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Geologická stavba a vývoj neogénneho subsek
ventného magmatizmu v oblasti zlatohanského 
vulkanického aparátu ( severná časť Slanských 
vrchov ) 

MICHAL KALIČIAK 
Geologický prieskum, Jesenského 6, A-21, 040 51 Koši ce. 

(5 obr. a 1 tab. v texte) 

Doručené 26. 4. 1978 

reoJIOfJlqeCKOe p a3BHTHC H CTpOCHHe cy6ceKBCHTHOľO M arMaTH3Ma 

B paňoHe 3JiaTo6aHCKOľO BYJIKaHJ,iqeCKOľO a n apaTa (CJiaHCKHe ropbl) 

3JlaTOÔaHCKl1M BYm<aH11qeCKl1M arrapaT 33Hl1MaeT ceBepHylO qaCT b 

CJ!aHCKl1X rop B C3 qaCTl1 BOCTOqHOCJIOB3!.(KOM HeoreHOBOfi MOJ!aCChl , 

B reonor11qecKOM CTpoeH1111 3Toro arrap aTa B&JqnemieM Hl1)KH J111 

11 BepXHl111 CTPYI<TYPHhie 3Ta>Ka. 

Hl1)KHJ111 CTPYKTYPHhlM 3T3)K rrpe,L(CTaBJJeH KOMIIJJeKCOM OCa,L(OqHhIX 

rropo,L( pa3Bl1Th!X B Tpex caMOCTOl!TeJJhHhIX rop1130HTax 3rreH6ypCKOľO, 
KaprraTCKOľO l1 6a,L(eHCKOľO B03paCTOB. ,[(anee KOMIIJJeKC p110Jll1TOBhIX 

BYJJK3 HOKJJ3CT l1K 3anera10ll.(l1X B .L(BYX ropl130HTax KaprraTCKOľO l1 6a

,L(eHCKOľO B03paCTOB. 

BepXHl111 CTP YI<TYPHblM 3 T a)K 3JJaTo6aHCKOľ0 BYJJKaH11q e cKOľO arra

paTa COCTaBJJl!IOT upO.L(YKThl l1HTepMe,L(l13PHOľ0 aH,L(e3 l1TOBOľ0 BYJ1Ka

Hl13Ma l1 KOMarMaT11qeCKl1M l1HCTPY311BHh!M KOMIIJ1eKCOM ,L(l10p11T0 Bh!X 

rropqll1pl1TOB, KOTOphie Ha IIOBepXHOCTh 11 ,L(O rrp11rroBepxHOCTHOľO 
YPOBHJ! rrpOHl1KaJ111 B MeCTax MaKCJ1MaJJhHhlX ocna6neH11M KOphl rrp11 

rrepeKp ell.(11B3Hl111 OCHOBHhIX pa3phIBHb!X Cl1CTeM BO BpeMJI BepxHero 

6a.L(eHa 11 Hl1,KHero rraHoHa. 

0,L(HOBpeMeHHO C pa3Bl1T11eM BYJJKaH11qeCKOľO arrapaTa COBepllla 

Jll1Cb no 3TarraM H rrpol.(ecchI opy.L(eHeHHH . 3rr11reHeTeqecKy10 M11He 

pan 11Jal.(1110, KOTOpal! upe,L(CTaBJJeHa rnaBHbIM o6pa30M IIO JJl1MeTaJ111 -

L{eCKHM, aHTl1MOHHTOBb!M, PTYTHO-Mhlllihl!KOBbIM, orraJIOBOM 11 TaK>Ke 

X3JlbKOII11pl1T0-MOJJl1Ô,L(eHOBhlM opy,L(eHeH11 e M CBl!3hIBaeM CO 3aKmoq11-

TeJJhHb!Ml1 CTa,L(I1l!Ml1 BO BTOpoií l1 TpeTd í: 3Tarre 11HTepMe,L(l13PHOľO 
MarMaTI13Ma. 

Geological structure and the development of subsequent magmatism 
in the area of the Zlatá Baňa volcanic edifice (Slanské vrchy Mts., 
Eastern Slovakia) 

The Zlatá Baňa volcanic edifice occupies northern part of the 
Slanské v rchy Mts. in NW portion of the East Slovakian Neogene 
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basin. G eological and geophysical investigations and prospection 
yielded several new data that allowed to give a new interpretation 
of the geological structure, of the successive volcanic development 
and a new formational and p etrogenetic analysis of volcanic 
products. The geological structure of the pre-Neogene basement 
played the decisive role also for the evolution of the volcanic 
edifice. Using quantitative interpretation of gravimetrie data 
(L. Pospíš i 1 - M. K a 1 i či a k 1979) and r esults of deep 
drilling it was ascertained that the surface of the pre-Neogene 
basement lies in 1500- 3600 m depths. 

A longitudinal (NW- SE) graben between P rešov and Sečovce 
creates the backbone of the basement structure which played 
outstanding role in the distribution of volcanic products during the 
Neogene. Due to subsidential movements mainly along faults 
limiting the graben structure, a rhyolitic volcanism appeared 
during the Lower Miocene. During the Upper Badenian and Sar
matian, considerable change of the tec1.onic mobility led also to 
change in volcanic manifestations. The acid volcanism of the older 
event has been re placed by an intermediate andesite producing vol
canic activity. Accordingly, two structural units, the lower and upper 
one may be delimited within the Zlatá Baňa volcanic edifice. 
The Jow er structural unit comprises a volcanosedimentary develop
m ent with three independent sedimentary sequences of Eggen
burgian, Karpatian and Badenian age divided by two huge vol
canoclastic levels (rhyolite composition) of Karpatian and Bade
nian age, respectively. The upper structural unit comprises vol
canites of general!y andesite composition accompanied by a co
magmatic intrusive complex of diorite porphyrite. Products of 
this intermediate magmat ism proceeded to the surface along belts 
of maxima! weakness in the crust occuring at intersections of 
main fault b elts in the area active during the Upper Badenian 
and Sarmatian. Differentiation p rocesses within the magmatic 
chamber at the time of andesite magma activation were r es
ponsible for an increase oE acidity and alcalini ty of successive mag
matic rocks. Pyroxene, hornblende and biotite bearing . an.desite 
erupted successively. 

The volcanotectonic development occured within four s tages 
yielding differentiated s uite of comagmatic effusive and extru
sive complexes. A tectonically mobiie collapsed structure originated 
during the volcanotectonic development in centra! portions of the 
edifice. This collapsed structure h as been intruded by a sub vol
canic dyke swarm of diorite porphyr ite. 

Mineralizations of the area are closely related to the stadial 
development of volcanic events. T he epigenetic mineralization 
represented mainly by base m etal , a n ti mony, mercury-arsenic and 
opal formations but also by a chalcopyrite-molybdenite formation 
origi nated at higher temperature may be related to terminating 
volcanic activity during the second and third stages of the inter
mediate magmatism. 

Zlatobanský vulkanický aparát 
zaberá severnú časť Slanských 
vrchov na rozlohe približne 160 km2 

a je pomenovaný podľa obce Zlatá 

Baňa, ktorá leží v jeho centrálnej 
časti (obr . 1). Geologicky je aparát 
situovaný v severozápadnej časti 

východoslovenskej n eogénnej mola-
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Obr. 1. Situačná mapa zlatobanského 
vulkanického aparátu. Vysvetlivky: 1 -
predterciérne jednotky, 2 - bradlové 
pásmo, 3 - paleogén, 4 - sedimenty 
neogénu, 5 - hranice vulkanitov Slan
ských vrchov, 6 - hranice zlatoban
ského vulkanického aparátu 
F íg. 1. Sketch map of the Zlatá Baňa 
volcanic edifice. Explanations: 1 - pre
Cenozoic units, 2 - the Pieniny klippen 
belt, 3 - Paleogene, 4 - sediments of 
the Neogene, 5 - limits of the Slanské 
vrchy Mts. volcanite area, 6 - limits of 
t h e Zlatá Baňa volcanic edifi ce 

sy, v tektonicky exponovanej oblas
t i na styku jednotiek Čiernej hory, 
zemplinika a humensko-užhornd
skej hraste. Zlatobanský vulkanický 
aparát na povrchu takmer výlučne 
budujú eruptívne h orniny neogén
neho subsekventného andezitového 
vulkanizmu, ktorých podložie tvoria 
horninové komplexy r yolitových 
vulkanoklastík a í1ovitopiesčitých 

sedimentov. 

Na Z, S a V sa aparát na povrchu 
stýka so sedim entárnymi komplex 
m i neogénu a centrálnokarpatského 
paleogénu. J eho južné ohraničenie 

n ie je jednoznačné. Stýka sa s v ul
kanickými komplexmi ďalšieho 

vulkanického aparátu Makovica , 
pričom vulkanické komplexy obi
dvoch aparátov čiastočne do seb a 
laterálne prechádzajú. 

Poslednú syntetizujúcu prácu 
o vulkanizm e a metalogenéze se
vernej časti Slanských vrchov, teda 
z územia, ktoré sa z väčšej časti 

plošne kryj e so zlatobanským vul
kanickým aparátom, publikovali 
J. S 1 á vi k - J. To z sér (1973). 
Predložili štruktúrnotektonickú ana
lýzu oblasti, vulkanotektonický vý
voj s charakteristikou sukcesie vul
kanizmu a jeho produktov z faciál
nej, petrografickej a petrochemic
kej stránky. 

V oblasti Zlatej Bane vymedzili 
,,zlatobanskú vulkano-tektonickú de
presiu". 

Podľa spomenutých autorov b ol 
vývoj neogénneho subsekventného 
vulkanizmu prerušovaný a pulzoval 
v období od spodného miocénu do 
vrchného pliocénu, pričom hlavn ú 
masu vulkanitov pohoria tvoria 
produkty pliocénneho vulkanizmu. 

Pliocénny andezitový v ulkaniz
mus rnzčlenili do dvoch vulkanic
kých etáží, oddelených od seba čer
venickým vulkano-sedimentárnym 
súvrstvím spodnopanónskeho veku. 
Do spodnej vulkanickej etáže zara
dili vulkanický k omplex Ošvárska, 
ktorý tvoria pyroxenické an dezit:y 
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a ich pyroklastiká. 
Do vrchnej vulkanickej etáže za

radili rozsiahly komplex Šimonka -
Čierna hora a Makovica, ktoré tvo
r í pestrá paleta vulkanických hor
nín od tmavých pyroxenických 
andezitov cez biotitické dacity až 
po ryodacity. 
Podľa zistených faktov autori 

konštatujú, že rytmus a petrogene
tický vývoj vulkanizmu v Slan
ských vrchoch bol spoločný s vývo
jom východokarpatskej oblasti vul
kanického oblúka a z hľadiska 

časovej postupnosti vulkanickej 
činnosti nemal s vulkanizmom cen
trálnych Západných Karpát spo
ločné črty. 

V ostatnom čase sme pri geolo
gickom a geofyzikálnom výskume 
a prieskume v severnej časti Slan
ských vrchov získali veľa nových 
geologických informácií a poznat
kov. Tie objasňujú geologický a 
vulkanotektonický vývoj oblasti a 
umožňujú novú interpretáciu geo
logickej stavby územia, vysvetľujú 
jeho vulkanotektonický režim, ča

sovú postupnosť vulkanických uda
lostí, formačnú a látkovú analýzu 
produktov vulkanizmu. 

Z hľadiska vývoja neogénneho 
subsekventného vulkanizmu vý
znamnú úlohu zohrala geologická 
stavba staršieho predterciérneho 
podložia, jeho tektonický štýl, ako 
aj hibka jeho uloženia. Predterciér
ne horninové komplexy v okolí na 
povrch nevystupujú a v oblasti 
zlatobanského vulkanického aparátu 
sa doteraz ani nezistili. 

O charaktere predterciérneho 
podložia tu zatiaľ usudzujeme iba 
podľa výsledkov hlbokých štruk
túrnych vrtov, ktoré v blízkom 
okolí vulkanického aparátu pri 
prieskume živíc vyhlbil podnik 
Nafta. 

Vrt Prešov-1 a Kecerovské P ek
ľany-1 v podloží neogénu a paleo
génu zistili horniny mezozoika, 
mladšieho paleozoika a kryštalinika 
patriace medzi tektonické jednotky 
Čiernej h ory a zemplinika (R. Ru
din e c - J . S 1 á vi k 1970). 

Kvantit atívnou interpretáciou tia
žových meraní z tejto oblasti (L. 
P o s p í š i 1 M. K a 1 i č i a k 
1979) sa zistilo, že predterciérne 
útvary, podľa údajov z uveden ých 
vrtov zastúpené mezozoickými kom
plexmi hornín, sú v oblasti zlato
banského vulkanického aparátu 
v hibke 1500- 3600 m pod dneš
ným povr chom a že hlavné t ekto
nické systémy majú prevažne smer 
SZ-JV a SV-JZ. 

Výrazným štruktúrnym prvkom 
predterciérneho podložia je pozdiž
na grabenová štruktúra smeru 
SZ-JV s priebehom od Prešova po 
Sečovce, k torá sa výrazne uplatnila 
jednak pri paleogeografickom vý
voji v spodnom miocéne a jednak 
pri vzniku a distribúcii terciérneho 
subsekven t:qého vulkanizmu v Slan
ských vrchoch. 

Prepadlinová grabenová štruktú
ra Prešov-Sečovce s pokračovaním 
ďalej na JV sa sformovala pozdlž 
staršieho hlbinného zlomu výcho-
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dokarpatského smeru pravdepodob
ne už pred vrchným oligocénom. 

V oblasti centrálnej časti zlato
banského vulkanického aparátu 
túto pozdÍžnu grabenovú štruktúru 
porusuJe pnecna elevácia sme
ru SV-JZ, ktorá sa prejavuje aj 
v povrchovej geologickej stavbe. 
J. S 1 á vi k - J. T či z s ér (1973) 
ju nazvali hrasťou Oblík-Lesíček. 

Hrasťová štruktúra vznikla v prie
behu vulkanotektonického vývoja 
aparátu v období vrchný báden
sarmat, a to v dosledku rejuveni
zac1e starších a vzniku nových 
priečnych zlomov smeru SV-JZ, 
a ko aj v dôsledku rozsiahlych in-
truzívnych procesov 
zóne zlatobanského 
aparátu. 

v centrálnej 
vulkanického 

V dôsledku subsidenčných po
hybov, hlavne pozdiž zlomov ob
medzujúcich pozdlžnu grabenovú 
štruktúru, sa v spodnom miocéne 
neuplatňovala vulkanická činnosť. 

Vulkanizmus mal výhradne kyslý 
ryolitový charakter s vysokým 
stupňom explozivity a jeho pro
dukty sú súčasťou výplne grabeno
vej štruktúry. Podľa rádiometric
kého datovania vulkanick ých hor
nín (J. S 1 á vi k, et al. 1976, 
D . Ď u r i ca, et al. 1977, D. V a s s 
et al. 1978) najvýznamnejšia neo
génna vulkanická činnosť časovo 

koinciduje s kulminačným obdobím 
maximálnej subsidenčnej dynami
ky východoslovenskej neogénnej 
molasy vo vrchnom bádene a sar
mate. V tomto období sa uvoľňo

valo bočné stláčanie neogénneho 

prehybu, čím nastali veľké diferen
cované vertikálne pohyby vedúce 
k radiálnemu a pozdížnemu rozpa
du územia, ale aj k mobilizácii in
termediárnej andezitovej magmy. 
So vzrastom tektonickej mobility 
neogénnej m olasy je teda úzko spä
tý aj vzrast vulkanickej aktivity. 

Ryolitovú vulkanickú činnosť, 

v prevažnej miere explozívneho 
charakteru, v ystriedal intermediár
ny andezitový vulkanizmus. Inter 
mediárne m agmatické hmoty do 
pripovrchových úrovní a na povrch 
vystupovali v miestach maximál
neho oslaben ia kôry, teda na križo
vaní hlavných zlomových systémov . 

Vznik zlat obanského vulkanické
ho aparátu podmienila aktivizácia 
zlomových systémov spätých s vý
vojom pozdlžnej grabenovej štruk
túry Prešov-Sečovce a priečnych 

zlomov smer u SV-JZ. 
Z rekonštrukcie paleogeografic

kého vývoja sedimentárneho neo
génu vo východoslovenskej panve 
(R. R u d i n e c J. S 1 á v i k 
1973) vychodí, že vulkanická čin

nosť vo vrchnom bádene až spod
nom panóne prebiehala v kontinen
tálnom prostredí. 
Podľa štruktúrnotektonických 

podmienok vzniku neogénneho sub
sekventného vulkanizmu, jeho ča

sového vývoja, petrografického ch a
rakteru jeho produktov, foriem vul
kanických t elies a ich geologickej 
pozície v rám ci zlatobanského vul
kanického aparátu vyčleňujeme 

spodnú a vrchnú štruktúrnu etáž 
(M. Kalič i ak 1979 ; tab . 1). 
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Spodná štruktúrna etáž 

Spodnú štruktúrnu etáž vulka
n ického aparátu tvoria komplex y 
kyslých r yolitových vulkanoklastík 
a sedimentov, ktoré sa sformovali 
v neogénnom sedimentačnom pries
tore v období spodný miocén -
vrchný báden. 

Vývoj tohto sedimentačného 

p riestoru bol zložitý a charakteri
zujú ho časté paleogeografické zme
n y, zmeny rozsahu bazénu, posun 
osi sedimentačného priestoru a zme
ny fácií s častou prítomnosťou kys
lých ryolitových vulkanoklastík. 
Podľa R. Rudin c a - J. S 1 á
v i k a (1973) sú tie to zmeny odra-

'3 1 d \ 1 :.._ d •.' I , d (Jbi-l 

zom tektonického vývoja oblasti a 
vrásových pohybov. 

Vo východoslovenskom neogén
nom sedimentačnom priestore uve
dení autori vyčlenili šesť období 
sedimentácie, ktoré sú od seba od
delené zreteľnými diskordanciami 
až prerušením sedimentácie. V se
verozápadnej časti sedimentačného 

priestoru, v oblasti kde je situova
ný aj zlatobanský vulkanický ap a
rát, sa z nich uplatnili t r i. 

Hlbokými prieskumnými vr tmi 
v oblasti Zlatej Bane sme v podloží 
vrchnej štruktúrnej etáže, tvoren ej 
produktmi intermediárneho vulka
nizmu, zistili tri horizonty sedi
mentárnych hornín a dva hor izon ty 
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r yolitových vulkanoklastík, ktoré sú 
intrudované rojom žilných telies 
dioritových porfyritov. 

Komplex sedimentárnych hornín 

Spodný horizont sedimentov vy
stupuje v podloží ryolitových vul
kanoklastík v hlbke 1634 m. Sedi
menty sú z jemnopiesčitých sivo
čiernych ílovitých bridlíc s výraz
nou lamináciou a mikrogradáciou. 

Vrstvičky sú často tektonicky de
for mované v podobe vztýčených 

mikrovrás. Ílovité bridlice miesta
mi prechádzajú do jemnozrnných 
sivých dobre vytriedených pieskov
cov, ktoré sú karbonatizované, tek
tonicky porušené a s intraformač

nými brekciami. Toto súvrstvie 
jemnopiesčitých ílovitých bridlíc 
s polohami pieskovcov je paleonto
logicky sterilné, avšak na základe 
ich litologickej podobnosti so sedi
mentmi egenburgu, ktoré boli zis
t ené vo vrte Prešov-1, ich zaraďu
jeme do egenburgu. 

V egenburgu sa v severozápadnej 
časti neogénnej molasy vytvoril zá
rodočný sedimentačný priestor, kto
rý sa postupne vyvíjal z oligocénu 
(eger - rupel). 
Tieto sedimenty 
Bane zistil vrt 
1634-1800 m. 

v oblasti Zlatej 
ZH-1 v hlbke 

Stredný horizont sedimentov vy
stupuje vnútri komplexu ryolito
vých vulkanoklastík v hlbke 950 až 
1030 m (vrt KSV-15). Sedimenty sú 
p aleontologicky sterilné a pri ich 
stratigrafickom zaraďovaní znovu 

vychádzame len z litologicky p o
dobných vývojov pelitických sú
vrství vrchného karpatu, ktoré zistil 
vrtný prieskum v blízkom okolí 
aparátu. Sedimenty karpatu zistené 
vrtmi v oblasti Zlatej Bane sú 
z pestrofarebných ílovito-piesčitých 
bridlíc, väčšinou tektonicky defor
movaných a postihnutých mladšími 
hydrotermálnymi procesmi. 

Prenik žilných telies dioritových 
porfyritov do tohto horninového 
p rostredia mal na okolie veľký de
formačný a kontaktnometamorfný 
účinok. Jeho pôsobením nadobudli 
pôvodné sedimenty charakter silne 
zrohovcovatených hornín. Zrohov
covatené sedimenty sú pevné až 
h úževnaté a s typickou rohovcovou 
textúrou. Majú špinavozelenú a hne
dofialovú farbu. Rohovce majú he
teroblastickú štruktúru a zložitý 
grano-lepido-nematoblastický vý
voj. 

Pôvodné minerálne asociácie se
dimentov sú intenzívne zatláčané, 

predovšetkým sú silne sericitizo
vané, biotitizované, chloritizované 
a v dôsledku mladších nižšie tem
perovaných procesov karbonatizo
vané. Tak nadobudli charakter 
metasomatitov prevažne kremeňo

vo-sericitovo-biotitového zloženia. 
Vrchný horizont sedimentárnych 

hornín, s maximálnou zistenou 
mocnosťou 270 m, vystupuje v pod
loží andezitov vrchnej štruktúrnej 
etáže. Sedimenty sú zo slienitých 
slabopiesčitých sivých až zelenkas
tých ílovoov a s častou prímesou 
vulkanického materiálu. Pozíciou a · 
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litologickým charakterom sedimen
ty zodpovedajú pelitickému súvrst 
viu klčovského súvrstvia vrchného 
bádenu. 

V dôsledku mladších intruzív
nych proces-ov dioritových porfyri
tov sa sedimentárne horniny tekto
nicky deformovali a ich útržky až 
bloky boli pretransportované do 
vyššej polohy. 

V o vulkanických horninách, ale 
najmä v telesách dioritových por
fyritov sú časté tenké horninové 
zilky zrohovcovatených sedimentov. 
Príčinou injekcií sedimentárneho 
materiálu do vulkanických hornín 
bola ich vyššia plastickosť a do 
trhlín a puklín boli vtláčané v dô
sledku vysokého litostatického tlaku. 

Komplex ryolitových 
vulkanoklastík 

V komplexe ryolitových vulkano
klastík vyčleňujeme dva horizonty 
ryolitových tufov, ktoré od seba 
oddeľuje poloha pestrofarebných 
ílovito-piesčitých sedimentov vrch
ného karpatu. 

Spodný horizont ryolitových tu
fov vystupuje v podloží pestrofa
rebných ílovito-piesčitých sedimen
tov karpatu a svojou pozíciou zod
povedá tufitickému súvrstviu kar
patu. V zmysle J. S 1 á vi k a et al. 
(1968) patria produkty kyslého ryo
Jitového vulkanizmu v karpate do 
druhej fázy vulkanizmu na východ
nom Slovensku . 

Tufy sú jemnozrnné, popolovité, 
s kryštaloklastmi živcov, ojedinele 

s úlomkami pemzy. 
Vrchný horizont ryolitových tu

fov vystupuje v nadloží pestrofa
rebných ílovito-piesčitých sedimen
tov karpatu a pozíciou zodpovedá 
vulkanogénnemu tufitickému hori
zontu klčovského súvrstvia vrchno
bádenského veku. Klčovské súvrst
vie, hlavne jeho vulkanogénny ho
rizont, m á v širšom okolí Zlatej 
Bane veľké rozšírenie. Okrem ryo
litových tufov v podloží produktov 
intermediárneho andezitového vul
kanizmu v Zlatej Bani a na Dub
níku vystupujú ekvivalentné ryo
litové tufy na povrch pri Lesíčku 

a západne od Zamutova . Rádio
metrický vek r yolitov klčovského 

súvrstvia z vrtu Zamutov-2 je 
14,4 + 2 mil. rokov. Podľa J . S 1 á
v i k a et al. (1968) kyslý ryolitový 
vulkanizm us v bádene spadá do 
3. fázy vulkanizmu na východnom 
Slovensku . 

Komplex ryolitových vulkan o
klastík je v centrálnej časti vulka
nického aparátu v oblastí Zlatej 
Bane intrudovaný rojom žilných te
lies dioritových porfyritov . 

V ryolitových tufoch sa prejavil 
silný kontaktný účinok intruzív
nych telies a horniny boli vysta 
vené aj silnému účinku prestupu
júcich hydrotermálnych roztokov. 

V dôsledku silného tepelného 
účinku sa v ryolitových tufoch re
kryštalizovala základná tmeliaca 
hmota a takmer úplne sa zast reli 
pôvodné štruktúrne a textúrne zna
ky. Ryolitové tufy pod vplyvom 
tepelného účinku nad-obudli m asív-



M. Kaličiak: Geologická stavba a vývoj 9 

ny a kompaktný charakter a špina
vobielu až ružovkastú farbu. Aj 
tieto druhotné štruktúrne a textúr
ne znaky sú väčšinou zastreté pro
duktmi mladších hydrotermálnych 
procesov, z ktorých sa najintenzív
nejšie prejavila sericitizácia, tur
malinizácia a karbonatizácia (E. K a
liči a k o v á 1979). Podľa relatív
ne čerstvých reliktov pôvodných 
hornín možno predpokladať, že išlo 
o litokryštaloklastické tufy zložené 
z kryštaloklastov živcov, kremeňa, 

ojedinele aj tmavých minerálov a 
litoklastov drobných lapíl ryolitu 
a pemzy. 

Vrchná štruktúrna etáž 

Vrchnú štruktúrnu etáž zlatoban
ského vulkanického aparátu tvoria 
produkty intermediárneho andezi
t ového vulkanizmu a komagmatic
ký intruzívny komplex dioritových 
porfyritov. Vulkanická činnosť, 

ktorá produkovala veľké masy an
dezitových hornín vo vrchnom bá
dene až spodnom panóne, prebie
hala na deštruovanom povrchu hor
nín budujúcich spodnú štruktúrnu 
etáž (obr. 2, 3). 

Na stavbe vrchnej štruktúrnej 
etáže sa zúčastňujú jednak pevné 
lávové extruzívne formy vulkanic
kých telies, ale aj rozsiahle kom -
plexy vulkanoklastík a subvulka
n ické kupolovité a žilné formy. 
V priebehu vulkanotektonického vý 
voja aparátu s aktivizáciou andezi
tovej magmy sa vnútri magmatic-

kého kozuba uplatnili diferenciačné 
procesy s trendom zvyšovať aciditu 
a alkalinitu eruptív, a tak nastali a j 
zmeny v petrografickom zložení 
andezitových hornín. 

Intermediárna vulkanická činnosť 

mala pulzatívny charakter a ne
predstavuje jednorazový akt. P o
stupne eruptovali pyroxenické, am
fibolické a b iotitické andezity. Vý
voj prebiehal v etapách s diferen
covanou škálou komagmatických 
efuzívno-extruzívnych a intruzív
nych komplex ov. 

V priebehu vulkanickej činnosti 

sa v dôsledku úbytku magmatickej 
hmoty z vrch ných úrovní magma
tického kozuba v centrálnej časti 

aparátu v miestach maximálneho 
tektonického oslabenia sformovala 
tektonicky mobilná zóna elipsovité
ho tvaru s p ozdÍžnou osou SZ-JV. 
Táto zóna v priebehu ďalšieho vul
kanického vývoja prešla zložitým 
vulkanotektonickým vývojom a r e
prezentuje centrálnu kolapsovanú 
štruktúru zlatobanského vulkanic
kého aparátu intrudovanú rojom 
žilných telies dioritových porfyri
tov. 

Centrálna k olapsovaná štruktúra 
(podľa J. Slávika - J. Täzséra 
,,zlatobanská vulkanotektonická de
presia") dnes tvorí v okolí obce 
Zlatá Baňa výraznú morfologickú 
depresiu. Veľmi výrazne sa kolap
sovaná štruktúra prejavuje v gravi
metrickej map e (L. P o s p í š i 1 -
M. K a 1 i či a k 1979). Tiažová ano
mália sa priestorovo kryje s cen
t r álnou kolapsovanou štruktúrou : 
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Obr. 2. Geologická mapa zlatobanského vulkanického aparátu (zostavil M. K a 1 i
č i a k 1977 s použitím m apových podkladov J. T ä z sér a 1972 a vlastných 1968 
a 1974) . Vysvetlivky ako pri obr. 3 
F ig. 2. Geological map of the Zlatá Baňa volcanic edifice (compiled by M. K a 1 í
č ia k 1977, on the base of older maps by J. T ä z sér 1972, and by M. K a 1 i
č ia k 1968, 1974). Explanatíons see Fig. 3 

a vyvolal ju intruzívny komplex 
dioritových porfyritov. Naopak táto 
zóna vykazuje negatívnu magnetic

etapy (M. Kaličia k 1977; obr. 
4). 

kú anomáliu s účinkom O až -50 nT, Prvá e tapa vývoj a 
nízky merný odpor hornín, čo zod
povedá hydrotermálne premenené
mu komplexu vulkanických hornín. 

Vo vývoji intermediárneho ande
zitového vulkanizmu, ktorého pro
dukty tvoria vrchnú štruktúrnu 
etáž aparátu, vyčleňujeme štyri 

Začiatok intermediárneho ande
zitového vulkanizmu reprezentujú 
pyroxenické andezity a vulkaniz
mus mal explozívno-efuzívny cha
rakter. Počiatok vulkanickej činnosti 
spadá do vrchného bádenu. 
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Obr. 3. Geologický rez A - A' zlatobanským vulk2.nickým aparátom. Spodná štruk
túrna etáž: 1 - spodný horizont sedimentov (egenburg), 2 - spodný horizont ryoli
tových vulkanoklastík (karpat), 3 - stredný horizont sedimentov (karpat), 4 -
vrchný horizont ryolitových vulkanoklastík (báden), 5 - vrchný horizont sedimen
tov (báden). Vrchná štruktúrna etáž: Prvá etapa vývoja (vrchný báden - spodný 
sarmat): 6 - stratovulkanický areá lne propylitizovaný komplex pyroxenických ande
zitov. Druhá etapa vývoja (stredný sarmat): 7 - stratovulkanický komplex pyroxe
nických andezitov, 8 - dajkové a silové telesá pyroxenických dioritových porfyritov. 
Tretia etapa vývoja (stredný - vrchný sarmat): 9 - s t ratovulkanický komplex 
pyroxenovo-amfibolických andezitov, 10 - dajkové a silové telesá pyroxénovo-amfi
bolických dioritových porfyritov, 11 - dómatické telesá amfibolických dioritových 
porfyritov, 12 - extruzívny komplex py rox énovo-amfibolických andezitov, 13 -
komplex epiklastík, 14 - sedimentárno-vulkanický komplex. štvrtá etapa vývoja 
(spodný panón): 15 - extruzívno-efuzívny komplex pyroxénovo-a mfibolovo-biotitic
kých andezitov, 16 - zlomy: a - zistené, b - predpokladané, c - zakryté, 17 -
línia geologického rezu 

Fig. 3. Geological prof ile A - A' across the Zla tá Baňa volcanic edifice. Explanations : 
Lower structural unit: 1 - lower sedimentary horizon (Eggenburgian), 2 - lower 
rhyolite volcanoclastic horizon (Karpatian) , 3 - middle sedimentary horizon (Karpa
tian), 4 - upper rhyolite volcanoclastic horizon (Badenian), 5 - upper sedimentary 
horizon (Badenian). Upper structural unit : First stage of development (Upper Badenian 
to Lower Sarmatian): 6 - stratovoicanic areally propylitized complex of pyroxene ande
site. Second stage of development (Middle Sarmatian): 7 - s tratovolcanic complex of 
pyroxene andesite, 8 - dykes and sills of pyroxene bear ing diorite porphyrite. Third 
stage oE development (Middle to U pper Sarmatian): 9 - stratovolcanic comple x of 
pyroxene-hornblende bearing andesite, 10 - dykes and sills of pyroxene-hornblende 
bearing diorite porphyrite, 11 - domes of hornblende bearing diori te p orphyrite, 
12 - extrusive complex of pyroxene-hornblende bearing andesite, 13 - complex of 
epiclastics, 14 - volcanosedimentary complex. Fourth stage of development (Lower 
Pannonian): 15 - extrusive to effusive complex of pyroxene-hornblende-biotite 
bearing andesite, 16 - fault: a - ascertained, b - supposed, c - buried , 17 -
geological profile line 

Rádiometrický vek pyroxenické
h o andezitu z kameňolomu západne 
od Zamutova, ktorý zaraďujeme 

medzi produkty prvej etapy inter
m ediárneho vulkanizmu, je 14,6 + 

1,1 mil. rokov (J. S 1 á vi k et al. 
1976). O existencii intermediárneho 
andezitového vulkanizmu už vo 
vrchnom bádene svedčí aj prítom
nosť fragmentov pyroxenických an-
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dezitov v biostratigraficky datova
nom vrchnobádenskom klčovskom 

súvrství. 
Prvotné erupčné centrá boli za-
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Obr. 4. Litostratigrafická tabuľka. Vy
svetlivky: spodná štruktúrna etáž: 1 -
spodný horizont sedimentov (egenburg), 
2 - spodný horizont ryoliiových vulka
noklastík (karpat), 3 - stredný horizont 
sedimentov (karpat), 4 - vrchný horí-

ložené v súvislosti s aktivitou poz
dÍžnych a priečnych zlomových 
systémov. 

