

There are two groups of raw materials occuring in the area of the East Slovakian Paleogene, 
which can he usable for brick industria! application . These are first of al! claystones and 
marlstones of the all structural units being suitable only if not contaminated by a large amount 
of solid rock fragments . The Quaternary sediments situated on the Paleogene basement belong 
to the second group and in this area they are represented by deluvial loams and detritic secon
dary loess. T liese sediments of Quaternary age are accumulated on the slopes turned to E, 
SE, S, and in some cases also to SW. Their thickness is locally 20 meters and more. 
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Hydrogeologické pomery východnej časti Filakovskej vrchoviny 

JURAJ ORVAN 

Nové poznatky o hydrogeológii východnej časti Filakovskej vrchoviny získali sa 
v rokoch 1969 a 1970 pri hydrogeologickom mapovaní (Or van 1961, 1970). Dotý-
kaj ú sa hydrogeologických pomerov v závislosti od litológie hornín a ich vlastností • 
filtračných, ďalej údajov o zvodnení hornín, o obehu podzemných vôd a možnosti 
ich vodárenského využitia. 

Východnú čast Filakovskej vrchoviny odvodňuje Mačací potok (Mačkáš) a z časti 
Hodejovský potok (pravostranný prítok Gortvy). 

Hydrogeológii Filakovskej vrchoviny, ktorá sa nachádza v blízkosti Rimavskej 
kotliny, na vodu velmi deficitnej, sa nevenovala doteraz väčšia pozortiost. Bolo 
to iba niekoľko lokálne zameraných prác inžiniersko-geologického charakteru 
a ďalej dokumentácie vŕtaných studní (O str o 1 u c ký 1958, 1959 a 1962) . 

Hydrogeologické pomery sú tu závislé od geologickej stavby, celkového tektonic
kého vývoja, geomorfológie a od sedimentácie kvartéru, t. j . litológie, granulomet
rie a mocnosti pokryvných ú tvarov a výplne jednotlivých údolí. 

Na geologickej stavbe územia sa podielajú hlavne terciér ne (vrchný chat) 
jemnozrnné piesky až pieskovce so šošovkami pevných pieskovcov. Tieto sú charak
teristické výskytom glaukonitu (pyroklastiká bazaltov v tejto časti majú len malý 
podiel a hydrogeologický sú bezvýznamné). 

K v art é r n e s e d i m e n t y predstavujú plášť zvetralín na horninách terciéru 
a tiež výplň jednotlivých plochých úvalinových údolí. 

Z tektonického vývoja reba uviest, že pôvodne celistvé územie tu radiálne roz
rušili zlomy 4 systémov. úrovne súčasných vodných tokov sa zahlbili do tektonicky 
predisponovaných zón. To dokumentuje i riečna siet pravidelných tvarov (ich hlav
né sme,:u sú: ZSZ - VJV, JJZ - SSV, Z - V, S - J) . 

Terciérne piesky a pieskovce ako celok sa vyznačujú pórovou priepustnosťou. 

Je taktiež predpoklad, že miesta tektonicky porušené systémom zlomov sú priepust
nejšie a mohli by z časti drénovat vody zo základného masívu pieskov a pies
kovcov. 

Samotné pieskovce vetrajú, vo vrchných častiach sú zóny vetrania mocnejšie (do 
1-1,5 m) ako na svahoch, kým na úpätiach sú splachové - deluviálne lemy. Delúvium 
má charakter jemnozrnných frakcií piesku, prachu a menšieho množstva ílovi tých 
frakcií. Svahové sedimenty sú zásadne menej priepustné na svahoch ako vo vrcho
lových častiach. 1lovitá frakcia splachového pôvodu sa koncentruje vo výplni dna 
údolí. Nejde tu teda o bežný typ riečnej sedimentácie. 1lovité splachové sedimenty 
v údolí Gortvy a' Mačacieho potoka sú mocné 3 - 6 m, miestami až 8 m a skla
dajú sa prevažne z nepriepustných pestrofarebných ílov, len v ich báze je roztrú
sený nepatrný počet čadičových obliakov. Dná údolí majú vo väčšine prípadov 
charakter alúvia senilného toku s prikorytovými valmi a zamokrenými miestami 
za valmi. 

Sedimenty výplne údolí majú hydrogeologický funkciu bariéry voči vodám vyte
kajúcim z terciérnych pieskov a pieskovcov. 

Dôležitým faktorom pre obeh podzemených vôd vcelku je, že svahové sedimenty 
tu predstavujú menej priepustné prostredie ako vlastné súvrstvie pieskov a pies
kovcov. 

Pri tomto rozložení priepustnejších pieskovcov s menej priepustnými svahovými 
sedimentami a nepriepustnými výplňami splachových údolí dochádza najčastejšie 

k infiltrácii zrážkových vôd do zvetraných pieskov a pieskovcov na plochých chrb
toch a vrchných častiach svahov. Odvodňovanie prebieha po obvode jednotlivých 
masívov v miestach, kde je znížený odpor k výstupu na povrch, viacecymi spôsobmi: 

a) Najčastejšie je to v hrotoch masívov pri s pá j a ní s a dv o c h úd o 1 í. Me
nej svahové sedimenty zo svahov tu majú minimálnu hrúbku. Výstup vody z pies
kovcov a p ieskov sa tu deje na styku s nepriepustnými ílovitými sedimentami dna 
údolia. Je to najrozšírenejší druh prameňov, hoci v iných územiach je tento zjav 
pomerne vzácny. Ich výdatnost sa pohybuje priemerne okolo 1 - 2,5 1/sek. Sú to 
napr. pramene v Petrovciach v obci (1,8 - 3,0 1/sek.), Jestice (0,3 - 1,0 1/sek.), 
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Hostice - Katarína pusta (1,6 1/sek). Gemerské Dechtáre (1,3 - 2,7 1/sek.), Kutaš 
Pusta (0,4 - 2,5 1/sek.). Hodejovec (0,8 - 1,0 1/sek.) a pod. 

b) úalším typom výstupu podzemných vôd z terciérnych pieskov a pieskovcov 
sú pramene na bo k o ch údolí. Najčastejšie sú na strmých svahoch podre
zaných potokom v tesnej blízkosti nad riečišfom. Vodný tok tu naráža na breh, od
náša svahové sedimenty a odkrýva skalný podklad. Sú to aj vývery v miestach, kde 
svahové sedimenty boli strhnuté a odnesené zosuvmi (Almáš Pusta). Týmto spôso
bom sa dostávajú na povrch vody z menej výdatných prameňov (do 0,1 - 0,3 1/ sek.) 

Zásadne sú tieto pramene na svahoch, a to mimo eróznych rýh alebo iných de
presií. 

c) Podzemná voda z terciérnych pieskov a pieskovcov sa môže v podobe prameňov 
dostávat k povrchu aj v m i e s t a c h a ni z o t r ó p i e v s a m o t n o m t e r c i ér
n o m s ú v r s t v f. Pri súčasnej zmenšenej pokrývke menej priepustných svahových 
sedimentov dochádza potom, na styku s nepriepustnou výplňou úvaliny a pod!a 
dlžky úseku anizotrópie, k výveru. Anizotrópiu v terciérnom súvrství môže pod
mieňovať aj zlomom porušné a viac priepustné pásmo. Môže sa z časti zúčastňo
vať aj na niektorých prípadoch uvedených pod bodom a). Takéto prípady sa vyskY
tujú celkove len v malom počte. 

d) Tak isto v malom počte sa vyskytujú vývery podzemnej vody v p 1 y t š í c h 
e r ó z n y ch ry h á c h, event. v záveroch uvalinových údolí a to v miestach nad 
priestorom, v ktorom nasadzujú ílovité splachové sedimenty. Ide o postupné výrony 
podzemných vôd do týchto úvalín (vznikajú z nich potoky) a majú sťahovavé pra
mene. Výdatnosť týchto prameňov je minimálna (do 0,01 1/sek.). 

Chemicky takéto podzemné vody patria k typu vôd čisto hydrouhličitanových 
vápenattch so zvýšeným obsahom horčíka. Ich mineralizácia kolíše v rozmedzí 
600 - 750 mg/lit a teplota od 7 do 12,5 °C. Obsahy železa, mangánu, organických 
látok a indikátorov povrchového znečistenia pri prameňoch sú veimi nízke a preto 
vody sú vhodné na zásobovanie pitnou vodou. To ale nemožno povedať o podzem
ných vodách, zachytených domovými studňami. 

Z vodárenského hiadiska je najdôležitejší výskyt sústredených prameňov uvede
ných ad a, b, c. Niektoré z nich sa už začali využívať pre zásobovanie vodovodov 
(Petrovce, Gemerské Dechtáre) . 

Spoznanie zákonitostí výstupu podzemných vôd na povrch v tejto oblasti umož
ňuje pristúpiť k zachyteniu ďalších prameňov a dáva možnosť získať zdroje pod
zemných vôd aj tam, kde niet sústredených a typických prameňov. Je to prínosom 
pre potrebu zaistiť zdroje pitnej vody pre všetky obce. 

Doručené : 19. II. 1971 
K tlači doporučil: Dr. Cabala 

Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum, 
národný podnik, 

Žilina 
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Hydrogeological Conditions of the Eastern Part of the Fifakovská Vrchovina Mts 

JURAJ ORVAN 

In the present paper, some new informations on the hydrogeological conditions of the eastern 
part of the Fifakovská Vrchovina Mts. are described. This area is [ormed by Tertiary sands 
and sandstones l Upper Chattian) of porous permeabílity. The underground water circulation in 
these beds is influenced first of all by effects of Quaternary sedimentation. It is a mantle rock 
being less permeable than the underlying Tertiary beds. Its permeability alone is considered 
to be lower on the slopes than in the upper parts. 

The colluvial deposits are passing d.ownward.s into the clayey fluvio--deluvial sediments for
ming the filling of separate valleys. Their thickness varies from 8 to 10 meten and they in
fluence the discharge of ground waters comming from the Tertiary sands and sandstones, as 
a barrier. Springs of various types issue there reláted to the spatial distribution and thickness 
of the Quaternary covering deposits, the most common of tbem yielding 2 to 3 1 of water/sec. 

The results obtained enable to supply tbe villages situated in this area by drinking water of 
good quality. 
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ZO ZIVOTA SPOLOCNOSTI - KRONIKA - KONFERENCIE 

Valné zhromaždenie Slovenskej geologickej spoločnosti 

Valné zhromaždenie Slovenskej geologickej spoločnosti sa konalo 11. decembra 
1970 v zasadacej miestnosti Geologického ústavu D. Štúra, Bratislava, na ktorom 
bol zvolený nový výbor v tomto zložení : 
Predseda: Doc. dr. Cyril V a r č ek, CSc., 
Tajomník: pg. T. Sinály 
Predseda bratislavskej pobočky: Doc. dr. Ján Sene š DrSc. 
predseda košickej pobočky : Pro. dr. Ján S a 1 á t, 
predseda žilinskej pobočky : Dr. Vojtech Str u ň á k, 
Clenovia výboru: Prof. Dr. Bohuslav Cambel, DrSc. 

Dr. Ľudovít Ivan, CSc. 
Prof. Dr. Michal MaheI, DrSc. 
Prof. Dr. Milan Matuľa, DrSc. 
Dr. Ondrej Samuel, CSc. 
Ing. Ján Slávik, CSc. 
Inž. Milan Ťapák. 

Revízori : Doc. Dr. Mária šímová, CSc. 
Dr. Igor Rojkovič ,CSc. 

Na tomto valnom zhromaždení odznela aj prednáška prof. L . Rozložníka, CSc. 

L . R o z 1 o ž ní k : ové poznatky o stavbe štiavnického ostrova 

R ozsiahle geologicko-ložiskové štúdium s použitím veikého počtu štruktúrnych 
vrtov, urobené v posledných rokoch na území štiavnického ostrova, prinieslo rad 
nových poznatkov, ktoré stavajú do iného svetla doterajšie predstavy o členení 
tohto geologicky pestrého a metalogeneticky dôležitého územia. 

Pri uzavretí prvej etapy výskumov r . 1966 (L. R o z 1 o ž ní k), bez poznatkov zí
skaných zo štruktúrnych vrtov, v rámci predneogénneho podložia, vcelku v súlade 
s názormi A. B i e 1 e h o a M. M a h e I a, boli vymedzené nasledovné jednotky: 1. 
veporidná-kryštalinikum, 2. krížňanská jednotka, 3. chočská jednotka (s pozíciou 
príkrovu) a 4. eocén. 

Novšie získané poznatky nezmenili doterajšie názory o postavení kryštalinika 
ako veporidného kryštalinika na území štiavnického ostrova, skôr sa upresnili po
znatky o jeho náplni. Kryštalinikum skladá sa jednak z tzv. metamorfitov Zlatého 
vrchu (L. R o z 1 o ž ní k, 1970), t. j . z kryštalických bridlíc - fylonitov, sericiticko
chloritických fylitov, rúl, rohovcov a migmatitov vzniknutých zložitým polymeta
morfnýrn vývojom v priebehu hercýnskeho i alpského orogenézu a výraznú meta
morfózu vyvolal v nich aj neoidný hodrušský intruzívny komplax v podobe kontaktnej 
aureoly vo fácii až pyroxenických rohovcov a s prejavmi granitizácie. Na 
metamorfity Zlatého vrchu m iestami je nasunutý ďalší člen kryštalinika - známa 
,,vyhnianska drvená žula" (J. S a 1 á t, 1954). 

V sz. časti územia na kryštaliniku v podobe „vankúšov" leží mezozoické súvrstvie 
(spodnotriasové epikvarcity, strednotriaso·1é dolomity, príp. rauvaky, dolomity 
s vložkami pestrých bridlíc, pieskovcov a anhydritu keupru, útržky lavicovitých 
vápencov pripomínajúcich rét a lias a napokon súvrstvie neokomu-albu). Tento 
silne metamorfovaný a zošupinatený komplex {prípady nasunutia žuly na kvarci
ty, kvarcitov na dolomity a zarolovanie dolomitov do súvrstvia neokomu-albu na 
južných svahoch Bukovca) svojou náplňou pripomína síce niektorú z krížňanských 
sér ií (menovite sériu Veľkého boku), svojou pozíciou ide však o obalové veporidné 
mezozoikum. · 
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Vyššia tektonická jednotka ležiaca v príkrovovovej pozícii miestami na kryštali
niku, inde na obalovom mezozoiku, začína silne vyvalcovaným, len lokálne vyvi
nutým karbónom (označeným O. F u s anom - J . S a 1 á tom 1952 za gemeridný). 
Najvýraznejším členom vyššej jednotky je spodný trias pomerne ve?kej hrúbky, 
pozostávajúci z pieskovco-vápnito-ílovitého súvrstvia so sadrovcom, postupne pre
chádzajúci do strednotriasového dolomiticko-vápencového súvrstvia. Najvyšším 
členom vyššej tektonickej jednotky, vystupujúcim len v podobe zvyškov, je biely, 
ružovkastý, miestami prúžkovaný kryštalický vápenec. · 

Táto vyššia tektonická jednotka predtým bola priraďovaná k chočskému príkrovu 
na základe jej pozície v jz. časti územia, kde leží na perme považovanom A. B i e
l y m (1963) za melafýrovú sériu. Vrtmi HDS-3 a HDS-4 sa však ukázalo, že 
,,melafýrová séria" predstavuje vetmi hrubý (vyše 1000 m, pričom podložie nebolo 
zastihnuté), komplex permu zvláštneho vývoja, ktorý zdola nahor začína hrubým 
karbonátovo-evaporitovým súvrstvím (dolomitický vápenec s anhydritom a grafitický 
vápenec rytmicky sa striedajúci s grafitickými bridlicami), prechádzajúce plynule 
bez diskordancie -a násunu do „šedého súvrstvia" - považovaného predtým za 
karbón, tvoreného zlepencami, arkózami, pieskovcami, prachovcami a bridlicami, 
ktoré sa navzájom, často rytmicky striedajú a napokon do „červeného súvrstvia" 
analogickej náplne, len namiesto šedého zafarbenia prichádza zafarbenie červenkasté 
a zelené. Posledné súvrstvia obsahujú produkty kyslého aj bázického vulkanizmu 

# (tak aj kremité porfýry ako aj diabázy). Uvedený komplex, ktorý na svahoch 
Havránkova bol predtým členený do troch útvarov: keuper krížňanskej jednotky, 
karbón a perm chočského príkrovu, predstavuje jednu sériu pripomínajúcu naj
skôr sériu meliatsku. Táto okolnosť, ako aj objav prejavov kyslého vulkanizmu 
a intrastratifikačných brekcií J. V o z á r am a J. B u r i a n o m (1968) v . spodnom 
triase vyššej tektonickej jednotky, hovorí v prospech jej pričlenenia ku gemerid
nému príkrovu. 