Maximálne rozšírenie pyroxenic-

zon t ryolitových vulkanoklastík (báden), 
5 - vrch ný horizont sedimentov (báden). 
Vrchná štruktúrna etáž: Prvá eta pa vý
voja (vrchný báden - spodný sarmat): 
6 -- stratovulkanický areálne propyliti
zovaný komplex pyroxenických andezi
tov. Druhá etapa vývoja (stredný sar
mat): 7 stratovulkanický komplex 
pyroxenických andezitov, 8 - dajkové a 
silové telesá pyroxenických dioritových 
porfyritov. Tretia etapa vývoja (stred
ný - vrchný sarmat): 9 - stratovulka
nický komplex pyroxénovovo-amfibolic
kých andezitov, 10 - dajkové a silové 
telesá pyroxénovo-amfibolických diorito
vých porfyritov, l1 - dómatické telesá 
dioritových porfyritov, 12 - extr uzívny 
komplex pyroxén-amfibolických andezi
tov, 13 - komplex epiklastík, 14 - se
dimentárna-vulkanický komplex_ štvrtá 
etapa vývoja (spodný panón): 15 - ex
truzívno-efuzívny komplex pyroxénovo
amfi bolovo- bioti tických andezitov 
Fig. 4. Litostratigraphic table . Explana
tions: Lower structural unit: 1 - lower 
sedimentary horizon (Eggenburgian), 2 -
lower r hyolite volcanoclastic horizon 
(Karpathian), 3 - middle sedimentary 
horizon (Karpathia n) , 4 - upper rhyolite 
volcanoclastic horizon (Badenian), 5 -
upper sedimentary horizon (Badenian), 
5 - upper sedimentary horizon (Bade
nian) , Upper structural unit: First stage 
of development (Upper Badenian to Lo
wer Sarmatian): 6 - starovolcanic areally 
propyli tized complex of pyroxene ande
site. Second stage of development (Middle 
Sarmatian): 7 - stratovolcanic complex 
of pyroxene b earing andesite, 8 - dykes 
and sills of pyroxene bearing diorite 
porphyrite. Third stage of development 
(Middle to Upper Sarmatian): 9 - stra
tovolcanic complex o ť pyroxene-horn
b lende bearing andesite, 10 - dykes and 
sills of pyroxene-hornblende bearing 
diorite porphyrite, 11 - domatic bodies 
of diori te porphyrite, 12 - extrusive 
complex of pyroxene-hornblende bearing 
andesite, 13 - complex of epiclastics, 
14 - volcanosedimentary complex. Fourth 
stage of development (Lower Pannonian): 
15 - extrusive to effusive complex of 
pyroxene-horn blende-bioti te bearing an
desite 
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kých andezitov prvej etapy vývoja 
je v pozdÍžnom smere SZ-JV od 
Podhradíka po Zamutov. Poukazuje 
to na úzku väzbu prvotných erupč
ných centier na tektonicky predis
ponované pásmo uvedeného smeru. 

V priebehu prvej etapy vývoja 
sa sformoval mocný stratovulka
nický komplex, v ktorom sa strie
dajú polohy pevných lávových te
lies s vulkanoklastickým materiá
lom. Maximálnu mocnosť (470 m) 
tohto komplexu zistili vrty v Zlatej 
Bani, kde vystupuje na povrch, pri
čom práve v tejto oblasti treba po
čítať s veľkým erozívnym zrezom, 
priemerne 100-200 m. 

Po vzniku erupčných centier mal 
vulkanizmus vysoko explozívny 
charakter a jeho produktom sú 
explozívne brekcie nachádzajúce sa 
v bazálnej časti komplexu. Explo
zívne vulkanické brekcie tvoria nie
koľko desiatok m mocné nepravi
delné polohy. Skladajú sa väčšinou 
z fragmentov pyroxenick--ýeh ande
zitov, ale aj ryolitov, ryolitových 
tufov a ílovitopiesčitých bridlíc, 
ktoré boli v dôsledku explózií vy
trhnuté z podložia a pretransporto
vané na povrch. Vulkanické explo
zívne brekcie sú chaotické, netrie
dené a veľkosť fragmentov hornín 
je v priemere 5-10 cm. 

Podstatnou zložkou vulkanitov 
prvej etapy vývoja sú pevné lávové 
efuzívne telesá pyroxenických an
dezitov. Andezity majú kompaktnú 
všesmernú zrnitú strednoporfyrickú 
textúru a sivozelenú farbu. Menej 
časté sú jemnozrnné až afanitické 

variety čiernej farby. 
Hlavným horninotvorným mine

rálom je plagioklas. Z tmavých hor
ninotvorných minerálov je zastú
pený hyperstén, menej diopsidický 
augit a sporadicky aj amfibol. An
dezit má porfyrickú, resp. reliktnú 
porfyrickú štruktúru. Základná 
hmota má hemikryštalický charak
ter s hyalopilitickým, mikropoikili
tickým, pilotaxitickým i trachytic
kým vývojom (E. K a 1 i č i a k o v á 
1979). 

Vo vonkajšej prechodnej až ex
ternej zóne vulkanického aparátu 
v oblasti Malej Delne, Šťavice a 
Podhradíka vystupujú na povrch 
autoklastiká p yroxenických ande
zitov. Sú to pomerne pevné a hú
ževnaté brekciovité horniny s ostro
hranným rozpadom. Erekcie mies
tami prechádzajú do kompaktných 
lávových prúdov, sú čiastočne pro
pylitizované a p o puklinách limoni
tizované. 

V závere vulkanickej činnosti 

prvej etapy v ývoja sa pri vzniku 
kolapsovanej kalderovej štruktúry 
uvoľnili aj plynné emanácie a r oz
toky, ktoré spôsobili rozsiahlu 
areálnu propylitizáciu hornín n aj 
m ä vnútri kolapsovanej štruktúry. 

Druhá eta p a vývoja 

P o období dočasného vulkanic
kého pokoja sa v strednom sarmate 
obnovila vulkanická činnosť a jej 
produktom na povrchu sú pyroxe
nické ( + amfibol) andezity. 
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Rádiometrický vek z pyroxenic
kých andezitov druhej etapy, ktorý 
máme doteraz k dispozícii, sa po
hybuje v rozpätí 12,4-12,1 mil. 
rokov (J. S 1 á vi k et al. 1976). 
Erupčné centrá vznikli a aktivi

zovali sa postupne po obvode tek
tonicky mobilnej kolapsovanej 
štruktúry a prívodnými cestami vý
stupu vulkanických hmôt na po
vrch sa stali miesta križovania kon
centrických oslabených zón s aktív
nymi pozdížnymi a priečnymi zlo
movými systémami. 

V závere vulkanickej aktivity 
druhej etapy sa uplatnili intruzívne 
procesy. V centrálnej kolapsovanej 
štruktúre do subvulkanických úrov
ní intrudovalo teleso dioritového 
zloženia a do tektonicky oslabených 
zón jeho apofýzy v podobe žilných 
telies dioritových porfyritov. 

Stratovulkanický komplex 

Pyroxenické andezity, ktoré sú 
produktom tejto vulkanickej aktivi
ty, tvoria po obvode centrálnej ko
lapsovanej štruktúry prsten ec men
ších a väčších vulkanických kuže
ľ ov s typickým stratovulkanickým 
štýlom stavby a so striedaním ne
pravidelne mocných lávových prú
dov a polôh vulkanoklastík. Strato
vulkanický komplex pyroxenických 
andezitov je v pozícii pod mladšími 
pyroxenicko-amfibolickými andezit
mi a v nadloží staršieho areál
ne propylitizovaného andezitového 
komplexu prvej etapy vývoja. 

Pevné vulkanické telesá - lávo-

vé prúdy - majú veľmi variabilnú 
mocnosť, maximálne niekoľko de
siatok m. Lávové prúdy majú dos
kovitú až balvanovitú odlučnosť. 

Andezity sú tmavosivé až c1erne 
sklovité a jemnoporfyrické až stred
noporfyrické, so zjavnou prevahou 
svetlých porfyrických výrastlíc živ
cov. Štruktúra horniny je porfyric
ká, zriedkavo gl,omerofyrická s hya
lopilitickou až mikrolitickou zá
kladnou hmotou. Eruptovaný vul
kanický materiál tvoria pemzové a 
lapilové tufy a aglomeratické pyro
klastiká . 

Tufy sú v tomto vulkanickom 
komplexe zastúpené iba podradne a 
tvoria niekoľko m mocné nepravi
delné polohy. Sú hrubozrnné, zlo
žené z fragmentov bielej, žltej 2 

hnedočervenej pemzy a d robných 
lapíl andezitu. Tmelí ich jemno
zrnná sivá popolovitá hmota. 

Aglomeratické pyroklastiká sú 
chaotické a tvoria ich fragmenty 
poréznych a kompaktných pyroxe
nických andezitov s priemern ou 
veľkosťou 15- 20 cm. V pyroklas
tikách sú oj edinelé bloky doskovi
t ého až lavicovitého andezitu veľké 
1-2 m, ktoré pochádzajú zo star
ších rozpadnutých lávových prú
dov. 

Intruzívny komplex 

V priebehu intruzívnych proce
sov v závere druhej etapy vývoja 
žilné telesá dioritových porfyritov 
dajkového, silového typu a izome
trického tvaru prenikli až do vyš-
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ších úrovní vulkanickej stavby a 
tam stuhli v povrchovej plytkosub
vulkanickej úrovni. Telesá diorito
vých porfyritov majú premenlivú 
mocnosť od niekoľkých m do nie
koľko desiatok m, pričom sme ich 
maximálnu mocnosť zistili v spod
ných úrovniach andezitového vul
kanického komplexu na rozhraní 
spodnej a vrchnej štruktúrnej etá
že. Tu vznikli najmä silové formy, 
ktoré využívali plochy inhomoge
nity na rozhraní týchto dvoch od
lišných horninových komplexov. 

Telesá dioritových porfyritov sú 
skoncentrované hlavne pozdíž a 
v okolí zlomov smeru SV- JZ, v zó
nach mobilných tektonických sys
témov. Dioritový porfyrit je od 
okolitého horninového prostredia, 
ktoré preráža, makroštruktúrne 
zjavne odlišný. Je hrubokryštalic
ký, s charakteristickými výrastlica
mi živcov veľkých do 5-6 mm a 
s prítomnosťou stípčekových zelen
kastých tmavých výrastlíc. 

Štruktúra horniny je porfyrická, 
s holokryštalickým, mikroalotrio
morfným až alotriomorfne zrnitým 
vývojom základnej hmoty. Porfy
rické výrastlice zastupuje hlavne 
plagioklas a hyperstén, ojedinele 
amfibol. Výrastlice sú v prevažnej 
miere silne sericitizované, karbona
tizované a chlori tizované. 

Vývoj základnej hmoty a jej 
kryštalinita varírujú podľa mocnos
ti telies a ich hÍbkovej pozície. V te
lesách, ktoré patrili do vyšších 
úrovní vulkanickej stavby, je stu
peň kryštalinity základnej hmoty 

oproti telesám dioritových porfyri
tov, stuhnutým vo väčšej hlbke, 
nižší. 

Tretia et a pa vývoja 

V dôsledku ďalších diferenciač

ných procesov, ktoré prebiehali 
vnútri magmatického kozuba, a ak
tivizácie zlomových systémov ešte 
v priebehu st redného sarmatu sa 
uplatnila vulkanická činnosť inter
mediárneho typu. Stanovený rádio
metrický vek andezitov, ktoré pat
ria do tretej etapy vulkanickej čin
nosti, je v rozpätí 11,85-12,1 mil. 
rokov (J. S 1 á vi k et al. 1976). 

Vulkanické horniny, ktoré erup
tovali v priebehu tretej etapy, 
predstavujú acidnejšie členy inter
mediárneho andezitového vulkaniz
mu. Ide o amfibolicko-pyroxenické 
a pyroxenicko-amfibolické ( + bio
tit ) andezity, ktoré sú v pozícii nad 
pyroxenickými andezitmi starších 
vývojových etáp. 

V priebehu tretej etapy sa obno
vila intruzívna činnosť. V oblasti 
centrálnej kolapsovanej štruktúry, 
ako aj periférnej severovýchodnej 
časti vulkanického aparátu intrudo
vali komagmat ické telesá pyroxenic
ko-amfibolických dioritových por
fyritov. 

Stratovulkanický komplex 

Andezity, k toré eruptov ali v tre
tej etape vývoja, väčšinou tvoria 
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vrcholové časti vulkanického prsten
ca v okolí centrálnej zlatobanskej 
kolapsovanej štruktúry. Vulkaniz
mus mal explozívno-efuzívny cha
rakter a pre jeho začiatok sú cha
rakteristické explozívne erupcie vul
kánového typu. Masy vulkanoklas
tického materiálu, hlavne aglomera
tické tufobrekcie, tvoria bazálnu časť 
vulkanického komplexu. Aglomera
tické tufobrekcie sú najrozšírenejšie 
v južnej časti aparátu medzi Červe
nicou a Lesíčkom. Tufobrekcie sú 
svetlosivé, tvoria ich fragmenty py
roxenicko-amfibolických andezitov 
s výraznými výrastlicami amfibolov 
veľkých až 1 cm. Tmelí ich jemno
zrnná sivá až žltá popolovitá hmota. 

V priebehu vulkanickej aktivity 
sa znížila explozívnosť a nastal po
stupný prechod k efúziám lávových 
prúdov. Tie sa najlepšie zachovali 
vo vrcholových častiach vulkanic
kých kužeľov po obvode centrálnej 
kolapsovanej štruktúry (kóta Iva
nov vrch, Šimonka, Lysá, Tri cho
táre, Krivý javor, Bodoň, Vyšná 
Obadová). 

Andezity majú väčšinou dosko
vitú a lavicovitú odlučnosť. Andezit 
je kompaktný, sklovitý s porfyric
kou štruktúrou a hyalopilitickým, 
trachytickým až kryptokryštalickým 
vývojom základnej hmoty, ktorá 
zaberá 40-70 % objemu horniny. 
Z porfyrických výrastlíc je okrem 
najrozšírenejších plagioklasov naj
typickejší amfibol. V andezitoch 
možno ojedinele pozorovať reliktné 
zrná biotitu a resorbované zrná 
kremeňa. 

Extruzívny komplex 

Extruzívny komplex zastupujú 
dómatické a kumulodómatické te
lesá pyr oxenicko-amfibolických an
dezitov. Extruzívne telesá prenikli 
na povrch v juhozápadnej časti 

vulkanického aparátu pozdlž zlo
mov smeru SZ-JV, ktoré z J Z ob
medzuj ú pozdÍžnu grabenovú štruk
túru Prešov-Sečovce. 

Intruzívny komplex 

V severovýchodnej časti vulka
nického aparátu intrudovali v prie
behu tretej etapy plytkointruzívne 
telesá pyroxenicko-amfibolických 
dioritových porfyritov, ktoré preja
vujú úzku lineárnu väzbu s pozdÍž
nym močariansko-toplianskym zlo
movým systémom smeru SZ-J V, 
teda so zlomami obmedzujúcimi 
pozdlžnu grabenovú štruktúru Pre
šov-Sečovce. Na povrchu vytvára
jú dioritové porfyrity dómatické 
formy väčšinou izometrického tva
ru (Oblík, Kuria hora, Hrb, Bo
rovík). 

Intenzívna intruzívna č innosť 

pokračovala najmä v oblasti cen
trálnej kolapsovanej štruktúry. Do 
subvulkanických úrovní, ale aj na 
povrch prenikli žilné telesá pyro
xenicko-amfibolických dioritových 
porfyritov vo forme dajok a silov, 
ktoré okrem starších stratovulka
nických komplexov prerážajú aj 
staršie telesá pyroxenických diori
tových porfyritov. 
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Komplex epiklastík komplex leží v podloží pyroxenic
ko-amfibolicko-bioti tických andezi-

P o skončení vulkanickej činnosti tov štvrtej etapy vývoja andezito
v tretej etape vývoja v období vul- vého vulkanizmu. 
kanického pokoja nastala rozsiahla 
deštrukcia vulkanického aparátu. Š t vr t á e t a p a v ý v o j a 
V dôsledku zvetrávacích procesov 

·• a rozpadu skonsolidovaných vulka
nických foriem vznikli v južnej 
časti aparátu (južne od Tuhriny a 
Lúčiny) polohy epiklastík. Epiklas
tiká sú chaotické, zložené z frag
m entov až blokov jednak starších 
pyroxenických andezitov, ale aj 
m ladších pyroxenicko-amfibolic
kých andezitov. 

S edimentárna-vulkanický 
k omplex 

V postvulkanickom období sa po 
tretej etape andezitového vulkaniz
m u vytvorili limnické panvičky 

s pelitickou a uhľonosnou sedimen
táciou a s prímesou vulkanického 
m ateriálu, ktorý sa transportoval 
z okolných vulkanických komple
xov. Súčasťou sedimentárno-vulka
n ického komplexu sú aj vrstvičky 

limnokvarcitov. 
Sedimen tárno-vulkanický kom-

plex, v zmysle J. T ä z sér a (1972) 
červenické vulkanosedimentárne sú
vrstvie, tvoria polohy tufitov, tufi
t ických zlepencov, ílov, tufov, oje
din ele uhoľné vrstvičky a tenké 
polohy limnokvarcitov. Jeho denu
dačné zvyšky sú v okolí obce Čer
venica a na SZ od kóty Ošvár
ska na Židovom laze východne od 
Dubníka. Sedimentárno-vulkanický 

Vývoj vulkanického aparátu sa 
ukončil štvrtou, záverečnou etapou 
vulkanickej aktivity. V juhovýchod
nej časti vulkanického aparátu 
v oblasti Dubníka na povrch pre
nikli najacidnejšie členy diferen
ciačného radu pyroxén-amfibol
biotitické andezity. Na základe rá
diometrického veku týchto hornín 
(10 + 1 mil. rokov) zaraďujeme vul
kanickú činnosť štvrtej etapy do 
spodného panónu. 

Andezity prenikli na povrch v po
dobe extruzívneho telesa, ktoré 
v smere S-J prechádza do mocné
ho lávového prúdu. Hornina má 
brekciovitý charakter. štruktúra je 
porfyrická, s h yalopilitickou až tra
chytickou základnou hmotou. Por
fyrické výrastlice zastupuje plagio
klas, biotit, amfibol a hyperstén, 
ojedinele aj kremeň. 

Stručná petrologická charakteristika 
vulkanitov 

Na stavbe zlatobanského vulka
nického aparátu sa zúčastňujú jed
nak acidné ryolitové vulkanoklas
tické horniny , k toré sú súčasťou 

spodnej štrukt úrnej etáže, a jednak 
in termediárne andezitové horniny 
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tvoriace vrchnú štruktúrnu etáž . 
P etrochemický charakter vulkanic
kých hornín zo severnej časti Slan
ských vrchov v ostatnom čase štu
dovali viacerí autori (M. K a 1 i
č ia k 1973, Ľ. Ho l ovská 1970, 
J . To z sér 1972), pričom všetci 
volili metodiku štúdia podľa systé
mov A. N. Z a v a r i c k é h o 
(1941), P. Ni g g 1 ih o (1923). 
F . W o lf fa (1923) a i. Výsledkom 
bádania je zistenie, že vulkanické 
horniny tejto oblasti patria medzi 
horniny alkalicko-vápenatej aso
ciácie. 

Na jednoduchú klasifikáciu vulka
nických hornín zlatobanského vulka
nického aparátu použijeme che
mickú klasifikáciu E. A. K. Mi d d
l e most a (1973) s vyjadrením 
stupňa acidity a alkalinity jednot
livých typov vulkanických hornín. 

Na obr. 5 tvoria projekčné body 
skúmaných hornín dve samostatné 
skupiny, acidnú a intermediárnu. 

V spodnej časti diagramu sú 
v poli ryolitov zoskupené projekčné 
body analýz z ryolitových vulkano
klastík, ktoré sú súčasťou spodnej 
štruktúrnej etáže vulkanického apa
rátu. Ryolitové vulkanoklastické 
horniny v rámci zlatobanského 
vulkanického aparátu neprejavujú 
k produktom mladšieho interme
diárneho vulkanizmu nijaké štruk
túrne ani genetické vzťahy. V zmys
le výskumov J. S 1 á vi k a (1974) 
je pravdepodobné, že magma pro
dukujúca kyslý ryolitový explozív
ny vulkanizmus vznikla parciálnym 
tavením hornín vnútri kôry. Naopak 

pôvod andezitovej magmy podľa 

uvedeného autora úzko súvisí s pro
cesmi diferenciácie v úrovni vrch
ného plášťa. Proj ekčné body an alýz 
intermediárneho vulkanizmu sú 
skoncentrované v oblasti interme
diárnych až bázických andezitov. 
Blízky petrochemický charakter vy
kazujú projekčné body analý z an
dezitov a dioritových porfyritov. Na 
základe zhodného chemického a m i
nerálneh o zloženia ich pokladáme 
za komagmatické. 

Projekčné body prvej etapy an
dezitového vulkanizmu sú skoncen
trované v poli bázickejších andezi
tov, čo poukazuje na bázickejší cha
rakter magmy v počiatočnom obdo
bí andezitového vulkanizmu. 

Projekcie pyroxenických andezi
tov a dioritových porfyritov druhej 
etapy andezitového vulkanizmu vy
kazujú blízke petrochemické vzťahy 

k produk tom tretej vulkanickej eta
py, pyroxenicko-amfibolickým an
dezitom a dioritovým porfyritom. 
Najacidn ejšie členy v tomto rade 
reprezentujú najmladšie pyroxenic
ko-amfibolicko-biotitické andezity 
štvrtej etapy, ktorých projekčné 

body spadajú až do poľa dacitov. 
Trend vzrastajúcej acidity in ter

mediárnych hornín v priebehu vý
voja možno pokladať za dôsledok 
diferenciačných procesov prebieha
júcich vo vrchnej časti magmatic
kého kozuba. Rozptyl projekčných 
bodov hornín v rovine distribúcie 
alkálií zapríčiňuje zmena chemizmu 
pôvodných hornín v dôsledku mlad
ších hydrotermálnych premien. 
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Obr. 5. Variačný diagram E. A. K. Middlemosta (1973). Vysvetlivky : 1 - pyro
xenické andezity 1. etapy vývoja, 2 - pyroxenické andezity 2. etapy vývoja, 3 -
dioritové porfyrity 2. etapy vývoja, 4 - pyroxénovo-amfibolické andezity 3. etapy 
vývoja, 5 - pyroxénovo-amfibolické dioritové porfyrity 3. etapy vývoja, 6 - pyro
xénovo-amfibolovo-biotitické andezity 4. etapy vývoja, 7 - ryolitové vulkanoklas
tické horniny 
Fig. 5. Variation diagram according to E. A. K. Mi d d 1 e most (1973) . Explanations: 
1 - pyroxene andesite of the 1st stage, 2 - pyroxene andesite of the 2nd stage, 
3 - diorite porphyrite of the 2nd stage, 4 - pyroxene-hornblende andesite of t h e 
3rd stage, 5 - pyroxene-hornblende diorite porphyrite of the 3rd stage, 6 - pyro
xene-hornblende-biotite andesite of the 4th stage, 7 - volcanoclastics of rhyolite 
composition 

Záver 

Cieľom tohto príspevku je objas
niť základnú geologickú stavbu a 
vulkanotektonický vývoj zlatoban-

ského vulkanického aparátu. Pred
ložená schéma vývoja neogénneho 
subsekventného magmatizmu naj
lepšie odráža vzťah tektonického 
r ežimu oblasti k vulkanizmu a : 
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k zrudňovacím procesom. 
Na stavbe vulkanického aparátu 

sa zúčastňujú komplexy kyslých 
ryolitových vulkanoklastík, ílovi
to-piesčitých sedimentov a komple
xy z produktov intermediárneho 
andezitového vulkanizm u. 

Pri vzniku a priestorovej distri
búcii produktov subsekventného 
v ulkanizmu sa uplatnili regionálne 
a lokálne tektonické štruktúry a 
systémy. Výrazný zlomový systém 
smeru SZ-JV, sprevádzajúci gra
benovú štruktúru Prešov-Sečovce, 
tvoria paralelné zlomy. Mobilnosť 

tohto tektonického systému sa pre
javila v r egionálnom meradle naj
mä v spodnom miocéne, teda v ob
dobí aktivity acidného ryolitového 
vulkanizmu. Je pravdepodobné, že 
sa tiet o tektonické systémy stali 
výstupnými cestami ryolitovej mag
my. Produkty tohto vu~kanizmu, 
zastúpené takmer výhradne ryoli
t ovými vulkanoklastikami, boli ulo
žené v bazéne s morskou sedimen
táciou. 

Zvrat tektonickej mobilnosti neo
génnej molasy vo vrchnom bádene 
p rivodil aj zvrat vulkanickej akti
vity. Acidnú ryolitovú vulkanickú 
činnosť vystriedala intermediárna, 
k torá prebiehala v etapách a pod
m ienil ju tektonický režim a stupeň 
diferenciácie magmy. 

V období aktívneho intermediár
n eho vulkanizmu sa v tektonicky 
n aj exponovanejšej centrálnej časti 

aparátu na križovaní hlavných poz
dÍžnych a priečnych zlomov sfor
m ovala tektonicky mobilná kolap-

sovaná zóna. Táto štruktúra prešla 
v ďalšom období zložitým vývojom. 

Horninové komplexy vnútri ko
lapsovanej štruktúry boli v priebe
hu druhej a tretej etapy vývoja 
v subvulkanických úrovniach in
trudované žilnými telesami dio
ri tových porfyritov, ktor é sú vý
znamným štruktúrnym a metalo
genetickým fenoménom oblasti. 

Synchrónne s vývojom v ulka
nického aparátu a s aktivizáciou 
intermediárnej magmy prebiehali 
v etapách aj zrudňovacie procesy. 
Etapovitý vývoj mineralizácie v zá
vislosti od etáp vulkanizmu je cha
rakteristickou črtou vulkanogén
nych ložísk aj v ďalších rudných 
rajónoch Východných a Západných 
Karpát (E. A. Laza r en k o 1968; 
V. V. Naumenko 1974 ; D. 
Giusca et al. 1973; J. St o hl 
1976 a i.). 

Epigenetická mineralizácia v ob
lasti Zlatej Bane je v úzkej časovej 
a priestorovej spätosti s vývojom 
vulkanického aparátu, hlavne s jeho 
centrálnou kolapsovanou štruktú
rou, ktorá je z hľadiska magmato
génnych, štruktúrnotektonických a 
litologický ch faktorov najpriazni
vejšia. 

Pôvod zrudnenia možno spájať 

s hypoabysálnymi úrovňami mag
matického kozuba a s jeho závereč
nými štádiami v druhej a tretej 
etape vývoja vulkanického aparátu, 
v ktorých závere nastali intruzívne 
procesy a vytvorili sa vhodné pod
mienky na magmatickú diferenciá
ciu, a tým aj na nahromadenie a 
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oddelenie rudonosných roztokov. 
Z epigenetickej mineralizácie je 

tu prítomná najmä polymetalická, 
antimónová, ortuťnato-arzénová, 

opálová, ale aj vyššia termálna 
chalkopyritovo-molybdenitová mi
neralizácia. Rudolokalizu júcim pro
stredím mineralizácie je intruzívny 

komplex dioritových porfyritov, 
andezitové komplexy prvej, druhej 
a tretej etapy vývoja aparátu, ale 
aj horninové komplexy spodnej 
štruktúrnej etáže. 

Recenzoval V . Konečný 
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Geological structure and the developmen t of subsequent 
magmatism in the area of the Zlatá Baňa volcanic edifice 
( Slanské vrchy Mts., Eastern Slovakia) 

MICHAL KALIČIAK 

The Zlatá Baňa volcaníc edifíce occu
p ies northern part of the Slanské vrchy 
Mts. The name is after the Zlatá Baňa 
village lying in its central portions. Last 
comprehensíve review on the volcanísm 
in northern Slanské vrchy Mts. ís given 
by J. Slávik - J. T ä zsér (1973). 
Authors presented a structural analysis 
of the subsequent volcanism and deli
mited the succesion of single phases. 
According to them, the volcanic activity 
pulsated from the Lower Miocene to the 
Upper Pliocene. They separated products 
of Pliocene volcanic activity into two 
stages divided by the Červenica vol
canosedimentary sequence of Lower 
Pannonían age. 

Numerous new knowledge has been 
achieved during geological and geophy
sical investigations in the last tíme. Re
sults allow a new interpretation of the 
geological structure in the area, of the 
temporal succession of volcanic products 
and of its formational subdivision based 
on better knowledge of single products. 

For the development of volcanic acti
vity in Neogene times, important role is 
ascribed to the pre-Neogene basement, 
to its structures, tectonic style and sur
face depth. A quantitative interpretation 
of gravimetrie data (L. P o s p í š i 1 -
M. K a 1 i č i a k 1979) and results of 
deep drilling that uncovered the base
m ent in wider surroundings of the volca
nic edífice, revealed the basement sínked 
down to 1500- 3600 m depths. The maín 

structural -directions in the basement are 
those of NW-SE and SW- NE direction. 
A longitudinal graben structure of 
NW- SE course creates the most impor
tant structural phenomenon in the base
ment stretching from Prešov to Sečovce . 

Thís graben played considerable role in 
the paleogeography during Lower Mio
cene tíme as well as in the generation 
and distribution of subsequent volcan ics 
of the northern Slanské vrchy Mts. Vol
canic manifestations duríng the L ower 
Miocene occured due to subsiden tial 
movements along longítudinal normal 
faults límiting the graben. The highly 
explosive volcanism produced solely 
rocks of rhyolite composition. Volcan ics 
filled the graben structure by conside
rable volume. According to J. S 1 á v i k 
(1974), this a cid magma may be derived 
from processes of partia! melting at in
tracrustal levels. 

The most important volcanic activity, 
according to radiometric datations (J . 
S 1 á vi k et al. 1976, D. Ď u r i ca et al. 
1977, D. V a s s et al. 1978) coincides 
with the culmination of maximal sub
sidential dyn amics in the East Slovakian 
Neogene molasse basin during the Upper 
Badenian and Sarmatian. The lateral 
compressíon of the basinal basement re
leased at th is -time and made possible 
considerable but differentiated move
ments. The process led to both radial 
and longitudinal desintegrat ion of the ter
ri tory along normal faults and introduced 
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the mobilisation of andesite magma. This 
break in tectonic mobility mirrored in 
changes of volcanism. The acid, rhyolite 
producing magmatism has been replaced 
by volcanic products of generally ande
site composition. Magmatic masses pro
ceeded to the surface in places of ma
ximal weakness at intersections of main 
fault systems. 

The Zlatá Baňa volcanic edifice gene
rated also due to the activisation of 
longitudinal fault systems bordering the 
Prešov-Sečovce graben and of trans
versal, NE- SW running fault systems. 
A paleogeographical reconstruction of 
the sedimentary history of the East 
Slovakian Neogene basin (R. Ru d i
n e c - J. S 1 á vi k 1973) revealed con
tinental environment for volcanism dur
ing the Upper Badenian to Lower Pan
nonian. 

The structural background of the vol
canism, its temporal and spatial distri
bution, the petrological pattern of vol
canics together with produced volcanic 
forms and their tectonic setting in the 
Zlatá Baňa edifice, allowed to dis
tinguish two structural units in the area 
(Tab. 1). 

The lower structural unit 

T he lower structural unit is built by 
v olcanoclasts of rhyolite composition and 
by sediments intercalated within them 
during the Lower Miocene to Upper Ba
denian. The sedimentary environment 
for volcanic manifestations was of com
plex nature and frequent paleogeogra
phical changes, fluctuation of the basinal 
extent, shifting of the basinal axis and 
sedimentary facial variations were intro
duced b y-· frequent volcanoclastic depo
sition. According to R. Rudin e c -
J. S 1 á vi k (1973) these changes reflect 
both the tectonic development of the 
area and folding movemen ts in the 
w ider surroundings. 

In the base of the upper structural 
unit, three sedimentary horizons of Eg
genburgian, Karpatian and Badenian age 
and two levels o[ rhyolite Volcanoclastics 
of Karpatian and Badenian age have 
been ascertained by deep prospecting 

boreholes within the Zlatá Baňa area. 
The whole sequence is intruded by a 
dyke swarm of diorite porphyrite in 
central parts of the Zlatá Baňa volcanic 
edifice. Deformations and contact meta
morphic alteration caused by dyke in
trusions influence considerably the whole 
lower structural unit. Sediments are 
frequently altered to hor nfels and rhyoli
te tuffs bear strongly recrystallized 
matrix. 

The upper structural unit 

The up per structural unit comprises 
volcanic products of generally andesite 
composition and a comagmatic diorite 
porphyrite dyke swarm. Differentiation 
processes became effective within the 
magmatic chamber in the course of vol
canotectonic developmen t of the edifice 
in times of andesite magma activation. 
A main evolutive magmatic trend to
wards higher acidity and alcalinity of 
single products appeared. This trend be
came manifested in gradual changes of 
petrographic composition of generally 
;:mdesitic rocks. 

The intermediate volcanic activity was 
of pulsational nature and at any rate it 
does not represent an unitary act. Pyro
xene, hornblende and biotite-bearing 
andesite errupted gradually. The mag
matic evolution was stadial one and 
a differentiated suite of comagmatic 
effusive-extrusive and intrusive com
plexes originated. 

Caused by quick disharge of magmatic 
masses from upper levels of the mag
matic chamber, a tectonically mobile 
zone developed in central portions of the 
volcanic edifice. This mobile zone over
lapped the site of formerly maximal 
tectonic weakness in the area. The zone 
is of ellipsoidal shape having it s longer 
axis in NW-SE direction. 

Later this mobile zone underwent a 
complex structural evolution represent
ing in its recent shape the collapsed 
centra! structural domain of the Zlat á 
Baňa volcanic edifice into which the 
diorite porphyri te dyke swarm in truded. 
This collapsed domain (the " Zlatá Baňa 
volcanotec tonic depression" by J. S 1 á-
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vík - J. T ä z sér 1973) creates a do
mínant morphologícal depression in sur
roundings of Zlatá Baňa village. The 
depressíon is well expressed in gravi
metrie maps as a sharp gravity high 
and its shape ís covered also by a ne
gatíve magnetic anomaly of the same 
ex tent (L. P o s p í š i 1 - M. K a 1 í č i a k 
1979). 

Four stages were díscriminated in the 
development of the andesite volcanism. 

The first stage 

Pyroxene andesite introduces the first 
stage. The volcanism was of explosi
ve-effusive nature. A huge stratovolcanic 
complex originated wíth lava flows 
a lternating with volcanoclastic deposits. 
The beginníng of the first stage falls 
into the Upper Badenian. K /Ar radio
metric age of a pyroxene adesíte from 
Zamutov ranged into the fírst stage 
yíelded 14.6 ± 1.1 m. y. (J. S 1 á vi k 
et al. 1976). At the end of the first stage, 
the collapsed central structure origínated 
due to rapid discharge of the magma 
from upper levels of the magmatic 
chamber. 

The second stage 

After a períod of volcaníc s tandstill, 
the activíty renewed during the Middle 
Sarmatian. Pyroxene (± hornblende) 
andesite origínated duríng the second 
stage. Available radíometric ages (K/ Ar) 
point to 12.1- 12.4 m. y, (J. S 1 á vi k 
et al. 1976). Single eruption centres 
originated and reactivated gradually 
along the periphery of collapsed central 
domain ín sítes where the concentric 
weakened belts crossed l.ongitudinal and 
transversal fault systems. 

Intrusive bodies of diorite composi
tion emplaced at the end of thi s stage. 
An intrusion reached subvolcanic level 
in the centra! collapsed structure. Single 
apophyses of diorite porphyrite intruded 
as a dyke swarm into the weakened 
zanes along its periphery. S ingle volcanic 
cones built by pyroxene andesite with 
(ypical stratovolcanic internal structure 
erupted in perípherial parts of the edi-

fice and they create recently a ring 
around t h e central collapsed structure. 

The third stag e 

Further differentiation within the 
magmatic chamber and the activation 
of fault belts led to the third stage of 
magmatic activity yet during the Middle 
Sarmatian. Volcanic masses of the third 
evolutionary stage are represented b y 
more acid members of andesite compo
sition (hornblende-pyroxene to pyroxe
ne-hornblende andesite). The volcanic 
activity was of explosive to effusive na
ture. Products of the stage created sum
mittal portions of the volcanic r ing 
around the central structure. 

The intrusive activity renewed during 
the third stage as well. In the central 
collapsed domain and in its NE perip
herial portions, comagmatic pyroxene
hornblend e diorite porphyrite intruded . 

After t h e termination of volcani c acti
vity, the formerly built volcanic edifice 
underwent strong destruction. Volcano
clastic dep osi ts cover considerable areas 
in the southern part of the edifice bet
ween Tuhrina and Červenica. Carbona
ceous and peli tie sediments deposited in 
small limnic basins and the "Červenica 
volcanosedimentary sequence" (J. T ä
z sér 1962) originated in this time in
terval. Denudation remnants of the se
quence occur at Červenica and Židov 
laz E from Dubník. 

The fo u rth stage 

The volcanic development accom plis
hed by the final events of the fo urth 
s tage. Pyroxene-horn blende-bioti te ande
si te represents the most acid members 
of the whole magmatic succession. The 
K/Ar radiometric age of the rock from 
SE part of the edifice near Dubník is 
10 ± 1 m. y. and corresponds to the 
Lower PannoEian. 

Petrological considerations 

For simple classification purposes, the 
chemical classification according to E. A. 
K. Mi d d 1 e most (1973) w as used to 
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plot single volcanic rocks (Fig. 5). Vol
canoclastics of rhyolite composition 
occupy the lower part of the graph 
(rhyolite area). According to J. S 1 á
v i k' s (1974) results it may be supposed 
that rocks of rhyolite composition gene
rated by partial melting of a crustal 
source. 

Projection points of intermediate volca
nic rocks group into the area of intermedia
te to basic andesite. Projections of andesite 
and diorite porphyrite sam ples originated 
during the second and third stages li e 
very close in the graph. Also their 
almost similar mineralogy points to a 
comagmatic source. 

The generation of andesite magma 
according to J. S 1 á vi k (1974) may be 
closely rela ted to differen tiation pro
cesses roughly a lready at upper mantle 
l evel. 

Cínovec zo Skýcova 

STANISLAV POLÁK, TOMÁŠ ZAORÁLEK 

I<acc11TepHT paiíoHa CKH~OB 

The mineralization of the area deve
loped synchronously with the evolution 
of the volcanic edifice. Stadial appearan
ce of mineralization corresponds to single 
stages of intermediate magma generation . 
An epigenetic suite is represented mainly 
by base metal, mercury-arsenic and opal 
mineralizations but also by an elevated 
temperature chalcopyrite-molybdenite m i
neralization. Close spatial and time re
lation to the volcanic developm ent a r e 
conspicuous. T he source for this mine
r alization may be sought in hypoabyssal 
levels of the magmatic chamber during 
final stages of the development (mainly 
during the 2nd and 3rd stages) when 
intrusions created suitable conditions fo r 
differentiation processes and for the 
enrichment and separation of ore-bear 
ing solutions. 

Preložil I. Varga 

AK T U A L I T A 

BrrepBble ):\eTpJ1TJ1qeCKJ1 l1 KaCCJ1TepJ1T 6 hIJI ycTaHOBJieH B ropax 

TpH6eq, B acCOI-l)'!au;m:1 T5DKeJiblX MHHepa JIOB BMecre c H MM 6h!JIM 

ycTaHOBJieHbl rypMaJU1H, 6apMT, arraTMT, TMTaHMT, KCeHOTMM, MOHa3MT 

M we eJIMT. TiepBb]qHb!Í1 MCTOqHJ,'.IK KaCCMTepMTa IIOKa HeM3BeCTeH. 

Cassiterite from Skýcov (Tríbeč Mts., Western Slovakia) 

Detrital cassiterite has been found to occur for the first time 
in the Tríbeč Mts. in Western Slovakia. In an accessory heavy 
mineral association obtained by panning prospection, also tour
maline, baryte, ap atite, titanite, xenolime, monazite and scheelite 
were found together with cassiterite. The primary source of cassi
terite remains yet unknown. 

Zo západného Slovenska doteraz neboli známe ani mineralogické výskyty cínovca 
(s výnimkou podrobne neskúmaného a problematického výskytu v Malých Karpa
toch). Ale pri regionálnom geochemickom prieskume pohoria Tríbeč sa už v minu-
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lých rokoch v niektorých úsekoch zistili ojedinelé šlichové zrnká cínovca. Ne
patrný obsah (zvyčajne do 10 zŕn) a ich nepravidelná distribúcia nesľubovali mož
nosť nájsť koncentrovanejšie primárne zdroje. Analogické indície sa zistili najmä 
v severnej časti Hlbokej doliny nad obcou Hostie v okrese Nitra. Postupne sa uká
zalo, že sporadický výskyt v hlavnom toku doliny je výsledkom silného zriedenia 
cínonosného materiálu bočného prítoku z t erénu Salaš a Sedlo detritom z proti
prúdových prítokov a uzáveru doliny nad hájovňou Hlboká dolina. Cinonosnosť tohto 
prítoku je zistená v dlžke temer 1 km až po pramenište a z väčšiny tunajších malých 
prítokov. územie leží v katastri obce Skýcov, okres Nitra, asi 1,5 km na SV n a roz
hraní s katastrom obce Veľké Pole, okres žiar nad Hronom. 

Detritický cínovec tu vystupuje v minerálnej asociácii ťažkých minerálov bežnej 
pre oveľa širšie okolie. Medzi hlavné minerály patrí najmä amfibol, p y roxén, gra
náty, hematit, ilmenit, magnetit, rutil a zirkón, v m enšej miere sa objavuje tur
malín, baryt, apatit, leukoxén, anatas, titanit, xenotím, monazit, minerály sku piny 
epidot-zoisit, limonit a schee!it. Zrnká cínovca sú zastúpené najmä vo frakcii 0,15 až 
0,35 mm a iba ojedinele do 1 mm. Ide o nepravidelné monominerálne zrniečka bez 
náznakov idiomorfného obmedzenia. Farba je pri najjemnejších frakciách vodovo
biela (vizuálne ako kremeň), ale pri hrubších úlomkoch vidieť v centre hnedo
červené sfarbenie, len zriedkavo zasahujúce celý objem zrna. 

Primárny výskyt, jeho geologický charakter a interný charakter distribúcie cínov
cových zŕn nie sú doteraz známe. Podľa geologickej situácie možno uvažovať o dvoch 
zdrojoch. V prvom rade je to tunajšie migmatitizované kryštalinikum, z ktorého sú 
známe aj úlomky muskovitických pegmatitických žúl. Menej pravdepodobné je, že 
ide o detritus z neďalekého pieskovcového p ermu, ktorý v predpokladanej zdrojovej 
oblasti prekrýva (?) kryštalinikum hlavne zo severnej strany. Ale prítoky z tohto 
smeru majú zrejme znížený obsah cínovca v šlichoch a nad hranicou kryštalinika sa 
cínovec vytráca takmer úplne. 

Treba azda doplniť aj n iektoré údaje o výskytoch ostatných zaujímavých šlicho
vých minerálov vMiršom okolí. Cínovec je konštantne sprevádzaný sporadickým 
scheelitom (zvyčajne do 10 zŕn, často až 1,5 mm veľkých), ktorý dokonca vytvára 
oveľa širšiu aureolu bez náznakov lokálneho zvýšenia koncentrácií. Z prítoku asi 
0,5 km na JV od cínonosného potoka vychádza zaujímavá koncentrácia rumelky 
(doteraz podrobne nepreskúmaná) a asi 2 km po prúde sa v Hlbokej dol ine v nie
ktorých šlichoch zistil aj arzenopyrit. 

Podľa súčasných informácií n emožno určiť, do akej miery tento prvý konkrétny 
výskyt cínovca na západnom Slovensku pochádza zo zdroja zaujímavého aj p rie
skumne, alebo či je celá lokalita iba na mineralogick ej úrovni. Doplnkové infor
mácie azda prinesie aj litogeochemický regionálny p rieskum, prieskum pomocou 
jemných náplavov hydrosiete a príp. p ôdnometalometrický prieskum, ktoré v tejto 
oblasti sľubujú aj ďalšie prekvapenia. Najbližší známy výskyt sideritovo-kremeňo

vo-apatitovo-chalkopyritových rúd, ktoré boli čiastočne preskúmané v 50-ych ro
koch, leží asi 1 km na JV od výskytu cínovca. V každom prípade celé územie signa
lizuje, že sa v minulosti z prieskumnej stránky obchádzalo neprávom. 

Doručené 24. 10. 1979 Geologický prieskum 
Bratislava 
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Geofyzikálna interpretácia intruzívneho kom
plexu v oblasti Kremnice 

ADRIAN PANÁČEK*, LUBOMIL POSPŕSIL,* JAROSLAV LEXA** 

* Geofyzika Brno, závod Bratislava, Geologická 18, 834 37 Bratislava, 
** Geologický ústav Dionýza Stúra, Mlynská dolina 1, 809 40 Bratislava. 

(6 obr. v texte) 
Doručené 16. 7. 1979 

reo qn1311qecKa11 11HTepnpeTaD;Hll HHTPY3HBHOľ0 KOMTIJICKCa 
B paiíotte l(peMttnu;a 

3arra):(ttee 11 ceBepo3arra):(nee KpeMHl1[1bI 6 bma B rrpolllJIOM ycTa

H OBJietta Bbrpa311TeJibHal! rroJIO)Kl1TeJibHall rpa s11MeTp11qecKal! anoMa

Jil1l!, KOTOpal! o6l!CHl!JlaCb KaK pe3yJibTaT B03,lleÍ1cTBl1l! T. H. KpeMHl1[1-

Koro ropcTa. B pe3yJibTaTe ):(eTaJibHOÍ1 reocj:m311qecKoii pa3Be,11K11 

B 1975-,--1978 ľO):(aX Mb! rrp11IllJll1 K 11HOMY 3 aKJIIOqeH11IO. f111ueprrpe

Tl1POBaHHbie ryCTOTHbie pa3):(eJibl rroJiyqeHHbie rrp11 rpaB11MeTp1111 Ha

XO,l\l!TCl! B corJ1ac1111 C ycTaHOBJienoii reO3JieKTpl1qecKOÍ1 ITOBepxnocTblO 

cpe):(bl C Bb!COKl1M corrpOTl1BJien11eM. ITp11 COITOCTaBJieHl111 3Tl1X ):(aHHbIX 

C pe3yJibTaTaMl1 reonor11qecKOÍ1 C'beMKl1 11 CKBa)Kl1H, Mb] npl1IIIJil1 

K Bb!BO,l\Y, qTo 3TY aHOMaJil1IO 3arrp11ql1Hl!eT 11HTPY311BHblÍ1 KOMITJieKC 

):(11Op11TOB 11 ):(11Opl1T0Bb!X nopcj:mpoB B KOM611ttau;1111 C ropCTOBb!M 

CTpOeHl1eM. 3TOT 11HTPY311BHb!Í1 KOMnJieKC ):(11Op11TOBblX nopcj:mpoB 

11MeeT rpyllleBJ1):(HYIO cj:JopMy ):(OCTl1ralOID;l1X pa3MepoB 5- 6 KM, 

B arrl1KaJibHOÍ1 q acTl1 11O):(Bep)KeH Cl1JlbHb!Ml1 ľl1):(pOTepMaJibHblMJ1 113Me

neHJ1l!M11. 3arra):(Hee O):( ceBepO -IO)KHOÍ1 ITOJIOCbl HapyllleHl1Í1 BbIC'IynaeT 

K !1OBepxHOCTl1, ero BOCTOqHal! TIOJlOB11Ha norpy)KaeTCl!. B Hl1)KHJ1X 

qaCTl!X Ha OCHOBaHl111 reocj:J11311qeCKl1X 113Mepen11ii HeBO3MO)KHO 3 TOT 

KOMITJieKC OTJIJ,tqJ1Tb OT nopo,11 rrpe):(BYJIKan11qeCKOľO KOMHJieKca. 

Geophysical interpretation of the intrusive complex in the 
Kremnica area 

A pronounced positive gravimetrie anomaly has been identified 
to W and NW from Kremnica town interpreted as indication 
of the so called Kremnica horst. Detailed geophysical investigation 
allowed another explanation for this anomaly. A density boundary 
derived from gravimetrie data corresponds roughly with the sur
face of high resistivity environment located by geoelectrical 
measurements. C onfrontation with surficial mapping and drilling 
results identifies the investigated body • as an intrusive suite of 
diorite porphyrite to diorite composi tion interfering with a horst 
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structure. This intrusive body of irregular pear shape attains 5 to 
6 km size being strongly hydrothermally altered in i ts apical 
portions. The body outcrops to the W from the fault belt of 1st 
vein system of N - S course whereas the eastern block is down
faulted. In deeper levels, the geophysical separation of intrusion 
from older basement is impossible. 

Väčšina rudných ložísk a preja
v,ov mineralizácie v terciérnych vul
kanitoch sa viaže na centrálne vul
kanické zóny a subvulkanické in
truzívne komplexy. Vyhľadávať ich 
a študovať je preto prvoradým cie
ľom systematického metalogenetic
kého výskumu. 

Na možnosť výskytu intruzív
nych hornín v oblasti Kremnice 
ako prvý poukázal F. F i a 1 a 
(1961), ktorý pri silne propylitizo
vaných andezitoch jeho I. skupiny 
e1 upcií pripúšťa aj intruzívne for
my a dokladá autometamorfný cha
r akter propylitizácie. 

M. Boh mer (1966) opisuje in
truzívne horniny typu andezitových 
porfýrov (andezity s holokryštalic
kou základnou hmotou) v severo
južnom pruhu na západnej strane 
I. žilného systému. Z banských diel 
uvádza žily a nepravidelné telesá 
dioritových porfyritov. 

J . F or g á č et al. (1969) v rámci 
interpretácie výsledkov regionál
neho geofyzikálneho výskumu v 
Kremnických vrchoch identifikujú 
výraznú tiažovú eleváciu na Z a 
SZ od Kremnice a interpretujú ju 
ako hrasť podložia, v jednom z mo
delov aj v kombinácii s intruzív
nym telesom menších rozmerov. 
V. Konečný - J . Šefara -

L. Zbor i 1 (1973) nazvali túto ele
váciu kremnickou hrasťou a pokla
dajú ju za vulkanotektoniclxú. 

J. L e x a (in M. B oh m e r 
1976) dokladá, že propylitizovaný 
komplex v okolí Kremnice je cen
trálnou zónou bádenského strato
vulkán u Kremnických vrchov, a 
predpokladá, že ho vo veľkej miere 
tvoria intruzívne horniny. 

M. Boh mer (1976, 1977) pred
kladá výsledky štruktúrnych vrtov 
KŠ-1, KZ-1 a KR-3, ktorými 
overil intruzívne telesá dior itových 
porfýrov a dioritov (až v mocn osti 
1000 m), a dokazuje, že sú súčas

ťou intruzívneho komplexu, ktorý 
vo for me andezitových porfýrov 
vystupuje v podloží I. žilného sys
tému až do povrchovej úrovn e. In
truzívn y komplex štruktúrne k on
troluj e priebeh zlatonosný ch rud
ných žíl a pravdepodobne geneticky 
podmieňuje prejavy p olymetalick ej 
mineralizácie. 

Výsledky meraní 

Gravimetria 

Pri analýze štruktúrnotekton ic
kej stavby v okolí Kremnice sme 
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vychádzali z existujúcich tiažových 
meraní, a to mapy úplných Bou
guer ových anomálií s redukčnou 

hustotou 2,2 kg dm - 3 (J. F o rg á č 
et a l. 1969). Na kvantitatívnu inter
pr etáciu sme zmerali dva tiažové 
profily (A - A' a C - C', obr. 4), 
ktoré sú zhruba smeru V-Z a 
v západnej časti sú doplnené o vý
sledky vertikálneho elektrického 
sondovania (ďalej VES). 

Predpokladom správnej in terpre
tácie tiažových m eraní je poznanie 
hustotných pomerov hornín v sle
dovanom území. Na zostaven ie hus
totného modelu sme použili hodno
ty J. Š e faru et al. (1976) , ktorí 
spracovali celú oblasť stredosloven
ských neovulkanitov. Jednotlivým 
litologicko-petrografickým typom 
vulkanických komplexov priradili 
príslušné hustoty. P re p odložie bu
dované prevažne vápnitými dolo
mitmi je charakteristická h ustota 
pohybujúca sa v rozmedzí 2,75-
2,85 kg dm - 3_ Vulkanity sa hustot
ne prejavujú veľmi pestrým súbo
rom, v ktorom najväčšie hodnoty 
dosahujú pevné andezity (2,50-
2,60 kg dm - 3) a najnižšie hodnoty 
hustoty majú vulkanoklastiká (2,00 
až 2,20 kg dm - 3) . Dioritové por
fyri ty a diority zachytené vrtom 
K R-3 severne od Kremnice majú 
priemernú hustotu 2, 73 kg dm- 3. 

Z prehľadu je zrejmé, že intruzívny 
komplex treba pre jeho hustotné 
vlastnosti začleniť do podložia. 

Pri rozbore tiažového poľa v skú
m anej oblasti vychádzame z ploš
ných máp úplný ch Bouguerových 

anomálií, ktoré sa podľa účelu 

transformujú do rozličných typov 
odvodených m áp . Takto možno r oz
líšiť a odstrániť deformujúce vply
vy rozmanitých morfologických de
presií a elevácií, vymedziť rušivé 
účinky anomáln ych telies vo vul
kanickom komplexe alebo podloží. 

Na interpretáciu r eliéfu podložia 
sme použili úpln é Bouguerove ano
málie zostavené p r e redukčnú h us
totu 2,2 a 2,67 kg dm - 3 a opravené 

o regionálne pole r = 8 y5 (obr. 1) . 
Na každom interpretačnom profi le 
je vynesená a j krivka LiT. Takto 
pripravené profily sme skúmali 
z hľadiska závislosti tiažových ano
málií od reliéfu terénu. G rafic
ko-numerickým výpočtom sme u r
čili priebeh predterciérneho podlo
žia a nehomogénnosti v samotnom 
vulkanickom komplexe. Výsledný 
model sme overili výpočtom pr ia
mej úlohy na počítači (obr. 2). 

Letecká a pozemná 
m agnetometria 

Na r ozlíšenie a odhad mocnosti 
vulkanického komplexu sme použili 
letecké magnetické merania (A. Ša
l a n s ký 1970) vo výške 500 m 
nad reliéfom a 2000 m n. m., po
zemné plošné (J. F o r g á č et al. 
1969) i profilové merania (S. Ď u
r a t ný et al. 1977), ktoré sú spra
cované do máp izolínií a vertikál
nych gradientov. 
Podľa týchto meraní možno vul-



30 

// 
// 

// 
// 

4 ••• •• . . . . 
~ .. ·• .... · 

Mineralia slov. 12, 1980 

poruchové pásma 

1ntruzívny komplex 

o 2 4 6 8 km 

Obr. 1 Mapa reziduálnych tiažových anomálií podľa Griffina, r = 8 y5- km. Vyzna
čený je interpretovaný rozsah intruzívneho komplexu a priebeh hlboko založených 
zlomových pásiem smeru SV-JZ a SZ- JV 
Fig_ 1. Residual gravimetri e anomaly map according to Griffin, r = 8 y5 km. The 
interpreted extent of the intrusive complex is plot ted together with deep-seated fault 
belts of NW-SE and NE- SW direction 
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kanické horniny budujúce Krem
n ické vrchy rozdeliť do troch zá
kladných skupín: 

silno magnetické h orniny s nor
málnym smerom vektora mag
netizácie; 
silno magnetické h orniny s re
verzným smerom vektora mag
neti tizácie; 
veľmi slab o magn etické a prak
ticky nemagnetické horniny. 

Pri interpretácii magnetických 
meraní je nevyhnutn é poznať mag
netické vlastnosti hornín - obje
movú magnetickú susceptibilitu a 
prirodzenú remanentnú magneti
záciu. 

Pri neovulkanických horninách 
magnetické vlastnost i varírujú vo 
veľmi širokom rozpätí, a to nielen 
pri lávových prúdoch a ich pyro
klastikách, ale aj v rámci toho isté
ho petrografického typu. Napr. 
magnetická susceptibilita andezitov 
sa pohybuje v rozpätí 0-72 840 . 
. 10-6 j. SI, prirodzená remanentná 
magnetická polarizácia je 0-2 269 n T 
(S. Ďura t ný et al. 1977). Mag
netizácia hornín závisí od množstva 
a druhu feromagnetických minerá
lov (magnetit, titanomagnetit, he
m atit, pyrotín, príp. iné), od cha
rakteru rozloženia zŕn feromagnetic
kých minerálov, od stupňa sekun
dárnych premien. Na priek veľkej 

variabilnosti magnetických para
metrov možno v rozložení zistených 
hodnôt nájsť isté zákonitosti. Z prie
merných hodnôt vypočítaných pre 

základné typy neovulkanických 
hornín vychodí, že veľkosť r ema
nentnej magnetizácie a objemovej 
magnetickej susceptibility narastá 
s bazicitou. Nízku a extrémne níz
ku hodn otu m agnetických parame
trov v najväčšej miere spôsobili 
hypergénne a hydrotermálne pre
meny. Veľmi slabo magnetické až 
prakticky nemagnetické sú aj tufy, 
tufity, tufitické pieskovce a pod . 

Siln e magnetické h orn iny s n or
málnym smerom vektora magneti
zácie sú západne od Koper nice, 
v oblasti Kunešova a J arabej. 
Vzhľadom na magnetické vlastn osti 
tieto oblasti. budujú najmä p evné 
nepremenené efuzíva a pyr oklas
tiká. 

V okolí normálne magnetizova
ných hornín sú výrazné záporné 
magnetické anomálie vyvolané re
verzne magnetizovanými nepreme
nenými efuzívami a pyroklastika
mi. Od týchto plošne rozsiahlych 
anomálií sa výrazne odlišuje úzky 
pruh reverzne magnetický ch hor
nín priebehu približne SSZ-JJ V, 
ktorý prechádza 200-250 m západ
ne od kóty Jarabá a rozdeľuje nor
málne magnetizované horniny na
chodiace sa v tejto časti. 
Veľmi slabo magnetické a prak

ticky nemagnetické horniny sú 
rozložené najmä v oblasti širšieho 
okolia Pieskovca a východne a juž
ne od nepremeneného komplexu 
Jara bej. Tieto oblasti sú budované 
hydrotermálne premenenými hor
ninami, k toré vychádzajú až na 
povrch alebo sú pod niekoľkome-
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trovou (maximálne prvé desiatky 
metrov) polohou nepremenených 
vulkanických hornín (obr. 6). 

Geoelektrické merania 

Merania, podobne ako pozemné 
magnetické merania, boli vykonané 
na desiatich profiloch V- Z dlhých 
4- 6 km, s krokom 20 m, západne 
od Kremnice a Kremnických Baní 
(obr. 3). Vzdialenosť medzi profilmi 
je 800-1000 m, v miestach zahus
tenia 400-500 m. 

P oužili sme symetrické odporové 
profilovanie (SOP) s dvoma rozo
stupmi (A 200 M 40 N 200, A 40 
M 40 N 40 B), vertikálne elektrické 
sondovanie (VES) s maximálnym 
roztiahnutím elektród AB = 4000 m 
a metódu vyvolanej polarizácie 
s rozostupom A 80 M 80 N 80 B. 

Na základe analógie s výsledkami 
,odp orových meraní v oblastiach 
s podobnou geologickou stavbou 
možno jednotlivým odporovým in
tervalom priradiť nasledujúce geo
logické prostredia: 

merný odpor do 25 ohmm je 
charakteristický pre tufity, tufy, 
bentonity, tufitické ílovce a veľ
mi silne premenené a argiliti
zované andezity ; 
merný odpor 25-80 ohmm má
vajú hydrotermálne premenené 
efuzíva, vulkanoklastiká rozlič

nej zrnitosti (tufy, aglomeráty, 
epiklastické vulkanické pieskov
ce a drobnoúlomkovité brekcie) 
a komplexy vulkanit.ov s preva-

hou jemnozrnných klas tík nad 
efuzívami; 
merný odpor 80 - 200 ohmm je 
charakteristický pre póroví té 
efuzíva, hrubé epiklastické vul
kanické brekcie, komplexy s pre
vahou efuzív nad klastikami a 
niektoré horniny podložia; 
merný odpor nad 200 ohmm je 
typický pre pevné efuzívne hor
niny, najmä mladšie (andezity, 
ryolity, bazalty), silicifikované 
horniny, výnimočne pre hrubo
úlomkovité vulkanické brekcie. 
Takýto merný odpor mávajú aj 
horniny predvulkanického pod
ložia (vápenec, dolomit) a hor
niny intruzívnych komplexov. 

Z nameraných hodnôt zdanlivého 
merného odporu sme zostrojili 
mapy izolínií a z interpretovaných 
kriviek VES sme zostrojili mapy 
merných odporov pre hlbku 300 m 
pod povrchom, nulovú nadmorskú 
výšku a mapu reliéfu vysokoodpo
rového prostredia (obr. 3). Z profi
lových kriviek SOP, VP, VES a 
magnetometrie sme zostrojili geo
fyzikálne rezy. 

Diskusia 

Ako vyplýva zo štruktúrnej sché
my stredoslovenských neovulkani
t-ov (V. Konečný - J. Šefa
r a - L. Z b o ŕ i 1 1973), reliéf 
podložia vulkanitov v širšom okolí 
K remnice je výrazne rozčlenený. 

Na Z v okolí Handlovej a východne 
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v okolí Kordík a Králik podložie 
vystupuje na povrch. Výrazné zlo
mové pásmo smeru S - J a SSV
J JZ s a pli túdou vertikálneho po-
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Obr. 3. Mapa izohýps reliéfu vysokoodporového prostredia 
Fig, 3. Isohyps map of the high resistivity environmen t relief. 
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Žiarskou kotlinou, ktorá je pokles
n utá ešte viac. V rámci grabenu sa 
n a Z a SZ od Kremnice individuali
zuje morfologický chrbát, tzv. 
k r emnická hrasť (V. K o n e č n ý -
J . še far a - L. Zbor i 1 1973). 
Z geologického mapovania v Krem
n ických vrchoch (J. Lex a 1973, 
1975) vychodí, že hlavné zlomové 
systémy rozčleňujúce dnešný r e
liéf podložia porusuJu bádenské 
členy vulkanického komplexu, spod
nosarmatské členy predstavujú vý
plň grabenu a sarmatské členy 

vulkanického komplexu prekrývajú 
už sčasti zarovnaný reliéf a zlomy 
ich už neporušili. Vznik kremnic
k ého grabenu teda kladieme do ob
dobia mladšieho bádenu až naj
staršieho sarmatu. 