štruktúrne vrty priniesli aj ďalšie nové poznatky. Ostrov možno rozpoltiť čiarou 
prebiehajúcou stredom ostrova cez Haviarsky vrch - Banský vrch - Klokoč na dve 
časti jz. a sv. V sz. časti vystupuje kompletnejší vývoj: kryštalinikum, obalové mezo
zoikum a príkrov gemeridného paleozoika a mezozoika, kým v jz. časti vystupuje 
iba perm zvláštneho vývoja a trias gemeridného charakteru. Je možné, že jz. čast 
predstavuje ďalšiu vyššiu jednotku, ktorá bola zblížená s jednotkami v sv. časti 

pozcllž zlomu sudetského smeru, fungujúceho po hlavnom kriedovom vrásnení, ale 
pred eocénom, nakotko eocén zakrýva obe krídla domnelého zlomu. 

Nové poznatky, pokiat ide o členenie predeocénneho substrátu štiavnického ostro
va, možno zhrnút takto: na štiavnickom ostrove máme do činenia s veporidami, 
s veporidným kryštalikom a obalovým mezozoikom, na ktoré je nasunutý príkrov 
s členmi nesúcimi znaky najskôr gemeridného karbónu a gemeridného mezozoika, 
možno s vyššou čiastkovou jednotkou v jz. časti ostrova, kde vystupuje perm zvlášt~ 
neho vývoja, pripomínajúci meliatsku sériu a s triasom gemeridného charakteru 
v jeho nadloží. 

Nové poznatky boli získané aj o stratigrafii eocénu. Bazálné zlepencové súvrst
vie s numulitmi bolo tu známe už od minulého storočia. Vrt HDS-1 odkryl aj vyš
šie piesčito-ílovcové súvrstvie, ktoré n·a základe m.ikrofauny bolo O. S am u e 1 o m 
(1970) preukázané za vrchný lutét. Zvláštnosfou ílovcového súvrstvia je prítomnosť 
tufopieskovcov s asociáciou zodpovedajúcou najskôr dacitu. Je to prvý preukázaný 
prejav paleogénneho vulkanizmu na území centrálnych Západných Karpát . 

štruktúrne vrty potvrdili náš predpoklad o periklinálnom ponore vetkej neoidnej 
intrúzie zloženej z dioritu, granodioritu a kyslých diferenciátov, ktorú sme nazvali 
hodrušským intruzívnym komplexom (L. R o z 1 o ž ní k, 1970). Rovnako sa potvrdila 
téza o tom, že hodrušský intruzívny komplex vytvára jadro štiavnického ostrova, 
ktoré zohralo dôležitú úlohu pri metalogenéze: priamo pri tvorbe skarnových rúd 
a nepriamo - štruktúrne - pri založení mineralizovaných zlomov v závere sub
sekventného vulkanizmu, v súvislosti so vznikom hydrotermálnych polymetalických 
rudných žíl. Upresnili sa poznatky o tvare a mechanizme preniku členov intruzív
neho komplexu. Prenik podla všetkého mal diapirický charakter s konkordantným, 
mierne klenutým priebehom kontaktu v kupolovitej časti a diskordantným priebe
hom na strmých okrajoch. Pri preniku došlo k redukcii sedimentárneho plášta 
v kupolovitej časti a na okrajoch k založeniu roja žíl porfyritov (granodioritu, dio
ritu a aplitu), ktoré zohrali dôležitú úlohu pri skarnotvorných procesoch, vrátane 
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lokalizácie nedávno, južne od Banskej Hodruše v doline Zlatna, objaveného ve!mi 
siubného medeného, žilníkovo-impregnačného zrudnenia. 

Vek hodrušského intruzfvneho komplexu nie je doriešený. Jeho vystupovanie, 
petrografický charakter a kontaktné účinky pripomínajú rumunské banatity - lara
mity (L. R o z 1 o ž ní k - J. ša lá t, 1963). Geochronologicky (V. Konečný, 1969) 
jeho prenik spadá do obdobia 20-15 mil rokov, t. j. do obdobia neogénu. Geochro
nologické datovanie treba však brat s rezervou, nakoJko v uvedenej oblasti boli 
zistené rozpory medzi jeho údajmi a geologickými skutočnostam.i . 

Rad nových poznatkov bol získaný o priebehu neogénneho subsekventného vul
kanizmu, o formách, petrografickom a petrochemickom charaktere produktov jeho 
jednotlivých fáz. Urobené štúdium vyústilo v rozbor štruktúrnych, magmatických 
a litologických faktorov lokalizácie zrudnenia, ktoré potvrdilo pokračovanie zrud
nenia smerom do blbky v priaznivom vývoji a jeho prítomnost, aj mimo rámca 
doteraz známeho rozsahu štiavnicko-hodrušského rudného obvodu, čo dáva dobrú 
perspektívu pre ďalší prieskum a tažbu. 

Ján S 1 á vi k: Dlhodobý výhlad slovenskej geológie 

Resumé z predná fky uskutoénene; na zasadnutí SGS v Bratislave 

Predpoklad pre správne dlhodobé rozhodovanie je vedomie súvislostí a správne 
určenie pozície problematiky, pre ktorú dlhodobý výilJad plánujeme voči ostat
ným sféram Iudskej činnosti. Musíme postavit taký model aktivity geologického 
odvetvia, ktorý by pri ekonomickom kvantifikovaní poskytoval také spoločenské 
hodnoty, ktoré by nezaostávali za efektivitou geológie v kapitalistickom systéme 
alebo. v rozvojom svete. 

Nemožno uvažovat s rozsiahlym narastaním množstva pracovníkov, zaoberajú
cich sa geologickou činnostou. Dynamický rast budeme musiet dosahovat zvyšova
ním kvalifikácie na jednej strane a technickým rozvojom na strane druhej . 

Náš dlhodobý výhľad musíme definovat alternatívne a rozčlenit do približne 
troch sfér: 

1. okruh činností, ktoré budeme musiet realizovat bez ohľadu na iné vplyvy, 
2. okruh čiností, ktoré budeme realizovat za predpokladu priaznivéilo vývoja 

ekonomickej infraštruktúry, 
3. okruh činností, ktoré budeme rozvíjat iba vo zvláštnych prípadoch (embargo, 

krízové stavy vo svete a pod.). 
Dlhodobé prognózy, počítajú s tým, že do roku 1990 vzrastú skutočné svetové 

ceny cínu o 30 %, medi o 50 %, zinku o 15 %, olova o 20 % ,plynných a tekutých 
palív asi o 20 - 25 %, čím naše ložiská farebných kovov sa dostanú do sféry 

ekonomicky tažite!ných akumulácií. 
Civilizačný rozvoj v každom prípade bude v priebehu najbližších desatročí ná

rokovat ve!ké množstvá rudných a nerudných surovín. Veď už dnes plánovaný 
rozvoj investičnt·.j a bytovej výstavby do roku 1980 si budáe vyžadovat zvýšenie 
výroby stavebných hmôt najmenej na 2,6 násobok, u rúd: Cu, Pb, Zn, Sb, Hg, Au. 
Ag, Sn, u nerúd hlavne rýdzu síru a azbest, z palív nafta a zemný plyn. Sú to 
suroviny potrebné pre nás v akomkoľvek racionálnom množstve, ktoré budeme 
vyh!adávat. 