Prejav elevačnej štruktúry krem
nickej hraste sa v ytráca v mapách 
regionálneho poľa s polomerom 
vystredenia nad 1,5 km. Výrazným 
f enoménom je tu kríženie ostrých 
gradientov smeru SV-JZ a SZ- JV, 
k toré možno sledovať aj na mape 
úplných Bouguerových an omálií na 
pomerne veľkú vzdialenosť (obr. 1). 
Gradient smeru SV- JZ pokračuje 
až do Podunajskej nížiny, kde sa 
jeho prejav stráca pod zväčšenou 

mocnosťou neogénu. Jeho priebeh 
je deformovaný radom porucho
v ých pásiem smeru SZ-J V a S-J. 
Gradient smeru SZ-JV pokračuje 
cez oblasť Zvolenskej kotliny a ju
h ozápadný okraj Lučensko-rimav

skej kotliny až na územie Maďar
ska . Na toto rozhranie sa viaže in
truzívny komplex J avoria a vulka-

n ické centrum Lysec. 
Z analýzy vyplýva, že tiažový 

účinok kremn ickej hraste je plyt
kého pôvodu a do značnej miery je 
prejavom int ruzívneho komplexu, 
príp. v kombinácii s hrasťou podlo
žia. Priestorovo sa intruzívny kom
plex viaže n a kríženie uvedených 
zlomových pásiem smeru SV-JZ 
a SZ- JV. 

Povrch intruzívneho komplexu sa 
definuje na základe korelácie in
t erpretovaného hustotného rozhra
nia s výsledkami VES a vrtov. Roz
hranie získané interpretáciou t iažo
vých m eraní na profiloch A - A' a 
C - C' sa v oblasti kremnickej 
hraste zhoduj e s priebehom povrchu 
intruzívneho komplexu zisteným v o 
v rtoch KR-3, KŠ-1, KZ-1. Je teda 
zrejmé, že sa tento intruzívny kom
plex s hustotou 2, 7 3 kg dm - 3 svo
jím účinkom zúčastúuje na kladnej 
t iažovej anomálii. Na spresnenie 
p oz1c1e intruzívneho komplexu 
v pripovrchových častiach západne 
od I. žilného systému sme použili 
aj výsledky VES, v ktorých uvede
nému komplexu zodpovedá merný 
odpor nad 200 ohmm. 

Plošné rozšírenie intruzívneho 
k omplexu (obr. 4, 5) je určené n a 
základe mapy úplných Bouguero
vých anomálií a odvodených máp , 
interpretovan ých tiažových profi
lov, máp izolínií ..1. T pri výške letu 
500 m nad t erénom a 2000 m a mapy 
r eliéfu vysokoodporového prostre
dia (obr. 3) . 

V mapách Bouguerových anomá
lií a interpretovaných mapách sa· 
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intruzívny komplex prejavuje klad

nou tiažovou anomáliou hruškovi

tého tvaru. S ňou sa pomerne dobre 

zhoduje rozsah propylitizovanej 

zóny interpretovaný z leteckých a 

......-----. 

[+ 

A -

...__ tlľon1ce 1ntruz1vneho komplexu 

+ zvYšene mocnosti 1ntruzívneho komplexu 

pozemných 
(obr. 6) na 
ného poľa 

do 50 nT. 

magnetických meraní 

základe rozsahu pokoj 
nevýrazných anomálií 

I ,JOintruzivná tektonická zóna 

___s: l{nia tiažového profilu 

Obr. 4. Rozsah a forma intruzívn eho komplexu v oblasti Kremnice 
Fig. 4. Extent and shape of the intrusive complex in the Kremnica area 

Zo západnej časti tiažovej elevá

cie sa na základe výsledkov VES 

zostavila 'mapa reliéfu vysokoodpo

rového prostredia (obr. 3). Vzhľa

dom na koreláciu s povrchovým 

mapovaním a s výsledkom vrtov 

vysokoodporový horizont priraďu

jeme intruzívnemu komplexu (zá

padne od I. žilného systému v zho

de s výsledkami VES intruzívny 

komplex vystupuje až na povrch 

porovnaj obr. 2, 5), 

Pre vysokú hodnotu hornín in

truzívneho komplexu (2,7-2,8 kg 

dm - 3) nemožno v súčasnosti v ob

lasti intruzívneho komplexu riešiť 

problém r eliéfu podložia. Preto sme 

aj v geologicko-geofyzikálnom r eze 

(obr. 2) zaviedli vysvetlivku ner oz

líšeného podložia (mezozoikum s in

truzívnym komplexom). Tento fakt 

však nemá ..:vplyv na zistenie h us

totných nehomogenít v hlbšom 

podloží, k toré definuje zlomové 
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systémy smeru SZ- JV a SV-JZ. 
Výsledky magnetomerie, SOP a 

VES umožňujú v oblasti západne 
od Kremnice a Kremnických Baní 

" 

t 

--- -------

~ ~~ j 

''- " /~~ 
~ g'{~ "- ' 

"-.: S;" ~ ' , 

rlu~to tné rozhron,o podľa grov, me\rie 

'iozh ron,a podľa geoelekl n ky 

Rozhron ,o podťo magnetometrit 

Spo1n,co vý razných. mogne-1,tkých 
,nverrných on om á\n 

_,.~io Mezozoické podložie 

~ 
,,,, ':i(j:) Nerozlíšené podlahe 

_, -,.,.,., (mezozoikum+d)orH l 

//f 

vyčleniť tri odporové prostredia 
(obr. 2). 

1. Prostredie hornín s merným 
odporom 150-300 ohmm, vystupu-

1 
-700 -600 -500 - 1,(lJ -3XI - 200 - 100 700 

lntruzívny komplex 

Abso!\itne v)'Sky v m 

~ 1 11 
· 200 - ,00 O 300 500 

Obr. 5. štruktúrna sch éma predterciérneh o podložia a intruzívneho komplex u v okolí 
Krem n ice 
Fig. 5 Str uctural schem e o[ lhe p re-Neogene basem ent a n d of the intrusive complex 
near Kremnica 

júce západne od Kopernického po
toka a v oblasti kóty Jarabá v moc
nosti 50-400 m. Príslušné horniny 
sú silne magnetické. Z korelácie 
s geologickou mapou vychodí, že 
toto odporové prostredie reprezen
tu je efuzívny komplex amfibolic
ko-pyroxenických andezitov. 

2. Prostredie takmer nemagn e
tických hornín s mer ným odporom 
15- 40 ohmm vystupuje na povrch 
v oblasti m edzi Kremnickými Ba
ňami a Kunešovom. Smerom na Z 
sa toto prost redie ponára pod efu
zívny komplex amfibolicko-pyroxe-_ 
nických andezitov (prostredie 1): 
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IV t---- -, geofyzikálny profil 

~ \ proPylitizovanó zóna 

Obr. 6. Mapa izolínií L1T (nT) z lE:teckých magnetických meraní pri v ýške letu 500 m 
nad terénom. Rozsah hydrotermálne premenených hornín sa indikuje pokojným po
ľom nevýrazných anomálií 
Fig. 6. 1\/Iap of L1T (values in nT) isolines obtained from airborne measurements 
(500 m flight altitude). The hydrotermally altered area indicated by quiet magnetic 
field contains only slight anomalies 
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Jeho mocnosť sa zistila len v blíz
kosti Kremnice, Kremnických Baní 
a Kunešova, kde dosahuje 200 až 
300 m. V ostatných častiach územia 
VES spodné rozhranie nedosiahlo. 
V oblasti povrchových východov sú 
horniny tohto prostredia reprezen
tované propylitizovanými pyroxe
nickými andezitmi, často pyritizo
vanými, a ako overili vrty LX-10 
a LX-11 medzi Kremnickými Baňa
mi a Kunešovom, aj silne argiliti
zovanými až do híbky 200-300 m, 
čo zodpovedá fyzikálnym vlastnos
tiam. Postupné zvyšovanie merného 
odp oru západným smerom pravde
podobne zodpovedá znižovaniu in
tenzity uvedených premien. 

3. Oblasť južne od spojnice Mazu
chov vrch-Kremnické Bane v dÍž
ke minimálne 3 km (južnejšie sa 
doteraz nemeralo) budujú slabo 
magnetické horniny s merným od
porom 200-400 ohmm. Meraním 
VES podložie určiť n emožno . Po
kračovanie prostredia sa dá sledo
vať len v smere na Tentrichov vrch 
v hÍbke 400 m, ďalej smerom n a 
K unešov v hÍbke 500 m a od Ku
n ešova severným smerom približne 
1-2 km, kde teleso opäť vytvára 
eleváciu s vrcholom 250 m pod po
v rchom (obr. 3). 

Z geologického mapovania okolia 
Kremnice a Kremnických Baní 
(M. Bi:ihmer 1976), ako aj zo 
štruktúrnej analýzy kremnického 
ložiska (M. B i:i hm e r 1976, 1977) 
vyplýva, že uvedené prostredie 
v oblasti povrchových východov 
reprezentuje súčasť intruzívneho 

komplexu, ktorý bol v poklesnutej 
úrovni zistený aj vo vrtoch KR-3 
a KŠ-1 (M. B i:i hm e r 1977). Preto 
povrch tohto prostredia (obr. 3) sto
tožňujeme s povrchom intruzívne
ho komplexu. Takto definovaný 
povrch korešponduje s hustotným 
rozhraním interpretovaným na zá
klade gravimet rie (pozri vyššie). 

Záver 

Vzájomná konfrontácia kvantita
tívnej interpr etácie tiažových me
raní, výsledkov vertikál.neho elek
trického sondova nia a výsledkov 
štruktúrnych vrtov a geologického 
mapovania ind ikuje, že kladnú tia
žovú anomáliu v oblasti Kremnice 
spôsobuje prítomnosť intruzívneho 
komplexu dioritových porfýrov a 
dioritov, príp. v kombinácii s hras
ťou podložia. Intruzívny komplex, 
predstavujúci centrálnu zónu bá
denského stratovulkánu Kremnic
kých vrchov, je situovaný na kríže
ní hlboko založených zlomových 
pásiem smeru SV-JZ a SZ- JV. 
Forma a rozsah intruzívneho kom
plexu definovaná na základe gravi
metrie (obr. 4, 5) sa zhruba zhoduje 
s formou definovanou na základe 
výsledkov v ertikálneho elektrické
ho sondovania, kde sa intruzívny 
komplex prejavuje ako vysokood
p,orové prostredie (obr. 3). V stred
n ej časti je intruzívny komplex 
porušený zlom ovým pásmom I. žil
ného systému , podľa ktorého je 
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jeho východné krídlo poklesnuté 
o niekoľko sto metrov. Na jeho zá
padnej strane dosahuje intruzívny 
komplex povrchovú úroveň. Analý
za leteckých a pozemných magne
tických meraní (obr. 6) indikuje, že 
v apikálnej časti intruzívny kom
plex sprevádzajú intruzívne pre-

rn.eny (propy li tizácia, argili t izácia, 
pyritizácia). V hlbšej úrovni intru
zívny komplex od hornín predvul
kanickéh o podložia geofyzikálne 
rozlíšiť n emožno. 

Recenzov al M. Bähmer 
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Geophys ical interpretat ion of the intrusive complex in the 
Kremnica area 

ADRIÁN PANÁČEK, LUBOMIL POSPÍSIL, J AROSLAV LEXA 

S '.ructural scheme of the Middle Slo 
vakian neovol.canic a rea (V. K o n e č n ý 

el al. 1973) revealed strong dissection oľ 

the basement in wider surroundings of 
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Kremnica town . A pronounced morpho
logical elevation, the Kremnica horst, 
individualizes here within a larger gra
ben structure to the W and NW from 
Kremnica. 

The elevational structure of the 
Kremnica horst appears in regional 
maps of the gravity field centred to over 
1.5 km radius. As a pronounced pheno
m enon, sharp gradi ents of NE-SW and 
NW- SE direction intersect in the regio
nal map. Such directions are fo llowable 
even in total Bouguer's anomaly maps 
to great distances (Fig. 1). The gradient 
of NE-SW direction continues as far as 
the Danube lowland smoothed here by 
considerable thickness of the N eogene. 
Its course is defor med by a set of fault 
belts having NW-SE and N-S orien
tation. The NW-SE gradient continues 
across the Zvolen basin into Hungarian 
territory. An intrusive suite of the Ja
vorie Mts. as well as the Lysec volcanic 
eruption centre are related to this sharp 
gradient . 

It follows from these maps that the 
gravimetrie effect of the Kremnica horst 
is of shallow nature repr esenting to a 
great extent the influence of a complex 
intrusive body or its combination with 
the horst structure of the basement. The 
body emplaced at the site of intersection 
of both gradient (and fault) belts. 

The external shape of this intrusion 
may be explained from the correlation 
of interpreted density b oundary with 
results of vertical electric sounding and 
drilling data. The boundary obtained 
fro m gravity measurement data along 
profiles A - A' and C - C' covers the 
ascertained intrusion surface located in 
drillholes KR-3, Kš-1 and KZ-1. It is 
therefore obvious that the intrusion with 
a rough density of 2,73 kgdm- 3 contri
butes to the positive gravimetrie ano
maly. Results of vertical electrical 
sounding were used to accurate the 
posi tion of the intrusion westernly from 
the 1st vein system. A specific r es istivity 
value of 200 ohmm corresponds h ere 
with the intrusive complex . 

The areal shape of the intrusion 
(Fig. 5) has been determined using the 
total Bouguer's anomaly map and deri-

ved maps, interpreted gravimetrie pro
files, maps of Ll.T isolines (for 500 m 
ilight altitude) as well as the relief map 
of the high resistivity environment. Both 
in the Bouguer's anomaly and derived 
maps, the intrusive complex appears as 
positive gravimetrie anomaly of p ear 
shape. A quiet magnetic field of low 
anomalies (up to 50 nT), interpreted as 
the extent of propylitized area from 
airborne and field magnetometric maps, 
corresponds relatively well with thi s 
anomaly. In the western part of the ele
vation, from results of verical electri c 
sounding a map of high resistivity en
vironment has been plotted (Fig. 3). 

According to geological mapping and 
results of drilling, we explain this high 
specific resistivity environment by the 
presence of the intrusive complex. Wes
ternly fro m the 1st vein system, the body 
outcrops according to vertical electri c 
sounding data (comp. Fig. 2 and 5). 

lt is impossible until to solve the 
basement relief below the intrusion, 
mainly due to high density oť its parti
cipating rocks (2.7-2.8 kgdm-- 3). H ence 
in the inter pretative profile only a n 
undifferen tia ted basemen t (Mesozoic 
rocks with the intrusive complex) has 
been introduced. This circumstance does 
not influence the distinction of density 
inhomogenities in deeper levels gove rned 
by NW- SE and SE- NW stretching 
fault systems. Magnetometric results, 
that of r esistivity profiling and vertica l 
electrical sounding data allow to dis
tinguish three en vironmen ts of different 
specific resistivity in the area (Fig. 2). 

1) A rock un it environment with spe
cific resistivity of 150-300 ohmm to the 
W from Kopernický brook and Jarabá 
hill attains 50-400 m thiclmess. Rocks 
composing the unit are strongly magne
tic. According to a correlation with sur
face geology, this environment repre
sents an effusive suite of h ornblende-py
roxene andesite composition. 

2) An environment of almost non 
magne tic rocks having specific resistivity 
of 15-40 ohmm between Kremnické 
Bane and Kunešovo villages. In w est
ward direction , the rock unit merges 
beneath lhe effusive sui te of the 1st 
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environment. Thicknesses were estimated 
only around Kremnica, Kremnické Bane 
and Kunešovo attaining here 200-300 m . 
In remaining area the vertical electrical 
sounding data did not allow to interpret 
the floor. Surficial outcrops of the en
vironment correspond to a propylitized 
pyroxene andesite and according to 
drill-hole data (LX-10 and LX-11) bet
ween Kremnické Bane and Kunešovo 
also to strongly argillitized andesite 
down to 200-300 m depth. These data 
a r e well reflected by physical properties 
as well. A gradual increase of the spe
cific res isti vi ty to the W may be probably 
explained by g radual decrease of altera
tion intersity. 

3) The environment consisting of slight
ly magnetic rocks with a specific 
resistivity of 200-400 ohmm is followable 
at least 3 km southwards from the Ma
zuchov hill and Kremnické Bane connec
tion. The depth of the floor may be not 
assumed here from vertical electric 

sounding data. A continuation of this 
environment may be supposed towards 
the Tentrichov vrch hill in a 400 m 
depth and farther to Kunešov in 500 m 
depth merging northernly from Kunešov 
into 1-2 km depth where the body 
creates another elevation with a summit 
250 m below the surface (Fig. 3). 

According to the geological map of 
the Kremnica and Kremnické Bane area 
(J. Lex a in M. B óh mer 1976) or 
even a ccording to structural data of the 
Kremnica deposit (M. B óh mer 1976, 
1977), the environment in its surficial 
outcrops corresponds with the intrusion 
ascertained in downthrown level in 
drill-holes KR-3 and KŠ-1 as well 
(M. B óh mer 1977). Hence we identify 
the top of the environment with the 
top of the intrusive complex. 

Preložil I. Varga 

RECENZIA 

V. V. Na ume n k o, A-F. G on čaru k, .Ju. M. Kop ť uch ; Rudo-kontrolirujuščije 
faktory zoloto-polimetaličesldch i rtutnych mestoroždenij Sovetslcich Karpat. Kijev, 
Naukova Dumka 1978. 151 s ., 7 obr., 12 tab. 

Monografia je výsledkom výskumu pracovníkov oddelenia vulkanogénnych ložísk 
Inštitútu geochémie a geofyziky AV USSR. Kniha má päť častí. 

1. Hlavné črty geologickej stavby a metalogenézy Karpát a panónskeho masívu. 
Logickým začiatkom práce je vymedzenie hlavných štruktúrnych prvkov Karpát: 
panónskeho centrálneho masívu konsolidovaného v kaledónskei a hercýnskej etape, 
ktorý v neogéne prešiel procesom tektonicko-magmatickej aktivizácie. Rigidný blok 
masívu je obklopený hrasťovo-grabenovým pásmom a pásmom neogénnych vulka
nitov Zmenšenú mocnosť kôry pod panónskym masívom spôsobilo stenčenie bazal
tovej vrstvy pri zachovaní mocnosti granitovej vrstvy. Neogénny vulkanizmus tvoria 
magmy palingénneho pôvodu (ryolity, ignimbrity) a podkôrové andezito-bazalty. 
Autori konštatujú migráciu vulkanizmu od stredu panónskeho masívu smerom k pe
r iférii Karpát. V súvislosti s tým vymedzujú vnútorné (tortónsko-sarmatské, čias

točne panónske) a vonkajšie (panónsko-pleistocénne) vulkanické pásmo. Vnútorné 
pásmo je prvým a vonkajšie druhým štádiom aktivizácie. Vnútorné (stredosloven
sko-apusenské) pásmo má zlato-polymetalické zrudnenie a pre vonkajšie prešov
sko-hargitské pásmo je charakteristické ortuťové, arzénové a antimónové zrudnenie. 
V kapitole sú cenné obrázky tektonickej schémy Karpát, ako a.i detaily zo Zakar
patska znázorňujúce povrchové a hlbinné štruktúry. Z nášho pohľadu je sporné za
radenie ortuťových ložísk a výskytov Spišsko-gemerského rudohoria do vonkajšej 
metalogenetickej zóny neogénnej mineralizácie. Aj keď neogénna mobilizácia a mož
no aj prínos ortuti sú tu skoro isté, jej časť sa do vrchnej kôry dostala v mezozoiku, 
možno aj v paleozoiku. Zaujímavú myšlienku o vnútornej a vonkajšej metalogene
tickej zóne nebude pravdepodobne možno podoprieť jednoznačnou hranicou, veď sú 

Pokračovanie na str. 74 
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Využitie kvantitatívnych metód pri inžinier
skogeologickom hodnotení prostredia 

Katedra inžinierskej geológie P FUK, Zadunajská 15, 811 00 Bratislava. 

(1 obr. a 3 tab. v texte) 
Doručené 7. 4. 1979 
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Utilization of quantitative methods in the engineering geologieal 
evaluation of the environment 

On the example of a natural envi ronment model attaining 
subrayon size, a new methodological procedure is presented with 
the aim to evaluate in quantitative manner the optimum uti lization 
of the environment. The designed procedure y ields objectivized 
data on the appreciated environmen t. A modified methodological 
design appears as the most suitable in natural conditions of Slo
vakia being applicable to purposes of professional practice, too . 

Narastajúca tendencia po exakt
nosti a stále nárnčne_jšie požiadavky 
používateľov na výsledky regionál
neho výskumu pri hodnotení pro
stredia dávajú inžinierske j geológii 
nové a časovo naliehavé úlohy. 
Splniť ich bude schopná len za 
predpokladu, že zužitkuje nové ve
decké a metodické postupy, ktoré 
doteraz využíva iba v obmedzenom 

rozsahu. Ide najmä o kvantitatívne 
metódy hodnotenia . 
Súčasný stav využívania kvan

titatívnych m etód pri inžiniersko
geologickom hodnotení prostredia 
možno charakterizovať ako etapu 
,,hľadania" optimálnych a objektív
nych pracovných postupov. Treba 
si uvedomiť, že v praxi veľmi ťažko 
rozlíšiť subjektívne a objektívne 
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rozhodovanie. Je to najmä preto, že 
„subjektívne rozhodovanie je často 
ovplyvnené objektívnymi poznat
kami a do objektívnych metód zasa 
prenikajú subjektívne prvky" (J. 
I{ íh a 1977). Tento poznatok po
tvrdzujú aj dostupné metodické ná
vrhy kvantitatívneho hodnotenia 
prostredia využívané v geológii, 
resp. inžinierskej geológii známe 
z literatúry. 

Východiskom štúdia našej prob
lematiky boli práce A. K. T u r
n e ra (1976), J. G y . Fa bo s a -
S. J. Caswellovej (1976), S. E. 
Ha s a na - T. R. W est a (1978), 
najmä M. Matu 1 u (1978), ktorý 
podal jeden z komplexných návr
hov na kvantitatívne hodnotenie 
regionálnych geosystémov. Možno 
ho využiť: 

a) pri hodnotení optimálneho spô
sobu využitia rozličných územných 
celkov istej oblasti (rajónov, pod
rajónov, okrskov); 

b) pri výbere optimálneho miesta 
(okrsku) na istý spôsob využívania 
územia (napr. na výstavbu priemy
selného komplexu a i.); 

c) pri rozhodovaní o optimálnom 
spôs,obe využitia alebo type výstav
by v istom mieste. 

Napriek podobnosti metodických 
postupov uvedených v literatúre 
bolo nevyhnutné podrobiť ich kri
tickej analýze. Tak sme získali 
predstavu o kladoch a záporoch in
dividuálnych prístupov, o objektív
nosti získaných hodnôt i o možnos
tiach využiť ich pri regionálnom 
inžinierskogeologickom výskume v 

našich podmienkach. 

Aplikácia metodického postupu 
hodnotenia prostredia 

Ťažisko práce spočíva v praktickej 
aplikácii na modelovom území. Na 
to nám ako jednoduchý príklad po
slúžil inžinierskogeologický model 
prírodného krajinného prostredia 
na úrovni podrajónu (symbol kll1) . 

Jeho stručná charakteristika j e 
v tab. 1. 

Metodický postup kvantitatív
neho hodnotenia regionálnych inži
nierskogeologických systémov mož
no zhrnúť do piatich čiastkových 

operácií: 
1. Sta novenie účelových varian

tov (alternatív) riešenia. Východis
kom je kritický rozbor všetkých 
dostupných údajov a infor mácií 
o hodnotenom prostredí. Mechaniz
mus rozhodovacieho procesu spočí
va v ich správnom výbere a v zá
jomnom porovnaní. Na určenie op
timálneho využívania modelového 
územia sme stanovili päť r ozd iel
nych variantov. Sú to: 
a) nenáročná bytová a účelová vý 

stavba s hibkou zakladania do 
2 m, 

b) priemyslová, nárocna bytová 
a účelová výstavba s hibkou za
kladania od 2-3,5 m, 

c) povrchové vedenie komunikač

ných trás, 
d) ťažba stavebných materiálov, 
e) poľnohospodárske využívanie. 

2. Výber (druh a počet) a hodno
tenie rozhodujúcich faktorov g~olo-
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Bodové hodnotenie stanovených faktorov modelového podrajónu (k1I1) z hľadiska 
činností prichádzajúcich v ňom do úvahy 

Evaluation of rel evant factors of model subzone (kll1) with regard to the purpose 
of the selected land-use alternatives 

Tab. 1 

Faktory 

Stručná charakteristika 
hodnoteného podrajónu 1 ;y~~~~1y I I I II I III I IV I V 1 

'----'-----'---- ---'---~-~-------------
1. únosnosť 

a stlačiteľnosť 
hornín 

2. Ťažiteľnosť 
3. Namŕzavosť 

4. Výskyt 
nerastn ých 
zdrojov 

5. úroveň 
hladiny 
podzemnej 
vody 

6. Agresivita 
7. Sklo ni tos ť 

8. Členitosť 
9. Seizmici ta 

10. Svahové 
pohyby 

11 . Erózia 
12. úrodné pôdy 

a lesy , 
r ezervácie; 
rekreačné 
plochy 

5 

9 

5 
1 

9 

9 

5 

9 
9 

1 

9 

1 

5 

9 

9 

1 

5 

9 

5 
9 

9 
1 

9 

1 

------ -----

5 

9 

1 

1 

9 

9 

5 

9 
9 

1 

9 

1 

gického prostredia. Rozhodujúce 
faktory sa vyberajú so zreteľom na 
účelové zameranie vybraných v a
r iantov hodnotenia. Faktorom (kri
tériám) sa prisudzujú bezrozmerné 
normalizované hodnoty podľa vo
pred dohodnutej bodovacej stupni
ce. Výsledkom operácie je tabuľka 
bodového ohodnotenia vybraných 
faktorov riešenia. Na r ealizáciu va
riantov hodnotenia sme určili 12 
rozhodujúcich faktorov. Faktory ne
geologického charakteru (úrodné 
pôdy a lesy; rezervácie a rekreačné 

9 

9 

5 

5 

9 
1 

1 

9 

1 

9 

9 

Hli ni to-piesčité sedimenty 
s mocnosťou 2 m ležiace na 1 

súdržných ílovito-prachovi
tých sedimentoch tuhej kon
zistencie. Hladina podzem
n ej vody je v hlbke 2-5 m, 
voda je neagresívna. 
Povrch územia je málo roz
člen ený so sklonom 10-15°. 
Seizmicita územia je 5° MCS. 
V územnom celku je nie
koľko plytkých plošných zo
sunov, procesy erózie sú 
menšieho rozsahu. 
Je tu aj ložisko tehliarskej 
hliny a kvalitná pôda. 

plochy) sme hodnotili súborne ako 
jeden faktor rovnocenný s ostat
nými. Hodnotili sme iba podstatn é 
faktory, vplývajúce v rozhodujú
cej miere na realizáciu uvažova
ných variantov. 

Faktory sme ohodnotili podľa 

t ej to stupnice : vhodný 9, podmie
nečne vhodný 5, nevhodný 1. 
Vzťah medzi faktormi geologic

kého prostred ia a variantmi využi
tia územia je zreteľný z tab. 1. 

3. Stanovenie poradia dôleži
tosti (váženie) faktorov. Môže sa 
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robiť tzv. binárnym rozhodovacím 
postupom. Používa sa pri zisťovaní 
poradia javov a procesov, ktoré ne
možno vyjadriť istou merateľnou 

hodnotou, pri ktorých sa dá po
súdiť ich relatívny význam (napr. 
vhodný, podmienečne vhodný, ne
vhodný). Princíp stanovovania po
radia dôležitosti (váženia) spočíva 

vo vzájomnom porovnaní relatív
neho významu každého faktora 
z uvažovanej množiny faktorov so 
všetkými ostatnými faktormi tejto 
množiny. Tento spôsob hodnotenia 
sa volí preto, lebo párovým porov
návaním stanovených faktorov (kri
térií) sa spravidla môže určiť väčšia 
dôležitosť jedného z dvojice hodno
tených faktorov. 

Postup je veľmi jednoduchý, spo
číva v zhotovení tzv. trojuholníka 
párov (obr. 1), v ktorom horné čísla 
z dvojice čísel tvoria poradové číslo 
porovnávaného faktora, dolné čísla 

poradové čísla ostatných faktorov. 
Postupne sa posudzuje a hodnotí 
relatívny význam jednotlivých fak
torov v každej dvojici. Poradové 
číslo dôležitejšieho faktora (kri té
r ia) sa označí (napr. zakrúžkova
ním) . Pri každom poradovom čísle 

sa označí získaný počet predností 
(,,výher") a zostaví sa tabuľka po
radia dôležitosti. Ak sa pri hodno
tení použije viac faktorov, tvorí 
váhu (poradie dôležitosti) počet zís
kaných predností. Pri menšom poč
te faktorov stačí použiť ich obrá
tené poradie. Tento postup treba 
opakovať pri každej zvolenej alter
natíve riešenia osobitne. V tab. 2 

sú výsledky binárneho hodnotenia 
stan:wených faktorov modelového 
územia pre jednotlivé varianty vy
užitia ú zemia. 

(!) (!) CD CD CD CD CD CD CD CD CD 
2 3 4 5 6 7 s· g 10 11 12 

® ® & ~ G) & ~ fp ® ® 
3 4 11 12 

@ & 3 & & 3 

~ ® @ 
4 ® ® 11 12 

® ® ~ ~ 4 4 4 @ 
® (9 o 12 

® ~ ® ® ® ® ® 
6 8 9 10 11 12 

® 6 6 6 ® ® 
® ® @ 11 12 

(J) ® 7 ?1 ® 
8 g @ 12 

® 8 
~ l ~2 9 IU) 

9 ® ® 
@ 11 12 

@ IU) 
11 12 

o 
1 2 

Obť. 1. Ukážka stanovenia porad ia dô
ležitosti na základe binárneho rozhodo
vacieho postupu pomocou trojuh olníka 
párov p r i I. uvažovanom variante využi
tia modelového územia 
F ig_ 1. An example of determining the 
ranks made by binary decision technique 
using Fuller's triangle for the I. land-use 
alternatíve 

4. Výslednú vhodnosť a návrh 
optimálneho variantu využitia je 
najvhodnejšie stanoviť podľa roz
hodovacej tabuľky (tab. 3), v k tore j 
sa uvádzajú bezrozmerné nor mali
zované hodnoty faktorov (podľa 

bodu 2) a poradie ich dôležitosti 
(podľa bodu 3) . Ich súčin udáva 
zváženú hodnotu - skóre. Súčet 

hodnôt v rámci každého var iantu 
vyjadruje celkovú hodnotu daného 
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variantu. Variant s naj vyšším bo
dovým ohodnotením je hľadanym 
optimálnym variantom. 

Z jednoduchého modelového rie
šenia možno usúdiť, že z hľadiska 

využívania podrajónu k ll1 je opti
málny variant I, t. j. prostredie sa 
najracionálnejšie využíva vtedy, 
keď sa v ňom r ealizuj e nenáročná 
bytová a účelová výstavba s hlbkou 
zakladania do 2 m . 

5. Vykreslenie účelovej mapy. 
Metodický postup treba nevyhnut
ne realizovať v celom rozsahu hod
noteného územ ia, t . j. pri každom 
rovnorodom ú zemnom celku samo
sta tne. Získaný rozsah hodnôt mož
no rozdeliť do troch, r esp. piatich 
účelových kategórií vhodnosti, kto
ré tvoria základ na vyčlenenie no
vých kvantitatívne zhodnotených 
ú zemných jednotiek. 