Ostatné suroviny je treba skúmat iba v prípade konkrétnych požiadaviek. Pova
žujeme za potrebné zabezpečovat nové netradičné suroviny, hlavne niektoré vzácne 
zeminy, vzácne, legujúce kovy a niektoré špecifické typy nerudných nerastných 
surovín. 

Ku definitívnemu výpočtu cie!ov je treba pripočítat ešte súbor poznatkov potreb
ných pre výstavbu, na inžiniersko-geologické mapy a regionálno-hydrogeologický 
prieskum Slovenska. 

V základnom výskume je predovšetkým treba doriešit historický „pochopený mo
del sformovania sa Západných Karpát aj s predstavou o mechanike jednotlivých 
udalostí, ktoré západokarpatskú štruktúru formovali. Bude treba rýchlo definovat 
charakter procesov, ktoré spôsobili jednotlivé geologické udalosti a špecifikovat 
ich možný surovinový dosah. 
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Sú to úlohy nemalé, ale ak očakávame od spoločnosti, aby na geológiu vy_ 
nakladala prostriedky nie v menšej miere ako doteraz, dosiahnuť tieto ciele by 
malo byt vecou cti každého z nás. 

Slovenská geologická spoločnosť 

KONFERENCIE 
VEDECKÁ KONFERENCIA O TEKTONICKÝCH ŠTÝLOCH 

Tektonická komisia karpato-balkánskej asociácie v spolupráci s geológmi viacerých geologic• 
kých inštitúcií CSSR (Geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave, Ústredný ústav geologický 
v Prahe, Geologický ústav CSAV v Prahe, Geologický ústav SAV v Bratisbve, Katedra geo• 
lógie PFUK v Prahe, Ka tedra geológie P FUK v Bratislave) usporiadala v dňoch 16. -18. 11. 
1970 - v Dome vedeckých pracovníkov v Smoleniciach - vedeckú konferenciu, venovanú na· 
sledujúcim, v súčasností velmi aktuálnym tektonickým otázkam: 

1. Tektonické štýly na území CSSR a ich klasif kácia; 
2. Zlomy a ich úloha pri jednotlivých tektonických štýloch; klasifikácia zlomových štruktúr ; 
3. Postoj k vrásnivým fázam. 
Uvedené témy v tektonickej geológii patria k základným, navzájom na seba naväzujú. Ved 

tektonické štýly znamenajú vlastne typ architektonickej stavby, zlomy sú velmi dôležitou, často 
urč°ujúcou súčasťou tejto stavby a vrásniv~ procesy jej tvorcom . 

Prípravu konferencie, jej obsahovú náplň, výber hlavných referátov k jednotlivým otázkam 
a zostavenie rokovacieho programu zabezpečoval organizačný výbor konferencie, ktorý pozostával 
zo zástupcov všetkých zainteresovaných geologických inštitúcií. Predsedom organizačného výboru 
bol prof. RNDr. M. Mahe!, DrSc., člen korešpondent SAV a CSAV. 

Konferenc:e sa zúčastnilo lakme 100 popredných geológov zo všetkých českých a slovenských 
geologických pracovísk, takže ona mala skutočne celoštátny charakter. Zvlášť pote!í itelná bola 
účasť zahraničných členov redakčnej rady tektonickej mapy Karpatsko-balkánskej sústavy, ktorá 
zasadala po ukončení konferencie v dňoch 19.-20. 11. 1970. 

Väčšina prítomných sa zúčastnila konferencie aktívnym spôsobom, o čom svedčí 36 predne· 
sených referátov a bohatá diskusia k všetkým prerokovávaným problémom. 

Prerokovávaná tématika, ako konferencia názorne ukázala, je v tektonickej geológii, ktorá po
stupne prechádza od popisu a vysvetľovania genézy jednotlivých štruktúrnych prvkov k ich 
zaraďovaniu do prirodzených asociácií , v súčasnosti velmi aktuálna. Tento trend súvisí so 
zostavovaním prehladných tetkonických máp, pri ktorom zvlášť v zložitom alpsko-karpato-balkán• 
sko-dinárskom sys téme Karpato-balkánska asociácia riadená z ČSSR zohráva vedúcu úlohu. 

Hlavný referát k tektonickým štýlom a ich klasifikácii predniesol doc. dr. /. Jaroš, CSc. 
( PFUK Praha ), v ktorom rozviedol najnovšie poznatky a princípy jednotlivých klasifikácií tek
tonických štýlov. Predložil i návrh kritéril pre klasifikáciu , ktorú by bolo m:>žné aplikovať pre 
vyčlenenie jednotlivých tektonických štýlov. 

ĎaHíe referáty boli venované konkrétnej charakteristike a analýze tektonických štýlov a ich 
osobitností. Ich autori vychádzali z poznatkov získaných tektonickým výskumom jednotlivých 
väčších tektonických jednotiek Západných Karpát a niektorých častí Českého masívu. 

Najnovšie poznatky o stavbe a zvláštnostiach tektonických štýlov v kry!ítaliniku Západných 
Karpát boli obsahom referátov dr. A. Klinca, CSc. (GÚDŠ Bratislava), dr. D. Kubínyho (GP 
Banská Bystrica) a dr . S . facka (VŠT Košice) . Vnútornou stavbou syntektonických a posttek· 
tonických gra nitoidných telies Českého masívu teda i ich tektonickým štýlom sa zaoberal dr. K. 
Beneš, CSc . (ČSAV Praha) . Dr. L . Snopko, CSc. (GÚDŠ ) vo svojom príspevku rozobral zvlášt
nosti v priebehu foliačných plôch v Spišsko-gemerskom rudohorí v závislosti na ich veku a pou
kázal na určlté zákonitosti v tvorbe rudných žíl vzhiadom k rôznym detailom tektonického štýlu. 

Pre štú:l:um otázok tektonických šttlov al_pínskej etapy sú zvlášť vhodné, ako to dokumen· 
tovali prcdnaíky do~. dr . Z. Rotha, DrSc. (úúG Praha o tektonických štýloch godulsk~ho diel
é!eho príhovu, doc. dr . j. Jaroša, CSc. ( PKUK Praha) o tektonických štýloch domovských 
oblastí superficiálnych príkrovov, dr. /. Zelmana, CSc. (PFUK Bratislava) o tektonickom štýle 
rozhrania krizftanského a chočského príkrovu i niek:or? diskusné pr íspevky, mezozoicko-paleo
gcnni! komplexy jednotlivých geotekton ických zón vnútorných i vonkajskh Západných Karpát. 
Výrazná je ich velká pestrosť, ktorá je odrazom mnohých faktorov a zložitého režimu alpínskej 
tektono6entzy. Vclkým prínosom je snaha o detailnú analýzu jednotlivých tektonických štýlov 
n ielen z hladiska deskriptívneho ale i genetického. 

V ob!asti česk~ho masívu, ako to vyplynulo z prednesených referátov, pre štúdium prob· 
lematiky tektonických' štýlov je najvhodnejšia oblasť moravských variscíd. V nej, na rozdiel od 
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alpinsky intenzívne tektonicky prepracovaných paleozoických komplexov Západných Karpát, 
molno dobre študovať a definovať tektonické štýly variskej orogenézy a ich osobitnosti. Prof. 
dr. z. Pouba, DrSc. (PFUK Praha) vo svojej prednáške charakterizoval klenbovú stavbu vý
chodosudetskej sústavy, dvojfáwvosť vývoja klenbových štruktúr, rozdielne chovanie ich jadra 
a obalu v priebehu jednotlivých vrásni vých fáz. Dr. / . Duoŕák, CSc . ( ÚÚG Brno) sa zaoberal 
otázkami migrácie deformačných procesov, pričom konštatoval, ze intenzita deformácie slabne 
vcelku od medzihoria k predhoriu a od najhlhšich miest geosynklinály do nadložia . To sa pre
javuje v kontinuitnom prechode od mewzonálneho tektonického štýlu na západe do semiplatfo
remného na východe. Dr. P. Orel (ÚÚG Brno ) a prom. geol. P. Rajlich (ÚÚG Praha) doku
mentovali tektonické štýly a postupnosť plikatívnych deformácií vysledkami drobnotektonického 
výskumu. 