Spracovanie v ý sledkov binárneho hodnotenia rozhodujúcich f aktorov 
pri jednotlivých variantoch využitia územia 

The results of binary decision technique far relevant factors of the sel ected 
land-use alternatives 

]P?cadové 1 Počet prvenstiev 
c1slo 
faktorov 

I II III IV v I 

1 11 10 11 - - 1 
2 4 4 6 3 - 8 
3 3 3 5 5 o 9 

4 1 2 1 2 3 11 

5 9 9 9 - - 3 
6 5 5 2 - - 7 

7 8 7 10 - -
1 

4 

8 7 6 7 - - 5 
9 6 11 3 4 1 6 

10 10 8 8 1 2 2 
11 2 1 4 o 4 10 
12 o o o - - 12 

Metodický postup 

Z doterajších regionáln ych po
znatkov vychodí, že priestorové a 
p roporcionálne rozloženie faktorov 
prírodného prostredia je zložité a 
s riešeným modelom ťažko por ov
na teľné . Očakávame preto, že pri 

Tab. 2 

Poradie Váha 
(obrátené poradie) 

II III IV v I II III IV v 
2 1 - - 12 11 12 - -
8 6 3 - 5 5 7 4 -
9 7 1 5 4 4 6 6 1 

10 11 4 2 2 3 2 3 4 

3 2 - - 10 10 10 - -
7 9 - - 6 6 3 - -

5 2 - -- 9 8 Jl - -

6 5 - - 8 7 8 - -
1 9 2 4 7 12 4 5 2 
4 4 5 3 11 9 9 2 ,, 

,) 

11 8 6 1 3 2 5 1 5 

12 12 - - 1 1 1 - -

hodnotení rozsiahlejších inžinier 
skogeologických systémov sa ne
vyhnutne objavia nové prvky, kto
ré sa budú musieť brať do ohľadu 
v každej rozh odovacej analýze o vy
u žívaní prostredia. 

Napriek jednoduchosti použitého 
metodického postupu sme sa pri 
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Výsledná rozhodovacia tabuľka hodnoten ia pod rajónu kll 1 

Evaluation of the k1I1 subzone in the f i nal decision table 

12 

10 

60 
45 

20 

55 
45 

36 

12 60 

7 63 
6 6 
2 2 

10 90 

3 27 

11 55 

36 
54 
15 

Tab. 3 

1 

36 
90 
54 
45 

72 

63 

11 

5 
4 

3 
10 

6 
8 

7 

54 

40 

63 9 8 72 

10 

11 

12 

12 108 45 
18 

1 

18 

27 

45 

9 4 36 
99 9 9 81 9 9 81 
27 9 2 18 9 5 45 

1 l l l l 1 1 1 ~ - --- 1 ~ 554---+-I ~~I 5~38 -é----1 - ~1-169---+1--·1-~127. Súčet 

aplikácii kvantitatívnej metódy hod
notenia stretli s istými ťažkosťami. 
Ich závažnosť nás núti aspoň struč
ne ich spomenúť v takom poradí, 
v akom sme sa s nimi stretli 
v priebehu aplikácie. 

1. Výber variantov a adekvátny 
počet rozhodujúcich faktorov pod
mieňuje konečný - optimálny ná
vrh rozhodnutia. Závisí od konkrét
nych geologických, resp. inžinier 
skogeologických pomerov hodnote
ného systému, účelu hodnotenia a 
ešte stále vo veľkej miere od sub
jektívneho prístupu jednotlivých 
autorov. Dôležitý je najmä objekti
vizovaný výber - d ruh a počet 

rozhodujúcich faktorov. Logickou 
úvahou sme dospeli k náhľadu, že 
väčší počet hodnotených faktorov 
zaručuje primeranú exaktnosť a ob
jektívnosť výsledku rozhodovacej 
analýzy. V skutočnosti to tak ne
musí byť, a to najmä ak sú účelové 
varianty hodnotenia podmienené 

rozdielnymi faktormi, nielen dru
hom, ale aj počtom. Z výsledkov 
praktickej aplikácie vychodí, že 
rozdielny počet hodnotených fakto
rov automaticky vedie k skresleniu 
výsledného hodnotenia. Preto za 
najvhodnejšie a najobjektívnejšie 
pokladáme hodnotiť vždy rovnaký 
alebo aspoň približne rovnaký po
čet rozhodujúcich faktorov. 

S problémami tohto druhu sa 
najčastejšie stretávame pri hodno
tení väčších regionálnych inžinier
skogeologických systémov, keď sa 
do hodnotenia zahŕňajú aj zložky 
a faktory negeologického charak
teru, k torých rozhodujúci počet 

v porovnaní s geologickými faktor
mi nemožno v plnom rozsahu sta
noviť a ktoré pri inžinierskogeolo
gickom hodnotení spravidla n ado
búdajú až druhoradý význam. Do
kumentuj e to aj praktický príklad, 
v ktorom sme pri h odnotení účelo
vých variantov I-III stanovili dva-
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násť rozhodujúcich faktorov, pri 
h odnotení územia z hľadiska mož
ností ťažby stavebných materiálov 
(IV. variant) šesť a poľnohospodár
skeho využitia (V. variant) len päť 
faktorov. Otázkou zostáva, či pri 
inžinierskogeologickom posudzovaní 
treba hodnotiť aj faktory negeolo
gickej povahy, a keď treba, ako. Ich 
osobitné postavenie v systéme prí
rodného prostredia, neo bnovi teľ
nosť, a tým aj spoločensky vysoká 
hodnota vyžadujú zahrnúť ich do 
r ozhodovacieho procesu. Ale spôsob 
r iešenia nateraz zostáva sporný. 

J edným z mnohých riešení by 
bolo posúdenie všetkých vyčlene

ných zložiek, resp. faktorov n egeo
logického charakteru súborne ako 
jedného faktora (zložky), napr. 
zdroj prírodných potenciálov atď., 

ekvivalentný s ostatnými vyčlene

nými geologickými faktormi. 
Ďalšou z možností je začať exakt

né hodnotenie na takých špeciál
nych rajónových mapách (napr. na 
mape vhodnosti územia na výstav
bu; M. Hrašna - J. Vlčko 

1977), ktoré by okrem geologických 
faktorov brali do úvahy aj obme
dzenia inžinierskej činnosti negeo
logického charakteru. Kvantitatívne 
by sa hodnotila len tá časť prostre
dia, ktorú nelimituje nijaký z vy
členených faktorov. Hodnotenia na 
takejto úrovni by pri dôkladnom 
r ešpektovaní celospoločensky vý
znamných zložiek a faktorov pro
stredia zaručovali vysoký stupeň 

objektívnosti výsledného rozhodnu
tia. 

Pri zdokonalení kartografickej 
t echniky by bolo možno už do mapy 
mnohoúčelovej inžinierskogeologic
kej typologickej rajonizácie zahrnúť 
limitujúce zložky a faktory pro
stredia, napr. vyčlenené rajonizač

n é jednotky označiť iba symbolmi, 
farebnými plochami zohľadniť roz
sah a kvalit u poľnohospodárskej 

pôdy a lesov, rozsah ložísk atď. 

Mapa v takej to forme by bola spo
ľahlivým základom exaktného kvan
titatívneho hodnotenia regionál
nych inžinierskogeologických systé
mov. 

2. Číselné hodnotenie faktorov . 
Rovnako závažným problémom po
p ri stanovení rozhodujúceho počtu 
faktorov zostáva ich číselné hod
notenie, t. j. priradenie normalizo
vanej bezrozmernej hodnoty. 

Väčšina autorov sa na zaručenie 
vyššieho stupňa objektívnosti pri 
hodnotení jednotlivých faktorov 
opiera o príslušné normové predpi
sy, ktorých veľká diferenciácia 
v obsahovej náplni pravdepodobne 
podmienila aj rozdielnosť navrho
vaných hodnotení. Napr. A. K. 
ľ urne r (1 970) a M. Matu 1 a 
(1978) navrhu jú hodnotenie v roz
sahu 1-10, S . E. Hasa n - T. R. 
W est (197 8) 1-9, J. Gy. Fa
b o s - S. J. Ca s w e 11 (1976) 
1- 5. 

Z našich normových predpisov 
z rozličných stavebných odborov 
možno zistiť, že sa len malý počet 
stanovených faktorov dá hodnotiť 

t akýmto spôsobom. Väčšinu z nich 
hodnotíme p r i inžinierskogeologic-
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kom posudzovaní iba kvalitatívne 
(teda viacmenej subjektívne). Pri 
použití bodovacej stupnice s rela
tívne širokým rozsahom (1-10, 
1- 9, 1-100) sa Ettupeň subjektív
nosti ešte zvyšuje. 

Pri priraďovaní bezrozmernej 
číselnej hodnoty je zrejme najúčel
nejšie vychádzať z vopred stanove
nej trojmiestnej (najviac päťmiest
nej) semikvantitatívnej klasifikácie 
všetkých rozhodujúcich faktorov. 
Najvhodnejšia by bola klasifikácia 
vytvorená kombináciou existujúcich 
normových predpisov s konvenčný
mi klasifikáciami (pozri V. L e t k o 
1977), pričom by každému kvalita
tívnemu stupňu zodpovedala kon
štantná bezrozmerná hodnota. Napr. 
vhodný 9, podmienečne vhodný 5, 
nevhodný 1. 

Hodnotenie v takomto rozsahu 
sa s istými modifikáciami môže 
priamo opierať aj o naše normové 
predpisy(ČSN 72 1002, ČSN 73 1001), 
čo je podstatné, jednotným čísel

ným hodnotením sa vplyv subjek
tívneho činiteľa znižuje na mini
mum. 

3. Stanovenie poradia dôleži
tosti (binárnou rozhodovacou ana
lýzou) je štandardná a v praxi 
mnohých odborov zaužívaná metó
da. 

Pri jej aplikácii je opäť proble
matické stanovovanie poradia dôle
žitosti negeologických faktorov pro
stredia v porovnaní s geologickými 
faktormi. Pri binárnom hodnotení 
väčšieho počtu negeologických fak
torov môže nastať paradoxná si-

tuácia, keď sa navzaJom porovná
vajú dvojice faktorov nepatriacich 
do rámca štúdia inžinierskej geoló
gie. Prijatím navrhovaných úprav 
(uvedených ad 1), t. j . súborným 
hodnotením negeologických fakto
rov ako jedného faktora, sa takáto 
možnosť vylučuje. 

Istú výnimku v spomenutom ná
vrhu stanovenia poradia dôležitosti 
faktorov tvoria špeciálne účelové 

varianty hodnotenia, v ktorých 
majú rozhodujúcu úlohu práve n e
geologické faktory s vysokou celo
spoločenskou dôležitosťou (napr . lo
žiská významných surovín a i.). 
V takom prípade možno postupovať 
podľa návrhu A. K. Tur n e ra 
(1976) a týmto faktorom prisúdiť 

vysokú hodnotu, napr. 50, 100 atď. 
Aj keď táto hodnota vysoko pre
kračuje ostatné hodnoty získané bi
nárnym rozhodovacím spôsobom, 
zaručuje uprednostnenie územných 
celkov s prítomnosťou takýchto 
faktorov. Zároveň dáva aj možnosť 

dať do správneho vzťahu varianty 
s vyčleneným menším počtom roz
hodujúcich faktorov v pomere 
k ostatným variantom riešenia. 

Záver 

Metóda exaktného kvantitatív
neho hodnotenia regionálnych inži
nierskogeologických systémov po
skytuje objektívnejšie údaje o hod
notenom prostredí kvalitatívne na 
vyššej ú rovni ako údaje získané 
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doteraz tradičnou formou výskumu. 
Je prirodzené, že pri aplikácii 

metódy kvantitatívneho hodnotenia 
v odbore inžinierskej geológie sú 
isté problémy, ktoré v blízkej bu
dúcnosti budú musieť vyriešiť od
borníci, geológovia a špecialisti 
z iných príbuzných odborov (napr. 
hodnotenie negeologických faktorov 
pr.ostredia a i.). 

Účinnosť metódy sa mnohokrát 
zvýši využitím výpočtovej techni
ky . Vhodne programovo zabezpečiť 
a odstrániť čiastkové metodické 
problémy je prvoradá úloha do bu
dúcnosti. 

Po zvážení navrhovaných meto
dických úprav možno celý postup 
exaktného kvantitatívneho hodno
tenia zhrnúť do nasledujúcich bo-

dov: 
1. stanovenie účelových variantov 

riešenia, 
2. a) - výber rovnakého, resp. 

približne rovnakého počtu 
rozhodujúcich faktorov pre 
každý variant využitia, 

b) - hodnotenie faktorov podľa 
vopred stanovenej troj 
miestnej klasifikácie s pri
raďovaním konštantných 
bezrozmerných hodnôt, 

3. stanovenie poradia dôležitosti 
rozhodujúcich faktorov, 

4. stanovenie výslednej vhodnosti 
a návrh optimálneho variantu 
využitia, 

5. vykreslenie účelovej mapy. 

Recenzoval J. Sajgalík 
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Use of quantitative methods in the engineering geological 
evaluation of the environment 

JÁN VLČKO 

The recent endeavour towards exact
ness in all sciences and higher demands 
of users towards final and regional 
evaluation of the geological environment 
faces engineering geology with new and 
pressing tasks. Their fulfilment can b e 
achieved only by the application of new 
progressive methodologica l tools. These 
include above all the use of quantitative 
evaluation methods applied more fre
q uently for a complex estimation of re
gional engineering geologi cal systems re
garding specially the rational and opti
mum land-use. 

The paper presents one of the possible 
methodological processes for qua ntitative 
evaluation of the geological environ
ment. The process consits of five partia! 
ope ra tions: 

1) Dete rmination of laud-use alterna
t ives (alternatives) for the utilization of 
environment. 

2) Selection (kind and number) and 
evaluation of decisive factors in the geo
logical environment. This is done with 
r egard to the purposes of the selected 
alternatíve of the land-utilization. Non-di
m ensional normalized values are then 
assigned to selected factors according to 
a conventional rank score (Tab. 1) . 

3) Determination of ranks of indivi
d ual factors made by the m eans of a 
b inary decision technique. The process 
r elies in mutual comparison of relative 
im portances ascribed to each factor com
posing the factor se t with all remaining 
factors (Fig. 1, Tab. 2). 

4) Determination of the final suita
b ility score and the optimal alternatíve 
of environment utilization according to 
n ormalized score rate derived from single 
factors (and from the corresponding 
p artial scores) as plotted in Fig. 3. The 
p roduct of single scores gives the final 
suitability score. The sum of sui tability 
scores within each alternative solu t ion 
d et e rmines the total suitability score of 
the given alternatíve. T h e alternatíve 

with the highest suitability score r epre
sents the optimum solution. 

5) Drawing of a special purpose map. 
The d escr ibed m ethodological procedure 
must be m a d e all over the studied area 
separately for each homogenous te rrito
rial unit. The obtained final suitability 
score span may be divided into three or 
five categories of suitability. Single pur
pose suitab il ity scores serve for the deli
mitation of new territorial units evalua
ted in quantitative manner. 

The described methodological proce
dure became verified in the practice 
when a model solution has been a chie 
v ed. Results justified its utilization in 
the course of regional engineering geo
logical investigations. The full applica
tion of the methodics, however, w ill be 
possible only under certain other m etho
dological adjustments. They are in dis
pensable due to the circumstance that 
in complex evaluation of geological en 
vironments also the non geological fac
tors of the environment (fertile soil, 
nature reservation, etc.) must be con
sidered. 

Considering the suggested methodolo
gica l improvements, the procedure of 
a quantitative evaluation may be sum
marized into the following operations: 

·1) Determ ina tion of purposeful land 
utilization al terna ti ves, 

2) a. - Selection of the same or near
ly the same number of relevant fac
tors for ea ch variant of utilization, 

b. - Appreciation of factors within 
a formerly designed trinomial rank classi
fication ascribing to each factor a con
stant and normalized rate score, 

3) Determination of ranks of decisive 
factors, 

4) Determination of the final suitabi
lity and of the optimum land-utiliza tion 
alternatíve, 

5) Draw in g of a special purpose map. 

Preložil I. V arga 
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Hyaloklastitové lávy v slieňovcovom súvrství 
spodného albu na strednom Považí 

ANNA KULLMANOVÁ, JOZEF VOZÁR 

Geologický ústav Dionýza Štúra, M lynská dolina 1, 809 40 Bratislava. 

(2 obr. a 1 profil v texte) 

Doručené 17. 7. 1979 

r11aJIOKJI3CTJ1qeCK1'1e JiaBbl B MepreJIHCTOii CBMTe Hl1)1<Hero a JibOa 

B cpe;.i;HeM 110B3lKJ1 

Tena r11aJIOKJI8CTM'IeCKOl1 JiaBbI BCTpeq alOTCJ! B CBl1Te M epren e11 

Hl1JKHero Mena Ha MeCTopOJK)-(eH1111 E ourau;a (rrOJIC yrecoB) 11 Me CTo 

poJKµeH1111 neU:KOB (l\eHTpaJibHO KaprraTCKl-111 IIOJIC). Y Hl-IX 0)-\1-IHa KO

Bal! rreTporpaqmqecKaJI xapaKTep11CTl1Ka 11 OTHOCJ!TCJ! K ru;eJIO'IH0 -

0 Jll1B11HOBblM 6 a3aJihTaM CO CJiaÔb!M KaJil1e Bb!M rrep eBeCOM. BMeru;a10-

ru;11e MepremICTbie CBl1Tbl Ha OCHOBaHl-111 cj:JopaM11Hl1qJepoBOl1 M11Kp0-

cpayHbl rrp11Ha)-\JieJKaT aJibÔY, HO Ha MeCTOpO:lK)-\eHl-111 EoIIIa!.\a KOHTaKT

HO J13MeHeHHbie MepreJil1 B KOHTaKTe C OCHOBHbIM TeJIOM, CTpar11rp a

qll1'leCKl1 OTROCI-IM K HI-IJKHeMy anb6y. Ha OCHOBaHl111 BbIUie rrp11Be,11eH

HblX )-\aHHblX, r11aJIOKJiaCTl1'1 eCKl1e JI8Bbl B03Hl1KJil1 B Hl-1:lKHeM anh6 e. 

Hyaloclastic lava in a marly sequence of Lower Albian age in the 
m iddle Váh vallcy, Western Slovak.ia 

Bodies of hyaloclastite lava occur in marlstone sequence of 
Lower Cretaceous age at B ošáca (Pieniny klippen belt) and Bec
kov localities (Central Western Carpathians). Volcanic rocks are 
of similar petrographic n ature represen t ing alcaline olivine basalt 
with slight potash overbalance at both localities. T he surroundin g 
marlstone sequence is according to foraminifera microfauna of 
Albian age. On the Bošáca locality, the m arlstone of Lower Albian 
age suffered t hermal metamorphism a long the contact of the b a
salt b ody. Accordingly, the hyaloclasti te lava originated during 
the Lower A lbian. 

Pri výskume mezozoických vá
pencov bošáckej (M. Ma he ľ 1978) 

a beckovsk ej 
1959) sme na 

série (M. 
strednom 

Mah e ľ 

Považí· 
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uprostred slieňovcového súvrstvia 
spodného albu zistili dva výskyty 
bázických telies. Jeden z nich je 
juhozápadne od Bošáce a druhý 
východne od obce Beckov. 

Geologická charakteristika lokalít 
Bošáca a Beckov 

Lokalita Bošáca 

Profil sa začína od S menším od
kryvom polymiktných zlepencov 
albu. Jeho podrobný petrografický 
opis podáva P. Gr o s s (1966, 
s. 124- 125). 

Smerom na J nasledujú sivohne
dé slieňovce (vz. A) . Pod mikro
skopom majú pelitickú štruktúru. 
V základnej hmote je nepatrné 
množstvo drobných kremeňových 

zŕn aleuritovej veľkosti. Organické 
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Obr. 1. Schematická mapka lokality 
Bošáca 
Fig. 1. Sketch map of the Bošáca loca
lity 

zvyšky sú zastúpené prevažne bliž
šie neurčiteľnými rozlámanými fo
raminiferovými schránkami a ne
porušenou schránkou rodu Anoma
lina. V. Gašparíková podľa m ikro
fauny získanej z výplavov (Haplo
phragmoides e:r:. gr. nonioninoides 
(Reuss), Lenticulina sp., Anomali-

rr. 

2,C 

Obr. 2. Geologický profil lukality Bošáca. Vysvetlivky : 1 - sivohnedé slieňovce -
spodný alb, 2 - červené slieňovce - spodný alb, 3 - sivé celistvé vápence -
hauteriv, 4 - organodetrické vápence - vrchný barém, 5 - hyaloklastitové lávy, 
A - D - miesta spracovaných vzoriek 
Fig. 2. Geological profile of the Bošáca locali ty. Explanations: 1 - greyish brown 
marlstone, Lower Albian, 2 - red marlstone, Lower Albian, 3 - grey massiv 
limestone, Hauteriv, 4 - organodetritic limestone, Upper Barremian, 5 - hyalo
cla s t ite lav a, A-D - sample site 
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na (Gavelinella) intermedia (Reuss), 
Anomalina (Gavelineila) rudis Re
uss, Gyrodina infracretacea Mozo
rova) zaraďuje slieňovce do spod
ného albu (ústna informácia). 

Uprostred prebádaného slieňov

cového súvrstvia je 200 cm hrubá 
poloha sivého lavicovitého organo
detritického vápenca (vz. B). Vo 
vápencoch sú zriedka drobné (1 až 
1, 5 cm) konkrécie, ktoré tvorí ílo
vito-chlori tovo-limonitová výplň. 

Ich jadrá sa rozpadávajú na limoni
tový prášok. Vápence majú organo
detritickú štruktúru a označujeme 

ich ako biosparit. Organické zvyšky 
sú zastúpené foraminiferami rodu 
Hedbergella, tlakom často defor
mované, a preto ich v niektorých 
výbrusoch nemožno presne určiť. 

J. S a 1 aj v niekoľkých výbrusoch 
zistil Hedbergella ex. gr. trocoidea 
(Gandolfi), Marsonella ej. oxycoma, 
Gavelinella ej. barremiana. Zried
kavejšie sú Anomalina sp. a Tex 
tularia sp. Podľa uvedených mikro
organizmov zaraďujeme vápence do 
barému. Organogénny detrit zastu
pujú hrubostenné schránky Inoce
ramus sp., rekryštalizované krinoi
dové články a riasy Solenopora. 
Hojné sú zrnká glaukonitu, chloritu 
a. autigénne kremeňové zrnká. 

V pokračovaní profilu vystupuje 
súvrstvie sivých, čiastočne slieni
tých vápencov (vz. C). Vrstvové 
plochy vápencov sú nerovné a jed
notlivé lavice sú oddelené medzi
vrsvičkami slieňovcov. Vápence ma
jú organogénnu štruktúru a patria 
m edzi biomikrity. Organické zvyšky 

sú v hojnom množstve zastúpené 
hedbergelami a rádioláriami. Podľa 
hedbergelovej mikrofácie ich po
kladáme za h auteriv. 

V blízkosti bázického telesa vy
stupujú červenohnedé slieňovce 

(vz. D). V ich okrajovej časti na 
styku s vulkanickou horninou mož
no pozorovať kontaktné premeny. 
Slieňovce obsahujú mikrofaunu za
stúpenú druhom Haplophragmoi
des ex. gr . nonioninoides (Reuss) a 
V . G a š p a r í k o v á ich pokladá 
za spodný alb (ústna informácia). 

Opísané spodnokriedové sedi
mentárne horn iny obnažené v záreze 
poľnej cesty juhozápadne od Bo
šáce tvoria časť litostratigrafickej 
jednotky. A. Beg a n (1969) ich 
v oblasti Trenčín-Bzince zaradil 
do manínskej série. M. R a k ú s 
(1977) porovnával vrchnotriasové a 
spodnoliasové horniny v oblasti 
Drietomy s horninami vystupujúci
mi na ľavom brehu Váhu (v oblasti 
Beckov-Boďovka) a oblasť defino
val ako drietomskú sériu. M. Ma
he ľ (1978) tvrdí , že v tomto území 
ide o prevrásnené šupiny troch tek
tonických jednotiek: a) inoveckej, 
b ) zliechovskej, c) jednotky vývi
nom blízke manínskej. Mezozoické 
horniny v oblasti Bošáce zaradil do 
bošáckej série. 

Podľa výsledkov nášho bádania 
je profil spodnokriedových hornín 
juhozápadne od Bošáce totožný so 
spodnokriedovými horninami v 
profile Beckov. Preto mezozoické 
horniny v oblasti Bošáce zaraďuje
me k beckovskej sérii. 
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Lokalita Beckov 

Obdobné vulkanické horniny vy
stupujú v malej depresii v profile 
Beckov východne od hradných zrú
canín. Bázické horniny majú men
šie rozmery ako na predchádzajúcej 
lokalite. Vystupujú uprostred slie
ňovoového súvrstvia. Kontaktné 
premeny slieňovcov sa na styku 
s bázickými horninami nezistili. 
Predpokladáme, že sa tu z bázic
kého telesa zachovala iba najvrch
nejšia časť. Vo vzorkách zo slieňov
cového súvrstvia, ktoré obklopuje 
bázické horniny, zistila V. G a š
p a r í k o v á (z podložia a nadložia) 
rekryštalizované foraminifery, za
stúpené prevažne druhom Rotalipo
ra sp. 

M. Ma he ľ (1967) z toho istého 
súvrstvia (ale východnejšie) uvádza 
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Obr. 3. S chematická mapka lokality 
Beckov 
Fig. 3. S ketch m ap of the Beckov loka 
lity 

tieto vrchnoalbské foraminifer y: 
Rhabdommina ej. indirisa Brady, 
Ammodiscus gaultinus Berthelin, 
Trochamminoides sp. Thalmanni
nella ticinensis (Gandolfi), Rotalipo
ra appenninica (Renz) , Anom alina 
(Gavelinella) ej. ammonoides (Reuss), 
I-Iaplophragmoides nonioninoides 
(Reuss). 

Uvedené bázické teleso, ako aj 
susedné slieňovce albského vek u 
pokladám e za beckovskú sér iu a 
stotožňujeme sa s náhľadom M. Ma
he ľa (1978, s. 298), že pat r í do 
jednotiek vysockého typu krížňan

ského p r íkrovu. 

Petrografická charnkteristika 
hyaioklastitových láv 

Zistené vulkanické horniny maj ú 
charakter dezintegrovaných bazal
tových láv. Makroskopicky sú sivo
hnedé až svetlohnedé, v p odrobnej 
šom obraze možno pozorovať frag
menty sivohnedej, béžovohnedej a ž 
čiernohnedej farby a svetlú, mlieč
nobielu a sivobielu osnovu. 

Textúra horniny je brekciovitá 
a skladá sa z rovnomerne veľkých 
fragmentov hnedej, čiernohnedej 

lávovej hmoty, najmä v okrajových 
častiach sledovaného telesa. Vo 
väčšom odkrytom profile p r i obci 
Bošáca možno pozorovať v celku ne
rovnomerný charakter b rekcie. 
V okrajových častiach (bazálnej, 
ale hlavne vrchnej ) sú fragmenty 
lávovej hmoty väčšie (maximáln e 
30-50 mm) v internej časti t elesa 
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menšie (bežne 2-10 mm). Z obi
dvoch študovaných lokalít, ale naj
mä v profile pri obci Bošáca, sú 
zreteľné aj drobné textúrne zmen y, 
a to včítane veľkosti, formy a orien
tácie fragmentov uprostred kar bo
nátovej osnovy. Fragmenty lávovej 
hmoty majú rôznorodý tvar, ale 
väčšinou pripomínajú p opraskanú 
(potrhanú) rýchlo stuhnutú kôru. 
Vo fragmentoch je najmä rozpuka
nie a časté pozdižne trhlinky 
usmernené súhlasne s dlhšou hra
nou úlomku, ktorá sa spravidla 
zhoduje aj so smerom zistenej flui
dálnej štruktúry lávovej hmoty. Na 
mnohých miestach sú fragmenty 
takmer rovnobežné. Tieto výraznej
šie fluidálne prvky a usmernenie 
polôh väčších fragmentov v profile 
pri Bošáci sú konformné so sme
rom celého vulkanického telesa . 
Karbonátová osnova plasticky vy
plňa priestor medzi fragmentmi, 
preniká do nich pozdlž pukliniek 
a trhlín a uzatvára väčšie i drobné 
mikroskopické úlomky. Osnova je 
makroskopicky monotónna. Pri 
bližšom skúmaní v nej vidieť jemné 
šmuhy červenohnedej lávovej b mo
ty. Vo fragmentoch sú drobné 
mandle čiernozelenej a čiernohne

dej , zriedkavo sivobielej výplne . Sú 
rozmiestnené rovnomerne približne 
rovnako veľké (v mikroskope nie 
väčšie ako 0,5 mm). Len oj edinele 
možno uprostred monotónnej, zá
kladnej sklovitej hmoty makrosko
picky zistiť tmavé výrast lice oli
vínu. 

Dezintegrované lávy m aj ú brek-

ciovitú štruktúru a skladajú sa 
z karbonát ovej osnovy a z frag
mentov. Fragmenty bazaltovej lávy 
majú rozmanitý tvar, sú rozpukané, 
potrhané, niek de ostrohranné, inde 
zaoblené. Zriedkavo sú fragmenty 
n avzájom spojené tenkými vlaso
vými útvarm i sklovitej hmoty. 
Struktúra fragmentov je mandľov
cová, mandľovcovo-drobnoporfyric
ká, vitroporfyrická a vitrická. Man
dle sú zväčša jednoduchými elip
soidmi fluidálne usmernené pozdlž 
dlhšej osi fragmentov. Majú väčši
nou pevný okraj a vyplňa ich 
chlorit, limonitizované minerály, 
limonit, karbonát, zriedkavejšie 
chalcedón a zeolity. V základnej 
sk lovitej hmote fragmentov vystu
pujú zle zach ované, väčšinou pre
m en ené výrastlice olivínu, pyroxé
nu a len zr iedkavo amfibolu a 
plagíoklasu. 

V štruktúre brekciovanej lávy 
sme našli drobné úlomky skloviteJ 
hmoty v karbonátovej základnej 
hmote, najmä aglutinované okolo 
väčších fragmentov, kde vytváraj ú 
lem. Zistili sm e aj pôvodnú vzá
jomnú príslušnosť dvoch aj viace
rých fragmentov, ktoré boli roz
trhnuté u ž p o stuhnutí. Svedčí 

o tom jednak nadväznosť štruktúry 
základnej h m oty (napr. fluidálne 
usm ernenie) a lebo nadväznosť roz
trhnutý ch v ýrastlíc nachodiacich sa 
vo fragmentoch obklopených kar
bonátovou osn ovou. 

Osobitnú pozornosť si zasluhuj ú 
kontaktné lemy fragmentov voči 

karhonátovej základnej hmote. Lá-
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vová hmota má pevný čiernohnedý 
okraj bohatý na limonit. Šírka lemu 
(maximálne 0,1 mm) závisí od ob
medzenia a veľkosti fragmentu. 
Smerom do vnútra fragmentu sa 
farba limonitizovanej sklovitej zá
kladnej hmoty, miestami silnejšie 
chloritizovanej mení na žltohnedú. 
Na rozdiel od karbonátovej hmoty 
ďalej od kontaktu, ktorá je prevaž
ne drobnozrnná, je karbonátová 
osnova na kon takte s lávovými 
fragmentmi rekryštalizovaná (kar
bonát má relatívne hrubšie zrno). 
Karbonátový kontaktný lem varí
ruje až do šírky 0,5 mm. Rekryšta
lizovaný karbonát vyplňa aj trhlin
ky, pukliny vo fragmentoch, ne
rovnosti na ich okrajoch, kde často 
uzatvára drobné úlomky sklovitej 
hmoty. Okrem toho pri niektorých 
väčších fragmentoch je vonkajší 
lem z jemných červenohnedých 

mikroskopických častíc, lmpíruje 
tvar fragmentu blízko rozhrania 
rekryštalizovaného a drobnozrnné
ho karbonátu. častice sú z drobných 
reliktov vulkanického skla, ktoré 
svedčia o aktívnom styku lávy 
s karbonátovým sedimentačným 

prostredím, prostredím v spodnom 
albe. Tieto karbonáty boli pôvodne 
slienité a rekryštalizáciou na kon
takte s rýchlo tuhnúcou lávou z nich 
vznikol kalcit s prímesou železa. 
V karbonátovom leme sú aj nepra
videlné koncentrácie zeolitov (iden
tifikovaných len opticky), väčšinou 
v zálivkových častiach fragmentov, 
príp. aj ako súčasť výplne trhlín. 

Horninotvorné minerály a sklo 
hyalo k lastitov 

Olivín vystupuje vo forme izo
lovaných porfyrických výrastlíc 
alebo glomeroporfyrických zhlukov 
zŕn, často s ostatnými tmavými mi
nerálmi. Je idiomorfný a izometric
ký. Charakteristicky vysoký r eliéf 
je zvýraznený limonitovým lemom. 
Zrná sú väčšinou veľké 0,2 mm, 
rozpukané a pukliny spravidla vy
píňa limonit, najmä pri väčších 

segmentovaných zrnách. Jadrá zŕn 

alebo ich segmenty sú silne chlori
tizované. Pri niektorých jedin coch 
sú uprostred chloritizovanej hmoty 
rovnomerne rozmiestnené opaciti
zované zrnká magnetitu. 

Pyroxén zastupujú ojedinelé vý
rastlice alebo zhluky žltohnedého, 
zelenožltého, hnedého, červenohne
dého až fialového titánového augitu 
s výrazným pleochroizmom a šik
mým zhášaním c/y = 45°. Výrastli
ce sú idiomorfné, ale termin álne 
ukončenie je niekedy rozštiep ené 
a vypíňa ho sklo alebo limonit. Aj 
okolo pyroxénu je limonitová obru
ba, kt orá preniká aj pozdiž štiep
nych trhlín dovnútra. Ostatný p r ies
tor je vyplnený chloritom a karbo
nátom. Zriedkavo je v pyroxéne 
drobný ihličkovitý (kostrovitý?) mi
nerál pripomínajúci ilmenit. 

Bazaltový amfibol je zriedkavý, 
tvorí hypidiomorfné, zriedkavejšie 
idiomorfné zrná. Má hnedý, svetlo
hnedý až žltohnedý pleochroizmus, 
zhášanie podľa c/y = 5°-15°, len 
zriedkavo až 20°. Na priečnych re-
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zoch (001) je výrazne zonálny. Am
fibol je silne limonitizovaný najmä 
po okrajoch, ale aj vnútri kryštá
lov. Okrem toho je aj silne ch1ori
tizovaný. Podstatnú časť bazaltovej 
lávy tvorí silne železité a limoniti
zované vulkanické sklo, v ktorom 
fenokryštály vystupujú izolovane 
alebo v zhlukoch. Len celkom oje
dinelý plagioklas tvorí takmer úpl
ne sericitizované a karbonatizované 
drobné prizmatické lišty. Pôvodná 
povaha živcov sa pre vysoký stupeň 
premeny nedala určiť. 

Výplň mandlí a žiliek 

Prevažnú časť mandlí vypÍňa li
monit a chlorit . Zvyčajne sa zonál
ne striedajú od k raja mandlí sme
rom dovnútra takto: limonitový 
lem - chlorit I - limonit - chlo
rit II. V jadrách mandlí sa opticky 
zistil karbonát a sporadicky chal
cedón, príp. zeolit. Výplň žiliek je 
prevažne karbonátová alebo karbo
nátovo-chloritová a so sporadický
mi limonitizovanými rudnými mi
nerálmi. Žilky v jednotlivých frag
mentoch sú mocné 0,08 až 0,2 mm, 
inde prerážajú celú brekciovanú 
lávu a dosahujú veľkosť až 0,1 až 
1,2 mm. 

Uvedené bazaltové horniny sú 
predmetom samostatného rozsiah
lejšieho petrochemického a vulka
nologického výskumu, a to aj v nad
väznosti na ďalšie lokality z Považ
ského Inovca, Strážovskej hornatiny, 
Malej Fatry, tiež Veľkej Fatry a 
Malých Karpát. Z výsledkov štúdia 

vyplynulo, že pri väčšine dobre 
zachovaných vulkanických hornín 
sa zistil alkalický charakter bazal
tových láv s miernou prevahou K 20 
nad Na20. Výraznejší obsah olivínu 
dovoľuje označiť horniny z lokalít 
Bošáca a Beckov ako alkalický oli
,-inický bazalt. Ten sa vylial v sub
akválnom prostredí s prevládajúcou 
karbonátovou sedimentáciou, pričom 
pod vplyvom chladného vodného 
prostredia láva rýchlo stuhla a dez
integrovala sa. Významné je zis
ten ie prejavu kontaktnej metamor 
fózy na styku efudujúcich láv a 
spodnoalbských slieňovcov. 

P orovnanie hyaloklastitov lokalít 
Bošáca-Beckov s ostatnými 
výskytmi v krížňanskom 
príkrove 

Na obidvoch študovaných lokali
tách sú vulkanické horniny rovnaké. 
Zatiaľ čo západne od Bošáce je celý 
pruh vulkanických hornín upro
stred spodnoalbských sedimentov 
priečne odkrytý, v malej depresii 
na V od hradu Beckov je odkrytý 
len vrchný okraj dezintegrovanej 
polohy lávy na styku s albskými 
sedimentmi. Analýzou obidvoch 
výskytov, ale najmä lokality Bošá
ca, možno dospieť k náhľadu, že ide 
o dezintegrované vulkanické horni
ny patriace do radu alkalických 
olivinických bazaltov s miernou 
prevahou K20 nad Na20. Vyplynulo 
to aj z podrobnejších petrochemic
kých výskumov bazaltových efuzív 
spodnej kriedy z viacerých lokalít 
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krížňanského príkrovu. Obdobné 
horniny z Veľkej Fatry zaradil 
M. S ý k o r a (19 75) do vrchn ej 
jury až spodnej kriedy. Podrobný 
p etrografický a geochemický vý
skum bázických eruptív vrchnej 
jury až spodnej kriedy krížňanské

ho príkrovu a obalových sérií na 
strednom Slovensku vykonal D. H o
v or k a (1978a, b), D. Hov o r
k a - M. S ý kor a - P. F e j
d i (1978) a D. Hovorka - M. 
S ý kor a (1979). Porovnaním na
šich výsledkov výskumu s ich mož
no konštatovať veľkú podobnosť 

najmä s bázickými eruptívami krie
dy krížňanského príkrovu Veľkej 

Fatry. Podobne ako M. S ý k o r a 
sme postrehli, že väčšina výskytov 
bázických vulkanických hornín v 
krížňanskom príkrove Veľkej Fatry 
aj výskyty na lokalitách Bošáca
Beckov majú charakter hyaloklas
titových láv v karbonátovom pro
stredí. 

H. F u r n e s - B . A. S tu r t 
(1976) predpokladaj ú vznik hyal,o
klastitov výlučne za podmienok te
čenia horúcich lávových prúdov 
z vynorených zdrojov do bazénu 
s vodným režimom a karbonátovou 
sedimentáciou. Vzdialenosť výskytu 
hyaloklastikov (už dezintegrova
ných vo vodnom prostredí) od 
zdroja môže byť rozličná a spra
vidla závisí od intenzity er upcií, 
množstva lávy, od frekvencie erup 
cií a od morfológie panvy. 

Ako o tom svedčia textúry a 
štruktúry, vznik hyaloklastitov 
možno pripísať r ýchlemu schlad-

nutiu a stuhnutiu bazaltovej lávy 
po efúzii do vhodného prostredia 
s prevládajúcou karbonátovou sedi
mentáciou. Vo fragmentoch lávy je 
pórovitá a mandľovcovo-pórovitá 

(amygdaloidná) výrazne flu idálne 
usmern ená textúra, dokazujúca 
fluidit u a následnú brekciáciu vo 
vodnom prostredí nad h ranicou ve
zikulárnej h1bky. Na tento jav upo
zornil D. Hovor k a (1978), ktorý 
predpokladá efúzie aj v plytšom 
vodnom prnstredí. 

Z vystupovania hyaloklastitov 
bazaltovej lávy v študovaných od
kryvoch nemožno usudzovať o rov
nakom prostredí vo všetkých po
dobných výskytoch. Nemožno jed
noznačne určiť, či sa láva vyliala 
do plytšieho alebo hlbšieho vodné
ho prost redia (vždy však nad hrani
cou vezikulárnej hlbky), alebo či sa 
efúzie dostali len do celkom plyt
kého prostredia, resp. či vulkanické 
masy č iastočne presahovali až nad 
hladinu vody. Na to, aby vznikli 
hyaloklasty, je nevyhnutné r ýchle 
schladenie a stuhnutie horúcej lávy 
vo vodnom prostredí (spravidla 
s prevládajúcou karbonátovou sedi
mentáciou). 

Hyaloklastitové lávy v kriede lo
k alít Bošáca a Beckov predstavujú 
len časť pôvodne rozľahlej šieho 

vulkanizmu. O ich väčšom r ozšírení 
svedčia časté , aj keď iba m alé vý 
skyty v kriede krížňanského pr íkro
vu Strážovskej hornatiny (J. M i
eh a 1 í k 1975), Veľkej Fatry a Ma
lej Fatry (D. H o v o r k a - M. 
S ý kor a 1979, M. Po 1 á k 1976). 
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Tieto údaje svedčia o tom, že sa 
počas sedimentácie spodnokriedo
vých súvrství krížňanského príkro
vu prejavila aktívna synsedimen
tárna tektonika a vulkanická čin

nosť, ktorú predstavovali erupcie 
bazaltovej lávy. 

Záver 

Lokality Bošáca a Beckov, s vý
skytmi telies hyaloklastitovej lávy 
vystupujúcej uprostred slieňovco

vého súvrstvia spodného albu, sú 
ďalším dôkazom o synsedimentár
nom báziclmm vulkanizme v kriede 
krížňanského príkrovu. Vulkanická 
aktivita prebiehala v submarinných 
podmienkach s následnou dezinteg-

ráciou lávovej hmoty. Vulkanické 
horniny uvedených lokalít majú 
všetky charakteristické znaky hya
loklastikov. Na obidvoch lokalitách 
sú v rovnakom tektonickom a stra
tigrafickom p ostavení a možno ich 
dobre korel.ovať. Obdobné hyalo
klastitové lávy sú známe zo spodnej 
kriedy krížňanského príkrovu na 
viacerých lokalitách v Považskom 
Inovci, v Strážovskej hornatine a 
vo Veľkej Fatre. Pretože sa produkt 
rozsiahleho vulkanizmu viaže na 
sedimentačnú oblasť krížňanského 

príkrovu, zastávame náhľad, že aj 
horniny v profile Bošáca patria do 
krížňanského príkrovu. 

Recenzoval J . B ystrický, I. Varga 
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Hyaloclastic lava in a marly sequence of Lower Albian age 
in the middle Váh valley, Western Slovakia 

ANNA KULLMANOVÁ, JOZEF VOZÁR 

Two occurrences of hyaloclastite lava 
were found to occur in the course of 
investigations of Mesozoic limestone of the 
Beckov and Bošáca groups (M. M a h e ľ 
1959 and 1978, resp.) amidst a marly 
sequence of Lower Albian age. The first 
occurrence lies to SW from Bošáca, the 
second to E from Beckov, both n ear to 
Trenčín in Western Slovakia. 

The volcanite body and its immediate 
overlier and underlier crop out in land 
road-cut SW from Bošáca. According to 
A. B eg a n (1969) the Mesozoic sequence 
belongs to the Manín group. Later 
M. R a k ú s (1977) compared these Me
sozoic rocks with the suite outcropping 
along the left riverside of the Váh 
between Beckov and Boďovka ranging the 
sequence into the newly defined Drietoma 
group. M. Ma h e ľ (1978) renamed the 
sequence as the Bošáca group assuming 
it as a tectonic slice of th e Manin group. 
Similar volcanites occur in a small de
pression on the eastern side of the me
dieval Beckov castle ruins. 

The occurrence outcropping within a 
marly sequence is of smaller size than ·0he 
former. In the B eckov area, basic volca
nites and their sedimentary suite are 
recently ranged among the Beckov group 
(M. Ma he ľ 1978, p. 298) r epresenting 
the Vysoká development of the Krížna 
nappe. 

Volcanic rocks at both localities are 
represented by desintegrated basaltic 
lava. The rock has greyish brown to 
pale brown macroscopic colour. At more 
detailed view, fragments of greyish 
brown, pale brown to blackish brown 
colour occur within a milky white to 
greyish white m atrix. The desintegrated 
lava has a breccia-like texlure where 

basalt lava fragmen ts occur in a carbo
natic matrix. The shape of single frag
ments is various, they are f issured, 
cracked and of angular to rounded exter
nal shape. Single fragments remind a 
quickly cooled lava cr ust which has b een 
successively cracked and f issured . They 
are rarely connected with thin hairlike 
formations of glassy material. The tex
ture within single fragments is amygda
loidal to amygdaloidal-finepor phyric, 
vi troporphyric or vi tri tie. Badly preser
ved olivine, pyroxene and rare hornblen
de or plagioclase phenocrysts occur in 
the groundmass. 

Single amygdales are filled w ith chlo
rite, carb onate, chalcedone, limonite and 
zeoli te. Volcanic rock is of the same 
nature on both localities. They r epresent 
desintegrated alkaline oliver basalt 
fragments w ith slight potash overbalan
ce. Similar rocks were described by 
M. S ý k o ra (1975) in the latest years 
from Veľká Fatra Mts. , who characterized 
them as hyaloclastics of Upper J urassic 
to Lower Cretaceous age. 

W e suppose tha t the lava b r eccia 
(hyaloclastics) originated during a quick 
cooling and solidifica tion of ba sal t la va 
flows af ter their effusion into sub
aqueous environment with dominating 
carbonate sedimenta tion. The occurrence 
points to intermittent t ectonic and vol
canic a ctiv ity during the sedimentation 
of Lower Cretaceous sequences of the 
Krížna n appe at their original si te . The 
volcanic activity yielded eruptions of 
basalt lava having dominanting alka line 
olivine basalt composition. 

Preložil I. Varga 
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SPRÁVA 

Nové poznatky o podloží neogénu pozdišovsko
iňačovského bloku na východnom Slovensku 
( vrt Bunkovce-1 ) 

JÚLIUS MAGYAR, R UDOLF RUDINEC 

Moravské naftové doly, prieskumný závod Michalovce, 071 01 Michalovce. 

(4 obr. a 2 tab. v texte) 
Doručené 17. 9. 1979 

HOBhie pe3yJlbTaTLr O cpyHµ:aMeHTe HeoreHOBOH 
Il03)];HIIIeBCKO-JilHllqeecKOH IlJIJilTbl Ha BOCTOqHOH CJIOBaKJilJil 
(CKBall{HHa EyHKOBQe-l) 

CKBa)KJ,rna EyHKOBIIe-I, KOTOpai! HaX0,[(11TC!! B !OľOBOCTO'lHOl1 'laCT J1 

!IO,[(B11ľOpJiaTCKOľO pa110Ha, rrpo6yp11na HeoreHOBbll1 oca,[(O'lHbll1 KOM

!IJieKC (IIJIJ/IOIIeH, rraHOH, sepXHJ/111 11 HJc()Kl1H l1 c apMaT) 11 B rnyforne 

1215 M. BOIIIJia ,[(O cpyH,[(aMeHTa c rraJie03011CKl1Ml1 rropo,[(aMl1. 3 nt 
rropO,[(bl rrpe,[( CTaBJI!!!OT CBCTJ!ble 11 qJl10JICTOBhie C KOpl1'lHCBb!M OTTCH

KOM CJiaHIIbl, KOTOphre B Hl1)KHCl1 'laCTl1 CKBa)Kl1Hbl cna60MeTaMopcp11-

posaHHhle. ITp11ypa'll1BaeM MX K BepxHel1 rrep M11, B03MO)!{H0 Kap6o H ( ?), 

KOT0pbll1 Mb! BCTpeTMJIJ/1 11 B cpyH,[(aMeHTe II03,[(l1IIIeBCK0-l1H!!'leBCK0 11 

IIJll1Tbl. JJ:o CMX rrop HaM H e yµ:aJIOCb 3Tl1 rraJie03011CKl1e rropO,[(bl co 

!IOCTaBMTb CO 3arra,[(Hb!Ml1 Kap rraTaMM. 

New knowledge upf)n the basement of the Neogene in the area of 
Pozdišovce-Iňačovce block structure in E astern Slovakia 
(Bunkovce-1 borehole) 

The Bunkovce-1 wildcat located in SE part of the Vihorlat Mts. 
piedmont area pierced the basin filling of Neogene age (Pliocene, 
Pannonian, Upper and Lower Sarmatian) and uncovered Paleozoic 
rocks in their basement. Pale to violettish-brown shale of slight 
metamorphic appearance points to probable Upper Permian and 
possibly even Carboniferous age. The rock unit participates here 
on the Pozdišovce- Iľi.ačovce block structure with until unknown 
tectonic counterpart in the Western Carpath ians. 

Vrt Bunkovce-1, situovaný v ju
hovýchodnej časti podvihorlatskej 
oblasti, prevŕtal neogénnu výplň 

(pliocén, panón, vyšší a spodný sar
mat) a v hÍbke 1215 m zachytil 
paleozoické p odložie. Podložie bu-
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dujú svetlé a fialovohnedé bridlice, 
k toré sú v spodnej časti vrtu až 
slabometamorfované. Stratigrafick y 
ide o vrchný perm, resp. až kar
bón (?) zachytený n a pozdišovsko
iúaóovskom bloku, ktorého tekto
nickú pararelu v Západných Kar
patoch doteraz nepoznáme. 

V súlade s naftovo-geologickým 
prieskumom na zemný plyn a ropu 
vo východoslovenskom neogéne bol 
v juhovýchodnej časti podvihorlat
skej oblasti vyhlbený vrt Bunkov-

ce-1. Vr t je na okraji obce Svätuš, 
južne od Sobraniec (obr. 1). 

Vrt Bunkovce-1 mal overiť prí
tomnosť akumulácie plynu v sú
vrství spodného sarmatu a ako prvý 
vo Východoslovenskej nížine pre
veriť m ožnosti výskytu priepust
ných zón, resp. ich nasycovan ie vo 
väčšom intervale aj v pr edneogén
nych súvrstviach. Do hlbky 2100 m 
prevŕtal tento geologický profil: 

250,0 m pliocén + vrchný pa
nón 

Obr. 1. štruktúrna mapa vrchnej hranice spodného sarmatu juhovýchodnej časti 
podvihorlatskej oblasti (vrty Vysoká-1 a Bunkovce-1). Vysvetlivky: 1 - štruktúrne 
vrty Cf 600, 2 - hlboké vrty, 3 - štruktúrne línie, 4 - zlomy, 5 - geoelektrický 
rez, 6 - geologický rez 

Fig. 1. Structural map of the Lower Sarmatian upper boundary in the SE part of the 
Vihorlat Mts. piedmont area (boreholes Vysoká-1 and Bunkovce-1). Explanations: 
1 - structural borehole of Cf-600 category, 2 - deep borebole, 3 - structural line, 
4 - fault, 5 - geoelectrical profile, 6 - geological section 
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790,0 m spodný panón 
1032,0 m vyšší sarmat - haue
rinová zóna 
1215,0 m spodný sarmat - zóna 
veľkých elphidií 
2100,0 m paleozoikum - perm 
- karbón(?) 

Najvrchnejšia časť súvrstvia, kto
rá podľa korelácie zodpovedá plio
cénu až vrchnému panónu do hÍbky 

• oko1o 250 m, je ekvivalentom iňa
čovskej uhoľnej sene (A. K o
c á k - J . C ver č k o 1964). Lito
logicky ide o uhoľný íl s vrstvič

kami lignitu, svetlosivozeleného tu
fitického ílu s vložkami pestrého 
ílu. Do podložia prechádza toto sú
vrstvie do fácie pozdišovského 
štrku - panón? (J. J a n á č e k 
1958). Ich vývoj je v tejto časti 

panvy charakteristický úbytkom 
mohutných štrkových polôh, zná
mych z okolia Michaloviec, ktoré 
tu nahrádza piesčitý a ílovito-pies
čitý vývoj. 

Súvrstvie, ktoré sa zaraďuje do 
spodného panónu, je vo vrte Bun
kovce-1 faunisticky sterilné a jeho 
zaradenie sa opiera o koreláciu 
s vrtom Vysoká-1, kde J. Z ap 1 e
t a 1 o v á (1971) zistila chudobnú 
faunu. Podľa korelácie zo širšieho 
okolia táto časť profilu vrtu zod
povedá hnojniansko-sejkovskému 
uhoľnému súvrstviu (R. R u d i
n e c - J. C ver č k o 1970) ako 
ekvivalent vrchnej uhoľnej série 
(M. B r odňa n et al. 1959) . Lito
logicky v priestore vrtu ide o svet
lozelený slabo, miestami až silne 
jemný piesčitý vápnitý íl, slienitý íl 

a slieňovce s vložkami tufov, tufitic
ké pieskovce a slojky uhlia. V inter
vale 640 - 670 a 730-760 je zvýše
ný podiel klastickej zložky, ktorá 
tvorí piesčité obzory. 

Súvrstvie vyššieho sarmatu, kto
ré zahŕňa vrchn ý a stredný sarmat, 
je faunisticky doložené iba v spod
nej časti (R. B r z o b o h a t ý -
H. Jan o ší k o v á 1979) a zodpo
vedá hauerinovej zóne. Súvrstvie 
je v zmysle delenia M. Br ,odňa
n a et al. (1959) ekvivalentné me
dziuhoľnej, spodnej uhoľnej a aglo
merátovo-tufitickej sérii. Vo vrte 
Bunkovce-1 je vyvinuté vo výraz
nej detritickej fácii . V celom inter
vale ide o jemnozrnné až stredno
zrnné, pri báze až hrubozrnné váp
nité pieskovce s rozl.ičnou dávkou 
vulkanickej prímesi. Piesčité obzo
ry sú oddelené vrstvičkami svetlo
zelenosivého sľudnatého jemnopies
čitého vápenatého a vápenato-tufi
tick ého ílu. 

Najspodnejším neogénnym sú
vrstvím je spodný sarmat, ktorý je 
tu potvrdený faunisticky a zodpo
vedá zóne veľkých elphidií (R. 
B r z o b o h a t ý - H. J a no š í
k o v á 1979). Súvrstvie leží diskor
dantne na paleozoickom podloží a 
jeho hrúbka sa smerom na SV 
7menšuje (obr. 2, 3). Zatiaľ čo vo 
vrte Vysoká-1 je ešte časť spodné
ho sarmatu zodpovedajúca prechod
nému pásmu (veľké elphidiá - ci
bicidy), vo vrte Bunkovce-1 je za
stúpená iba vrchná časť spodného 
sarmatu, zodpovedajúca veľkým 

elphidiám. Tento vývoj svedčí o po-
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stupnej transgresii sarmatu od cen- Rudin e c 1978), ktorý bol v tom 
tra panvy smerom na SV na západ- období súšou. 
né svahy sobraneckého ostrova (R. Litologicky toto súvrstvie vo vrte 

VYSOKÁ-, adovcE-xv1. BJt-1-<.0v'CE- l SOBRANCE- III. SOBRMICE-1 1. 

,ooo 

2000 

1km 

Obr. 2. Priečny geologický rez medzi hlbokými vrtmi V ysoká-1 a Bunkovce-1 (R. Ru
din e c 1979). Vysvetlivky: 1 - pliocén + vrchný panón - ii'íac:ovská uhoľná séria , 
2 - panón - pozdišovská štrková formácia, 3 - spodný panón - hnoj n ianske 
uhoľné súvrstvie (vrchná uho ľná séria + medziuhoľná tufitická séria s granatic
kými tufmi), 4 - vyšš í sarmat (poro.zononionová + hauerinová zóna), 5 -=- s p,odný 
s2.rmat - pásmo veľkých Alphidií + cibicíd vo v r te Vysoká-1, 6 - sterilné súvrstvie, 
7 - paleozoikum - vrchný perm + karbón?, 8 - zlomy: 1 - h ažínsky, 2 - k rivo
štiansko-sejkovský, 9 - a - prítok slanej vody, b - menší prítok plynu 
F ig_ 2. Geological profi le between Vysoká-1 and B u nkovce-1 dľi lling sites (R. Ru
din e c 1979), Explanations: 1 - the Iňačovce coa l-bearing sequence, Pliocene and 
Upper P annonian, 2 - Pozdišovce gravel sequence, P annonian, 3 - Hnojné coa l - bea r 
ing sequence, Lower P annonian (the upper coal-bearing sequence and garnetiferous 
tuffitic intercalation), 4 - Porozononion and Ha1ieri na zone (Upper Sarmatian ), 5 -
large Elphidia and Cibicides zone in the Vysoká-1 borehole, Lower S arm atian, 6 -
sterile sequence, 7 - Paleozoic rocks, Upper P ermian to Carboniferous?, 8 - fault 
(1 - the Hažín fault, 2 - Krivošfany-Sejkov fault) , 9 - a - brine inflow , b -
slight gas inflow 

Bunkovce-1 predstavuje monotón
ny komplex zelenosivého a tmavo
sivého sl.abo jemne piesčitého sľud
natého ílu bez piesku. Aj ked sa 
súvrstvie spodného sarmatu nachá
dza relatívne vo výhodnej štruktúr
nej pozícii (obr. 1, 2, 3), je vzhľa
dom na úplný nedostatok piesku 
z naftovo-geologického aspektu ne
zaujímavé. Jediný _výraznejší pies
čitý obzor zachytený vo vrte Vy-

soká-1 smerom na SV vyslieňuj e 

( obr. 2). 

V cen trálnej časti panvy a v jej 
širšom okolí (Trebišov-Stretava) 
je spodný sarmat, a najmä jeho 
vrchná časť, zóna veľkých elphidií, 
bohatá n a výrazne piesčité ob zory. 
Podstatný úbytok až úplné vymiz
nutie k lastickej zložky smerom na 
SV do podvihorlatskej oblasti sved
čí o t om, že prínos materiálu do 
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Obr. 3. Priečny geoelektro-geologický r ez širším okolím vrtu Bunkovce-1 (R. R u 
din e c 1979). Vysvetlivky: 1 - pliocén + vrchný panón, 2 - spodný panón, 3 -
vyš,ší sarmat, 4 - spodný sarrn.at, 5 - spodný báden, 6 - humenské mezozoikum -
krížňanský príkrov?, 7 - mladšie paleozoikum, 8 - star šie paleozoikum? + kryš
talinikum, 9 - zlomy: 1 - hažínsky a krivoštiansko-se jkovský, 2 - humensko-so
branecký, 10 - násunová plocha príkrovu, 11 - geoelektrické horizonty profilu 
16/E/H (D. Z v v f e 1 o v á - M . M o f k o v s ký) 
Fig. 3. Geoelectr ical and geological profile of the Bun kovce-1 drilling site area 
(R. Rudin e c 1979). Explanations: 1 - Pliocene and Upper Pannonian, 2 - Lower 
Pannonian, 3 - Upper Sarmatian, 4 - Lower Sarmatian, 5 - Lowe r Hadenian , 
6 - Mesozoic of the Humenné unit (Krížna nappe?), 7 - Late Paleozoic, 8 - Early 
Paleozoic and crystalline, 9 - faults: 1 - Hažín and Krivošťany-Sejkov fault, 
2 - Humenné- Sobranc~ fault , 10 - nappe overthrust surface, 11 - geo electrica l 
horizons of the 16 (E/H) profile (D. Z a vr e 1 o v á - M . Mo f k o v s ký) 

spodnosarmatského bazénu bol od 
SSZ a hlavný smer znosu bol tot,ož
ný s osou vtedajšej panvy. Sobra
necký ostrov (na jeho západných 
svahoch súvrstvie vykliňuje) bol 
v tom období nevýrazný a predsta
voval plytké pobrežie. 

Paleozoikum 

Predmetný vrt dosiahol mohutné 
paleozoické súvrstvie sedimentár
no-klastických i geochemických 
(vápence) hornín v hibkovom inter
vale 1215,0-2100,0 m. Vek sú
vrstvia nie je faunistický dokázaný. 

V zmysle tektonického členenia 

predneogénnych hornín v tomto 

území (R. Rudin e c 1978) vrt Bun
kovce-1 navŕtal paleozoické horniny 
na pozdišovsko-iňaôovskom bloku 
(R. Rudin e c - J. Slávi k 1970, 
obr. 2). Vrchná časť hornín tohto 
bloku sa n a základe palinológie 
zaraďuje do vrchného permu (E. 
P 1 and e r o v á J. S 1 á vi k 

1977). 
Vrtom overený interval paleozoika 

možno zhruba rozdeliť na dve časti 
(obr. 4), vrchnú (1215,0-1800,0 m) 
a spodnú (1 800,0-2100,0 m ). 

Horninové komplexy vrchnej časti 

sú zo svetlých, sivozelených ílov i
tých, ílovito-piesčitých a slienitých 
bridlíc, ktoré sa striedajú s poloha
mi sivých vápencov, slieň,ovcov a 
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tmavosivých až čiernych bitúmi
nóznych bridlíc. Horniny vyskytu
júce sa v bezprostrednom styku 
s neogénnou výplňou sú silne rozru 
šené, čo je zrejme výsledkom dlh
šieho obnaženia predneogénneho 
povrchu. Obsahujú šošovky bieleho 
žilného kremeňa. Smerom k báze 
tohto intervalu prechádzajú do 250 
a viac metrov mocný komplex čer-
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venofialových silne vápnitých br id
líc so závaľkami karbonátov. Ich 
farba odráža zvýšený obsah limo
nitu rozptýleného v hornine. 

Bridlice obsahujú klas~ickú prí
mes zastúpenú kremeňom, menej 
plagioklasmi, apatitom, turmalínom, 
rutilom. Z autígénnych minerálov 
sú zastúpené karbonáty, oxidy a 
a hydroxidy železa, organická sub
stancia, granit, chlority a kremeň. 

Z ílových minerálov DTA identifi
kovala illit a montmorillonit. Slie
ňovce a vápence tvoria 20 cm 
1 mocnejšie polohy a vložky. Z tex
túrnych znakov sme pozorovali skl
zové textúry. Slieňovce a vápen ce 
obsahujú pr~važne kalcit, menej 
dolomit. Z ostatných minerálnych 
súčiastok je prítomná ílovitá a bi
túminózna substancia, kremeň, chlo
rit, sericit a akcesorický pyrit. 
V štádiu diagenézy sa ílovito-kar
bonátová substancia v rozličnom 

stupni zmenila a kryštalizovala. Ob
sah karbon átových zložiek stanove-

Obr. 4. Litologický profil vrtu Bunkov
ce-1 (J. Ma g y a r 1979). Vysvetlivky: 
1 - štrk, 2 - piesok, 3 - íl, 4 - lignit, 
5 - vulkanoklastiká (tufy, tufity) , 6 -
vápence, slieňovce, 7 - arkózy, 8 -
bridlice: a - červenofialové. b - zeleno
sivé, sivozelené, c - čierne. 9 - pukli
ny, trhliny, 10 - polymetalické indície, 
11 - prítoky slanej vody a plynu (C02), 
12 - jadrá 
Fig. 4. Lithologis;aL profile of the Bun
kovce-1 dr.iH'-1í'ole (J. Ma g y a r 1979). 
Explanations: 1 - gravel, 2 - sand, 3 -
clay, 4 - lignite , 5 - volcanoclastic 
rock (tuff, t uffite), 6 - limestone, 7 -
arcose, 8 - shale; a - reddish to vio
lett, b - greenish-gray, c - black, 9 -
fissure, diaclase, 10 - base metal occu
rence, 11 - brine and gas (C02) inflow, 
12 - core 
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ný kalcimetrickou analýzou uvá
dzame v tab. 1. 

Spodná časť (h1bka 1800-2100 m) 
vrtného profilu sa podobá charak
teriz.ovaným horninám s tým roz
dielom, že sa v profile nespozorovali 
mocné červenofialové bridlice, ale 
iba vložky svetlofialových bridlíc. 
Prítomnosť vápencov a slieňovcov 

sa smerom k báze znižuje a tieto 
vložky nahrádza klastická, ojedine
le bitúminózna substancia. Celý 
komplex hornín postihol tlakový 

účinok, takže pri báze ide už o sla
bú metamorfózu. Miesta intenzív
neho porušenia vyhojila polymeta 
lická mineralizácia (galenit, sfalerit , 
siderit) sprevádzaná barytom a kar 
bonátmi. 