Ukázalo sa, že mnohé otázky tektonických štýlov sú pomerne dohre rozpracované najmä 
v mezozoicko-paleogénnych komplexoch, ale i paleozoiku či už Západných Karpát alebo Ceského 
masívu. Prvé pokusy o klasifikáciu tektonických štýlov boli urobené i v mezo a katazonálne 
metamorfovaných komplexoch kryštalinika a veikých telesách granitoidných hornín. Územie 
Západných Karpát je svojim tektonickým vývojom, rôznorodosťou á mnohými osobitnosťami 
stavby pásmového pohoria velmi priaznivé pre podrobné rozpracovanie a klasifikáciu tektonických 
štýlov, predovsetkým alpinskej orogenézy. 

Ďalšou témou, o ktorej sa rokovalo na konferencii, hola otázka zlomov a ich úloha vo 
vývoji a stavbe alpínskeho systému. Powrnosť sa venovala najmä ich fun kcii pri jednotlivých 
tektonických stýloch a ich genetickej klasifikácii. V tejto časti sa nadväwvalo na závery tekto
nickej konferencie o problémoch tektonického členenia Západných Karpát a vývoja zlomovej 
tektoniky v tejto oblasti, ktorá sa konala v r . 1967 v Tatranskej Lomnici. Západné Karpaty 
patria k takým segmentom alpsko-karpatskej sústavy, ktoré oplývajú velkým množstvom zlomo
vých porúch, preto tejto problematike v rámci tektonických štúdií je oprávnene venovaná zvý
šená pozorno~ť. Výsledky štúdia zlomov ukazujú, že ich vznik nesúvisí len s dotváran!m kar
patskej sústavy, teda s najmladšou ( neogénnou) vývinovou etapou. Mnohé zlomy v Západných 
Karpatoch sú oveia starsieho založenia a ich funkcia sa výrazne uplamila už počas sedimen
tácie jednotlivých litologicko-stratigrafických jednotiek i magmatickej činnosti v týchto jednot
kách. Velmi výrazne sa niektoré zlomy uplatnili v priebehu alpínskych vrásnivých procesov, 
z čoho vyplýva ich dôlei.itosť pri tvcrhe jednotlivých tektonických štýlov. Táto problematika 
v oblastí Západných Karpát a pri vyzdvihnutl úlohy zlomov pre formovanie tektonických štýlov 
jednotlivých tektonických jednotiek i súčasný stav v štúdiu zlomovej tektoniky u nás boli ná
plňou úvodného referátu prof. dr. M . MaheTa, DrSc. a dr. Vl. Konečného, CSc. (GÚDŠ ). 
V dalších referátoch sa pozornosť sústredila na otázky existencie hlbinných zlomov a ich zisťo
vania na územ! ČSSR. 

V ú11odnom referáte k problematike zlomov sa konštatovalo, že i v Západných Karpatoch sú 
niektor-5 hlboké zlomy charakterizované príznakmi, na základe ktorých ich môžeme zaradiť medzi 
hlbinné zlomy. 

D7. /. Zeman, CSc. (ČGÚ Praha ) charakterizoval hlavné klasifikačné kritériá hlbinných 
zlomov, pričom za prvoradé kritérium považuje ich spätosť s hlbinnými pro: esmi (prejavy mag
matizmu, metamorfózy a endogennej metalogenézy) . Zaoberal sa tiež problémami vymedzovania 
hlbinných zlomov v Českom masíve a podal modelovú predstavu vývoja hlbinných zlomov. 

Analýza rožŕiavského zlomu , ktorému sa v poslednom ča se pripisuje významná úloha pri 
vývoji západokarpatskej alpínskej geosynklinály a jej vyvrásnení ako i niektoré nové názory na 
margecansko-lubenícku lmiu a st ílnitký zlom holi obsahom referátov p. g. I . Vargu (GP Rož
ňava adr. P. Reichwaldera, CSc. (GUDŠ). 

K otázkam hlbinných zlomov mal zaujímavý príspevok jeden z čelných znalcov zlomovej 
tektoniky, akademik Ekim Bončev z Bulharska, ktorý demonštroval prejavy hlavných hlbinných 
zlomov z oblasti v tomto smere klasickej, z Balkánu. 

Dôkazy o existencii pohybov na priečnych zlomoch počas plastickej deformá~ie v oblasti Níz
keho Jeseníka a tým i individuálneho tektonického vývoja jednotlivých priečnych krýh uviedol 
vo svojom refer.íte dr. / . Dvoi'ák, CSc. (ÚÚG Brno). 

Vývojom Moravskej brány, na základe rekonštrukcie pochovaného paleozoika a jeho neoid
ného pokryvu, sa zaoberala dr. A. /uTkouá, CSc. (GP Ostrava). 

Vzťah vulkanickej aktivity a zlomovej tektoniky bol podrobne rozohraný na príklade stredo
slovenských neovulkanitov v prednáške dr. V. Konečného CSc. (GÚDŠ) a príspevku dr . / . Vo
zára (GÚDŠ) o permskom vulkanizme chočskej jednotky. 

Pre zisťovanie zlomových štruktúr boli v poslednom čase úspešne aplikované geofyzikálne 
metódy. Dr. B. Beránek, CSc. (ÚGF Brno) uviedol kritériá použivané pri hlbinnom seizmickom 
sondovaní k vyčleneniu hlbinných porúch a oboznámil s konkrétnymi výsledkami získanými pri 
použití tejto metódy v ČSSR. Mnohé významné zlomové štruktúry boli zistené a presnejšie 
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lokalizované tiažovými a magnetickými meraniami v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria 
( dr. M. Fillo - Ing. J. Se fara, OGF Bratislava) a stredoslovenských neovulkanitov a juhoslo
venských neogénnych pán vi ( dr. f . Zboŕil, ÚGF Bratislava) . Geologickú interpretáciu výsledkov 
geofyzikálnych štúdii predniesli dr. L . Snopko, CSc. a dr. V . Konečný, CSc. (GÚDŠ ). 

Vplyvom zlomovej tektoniky na vývoj ložiska vrchnokriedových !lovcov u Ledenic v južných 
Cechách sa zaoberal Ing. A . Malecha, CSc. (ÚÚG Praha) . 

Z prednesených príspevkov vyplynulo, že štúdium zlomov má nesmierny ,,ýznam i pre vyhla• 
dávanie ložisk nerastných surovín, pretože mnohé ložiská, najmä kovových nerastných surovín 
sú viazané, či už priamo alebo nepriamo na zlomové štruktúry rôzneho veku a genézy. 

Posledným okruhom problémov, o ktorom sa na konferencii diskutovalo, boli otázky tektonic• 
kých fáz, predovšetkým vrásnivých, tvorcov tektonických foriem, jednotiek a tektonických štýlov. 
Význam tejto problematiky narastá v posledných rokoch v súvise s prípravami tektonických máp. 
Vek vytvorenia tektonických jednotiek bol všeobecne akceptovaný ako najdôležitejši princíp. 
V úvodnom hlavnom referáte k tejto problematike prof. dr. M. Mahel, DrSc., velmi detailne 
a názorne na zálkade poznatkov, ktoré ziska! ako hlavný redaktor tektonickej mapy KBA počas 
niekolkoročnej práce z oblasti alpsko-karpatobalkánskej sústavy, rozobral prejavy jednotlivých 
orogénnych fáz v jednotlivých vývojových štádiách alpínskej geos;-nltlinály. Na základe novšich 
poznatkov sa treba pozerať na vrásnlvé pochody ako na proces viacaktový a nerovnomerný. 
Z toho teda vyplýva, že nie vždy sa nám podarí vyčleniť prejavy jednotlivých dielčich fáz 
v doteraz zaužívanom zmysle, ale že obyčajne v rámci alpínskeho orogénneho systému môžeme 
skôr charakterizovať jednotlivé vrásnivé periódy. Výrazne sa u nich prejavuje polarita, takže 
zásahy hlavnej fázy postupujú od vnútorných k vonkajšim zónam pásmového pohoria. Rozobral 
znaky i kritéria rozlišovania jednotlivých vrásnivých prejavov a podal návrh na klasifikáciu 
vrásnivých periód v alpsko-karpato-balkánsko-dinárskom systéme, a to s ohladom na použitie 
pre tektonickú syntézu a teda i pre tektonické mapy. 

V ďalších referátoch bola podaná analýza prejavov jednotlivých vrásnivých fáz hercýnskeho 
a alpínskeho orogénu na základe prikladov vývoja paleozoických, mezozoických a terciérnycb 
stratigraficko-tektonických jednotiek Západných Karpát i českého masívu. O problematike kale
dónského vrásnenia (tzv. spišskej fázy) v staršom paleozoiku Spišsko-gemerského rudohoria 
prednášal dr. P. Grecula, CSc. (GP Spišská Nová Ves). Tým, že rakovecká séria by tvorila 
iba jeden z vývinov vrchnej časti gelnickej série, spišská fáza by nemala svoje 
opodstatnenie. Prejavy mladovarískych fáz v karbóne a perme v tej istej oblasti analyzovali vo 
svojich prispevkoch Ing. A . Abonyi a dr. I . Varga (GP Rožňava ), pričom vyslovili niektoré 
odlišné názory na doteraz zauí.ivané stratigrafické členenie a stratigrafické zaradenie niektorých 
mladopaleozoických súvrstvi. Odraz najmladšich fáz varínskeho geotektonického cyklu na sedi
mentáciu hraničných vrstiev permu a triasu v Starohorskom pohori bol predmetom prispevku 
doc. dr . V . Náprstka, CSc. (PFUK Praha) . Dátovanim vrásnenia podla zmien sedimentácie 
uhionosného korbónu ostravsko-karvinského revíru sa zaoberal dr. J. Zeman (CGO Praha) . 
Poukazuje na nutnosť dátovať vrásnenia podla súboru znakov a nielen podla uhlových diskor
dancíí alebo stratigrafickýcb hiátov, pričom jedným z najcitlivejšich indikátorov tetkonických 
pohybov je sedimentácia a jej zmeny. 

Dr. J. Nemčok, CSc. (GúDš ) sa zaoberal analýzou prejavov ilýrqkej fázy vo flyiii východ
ného Slovenska. 

Prejavy neogénnych vrásnivých fáz , najmä riešenie niektorých othok vzťahu transgresi! 
k týmto fázam v neogénnych sedimentačných priestoroch Západných Karpát a prilahlých oblastí 
boli náplňou prednášky dooc. dr. J. Seneša, DrCc. (SAV Bratislava) . O oscilácii povrchu pale
ozoika počas sedimentácie miocénnej čelnej priehlbine v severovýchodnej ča,ti Moravy a jej 
vzťahu k fázam štýrskeho vrásnenia hovorila v referáte dr. A. Jurková, CSc. (GP Ostrava) . 
Dr. M. Malkovský , CSc. (úúG Praha ) podal analýzu tektonogenézy platforemného pokryvu 
variskou orogenézou skonso!idovaného bloku Ceského mas!vu v závislosti na vrásnivých fázach 
v Alpách a Karpatoch. 

V prednesených referátoch a diskusii sa nastolil celý rad otvorených problémov dôležitých pre 
tetkonickú syntézu práve tak v oblasti stratigrafie ako i v oblasti sedimentológie a tektoniky, 
ktorých riešenie čaká v bl!zkej budúcností. 

Vedecká konferencia československých geológov o tektonických problémoch, najmä prístup 
jednotlivých autorov k riešeniu dielčich tektonických otázok a získané poznatky uvedené v ich 
referátoch sa stretli s pozit!vnym hodnotenim československých a najmä zahraničných účastni
kov. Táto konferencia bola dobrým odrazovým môstikom do dalšet etapy intenzivneho tektonic
kého výskumu Západných Karpát i Č:eského masívu, ktorej výsledky budú v najbližšich rokoch 
prezentované širokej verejnosti v podobe novej tektonickej mapy CSSR v M ~ 1 : 500 OOO. 
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KONGRES O MECHANIKE HORNIN 

V dňoch 21. --26. septembra 1970 sa konal v Dome odborov Juhoslávie v Belehrade 2. kon· 
gres Medzinárodnej spoločnosti pre mechaniku hornín. V deň otvorenia kongresu bolo regis• 
trovaných 900 účastnikov - odborníkov z geológie, inžinierskej geológie, baníctva a rozličných 
odborov inžinierskych disciplín, ktoré majú vzťah k horninám - z celého sveta. Rokovanie 
kongresu sa týkalo 8 základných tém, ku ktorým boli vypracované, pod reciakciou generálnych 
referentov - ved · cich jednotlivých tém, základné referáty, doplnen~ diskusnými príspevkami 
počas rokovania. Základné referáty sú publikované v trojzväzkových kongresových správach. 

Téma č . 1: Základné vlastnosti horninového masívu - vedúci D . F . Coates (Kanada). 
Hlavné otázky : možnosť vývinu štandardných metód pre výskum vlastnosti puklinových hor· 
nín; možnosť využitia kinematickej analýzy geologickej štruktúry pre výskum; možnosť vyu• 
žitia seizmických vlastností hornín pri výskume pre výstavbu tunelov, priehrad, šácht, baní, 
ap.; vzťah iitológie a štruktúrnych vlastnosti hornín k meraniam napätosti in situ. 

Téma č . 2: Deformačné vlastnosti horninového masívu - vedúci F . Pacher (Rakúsko) . 
Hlavné otázky: nereverzibilné zmeny v závislosti na otvorených puklinách a póroch; elastické 
a elasticko-viskoplastické zmeny v mikroi truktúre; zmeny zlomové; reologické vlastnosti a ich 
štúdium v prírode; faktory anizotrópie a ich vplyv na inžinierske úlohy; použiteľnosť skúšob
ných prístrojov. 

Téma č . 3: Mechanická pevnost horninového masívu - vedúci P. O . Evdokimov (ZSSR) . 
Hlavné otázky: pevnosť ako odpor proti vonkajším a vnútorným silám; pevnosť pre stabilitné 
úlohy; pevnosť pri rozdrobovaní a rozpojovaní; oceňovanie šmykovej pevnosti modernými poľ· 
nými a laboratórnymi metódami a ich vzájomná korelácia; racionálne sm~y výskumu pevnosti. 

Téma č . 4: Podzemné diela - vedúci K. H . Hoffer (NDR) . Hlavné o!ázky: sekundárne 
napätia a ich zmeny vyvolané v horninovom masíve podzemnými dielami; použitelnosť dyna· 
mických a statických metód merania a ich vzájomný vzťah; možnosť interpretácie exaktných 
meraní pomocou teoretických poznatkov na základe pokusov s visko-elastickým alebo visko-ela
sticko-plastickým médiom; použitie rozličných matematických výpočtových metód; vzťah teore
tickej mechaniky hornín k praktickým problémom. 

Téma č . 5: Rozpojovanie - fyziká/n g a mechanické základy rozpojovania, vŕtanie , strelné 
práce, drvenie, mletie, obrusovanie - vedúci C. Fairhurst (USA) . Hlavné otázky: použitie 
minimálnej energie pri rozpojovaní: vplyv vrstevnatosti a puklinovitos ti na drvenie; rozdiely 
medzi modelmi a skutočnými metódami rozpojovania; teoretické a praktické možnosti zníženia 
energie pri ra1ení tunelov. 