Charakterizované horninové kom
plexy z vrtu Bunkovce-1 ukazujú 
na prítomnosť hornín, ktoré vzn i
kali v kontinentálnych, ale najmä 
v plytkovodných podmienkach v 
oxidačnom a oxidačno-redukčnom 

prostredí. Sformované kontinentál-

Obsah karbonátových zložiek paleozoických hornín vo vrte 
Bunkovce-1 

1 

1 

Content oj carbonate constituents in Paleozoic rocks traversed 
by Bunkovce-1 borehole 

Hlbka vzor ky 
[ml 

1310,0- 1315,0 

1409,0- 1414,0 

1424,0-1429,0 

1429,0- 1434,0 

1505,0- 1510,0 
1710.0-1715,0 

1766,0- 1711,0 

1795,0- 1800,0 

1800,0-1802,0 

1822,0- 1826,0 

1930,0- 1935,0 

2095,0 - 2100,0 

Interval 
[ml 

0,0 - 1,8 
o;tr-1,8 
0,0 -1,0 
0,0 - 1,0 
o.o - 1,5 
0,0 - 1,5 
0,0 - 2,50 
0,0 - 2,50 
0,0 - 2,80 
0,0 - 4,00 
0,0 -4,00 
0,0 - 2,20 
0,0 - 2,20 
2,4 - 2,7 
3,7 - 4,2 
0,0 -0,10 
0,10- 0,40 
0,40-0,75 
0,75-0,80 
0,0 -0,20 
0,0 - 0,20 
0,0 - 1,80 
0,0 -1,80 
0,0 - 2,50 
0,0 - 2,50 
2,5 -4,5 
3,10-3,20 
0,0 - 1,60 

64,83 
33,85 
60,51 
47,07 
60,52 
32,39 
38,14 
41,33 
59,48 
81,81 
51 ,08 
48,27 
66,00 
47,41 
64,95 
71,95 
18,81 
64,62 
56,06 
91,76 
87,18 
91,91 
93,32 
39,68 
35,70 
56,49 
74,30 

0,75 

Tab. 1 

I
CaMg\CO3) 2 I Nerozpust. \ Spolu 

% zvyšok % 

3,43 31,74 100 
7,50 58,65 100 
2,01 37,48 100 
2,95 49,98 100 
5,27 34,21 100 
3,50 64,11 100 

11,96 49,86 100 
3,06 55,61 100 
2,14 38,38 100 
1,1 6 17,03 100 
2, 58 46,34 100 
3,85 47,88 100 
3,00 31,0 100 
5,44 47,15 100 
4,50 30,55 100 
1,22 26,83 100 
1,09 80,1 100 
0,98 '34,4 100 
0,79 43,15 100 
4,22 4,02 100 
0,98 11 ,84 100 
3,06 5,03 100 
2,75 3,93 100 
2,01 58,31 

1 

100 
2,45 61 ,85 100 
1,70 41,81 

1 

100 
2,58 23,12 100 
8,48 90,77 100 

Analýzy vykonali: Ing. :i;.::: ou k o 1 i č ek a i. (1970) - MND k. p. Hodonín. 
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no-pobrežné uloženiny charakteri
zuje prítomnosť červenofialových 

bridlíc s karbonátmi. Podľa uvede
ných pozorovaní a korelácie s oko
litými vrtmi by vrchná časť pre
vŕtaného profilu mohla stratigrafic
ky odpovedať permu a spodná časť 
karbónu. 

Tektonika 

Vrt Bunkovce-1 sa v spodnom 
sarmate nachádza vo vrcholovej 
časti poloklenby, teda vo výhodnej 
štruktúrnej pozícii (obr . 1), ale toto 
súvrstvie nemá vhodné objekty na 
overovanie. Jeden výrazný piesčitý 
komplex zistený vo vr te Vysoká-1 
smerom na SV vyslieňuje (obr. 2). 
Z jeho najmenej výraznej časti 

sa zistil samotok slanej vody so sto
pami plynu, ktorého väčšie akumu
lácie sa vo vyššej štruktúrnej pozí
cii nedajú vylúčiť. 

Dobrý podkladový materiál n a 
podrobnejšiu interpretáciu povrchu 
predneogénneho fundamentu posky
tujú geofyzikálne materiály. 

Na geoelektrickom profile 16 E/ 71 
(obr. 3) je vykreslený geoelektrický 
horizont, ktorý v juhozápadnej časti 
profilu, ako ukazuje vrt Bunkov
ce-1, zodpovedá povrchu predneo
génneho podložia. Smerom na SV 
sa na profile objavujú až tri hori
zonty, H, H1 a H 2, ktorý je už me
nej zreteľný. Ako ukazujú výsledky 
vrtov, najvrchnejší horizont viac
menej odráža povrch predneogén
neho podložia. 

Spodnejší horizont H1 na vysokej 
kryhe najpravdepodobnejšie repre
zentuje, ako to predpokladáme 
v našej interpretácii, bázu humen
ského mezozoika, ktoré bolo ako 
krížňanský príkrov (?) nasunuté na 
paleozoický podklad. Obidva zlomy 
vznikli v n eogéne na juhozápad
nom svahu mezozoickej nevýraznej 
morfologickej elevácie. Zlomy exis
tovali už v neogéne, čo sa odzrkad
lilo v rozdielnej mocnosti sedimen
tov na v ysokých a poklesnutých 
kryhách. Spomenutá morfologická 
elevácia bola najmä na začiatku 

spodnosarmatskej záplavy n evý
razná. Svedčí o tom minimálny 
znos klastického materiálu do ba
zénu, kde sa ukladala iba pelitická 
zložka. Výraznejšií vyzdvihnutie 
elevácie nastalo v najvyššom sar
mate a sčasti v panóne, čo sa odra
zilo aj vo väčšom zastúpení klastic
kej zložky. 

Najspodnejší horizont H 2 je po
merne hlboko a je menej výrazný, 
ukazuje viac-menej na elevačný 

charakter danej oblasti . Podľa našej 
interpretácie je asi odrazom roz
hrania mladšie paleozoikum - kryš
talinikum, r esp. staršie paleozoikum. 

Na všetkých spomínaných r oz
hraniach vidno hrasťovitú stavbu 
územia s tektonickým obmedzením 
na SV humensko-sobraneckým zlo
m om s úklonom na SV. 

Na vrchole užhorodsko-sobranec
kej hraste aj ďalej na SV sa na po
klesnutej kryhe nachádzajú relikty 
sedimentov spodného bádenu. Tie 
sem zasahujú z depresnej časti . od 
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SZ, čo zistili už plytšie vrty (R. Ru
din e c - J. č ver č k o 1970). 

Naftovo-geologická analýza 

Čerpacie skúšky vo vrte Bunkov
ce-1 overovali iba paleozoické pod
ložie. V neogénnych súvrstviach, 
ktoré by sa mohli nájsť a sú vo vrte 
v štruktúrne výhodnej pozícii ako 
vyšší sarmat a spodný sarmat, n e
boli vhodné objekty na overovanie. 

Za tejto situácie zostalo na ove
rovanie iba paleozoické súvrstvie, 
v ktorom boli silné prejavy plynu 
už v priebehu vŕtania. 

Prejavy plynu boli hlavným mo
tívom na skúšanie, lebo aj keď sa 
použil moderný komplex karotáž
nych meraní, vydeliť vhodné inter
valy na overovanie bolo veľmi ťaž
k,o, a tak väčšina sledovaných inter
valov bola bez prítoku. 

Podrobná analýza štruktúrnotek
t onických pomerov v širšom okolí 
vrtu Bunkovce-1 ukázala, že príto
ky slanej vody s plynom v inter
vale 1767-1761 sú z tektonicky 
drvenej zóny. Išlo o prítok slanej 
silno mineralizovanej vody s perio
dickým samotokom od 0-1,42 1 s- t 

s teplotou vody v ústí 31 - 51 °C a 
so súčasným výronom plynu s ma
ximálnym tlakom v ústí 4,5 MPa. 
Výron plynu so slanou vodou trval 
od 1,5 do 2,32 hod. Ložiskový tlak 
bol 11,032 MPa a ložisková teplota 
79 °C. Plyn obsahoval 97,65 % C02, 

2,10 °Io dusíka, 0,05 O/o vodíka a 

0,02 metánu. Drvené pásmo naj
pravdepodobnejšie zodpovedá ha
žínskemu zlomu, ktorý je aktívny 
až do najmladšieho pliocénu. 

Priepustnú zónu v povrchovej 
časti paleozoika v intervale 1225,0-
1215,0 m na JV spôsobili exogénne 
činitele počas h iátu medzi vrchným 
paleozoikom až spodným sarmatom. 

Podobná analýza vzoriek vody 
ukázala, že ide o silne mineralizo
van ú vodu, v spodnej časti (hlbka 
1678-1761 m ) alkalicko-slanú sod
no-hydrouhličitanového typu, vo 
vrchnej časti vápenato-chloridové
ho typu (tab. 2). 

O slanej vode v spomenutých in
tervaloch predpokladáme, že infil
trovala cez priepustné zóny z vyš
ších neogénnych súvrství, pričom 

sa do spodného drveného pásma 
v priestore hažínskeho zlomu do
stávala aj menej mineralizovaná 
voda z vyšších neogénnych súvrství. 
Predpokladáme to podľa zvyšeného 
obsahu bikarbonátov (hydrouhliči

tanové typy). Zvýšený podiel síra
nov a C02 dávame do súvislosti 
s blízkosťou západného okraja hu
menského mezozoika. Pulzujúce vý
rony slanej t eplej vody s C02 sved
čia akoby o existencii istého rezer
vára v priestore drvenej zóny, 
z ktorého po nasýtení vody plynom 
nastáva výron. Pre nízky ložiskový 
tlak a veľké · množstvo nafiltrnva
ného vyplachovadla do tejto zóny 
v procese vŕtania by si presné ove
renie dynamiky celého systému vy
žiadalo dlhý čas . Dá sa predpokla-
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dať, že by mohlo ísť o akýsi umelý 
gejzír. 

Záver 

Z komplexného hodnotenia štruk
túrnotektonických pomerov a do
siahnu tých výsledkov vo vrte Bun
kovce-1 možno z geologického a 
naftovo-geologického aspektu záve
rom uviesť: 

Vrt Bunkovce-1 prevŕtal neogén
nu výplň a dosiahol paleozoické 
podložie patriace do pozdišovsko
iňačovského bloku v doteraz naj
väčšom intervale (R. R u d i n e c -
J . S 1 á vi k 1970). 

Ďalej ukázal na možné výskyty 
priepustných zón v predneogén
nych súvrstviach, a to tak na po
vrchu, ako aj vo vnútri. Molasový 
vývoj týchto súvrství a prítomnosť 
zvýšeného podielu karbonátov dáva 
reálne predpoklady na výskyt vhod
ných objektov na naftovo-geologic
ký prieskum, ale najmä so zreteľom 

na prípadné intenzifikačné zásahy. 
Istým negatívnym javom je vý

skyt kysličníka uhličitého a len ne
patrných stôp metánu. Na druhej 
strane je fakt, že ide prakticky 
o prvý vrt, ktorý prevŕtal predneo
génne podložie vo Východosloven
skej n ížine vo väčšom intervale. · 

Zo širšieho aspektu nemožno pri 
hlbších vrtoch do vyšších štruktúr
nych polôh vylúčiť, že sa pod prí
krovom humenského mezozoika po
darí prevŕtať ekvivalentné paleo
zoické horniny z vrtu Bunkovce-1 
a dosiahnuť nádejnejšie výsledky. 
V ich podloží sa môže navŕtať kryš
talinikum, resp. staršie paleozoikum 
pozdišovsko-iňačovského bloku, kto
rý ešte v Západných Karpatoch 
nemá korelačnú analógiu. Celé úze
mie m á charakter výraznej regio
nálnej elevácie a jej odrazom je aj 
najvýraznejšia kladná gravimetric
ká anomália v Západných Karpa
toch južne od Sobraniec. 

Recenzoval P. Grecula 
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New knowledge upon the basement of the Neogene in the 
area of Pozdišovce-Iňačovce block structure in Eastern Slo
vakia ( B unkovce-1 bo rehole) 

JÚLIUS MAGYAR, RUDOLF RUDINEC 

The Bunkovce-1 wildcat has been 
drilled in SE part of the Vihorlat Mts . 
piedmont area, to the S from Sobrance 
town. 

The borehole ascertained the following 
rock column: 

- 250 m Pliocene and Upper Panno
nian, 

- 790 m Lower Pannonian, 
- 1032 m Upper Sarmatian (Haueri-

na zone), 
- 1215 m Lower Sarmatian (zone of 

large Elphidia), 
- 2100 m Paleozoic (Upper Permian

Carboniferous ?) . 

Mainly younger sediments of the Sar
matian to Pliocene create here the basin 
fil!ing of Neogene age gradually trans
greding upon older units towards the 
SE (Paleozoic and eventually also Me
sozoic rocks). They consist li thologically 
of sandy-shaly sequences with carbona
ceous clay beds in upper portions and 
somewhere even with lignite intercala
tions. The lignite is an equfvälent to 
small lignite seams at Iňačovce, Hnojné 
and Sejkov villages. In lower successions, 
acidic to intermediate volcanites are also 
present. 

The Bunkovce-1 wildcat besides unco
vering the Neogene aimed at discover 

for the first tíme hydrocarbon perspec
ti ves of the pre-Neogene basement. The 
hole reached basement rocks in the SE 
limb of the Pozdišovce-Iňačovce block 
structure (R. Rudinec - J. Sl á 
vi k 1970). The rock suite of probably 
Paleozoic age appears as sterile from 
faunistic viewpoint, therefore its age is 
assumed only from correlations with 
results of Vysoká-1, Iňačovce-1 and Iňa
čovce-2 bore holes and according to the 
peculiar lithology as Permian, in lower 
most portion even as probably Carbo
niferous. 

Lithologically, the Paleozoic sequence 
consist of pale to greenish-grey argilla
ceous shale and siltstone alternating 
with intercalations of grey limestone and 
marlstone or even with horizons of dark
grey to black bituminous shale. Towards 
the bottom, the sequence passes into a 
huge (around 300 m thickness) sequence 
ot reddish-violett marly shale with car
bonate nodules. The amount of varie
gated shale intercalations and that of 
carbonate nodules decreases toward the 
bottom. A slight metamorphic overprint 
characterizes the deepest strata. Clay 
minerals are r epresented by illite and 
mon tmorilloni te. 

A tectonic review dealing with 



74 Mineralia slov. 12, 1980 

broader vicinity of the site assumed 
favourable structural position of the 
wildcat site. It is unfortunate tha t the 
Lower Sarmatian strata lack suitable 
collector horizons . 

The Paleozoic basement pi~rced by 
the borehole belongs to the Pozdišov
ce-Iňačovce block struc ture (R. Ru d i
n e c - J. S 1 á vi k 1970). Counterpart 
of this structural unit in the Western 
Carpathian territory remains unknown 
as ye t. Available results of other bore
holes touching the basement within 
considerably les s depth-intervals point 
to Upper Permian, in strongly carbonatic 
upper members to possible Triassic and 
in lowermost leveis to eventual Car
boniferous age of similar developmen ts. 
Mesozoic sequences oE the Humenné Me
sozoic unit overlie the Pozdišovce-Iňa
čovce block structure in nappe position 
to the NE from the site. The geoelectri
cal profile 16 (E/71) running across t he 
territory clearly reveals the elevated 
pattern of the area. Crystalline to Early 

Pokračovanie recenzie zo str. 42 

Paleozoic sequences may be supposed 
to occur in reiatively shallow levels of 
the elevation high. 

From the viewpoint of hydrocarbon 
perspectives, the borehole ascertained 
permeabile z::me within the Paleozoic 
unit for the first time. This zone appears 
genetically related to the Hažín fault 
composing here a crushed belt within 
the Paleozoi c. A deuteric surficial fria
bili ty a long the top of the Paleozoic 
may be ascribed to long-term in
fluences of exogenic factors. Strongly 
mineralized brine occurs a long both zo
nes. Even gas discharges (containing 
mainly carbon dioxid e and only traces 
of hydrocarbons) were stated from the 
crushed zone at 1760 m depth . 

M'.lre favourab le results may be ex
pected from boreholes located on the 
elevational high to the NE from the 
Bunkovce-1 wildcat site. This area com
prises the highest positive gravimetrie 
anomaly in the Western Carpathians. 

Preložil I. V arga 

aj rudné polia, v ktorých zonálnom usporiadaní je Au, Sb, Hg, As (Kremnica) alebo 
polymetály, Sb, Hg (Zlatá Baňa). Ide o polia s viacetapovým vývinom. Preto bude 
treba vymedzeniu obidvoch metalogenetických zón venovať ďalšiu pozornosť. Autori 
charakterizujú mladokarpatskú subepochu prvkami Pb, Zn, Au. Ag, Hg, As, Sb. 
Myslím, že nedocenili podiel medi v m etalogenetickom procese, a to najmä v súvis
losti s riešením podmienok vzniku medených porfýrových rúd. 

2. Genéza neogénnych vulkanických h ornín a mechanizmus formovania rudonos
ných magmatických ohnísk karpatsko-panónskej oblasti. Pre vývoj tohto územia 
v neogéne autori predpokladajú model dvojitého ostrovného oblúka vnútri konti
nentálneho typu. Je to ko ncepcia odlišná od tých, ktoré predložili naši autori. Za zónu 
planetárneho významu predpokladajú čelnú priehlbeň, ktorá má podľa nich cha
rakter seizmofokálnej zóny oddeľujúcej východoeurópsku platformu a panónsky 
blok. Prvotné magmatické ohniská mohli vznikať vo vrchnom plášti v hlbke 
80-120 km, kde táto zôr.a, uklonená n a J, pretína astenosféru. Magmatické taveniny 
prenikali k povrchu najkratšou cestou, teda po vertikálnych hlbinných zlomoch. Pre 
magmu prvého štádi a aktivizácie predpokladajú viaceré ohniská vyšších ur:ivní 
v kôre, kde sa v granitovej vrstve uplatňovali procesy hybridizácie podkôrovej mag
my. palingenéza a regenerácia prvkov. Zdrojom rúd zlato-polymetalického zrudnenia 
môžu byť prvky plášťa i kôry. Pre druhé štádium aktivizácie autori nepredpokladajú 
magmatické komory vnútri kôry a ortutové zrudnenie vzniká degazácio u vrchného 
plášťa. Predpokla daný model je dobre prepracovaný a zaujímavý z hľadiska aplikácie 
na naše pomery, aj keď ho nemožno prijať bez výhrad. 

3. Endogénne zrudnenie zakarpatskej depresie. Na základe paragenézy autori vy
medzili päť typov zlato-polymetalickej minerali zácie . V Zakarpatsku sú vyvinuté 
u nás v súčasnosti n eprístupné typy zlato-polymetalického zrudnenia. Ložiská sú 
rozmiestnené v blízkosti pripanónskeho hlbinného zlomu. často sú vyvinuté v py
roklastikách. Zrudnenie zlato-polymetalického typu sa v1aze na vnútrokôrové mag
matické akumulácie hlbinnej magmy. Preto autori, opierajúc sa aj o výsledky 
Pokračovanie na str. 94 
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VEDECKÉ OZNÁMENIE 

O návrhu Subkomisie IUGS pre systematiku 
eruptívna klasifikáciu a nomenklatúru vulka
nických a niektorých ďalších skupín hornín 

J. KAMENICKÝ*, D. HOVORKA*~ 

* Katedra petrografie, Gottwaldovo nám. 19, 886 02 Bratislava, 
** G eologický ústav, Gottwaldovo nám. 19, 886 02 Bratislava. 

( 4 obr. v texte) 
Doručené 6. 11. 1979 

o npel(JIO)l{emrn: cy6KOMHCHH IUGS n o CHCTe MaTHKe 3 p ynTHB 

o K JiaCH!pHKaQHH H HOMeHKJiaType BYJIKaHH'IeCKHX H HeKOTOPbIX 
l(pyr11x r p yrm nopo,1.1 

CTaTb5! ,1.1aČT !1Hq:JOpMal_\l1IO cy6KOMl1Cvll1 IUGS rro Cl1CTeMaTl1Ke 
J13Bep)!(eHHblX rropO.[( O rrpe.[(JTO)!(eHHH KJTaCl1q:Jl1Kal_\l1l1 l1 HOMeHKJia
Type BYJTKaHJ1qeCKl1X uopol(, JiaMrrpocpr1poB, Kap6oHaTl1TOB J1 MeJil1Jil1· 
n1qeCKl1X rropo.[(. I1pl1Be).1eHbl TaK)!(e HOBble Ha3BaHl15! HeKOTOpb!X 
napol( Cnosa1<1111 . 

On the proposal of IUGS Subcommission on the Systematics of 
Igneous Rocks for classification and nomcnclature of volcanic rocks 
and some other rock classes 

The paper gives an information on the proposal of IUGS Sub
commission on the Systematics of Igneous Rocks for classification 
and nomenclature of volcanic rocks, lamprophyres, ca rbonatites 
and melilitic rocks and applies new names to several S lovakian 
rock occurences. 

V posledných rokoch sme na 
stránkach časopisu 1\/Iineralia slova
ca informovali slovenskú odbornú 
verejnosť o nomenklatúre a klasifi-

kácii plutonických hornín, ktorú 
vypracovala Subkomisia pre syste
matiku eruptívnych hornín pri 
IUGS. Subkomisia po vypracovaní 
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a uverejnení nomenklatúry a klasi
fikácie plutonických hornín pokra
čovala vo svojej práci a vypr aco
vala návrh na novú klasifikáciu a 
nomenklatúru vulkanických hornín, 
lamprofýrov, karbonatitov a melili
tických hornín, ktorú uverejnila 
v časopise Neues J ahrbuch fur Mi
neralogie, Abhandlungen (december 
1978, 134, 1, 1-14). O novej klasi
fikácii sa referovalo (A S a b i n e) 
aj v časopise Geological Magazí
ne (1978, 115, 6, 463-466). 

Sme si vedomí toho, že každý 
radikálny zásah do zaužívaných 
názvov a náplne pojmov prináša 
rad úskalí a problémov. A inak to 
nebude ani v prípade zmeny názvov 
niektorých vulkanických hornín. 
Pôjde napr. o problémy vyplývajú
ce z novodefinovaného označenia 

diabáz - dolerit (t. j. nevhodnosť 

používania spojenia napr. ,,fylit
diabáz.ová séria"), neodporúčania 

názvu melafýr (,,melafýrová séria") 
a ďalšie. 

Na druhej strane chceme zdôraz
niť myšlienku, že jednotné názvo
slovie a jednotná klasifikácia sú 
prvoradým predpokladom n a vzá
jomné dorozumenie nielen na do
mácej , ale aj medzinárodnej plat
forme. Preto i napriek tomu, že 
i po uverejnení nomenklatúry a 
klasifikácie plutonických hornín 
pripravenej subkomisiou jednotliv
ci i skupiny autorov uverej n ili ďal
šie klasifikačné schémy, odporúča
me slovenským autorom používanie 
nomen klatúry a klasifikácie erup
tívnych hornín tak, ako ich n avrhla 
uvedená subkomisia. 

Klasifikácia a nomenklatúra vulkaníckých hornín 

Princípy klasifikácie 

Pre plutonické horniny Subko
misia IUGS vypracovala klasifikáciu 
založenú na modálnom minerálnom 
zložení. Modálne minerálne zloženie 
je znázornené na QAPF diagrame, 
ktorý je rozdelený na 16 polí. 

Pri vulkanických horninách mo
dálne minerálne zloženie v mno
hých prípadoch nemôže byť presne 
stanovené v dôsledku mikro- alebo 
kryptokryštalickej, prípadne až 
sklovitej základnej hmoty. Preto sa 
uvažovalo, či by sa klasifikácia vul
kanických hornín nemala zakladať 

len na chemickom princípe, bez 
priamej závislosti od minerálneho 
zloženia, alebo na kombinovanom 
minerálnom a chemickom pr incípe, 
a to v úzkej nadväznosti n a klasi
fikáciu plutonických hornín. I keď 
subkomisia uznáva dôležitosť che
mickéh o kritéria, je toho názoru, že 
klasifikácia vulkanických hornín by 
sa mala zhodovať s klasifikáciou 
plutonických hornín, a preto 
v prvom rade má spočívať na mi
nerálnom zložení. Toto stanovisko 
subkomisie je podľa našich skúse
ností p rirodzené a veľmi správne. 
Berúc do úvahy, že názvy vulka-
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nických hornín sa tradične ustaľo
vali podľa minerálneho zloženia, 
subkomisia odporúča: 
1. V prípade, že môžeme stanoviť 

modálny minerálny obsah, vul
kanické horniny môžeme klasifi
kovať a nazývať podľa minerál
n eho zloženia, t. j. podľa pozície 
v diagrame QAPF. Keď je po
t rebné, môžu sa na ďalšie rozde
lenie polí použiť ďalšie para
metre. 

2. Keď nemôžeme použiť modálny 
minerálny obsah, musíme brať 

do úvahy chemické parametre 
ako základňu pre chemickú kla-
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F ~ 
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sifikáciu, ktorá by však mala sú
visieť s minerálnou klasifikáciou, 
t. j. dávame horninám rovnaké 
názvy ako pr i klasifikácii spo
čívajúcej na minerálnom zložení. 
Subkomisia si však uvedomuje, 
že pri chemickej klasifikácii po
žadovaná zhoda medzi modálnou 
QAPF klasifikáciou a hociktorou 
chemickou klasifikáciou sa bude 
vyskytovať len zriedkavo. Preto 
každú z navrhnutých chemic
kých klasifikácií treba preveriť 

z hľadiska jej vhodnosti. 
Medzi početnými chemickými 

klasifikáciami, ktoré dosiaľ boli na-

Obr. 1 
Základné názvy vulkanických hornín 

2 a lkalický (živcový1) ryolit 
(liparitl) (pozri text) 

3a ryolit (liparit) (pozri text) 
3b r yolit (liparit) (pozri text) 
4 daci t (pozri text) 
5 daci t (pozri tex t) 
6* kremenno-alkalický (-živcový) tra-

chyt 
6 alkalický (-živcový) trachyt 
6' a lkalický (-živcový) trachyt s foidom 
7* kremenný trachyt 
7 trachy t 
7' trachyt s foidom 
8* kremenný latit 
8 latit 
8' latit s foidom 
9 andezit, bazalt5 (pozri text) 

10 a ndezit, bazalt (pozri text) 
11 fonollt 
12 tefri tický fon o lit 
13 fonolitický tefrit (bazanit) 
14 tefri t, bazani t 
15a fonolitický foidit 
15b tefritický foidi t 
15c foidi t 
16 ul tramafi ti ty 
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Obr 2 
Skupinové názvy vulkanických hornín 

2, 3a, 3b I ryolity 
4, 5 II dacity 
6, 7, 8 III trachytoidy 
9, 10 IV andezitoidy 

bazaltoidy 
11 , 12 v fonoli toi dy 
13, 14 VI tefritoidy 
15 VII foiditoidy 
16 V I II ultramafi ti ty 

vrhnuté, uvádzame diagram zav1s
losti silícia od alkálií (H a r k e r o v 
diagram, napr. F r o 1 o v a a P e
t rov a, 1974), ktorý pouz1va.1ú 
viacerí autori a vo viacerých kraji
nách. Aj R i t t m a n n o v a metóda 
(R i t tm a n n, 1973) má za cieľ vy
počítať z chemických analýz stabil
né minerálne asociácie eruptívnych 
hornín, čo umožňuje ich priame 
premietanie do diagramu QAPF; 

i keď teoretická základňa tejto me
tódy je predmetom diskusie, môže 
byť považovaná za prvý pokus, 
ktorý môže byť zdokonalený v bu
dúcnosti . Ostatné metódy by sa 
mohli osvedčiť opäť len po pred
chádzajúcom testovaní. 

Základné názvy 

Nasledujúci prehľad obsa1rnje len 
základné názvy početných polí, 
mnohé špeciálne názvy nie sú 
v tomto návrhu prediskutované. 

Je samozrejmé, že niektoré vul
kanické horninové skupiny sú znač

ne široké a vyžadujú si ďalšie čle

nenie podľa doplnkových k ritérií. 
Týka sa to predovšetkým bazaltu 
a and ezitu. 

Po 1 e 2 

Základný názov je „alkalicko-živ
cový r yolit1 (liparit) 2" zodpovedajú
ci „alkalicko-živcovému granitu" . 
Termín „alkalický ryolit (liparit) " 
(= p eralkalický ryolit v zmysle 
Shanda) sa použije len pre horniny, 
ktoré obsahujú alkalický pyroxén 
a/alebo alkalický amfibol vo svojom 
modáln om alebo normatívnom zlo
žení. 

Poli a 3a a 3b 

Plutonické horniny týchto poli sú 

1 V preklade nomenklatúry a klasifikácie plu tonických hornín, je den z nás 
(J. K.) navrhol používať pre hlbinné ekvivalenty alkalického živcového ryolitu len 
,,alkalický granit". N avrhnutú zmenu považujeme teraz za neopodstatnenú. 

3 V súlade so všeobecnou snahou po odstránen í duplicity v nomenklatúre vy
stačíme s názvom „ryolit", a preto neodporúčame používať názov „lipariľ'.. Táto 
naša poznámka platí aj pre horniny čiastkových polí 3a a 3b. 
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zahrnuté v termíne „granit" v šir
šom zmysle. Analogickým spôsobom 
termín „ryolit" (synonymum „lipa
rit") je použ.itý ako širší termín na 
označenie vulkanických hornín polí 
3a a 3b pri bežnom použití. 

Termín „ryodacit" ( zatiaľ nejed
noznačne používaný pre pole 3b 
alebo pole 4) môže byť použitý len 
pre prechodné horniny medzi „ryo
litom" a „daci tom", a to bez jeho 
priradenia k niektorému z uvede
ných polí. 

Polia 4 a 5 

Vulkanické horniny oboch polí sú 
pokryté termínom „dacit" v širšom 
zm ysle slova. 

Klasické daci ty Transy 1 vánie 
(= rímska „Dacia", typová lokalita 
v pohorí Vladeasa). Kalifornia 
(Lassen 's Peak, Medicíne Lake), 
Oregon (Crater Lake), Nový Zéland 
(pásmo Taupo), Nová G uinea (Ta
lasea) atď. m ajú zloženie granodio
ritu a prináležia takto poľu 4. 

Vulkanické horniny poľa 5, pre 
kto ré boli použité termíny ako „pla
gidacit" a „kremenný andezit", sú 
často opísané aj ako dacity. Toto 
označenie považuj e nová nomenkla
túra a klasifikácia za najvhodnejšie . 

Poli a 6- 8 

Základné názvy sú: 
6* kremenno-alkalický (živcový) 

trachyt 

6 alkalický (živcový) trachy t 
6' alkalický (živcový) trachyt 

s foidom 
7* kremenný trachyt 
7 trachyt 
'7' trachyt s foidom 
8* kremenný latit 
8 latit 
8' latit s fo idom 
Keď polia 6'-8 ' neobsahujú m o

dálny foid, ale normatívny nefelín , 
môžu byť charakte rizované ako n e
normatívne (= nefelinicko-norma
tívne). 

Polia 9 a 10 

Tieto polia obsahujú väčšinu vul
kanických hornín, bazalty a ande
zity . Pre členenie polí sú potrebné 
doplnkové kritériá. 

Na rozlišovanie medzi andezitmi 
a bazaltm1 boli použité početné kri
tériá: farebný index 3, zloženie pla
gioklasov (modálne alebo normatív
ne) a obsah silícia\ S ubkomisia 
IUGS je za použitie kom binovaných 
kritérií: obsah silícia v prvom a fa
rebný index v druhom rade (pozr i 
obr. 2). Spom ínané rozhranie nie j e 
stanovené v medziach obr. 2, ale 
zis tené hodnoty 52 °/0 SiO2 a nor 
matívny farebný index 40 váh. %, 
ktorý p r ibližne zodpovedá 35 obj. 
% sú navrhované najvhodnejšie 
kritériá. Objemový (= modálny) 
farebný index bude trochu vyšší 
(okolo 36-38 %), lebo určité množ-

3 Farebný in dex molekulárnej Barthovej-Niggl iho nor m y je trochu (prevažne 
1-2%) nižší ako fareb ný index CIPW (váhový). 