Téma č . 6: Zlepšovanie vlastností hornín - vedúci W . Witke ( NSR) . Hlavn: otázky: zlep
šovanie vlastností hornín drená •ou, injektovaním, kotvením a predpínaním; teoretické základy 
pohybu vody v horninách a jeho modelovanie; deformácie hornín pri priesaku vody; optimálne 
smery injektovania vzhľadom na anizotrópiu hornín, účinnosť injekčnej clony; pôsobenie síl 
v kotvách, korózia a znehodnotenie kotiev. 

Téma č . 7: Stabilita trvalých a dočasných sklonov prirodzených a u1>1.elých svahov v horni
nách - vedúci E. Nonveiler (Juhoslávia) . Hlavné otázky: vplyv puklinovitosti na s tabilitu 
svahov horninového masívu; vplyv šmykovej pevnosti výplne puklín na stabilitu sklonov sva
hov; hranice použitelnosti rozličných výpočtových metód stability svahov a závažnosť týchto 
metód; možnosť použitia jednotnej metódy výpočtu so zameraním na metódu konečných prvkov . 

Téma č . 8: Chovanie sa horninového masívu - vedúci J. L Serafim (Španielsko) . Hlavné 
otázky: vplyv heterogénnosti , anizotrópie, diskontinuity a vnútorných napätí na chovanie sa 
masívu, hodnota teoretických úvah o mechanických vlastnostiach hornín; zhodnotenie analy
tických a numerických metod výpočtu napätosti horninového masívu; zhodnotenie experimen
tálnych metód a modelových výskumov napätosti v baníctve a tunelá rstve. 

Počas kongresu bola organizovaná jednodňová exkurzia podla vlastného výberu účastníkov : 
Manasija: problémy výstavby dialníc v aktívnom zosuvaom území budovanom treťohor• 
nými pieskami a ílmi. 
Kolubara: problémy budovan ia banských d iel v treťohorných pieskoch a íloch pri zlo
žitých hydrogeologických pomeroch. 
šumidaja : problémy výstavby dialníc v zosuvnom území budovanom treťohornými pies
kami a ílmi. 
Fruška Gora: prehliadka velkého zosuvného územia v sprašiach a treťohorných pieskoch 
a íloch . 
Derdap: problémy výstavby vodného diela na D unaji. 
Bor: problémy dlhodobej stability sklonov svahov (do 45°) povrchov<!ho dobývania do 
hlbky 250 m so zretelom na puklinovité horniny rozličného zloženia. 
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Zo spoločenských podujali treba spomenúť návštevu Národného divadla, vystúpenie tanečne
speváckeho folkloristického súboru, recepcie u podpredsedu Skupštiny mesta Belehradu a u mi
nistra federatívnej vlády pre výstavbu, záverečný banket. 

dr. Vladimír Letko 

V. HYDROGEOLOGICKA KONFERENCIA 

V dňoch 3.-5. novembra 1970 usporiadala Ceskoslovenská spoločnosť pre mineralógiu a ge
ológiu, skupina hydrogeológie, v spolupráci s n. p. Geotest Brno, V. hydrogeologickú konfe
renciu. 

Konferencia sa uskutočn ·Ja v Gottwaldov~ za účasti popre-Jný: h československých hydrogeo
lógov. Program konferencie bol rnvrhnutý do štyroch tématických celkov. v ktorých sa rokovalo 
o príprave hydrogeologických podkladov pre samočinn~ počltače , o úče!ových hydrogeologických 
mapách, režime podzemných vôd s vo[nou a napätou hladinou. 

E. Krišto/ov ié, vo svojom príspevku , hovoril o možnostiach využitia počítacích strojov v hydro
geológi i. 

O prlprave hydrogeologických a hydrologických po:ikladov pre samočinný počítač hovoril vo 
svojom referáte M . Loupanec. 

Skúsenosti s výpočtom hydraulických parametrov na samočinnom počítači Minsk 22 vo svo
jom príspevku spomenul F. Mašek . 

Medzi najhodnotnejšie patrili pr!spevky s témat ikou zostrojovania účelových hydrogeologických 
máp. Okrem referátov / . Krásneho, V . Béihma a L. Skvarku odzneli príspevky E. Kullmana 
a / . Jete/a, ktorí prítomných oboznámili s koncepciou základnej hydrogeologickej mapy CSSR 
v mierke l : 200 OOO. 

O význame režimu podzemných vôd s valnou hladinou hovoril V . Zajíček . Režimom podzem
ných vôd sa často nevenuje patričná pozornosť a preto vznikajú velké straty napr. pri zakladanf 
stavieb, hydromelioračných úpravách pôd a vodohospodárskej výstavbe. Ďalšie referáty H. Daň
kove;, P. Urbánka, M . Za(ku, P. Pospíšila, Z. Pospíšila a C. Brázdu sa zaoberali režimom pod
zemných vôd s valnou hladinou a metodikou štatistického spracovania re; imných meraní. 

S. Gazda hovoril o režime prameňov puklinovo-krasových vôd SV svahov Nizkych Tatier. 
Autor dospel k názoru, že hodnotenie režimu podzemných vôd je potrebné robiť osobitne pre 
jednotlivé hydrogeologické štruktúry, v ktorých sa podzemná voda zúčastňuje na celkovom obe
hu. Zrovnávan!m variacných koeficientov výdatnosti a mineralizácie sa zistilo, ie čím je stá
lejší re:íim výdatnosti prameňa , tým je vyrovnanejší i režim jeho celkového chemizmu. 

L. Melioris vo svojom príspevku podal čiastkové výsledky a metodiku základného hydrogeolo
gického prieskumu Liptovských Tatier. 

S režimom podzemných vôd s napätou hladinou sa vo svojom referáte zaoberal l . Mucha. 
Pri štúdiu režimu podzemných vôd doporučuje vychádzať z powrovanl prírodných procesov 
a javov, alebo použiť umelé činitele na zámerné vyvolanie zmien obehu podzemných vôd. 
Vyhodnotením prirodzeného a umelého kollsania hladiny podzemných vôd môleme objasniť 
niektoré zákonitosti ich rezimu a charakterizovať zvodnené prostredie. 

O vzťahu zrážok k režimu studených a termálnych vôd v Západných Karpatoch hovorilo sa 
v príspevku O. Franku. 

Na záver odzneli referáty H . Kríža a R. K véta, na tému: .,Výsledky 70-ročného pozorova
nia podzemnej vody vo vrte V-12 v záchytnom území brnenského vodovodu" a „Hydrogeoché
mia a režim podzemných vôd sedimentárnych oblastí". 

Z príležitosti konferencie usporiadali Geotest, n . p., Brno a štátne kúpele Luhačovice pol
dňovú exkurziu do kúpelov Luhačovíc. Účastníci konferencie obdržali zborník referátov. Vý
sledky tro;di1ového rokovania konferencie boli zhrnuté do záverov a odporúč:mí, ktoré pred 
ukončením konferencie v pléne prerokovali a prijali. Na zlepšenie a skvalitnenie hydrogeologic
kých prieskumných a výskumných prác účastníci konferencie doporučujú : 

l . Urýchliť práce na edícii „Základných hydrogeologických máp l : 200 OOO", uvážiť tiež zo• 
strojovanie podrobných hydrogeologických máp l : 25 000, ku ktorým mu_~í byť vypracovaná 
jednotná metodika. 

2. Všetky výskumné správy po oponentúre publikovať v odbornej literatúre. 
3. Skval i tniť merania režimov podzemnej vody s prechodom na kont inuálny záznam na jedno

tlivých merných bodoch. 
4. Urýchliť vybudovanie siete pozorovacích objektov podzemných vôd hlbšie uložených obzorov 

a začať ich systematick\! pozorovanÍe. 
5. Jednotlivým pracoviskám, ktoré používajú hydrogeologické programy pre samočinné počí

tače , bolo doporučené uverejniť zoznam týchto programov v odborných publikáciách. 
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6. Skvalitniť vybavenie hydrogeologických p·racovíšť meracou a registračnou aparatúrou. 
7. Zaistiť vypracovanie jednotnej záväznej hydrogeologickej terminológie. 
8. Uskutočniť VI. hydrogeologickú konferenciu v II. polroku 1972 na Slovensku. 

p. g. Dufon Lamoš-

Správa o sympóziu v Pise o rozvoji a využití geotermálnych zdrojov 

V dňoch 22. 9. - 1. 10. 1970 sa uskutočnilo v Pise „Sympózium spojených 
národov o rozvoji geotermálnych zdrojov" (United nations symposium on the de
velopment and utilization of geothermal resources) . Zo Slovenska sa na sympóziu 
zúčastnili RNDr. O. Franko, CSc., RNDr. V. Struňák a RNDr. P . Tkáčik . 

Náplň sympózia bola rozdelená do 11-tich sekcií. Pre všetkých účastníkov sa zor
ganiwvala jednodňová exkurzia do Larderella, kde je vybudovaná elektráreň, po
háňaná prírodnou parou o výkone 120 MW. 

V sekcii postupne sa diskutovali témy: geotermické systémy ; stav svetového 
geotermálneho rozvoja; geologické prostredie geotermálnych polí ako sprievodcu 
prieskumu ; geofyzika v geotermálnom prieskume; geochémia, aplikovaná na vy
h!adávanie, výpočet a tažbu zdrojov geotermálnej energie ; vrtná technika (vrátane 
paženia, ceJ11entácia a výplachu) ; fyzika rezervoára a riadenia tažby ; zachytávanie 
a rozvod geotermálnych roztokov; využLtie pary a termálnej vody s vysokou en
talpiou ; využitie termálnej vody s nízkou entalpiou ; ekonomika geotermálnej_ 
energie. 

Príspevky prednesené vo všetkých sekciách poukazujú, že vera krajín s veikým 
úsilím sa snaží využit geotermickú energiu na viacero aplikácií. Realizácia mož
nosti však závisí od sústavných a hlbších výskumov. 

Z hiadiska uplatnenia získaných poznatkov zo sympózia, pre naše pomery sú 
zaujímavé a cenné najmä výsledky výskumov, prerokovávaných v sekcii „Využi
tie termálnej vody s nízkou entalpiou" pre vykurovanie, priemysel, poinohospo
dárstvo a iné použitie, napr. na klimatizáciu, chladenie, extrakciu chemikálií ap. 
a to hlavne preto, že na Slovensku máme rozsiahle zdroje termálnych vôd s n ízkou 
entalpiou. P ríkladom pre ich využitie by nám mohli byt úspechy získané v Ma
ďarsk..i. v Sovietskom sväze a v celom rade západných krajín . Z najznámejších 
oblastí, v ktorých sa využíva termálna voda, je oblast Reykjaviku (Island) , kde 
vykurovací systém má celkový výkon 235 Gcal/hod ; zóna Rotorua na Novom 
Zélande, kde sa využíva skoro 1000 studní s termálnou vodou. V Sovietskom 
zväze použitie geotermálnych vôd na vykurovanie obydlí v oblasti Machaš-Kala 
je známe už spred 22 rokov. Najrozsiahlejší systém vykurovania je v meste Ser
kezka. Najzaujímavejší je systém v Paratunke na Kamčatke (teplota vody 80° C). 

Dagie využitie je pre vykurovanie pôdy, na ochladwvanie v metalurgiii a che
mickom priemysle. Použitie geotermálnej energie na vykurovan~e sklenníkov a pre 
iné aplikácie v odbore poinohospodárstva (sušenie obilia, vykurovanie chlievov 
ap.) dosiahlo v Maďarsku rýchly rozvoj (podTa Boldizsára, 1970) . Zóna určená pre 
sklenníky už v roku 1969 pokrývala 400 OOO m2

• 

Na Slovensku, podľa súčasných znalostí o geotermických pomeroch a preskú
maných hydrogeologických štruktúrach, sú možnosti získat nové zdroje termálnych 
vôd o teplotách 60 - 100° C. Preto treba v budúcnosti tejto problematike venovať 
veľkú pozornost. Reálnosť a ekonomická výhodnosť energetického a iného využitia 
sa potvrdila v iných krajinách a vefmi podrobne sa týmito aspektami zaobrali 
účastníci sympózia za prítomnosti význačných odborníkov. 

Pavol Tkáčik 
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Schematická geologická mapa okolia výskytu žilníkovo-impregnačného zrudnenia 

Vysv.etlivky: 

1 - tmavé vápence, svetlé vápnité dolomity s vložkami tmavých a zelených bridlíc a anhy
dritu (,.karbonátové súvrstvie" ), 2 - šedé zlepence, arkózy, pieskovce, aleurity a bridlice 
(.,šedé súvrstvie" ), 3 - červenkasté a zelenkavé zlepence, arkózy, pieskovce, aleurity a br:idl.ice 
s polohami diabázu a vulkanoklastik kremitého porfýru (.,červené súvrstvh!" ). (1-3 pravde
podobne perm), 4 - zelené a červenkasté pieskovce, bridlice, slieni té bridlice a dolomitické 
vi.áipence - spodný sčasti stredný trias gemeridného vývoja, 5 - grano<liorit, 6 - kremitý 
diorit, diorit a gabrodiorit, 7 - okrajové dajky granodiorit porfyritu ( v reze), 8 - dajky 
dioritu, 9 - skarny a rohovcc, (5-9 - hodrušský intruzívny komplex - laramit (?)), 10 
- amfibol ( ± biotit) pyroxen-andezit a jeho pyroklastiká (IL andezito;,á fáza), 11 - amfi
bol-biotit andezit a jeho pyroklastiká (III. andezitová fáza), 12 - amfibol-biotit dacit (III. 
andezitová fáza), 13 - dajky amfibol-biotit dacitu (m. andezitová fáza), 14 - ryolit (III. 
ryolitová fáza), (10-14) - produkty neogénneho subsekvcntného vulkanizmu. 15 - delúvium, 
16 - alúvium, (15-16) - kvartér, 17 - kontúra telesa hodrušského intruzívneho kompl<!xu 
vo výške hladiny mora, 18 - oblasti intenzívne impregnované sulfidrrú, 19 - priebeh polyme
talických žíl hodrušského revíru, 20 - významnejšie zlomy. 

Schematic geologic map of the area sitnated near the mineralizatíon occurence of stockwork
impregnation type. 

Explanatory notes to enclosure: 

1 - dark limestones, light - coloured calcaxeous dolomites with dark and green shale and an
hydrite intercalations (.,carbonate beds" ), 2 - grey conglomcratee, arkoses, sandstones, siltsto
nes and shales (.,grey beds"), 3 - reddish and greenish conglomerates, arkoses , sandstones, 
siltstones and shales with diabase and quartz porhyry volcanoclastics intercalations (.,red beds" ). 
(1-3 - probably of Permian age). 4 - green and reddish sandstones, shales, marle slates 
and dolomitic limestones - Lower to MiddJe Triassic of Gemeride development, 5 - granodio
rite, 6 - quartz diorite, diorite and gabbrod iorite, 7 - marginal granodiorite porphyrite dikes 
(see the section), 8 - diorite dikcs, 9 - skarns and cherts. (5 -·9 - the Hodruša intrusive 
complex - laramite (?)). 10. - amphibole (±biotite) pyroxene-andesite and its pyroclastics 
( the IJ. andesite phase), 11 - amplúbole-biotite andesite and its pyroclastics ( the II 1. andesite 
phase) . 12 - amphibole-biolite dacite (the III. andesite phase), 13 - amphibole-biotite dacite 
dikes (the lll . andesite phase), 14 - rhyolite (the III. rhyolite phase ). (10-14 - products 
of Neogene subsequent vokanism). 15 - deluvium, 16 - alluvium, (15 - 16 - Quaternary). 
17 - the Hodruša intrusive complex body contour, elavation above sea-level, 18 - areas of 
intense sulphide impregnation, 19 - polymetallic veins course in the Hodruša ore district, 
20 - conspicuous faults. 