4 Hcdnota Si02 má byť získaná z analýzy vynechaním H 20 a C02 a prepočítaním • 
n a základ 100 . 
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stvo normatívnej anortitovej mole
kuly vstupuje do modálneho pyro
xénu. 

farebný 
index 

40 (váh) 
35 (obj.) 

bazalt 

leukobazalt 

melaandezit 

andezit 

52 °Io Si02 

Zloženie plagioklasu (s rozhraním 
Anso) je na odlišovanie bazaltov a 
andezitov menej vhodné, lebo je 
veľa vápenato-alkalických andezitov 
s normatívnym An obsahom do 65 
(príp. ešte vyšším), ktoré často ob
sahujú fenokrysty labradoritu alebo 
bytownitu; inokedy nemôžeme sta
noviť zloženie mikrolitov v mno
hých andezitoch s kryptokryštalic
kou (príp. až sk1ovitou základnou 
hmotou). 

Časté vápenato-alkalické andezi
ty sú rozšírené najmä v čiastkovom 
poli 9*. Vápenato-alkalické a bazal
ty bohaté na Al (posledne menované 
hlavne leukobazalty) sú rozptýlené 
v čiastkovom poli 10. Tholeiitické 
bazalty padajú do čiastkových polí 
10 a 10*, alkalické bazalty obvykle 
do čiastkové poľa 10'. Hawaiity pri
náležia predovšetkým poliam 9' a 
10', mugearity čiastkovým poliam 
9 a 9'. 

Pole 11 

Termín „fonolit" má byť použitý 
v zmysle Rosenbuscha pre horniny 
zložené podstatne z alkalického živ
ca, niektorého z foidov (= zástup
cov živcov) a mafických minerálov. 

Príklady: 

alk. živec + nefelín: nefelinický 
fonolit; alk. živec + leucit: leucitic
ký fonolit; alk. živ ec + nefelín a 
leucit: leuciticko-nefelinický (ne > le) 
fonolit; alk. živec + haiiýn: haiiý
nický fonolit; alk. živec + analcím: 
analcímický fonoli t 

Fonolity obsahujúce nefelín a/ale
bo hauýn ako hlavné foidy sa spo
ločne opisujú ako „fonolity" bez 
pridania minerálneho prívlastku. 
Ale keď je leucit ich hlavnou sú
čiastkou , vstupuje do názvu horni
ny. Rovnaký návrh platí pre hor
niny polí 12-15. 

Pole 1 2 

Základným názvom týchto dosť 

zriedkavých hornín je „ tefri tický 
fonolit" (syn. tefrifonolit). 

Pole 1 3 

Základným názvom tohto poľa je 
,,fonolitick ý tefrit (bazanit)" (syn. 
,,fonotefrit " alebo „fonobazanit"). 
Termín bazanit použijeme iba v te
dy, keď obsah olivínu presahuje 
10 %. 

Pole 1 4 

Základnými názvami projekčného 
poľa 14 sú „tefrit" a „bazanit", pri
čom bazan it použijeme iba vtedy, 
keď obsah olivínu presahuje 10 %. 
Na podrobnejšie členenie týchto 
hornín m ôžeme použiť aj druh pre-
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vládajúceho foidu, napr. nefelinic
ký tefrit, leucitický bazanit atď. 

P ole 15 

Horniny tohto poľa sú pomerne 
časté medzi vulkanickými hornina
mi s foidami, zdá sa byť vhodné 
rozdeliť ho na tri čiastkové polia 
15a, 15b a 15c (pozri obr. 1). 

Čiastkové pole 15 c 

Základný názov je „foidit". Podľa 
p revláda3-úceho foidu môže byť roz
líšený: 
nefelín - nefelinit, olivinický ne
felinit (= ,,nefelinický bazalt"); 
leucit - leucitit; olivinický leucitit 
(= ,,leucitický bazalt"); 
analcím analcími t; oli vinický 
analcímit (= ,,analcímický bazalt"). 

Termíny nefelinický bazalt, leu
citický bazalt, analcímický bazalt 
neodporúčame používať a názov 
„bazalt" odporúčame obmedziť len 
na horniny so živcami. 

Hoci vo foiditoch tmavé minerály 
(pyroxén, olivín, melilit) spravidla 
prevládajú, vo všeobecne akcepto
vanej nomenklatúre určujúce po
stavenie má prevládajúci foid, a to 
a j v prípade, keď je prítomný len 
v nepodstatnom množstve. 

Č iastkové pole 15a 

Základný názov je „fonolitický 
foiditit" (syn. ,,fonofoiditit"); toto 
pomenovanie môže byť v každom 
špeciálnom prípade nahradené napr. 

termínmi „fonolitický nefelinit" atď. 
Alternatívne môže byť použité aj 

pomenovanie „alkalickoživcový foi
ditit", prípadne pomenovanie môže 
byť špecifikované, napr. ,, sanidinic
ký nefelinit" atď. 

Čiastkové pole 15b 

Základný n ázov je „tefritický (ba
zanitický) foiditit" , ktorý je špeci
fikovaný názvami, ako sú „tefritic
ký leucitit", ,,bazanitický nefelinit" 
atď. 

Alternatívne môže byť použité po
menovanie „plagioklasový foiditit" 
spresnené ter-mtnom „labradoritický 
nefelinit", ,, andezínický leucitit" 
atď. 

Pole 16 

Ultramafické efuzíva (ultramafi
tity). Základn ý názov ultramafitov 
v každom špeciálnom prípade môže 
byť spresnený určitým prevládajú
cim tmavým minerálom (pyroxén, 
olivín, melilit, atď.). 

Pomenovanie „melilitický ba
zalt" sa neodporúča používať; treba 
ho nahradiť označením „olivinický 
melilitit". 

Skupinové názvy vulkanických 
hornín 

Podľa analógie s plutonickými 
horninami v ďalšom je navrhnutý 
zjednodušený systém, ktorý je zo
brazený na obr. 2. 
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Fenotypy 

Vulkanické horniny, pri ktorých 
presné určenie minerálneho zlože
nia nie je možné, pričom nie je 
k dispozícii ani chemická analýza 
študovanej horniny, môžu byť pred
bežne označené podľa určiteľných 

minerálov (často sú to len fenokrys
ty). V takomto prípade sa pred 
názvom horniny používa predpona 
„feno-". V zmysle uvedeného 
hornina obsahujúca fenokrysty pla
gioklasov v neurči teľnej základnej 
hmote môže byť označená ako 
,,fenoandezit", hoci podľa minerál
neho, resp. chemického zloženia 
môže ísť o dacit. R i t tm a n n 
(1952, s. 77) upozornil na skutoč

nosť, že mnoho hornín opísaných 
ako andezity sú len fenoandezity, 
ale v skutočnosti patria k dacitom. 
Na druhej strane „fenodacit" obsa
huje porfyrické výrastlice kremeňa 
a plagioklasov v základnej hmote, 
ktorej modálne zloženie nemôže byť 
určené. 

Horniny so sklom a sklovité 
horniny 

Subkomisia IUGS navrh uje, aby 
sa obsah skla vo vulkanických hor
ninách označoval takto (v obj. %) : 

0-20 „so sklom" (napr. dacit so sklom) 
20 - 50 „bohatý na sklo" (napr. dacit 
bohatý na sklo) 
50-80 „sklovitý" (napr. sklovitý d acit) 
80-100 špeciálne označenie, napr. obsi
dián, per lit atď. 

Porfyrické horniny so sklovitou 
základnou hmotou, pri ktorých je 
k dispozícii chemická analýza, sú 
označované podľa svojho chem ické
ho zloženia (potenciálnych m inerá
lov), pričom v názve horniny sa 
používa predpona „h y a 1 o-", napr. 
hyaloryolit, hyal.odacit atď. Pre nie
ktoré z týchto hornín sa používali 
špeciálne názvy: limburgit = hya
lonefelinický bazanit. 

Paleovulkanické v ersus neovulka
nické termíny 

Subkomisia navrhuje, aby sa n a 
pomenovanie láv používali neovul
kanické t ermíny (ako sú ryolit, da
cit, andezit, bazalt atď.) v prípade, 
že ich pet rografický charakter môže 
byť určený, a to bez ohľadu na stu
peň ich premeny a geologického 
veku. Slabo metamorfované v ulka
nické hor niny, v ktorých živce sú 
sericitizované alebo saussuritizova
né, a m afické minerály nahradené 
chloritom, serpentínam, mastencom 
atď., môžu sa označovať ako „meta
bazalt", ,,metaandezi t' ' , a to v prí-

:, V snahe po vytvorení jednotnej medzinárodnej nomenkla túry a klasifikácie 
odporúčame zásadne používať len názov „bazalt" (a nie čadič), a to a j preto, že 
odporúčaná klasifikácia narába s predponami „feno-", ,,meta-" a „hyalo-" a ich 
spojenia s medzinárodným názvom „bazalt" (ako napr. hyalobazalt) je z hľadiska 
jednotnej klasifikácie logickejšie ako napr. označenie „ hyaločadič"' a p odobne. T_úto 
zásadu odporúčame uplatniť aj pri bazaltoch poľa 10. 
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pade, keď eruptívna štruktúra tých
to hornín je ešte zachovaná a pô
vodný horninový typ je ešte pre
ukázateľný. 

Doplnkové návrhy 

D o 1 e r i t a 1 e b o d i a b á z (syn.) 
= mikrogabro 

Hypoabysálne, spravidla stredno
zrnné horniny gabrového zloženia, 
ktoré tvoria malé intrúzie (dajky, 
silly atď.), zvyčajne majú ofitickú, 
subofitickú alebo intergranulárnu 
štruktúru. Môžu byť čerstvé alebo 
premenené. Ich geologický vek nie 
je rozhodujúci. Takéto horniny sa 
vyskytujú v stredných častiach 

mocnejších lávových prúdov. 

D ia b á z, pozri dolerit 

Používanie názvu „diabáz" pre pa
leozoické a prekambrické bazalty 
alebo pre premenené bazalty akého
koľvek veku sa neodporúča. 

Melafý r 

Zastarané. Názov sa v minulosti 
v strednej Európe použil pre čer

vené premenené bazalty permokar
bónskeho veku. Neodporúča sa jeho 
ďalšie používanie. 

Spili t 

Bazaltická hornina so znakmi 
eruptív (štruktúra, stavba), charak
terizovaná asociáciou albit-chlorit, 

k torá môže byť dôsledkom metaso
matických alebo metamorfných 
p remien. Je boha tá na alkálie (so
dík, zriedkavo i draslík) a obvykle 
chudobná na vápnik. Spility sa čas
to vyskytuj ú v podobe podmor
ských lávových prúdov, obvykle 
s poduškovými textúrami. 

Keratofý r 

Leukokratná intermediárna vul
kanická hornina obsahujúca feno
krysty albitu v základnej hmote 
zloženej z albitu a akcesorického 
množstva K-živca, mafitov (biotit, 
chlorit, epidot-z,oizit, opakné mi
nerály), kremeňa, kalcitu atď. Nie
ktoré variety obsahujú ako podstat
nú zložku draselný živec. 

K remenn ý keratofýr 

Leukokratná kyslá vulkanická 
hornina obsahujúca fenokrysty albi
tu v základnej hmote tvorenej albi
tom, kremeňom a podobnými akce
sóriami ako v keratofýroch. Niekto
ré kremenné keratofýry obsahuj ú 
aj fenokrysty kremeňa; v iných je 
kremeň viazaný len na základnú 
hmotu. Draselný živec je len zried
kavo prítomný v podstatnom množ
stve. 

Kremenné keratofýry a kerato
fýry asociujú obvykle so spilitický
mi horninami. Ich skutočné mine
rálne zloženie je často podmienené 
následnou metamorfózou alebo m e
tasomatózou (obohatenie sodíkom 
pri sekundárnej albitizácii živca). 
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Klasifikácia a nomenklatúra lamprofýrov 

· Všeobecná charakteristika 

Lamprofýry sú dajkové horniny, 
ktoré nie sú prostými štruktúrnymi 
varietami rozšírených plutonických 
alebo vulkanických hornín; preto 
si vyžadujú samostatnú klasifiká
ciu. Svojím minerálnym zložením 
a štruktúrou a do určitej miery a j 
svojím chemickým zložením sú via
cej alebo menej odlišné od pluto
nických a vulkanických hornín. 

Ich najcharakteristickejšie znaky 
sú: 

lamprofýry sú mezokratné až 
melanokratné, zriedkavo až ul
tramafické horniny porfyrickej 
štruktúry; 
obsahujú podstatne zastúpený 
biotit (alebo Fe-flogopit) a/alebo 
amfibol, okrem toho klinopyro
xén a olivín, prípadne melilit 
(v alnäitoch), 
živce a/alebo foidy v prípade, že 
sú prítomné, vystupujú len 
v základnej hmote ; 
častá je hydrotermálna premena 
olivínu, pyroxénu, biotitu a pla
gioklasu; 
kalcit, zeolity a iné hydroter
málne minerály môžu byť prí
tomné ako primárne zložky; 
obsah K 20 (alebo K 20 + Na20) 
je porovnateľne vyšší pri stred
nom, resp. nízkom obsahu Si02 

(40-45 % ; v alnäite 30-35 %) ; 
obsah H20, C02, S, P203 podob-

ne ako aj Ba a niektorých vzác
nych prvkov je v porovnaní 
s iným i horninami podobnej ba
zicity vysoký; v dôsledku toho 
lamprofýry obsahujú hojné 
(OH)- 1 minerály (sľuda, amfibol, 
chlorit, serpentín, mastenec atď . ), 

karbonáty (najmä kalcit), sulfi
dy, apatit a zeolity. 

Hlavné typy lamprofýrov 

Lamprofýry môžu byť klasifiko
vané a charakterizované takto: 
l. V á p e n a t o - a 1 k a 1 i c k é (lam

profýr y s. s. v zmysle Wimme
nauera , šošonitické lamprofýry 
v zmysle Rocka). Sú prevažne 
späté s postorogénnymi grani
toidnými komplexmi. 

Mineta: alkalický živec (K > Na), 
biotit, diopsidický augit, + pla
gioklas, amfibol, olivín, kremeň, 

apatit, rudné minerály, kalcit atď. 
Vogesit: alkalický živec (K > Na), 

amfibol (zelený a hnedý), d iop
sidický augit; + plagioklas, biotit, 
olivín, kremeň, apatit, rudné mi
nerály, kalcit atď. 

Kersantit: plagioklas ( oligoklas, an
dezín), biotit, augit; + alkalický 
živec, amfibol, olivín, kremeň, 

apatit, rudné minerály, kalcit 
atď. 

Kersan tit a vogesit sú vo vysokej 
miere heteromorfné. 
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Spessartit: plagioklas (andezín), am
fibol (zelený a hnedý), diopsidic
ký augit; + alkalický živec, bio
tit, olivín, kremeň, apatit, rudné 
minerály, kalcit atď. 

o. 

M<90 

a~ 

M;;.9Q 

~ 

F 

Ob r . 3 

a = prekrývanie 
poľa minety a vogesitu so sannaitom, 
poľa kersantitu a spessartitu s camp
tonitom 

Typické vá penato-alkalické lam
profýry majú farebný index vyš
ší ako 35. Existuj ú variety so 
zhodným minerálnym zložením 
a štruktúrou, ktorých farebný 
index je však nižší ako 35 (ob
vykle 25-35) (semilamprofýry 
podľa D' Am i ca). 

2. A 1 k a 1 i c k é 1 a m p r o f ý r y 
(anchibazaltické lamprofýry W i m
m e na u e ra). 
Ich chem ické zloženie zodpovedá 
zloženiu alkalických bazaltov 

a bazanitov, niekedy aj nefelini
tov so zvýšeným obsahom prcha
vých zložiek. Sú viazané najm ä 
na alkalické komplexy (nefelin ic
ké syenit y atď.) a/alebo karbona
tity. Ich farebný index je vyšší 

ako 40. 

Camptonit: amfibol (barkevikit, 
kaersuti t), titánaugit, olivín, a /ale
bo biotit vystupuje v základnej 
hmote tvorenej labradorom, am
fibolom, pyroxénom s podradným 
ä IKaucKyru- :lttv c = ~~ = -l'A; rl nm . 

± apatit , rudné minerály, kalcit, 
zeolity atď. 

Sannait: podobný camptonitu, ale 
obsahuj úci alkalický živec na
miesto p lagioklasu. 

Monchiquit: titánaugit, amfibol 
(barkevik it, kaersutit) , biotit a 
často aj olivín v bezfarebnej izo
tropnej sk lovitej základnej hmo
te (potenciálny plagioklas + ne
felín) alebo analcíme, prípadn e 
nefelíne, bohatej na mikrolity 
pyroxénu , amfibolu, rudné min e
rály, apat it, kalcit, zeolity atď. 

sklovitá zákla dná hmota = hyalomon
chiquit 

a nalcínová základná hmota = analcím o
vý monchiquit 

nefelinická základná hmota = nefelenic
ký = monchiquit 

fourchit = monchiquit bez olivínu 
ouachit = melanokratný monchiquit b o

hatý na biotit 
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3. M e 1 i 1 i t i c k é 1 am prof ý-
ry : Asociujú hlavne s alkalic
kými komplexmi a/alebo s kar
bonatitmi. Ich farebný index je 
vyšší ako 70. 

Alnäit: melilit, biotit; + klinopyro
xén, olivín, kalcit, apatit, perov
skit, rudné minerály, nefelín atď. 
Sú bezživcové. Ich farebný index 

je vyšší ako 90. 
Polzenit : (zahrnuje modlibovit, ve

secit, luhit, bergalit): melilit, bio
tit, podstatne zastúpené foidy 
(nefelín, hai.iýn atď.); + olivín, 
titánaugit, kalcit, apatit, perovskit, 
rudné m inerály atď. Sú bezživ
cové. Ich farebný index je väčši
nou 70 - 90. 

Tabuľka sumarizujú ca minerálne zloženie lamprofýrov: 

svetlé minerály 
živec foid biotit 

diopsidický 
augit 

prevládajúce 
a mfibol 
diopsidický 
a ugit 

tmavé minerály 
amfibol 
(bark., 
k aers.) 
titánaugit 
olivín 

melilit 
biotit 
± titánaugit 
+ olivín (± olivín) (± olivín) 
± kalcit 

b iotit 

or > 81 
p r > r 

n,jnot:;i 

k ersantit spessartit 
or > pl 
pl > or 

ž > foid 

sklo alebo 
foid 

Keďže p resné určenie minerál
neho zloženia lamprofýrov v dô
sledku ich častej hydrotermálnej 

sannait 
camptonit 

m onchiguit polzenit 
alnoit 

premeny je obťažné, rôzne typy 
môžu byť na diagrame QAPF zná
zornené len orientačne (obr. 3). 

Klasifikácia a nomenklatúľa karhonatitov 

(Text pripravili M. J. L e Ba s a H . S or ens e n) 

1. Karbonatity sú intruzívne, ako 
aj ex truzívne vyvreté horniny, 
k toré obsahujú viacej ako 50 obj. % 
uhličitanov. 

2. Sú rozlíšené nasledovné typy 
kar bona ti tov : 
a) k a 1 c i t i c k é k a r t o n a t i t y 

(sč:ivit, hrubozrnný; alvikit, stred
n e až jemnozrnný), 

b) do 1 o mi ti c k é k a r bo n a-
t i ty (beforsit), 

c) f e rok a r b .on a ti ty (zlože-
né v podstate z karbonátov bo
hatých na železo), 

d) n á t r o k a r b o n a t i t (v pod
state zložený z Na- K-Ca uhli
čitanov; súčasne takáto hornina 
je známa len ako extruzívny 
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produkt vulkánu Oldoinyo Len
gai v severnej Tanzánii. 

3. Karbonatity zložené zo zmesi 
uhličitanových minerálov, t. j . kal
citu a dolomitu, sú označované po
užitím predpony v zmysle zásad na 

kalcit 
o 10 50 

vyjadrovanie kvantitatívneho zlo
ženia hornín s hranicami pri 10-
50-90 %. V prípade, že prítom
nosť vedľajších minerálov (pod 
10 %) je potrebné uviesť v názve, 
použije sa spojenie „s". 

90 
dolomit 

100 

kalciti cký dolomiticko-kalcitický kalciticko- dolomitický dolomitický karbonatit 
karbonatit karbonati t karbonatit 

4. Vyvreté horniny obsahujúce 
m enej ako 10 % uhličitanových mi
nerálov môžu byť označované tak
to: ijolit s kalcitom, peridotit s do
lomitom atď . 

5. Vyvreté horniny obsahuJD.ce 
10- 50 % uhličitanov označujeme 

ako „kalcitický (karbonatický) ijo
li t" atď. 

6. Termíny „melanokratný" a 
,, leukokratný" sa v súvislosti s kar
hona titmi nepoužívajú. 

7. Charakter istický obsah ďalších 
m inerálov sa uvádza takto: apati
tlcko py r oclllôr uvý kttreemttb-H , e g i 

r ínicko-kalcitický karbonatit, mag
n etitický karbonatit atď. 

Nomenklatúra a klasifikácia melilitických vyvretých hornín 

1. Melilitické horniny sú vyvreté 
horniny, ktoré obsahujú podstatné 
(t . j. v iacej ako 10 %) množstvo 
m elili tu. Môžu sa rozdeliť na ultra
m afické a neultramafické melilitic
k é horniny. 

2. Ultramafické m elilitické hor
n iny sú také, ktoré obsahujú viacej 
ako 90 % mafických minerálov, 
môžu byť ďalej rozdelené na me
lilitity (extruzíva) a melilitolity (in
t ruzíva) . Melilit je mafický mine
r ál. 

3. Vyšší ako 10-percentný obsah 
olivínu sa vyjadruje prívlastkom, 
t. j . ,,olivinický melilitit" (označenie 

,,melilitický bazalt" nepoužívať). 

Prítomnosť ďalších podstatných 
m inerálov sa ,označuje použitím prí
vlastku, t. j. ,,biotitický melilitolit" . 

4. Ultramafické melilitické vy
vreté horniny sú najvhodnejšie kla
sifikované na dvoch trojuholníko
vých diagramoch (pozri obr. 4). 

5. Pre ultr amafické melilitické 
horniny možno použiť t ieto variácie 
označení: 

uncompahgr it = pyroxenický me
lili toli t 

kugdit = olivinický melilitolit 
olivinický uncompahgrit = olivi

nicko-pyr oxenický melili toli t 
alnäit = biotitický mikromelili

tolit ; označenie sa vyskytuje aj 
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extruzľva 

Obr. 4 

mel 

olivinický 
meli litit 

v skupine lamprofýrov 
6. Mnohé melilitolity sa zdajú 

byť metasomatického pôvodu, no 
majú vyvretý charakter, a preto sa 

né ako „pyroxenit s m elilitom", 
,,nefelinit s melilitom" atď. 

pre ne pouz1va pomenovanie erup- Poďakov(!!L-'-i~e~. __ _ 
----t-ŕ-vnych-hnr'ITfn~ 

7. Neultramafické melilitické vy- Dovoľujeme si touto cestou poďa
vreté horniny obsahujúce viacej ako kovať Dr. I. Ma sár o vi, CSc. , 
10 % melilitu sú označované a ko pracovníkovi Jazykovedného ústa
„melilitický n efelinit", ,,melilitick ý vu Ľ. Štúra SA V v Bratislave, za 
ijolit" atď. pripomienky k textu a cenné r ady 

8. Horniny obsahujúce menej ak o pri tvorbe slovenskej petrologickej 
10 % m elilitu môžu byť označova- terminológie . 
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Životné jubileum akademika Bohuslava Cambela 

29. októbra 1979 oslávil akademik SA V 
a člen korešpondent ČSAV Bohuslav 
Cambel významné životné jubileum -
šesťdesiate narodeniny. 
Činnosť jubilanta je taká rozsiahla a 

všestranná, že v krátkom článku nemož
no ani len vymenovať všetky úlohy, 
ktoré mu naša spoločnosť od roku 1945 
dodnes uložila a ktoré mimoriadne úspeš
ne splnil. 

Akademik B. Cambel je známy mimo
riadnym pracovným zápalom a obdivu
hodnou schopnosťou riešiť aj najzloži
tejšie aktuálne problémy. Je jednou 
z osobností, čo sa bez ohľadu na prekáž-

ky a neraz a j na úkor vlas tnej rodin y 
a voľného času plne sústreďujú na vy 
tváranie hodnôt značiacich vedecký a 
spoločenský pokrok. 

Jubilant vykonával takmer všetky vý
znamné akademické, stranícke a spo
ločenské funkcie na Prírodovedeckej 
fakulte Univ_erzity Komensk-éhu, v Slo=
venskej akadémii vied a v iných inšti
túciách. Je dobre známy i za hranicami 
našej vlasti, na jmä v Sovietskom zväze. 
Doteraz aktívne pracuje v rozličných 
celoštátnych i v zahraničných geologic
kých, ale najmä v geochemických orgá
noch. 

B. Cambel je rodákom zo Slovenskej 
Lupče . Po maturi te na Gymnáziu v Ban
skej Bys trici št udoval v rokoch 1939- 1945 
na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej 
univerzity. Orientoval sa najmä na mi
neralógiu a petrografiu a roku 1948 
získal doktorát prírodných vied. Roku 
1945 vstúpil do KSČ a začal sa výrazn e 
spoločensky angažovať. 

Ešte počas štúdií sa roku 1943 stal 
asistentom n a Mineralogicko-geografic
kom ústave Prírodovedeckej fakulty Slo
venskej univer zity. 

Roku 1952 sa stal zástupcom docenta 
n a Fakulte geologicko-petrografických 
vied Univerzity Kamenského a vedúcim 
katedry nerastných surovín a geochémie, 
ktorú viedol jedenásť rokov. O rok ne
skôr sa stal docentom a roku 1957 h o 
vymenovali za riadneho profesora geo
chémie. Katedra sa pod jeho v edením 
premenila na významné geochemické 
pracovisko. V tom období bol jubilant 
prodekanom (1952- 1953), prorektorom 
UK (1953- 1957), dekanom (1959- 1961), 
ako aj riaditeľom Vedeckovýskumného 
ústavu Geologicko-geografickej, neskôr: 
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Prírodovedeckej fakulty Univerzity Ko- cie a predsedom jej mineralogicko-geo-
menského. chemickej sekcie za ČSSR. Organizuje a 

Ako úspešného vedca a skúseného zabezpečuje dvojstranné dohody medzi 
organizátora poverili jubilanta vybudo- geologickými ústavmi ČSSR a ZSSR, 
vať Geologický ústav SAV. Cieľavedo- PĽR, MĽR a i. 
mým úsilím sa mu podarilo z malého Výsledkom vedeckej a organizačnej 

geologického laboratória vytvoriť ústav, práce akademika B. Cambela je a j pri-
k torý si výsledkami bádania získal au- merané spoločenské ocenenie. Roku 1964 
toritu a prestíž nielen v československej bol jubilant zvolený za člena korešpon-
geológii, lež aj v zahraničí. denta SA V, roku 1968 za člena koreš-

V rokoch 1966- 1969 pôsobil B. Cam - pondenta ČSAV a roku 1972 ho v y me-
bel opätovne na Univerzite Kamenského novali za akademika SAV. Univerzita 
a bol jej rektorom. V tom čase sa po- Martina Luthera v Halle mu roku 1967 
stavenie univerzi ty upevnilo v domácom udelila pamätnú medailu a Všezväzová 
i zahraničnom meradle. mineralogická spoločnosť Sovietskeho 

V ostatných pätnástich či dvadsiatich zväzu ho vymenovala za svojho čestného 
rokoch sa akademik B. Cambel výrazne člena. Roku 1968 U n iverzita Tarasa Šev-
zameral na geochémiu, ktorá sa najmä čenka v Kyjeve udelila jubi lantovi čest-
zásluhou sovietskych akademikov Ver- ný doktorát. Pri 50. výročí vzniku ČSR 
n ad~ o a Fersmana rozvinula po bol akad emik B. Cambel vyznamenaný 
2. svetovej vojne. - - ---- -- -~~amätnou medailou Ná -

Od roku 1969, keď vznikol aj samo- rodného frontu. Je----;:;os1teľom med aily 
statný študijný odbor geochémia, viedol Víťaznéh o februára . 
akademik B. Cambel Katedru geochémie Akademik B. Cambel významne pri-
P r írodovedeckej fakulty UK. Počas de- spel do pok ladnice úspechov českoslo-

siatich rokov pripravila katedra vyše 60 venskej geológie a v geochémii sa stal 
geochemikov, takmer 30 doktorov prí- osobnosťou uznávanou doma i vo sv ete. 
rodných vied a vyše 15 kandidátov vied. J e hlavným predstaviteľom našej geo-
T íto odborníci dnes pôsobia v rozličných chemickej školy, ktorá m á v našej so-
ústavoch a inštitúciách a významne po- cialis ticke j vede trvalé miesto. 
m áhajú riešiť aktuálne teoretické i prak- N ám ako rovesníkom a spolupracovní-
t ické otázky geochémie. kom akademika B. Cambela. ale oso bitne 

Akademik B. Cambel je príkladne mladej generácii je jubilant príkladom 
aktívnym vedeckým pracovníkom a or- a svetlým vzorom. J e ho optimizmus a 
gan izátorom vedeckej činnosti FFUK a elán boli a sú hnacím motorom pre celé 
S AV . Sám a s inými autor mi publikoval pracovné kolektívy. Citlivým prístupom 
v yše 170 vedeckých prác. Veľkou báda- k spolupracovníkom, k olegom, pod ria-
teľskou hodnotou sa vyznačuje súbor cleným, študentom i k celému svojmu 
p ublikácií o oblasti Malých Karpát, za okoliu bol akademik B. Cambel neraz 
k torý bol jubilant odmenený roku 1975 zjednocujúcim činiteľom , a to nielen na 
Národnou cenou Slovenskej socialistickej doterajších pracoviskách, ale aj v širo-
republiky. Osobitného ocenenia doma kých odborných geologických kruhoch. 
i v zahraničí sa dostalo súboru štyroch V mene spolupracovníkov, absolven-
m onografií (spoluautor J. J a rkovský) , tov a študentov Prírodovedeckej fakulty 
za ktoré sa akademik B . Cambel stal Univerzity Kamenského, ako aj celej 
r oku 1979 laureátom štátne j ceny Kle- československej geologickej verejnosti 
menta Gottwalda. V osta tných rokoch ďakujeme a kademikovi B. Cambelovi za 
sa jubilant so svojimi spolupracovníkmi záslužnú prácu a vynaložené úsilie a do 
sústredil na výskum meta bazitov Západ- ďalších rokov mu želáme pevné zdra v ie, 
n ých Karpát. nové tvorivé úspechy, spokojnosť v práci 

Osobitne treba vyzdvihnúť aj organi
začné zásluhy akademika B. Cambela. 
Dlhé roky je aktívnym organizátorom 
Karpatsko-balkánskej geologickej asociá-

i v osobnom živote. 

Ad multos a nnos ! 

Ján J arkovs.ký 
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Na šesťdesiatiny prof. RNDr. Vojtecha Zorkovského 

6. januára 1980 sa dožil. šesťdesiatich 
rokov RNDr. Vojtech Zorkovský, profe
sor geológie a mineralógie Stavebnej fa
kulty Vysokej školy technickej v Ko
ši ciach. Je príslušníkom generácie, 
s ktorou sa spájajú počiatky rozvoja 
slovenskej geologickej vedy aj výchovy 
geológov a banských inžinierov n a Slo
vensku. Jeho významné životné jubileum 
je príležitosťou na zamyslenie sa nad 
dlhoročnou obetavou prácou geológa, 
v edeckého pracovníka, vysokoškolského 
učiteľa a akademického funkcionára. 

Profesor L'.:orkovský sa narodil 6. ja
nuára 1920 v Duliciach, okres Martin. 

Jeho mladosť poznačili veľmi ťažko so
ciálne pomery. Maturoval na martinskom 
gymnáziu roku 1939. V rokoch 1939-1943 
študoval na Filozofickej fakulte, nes kôr 
na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej 
univerzity v Bratislave. Po absolvovaní 
univerzitného štúdia odboru prírodopis 
a chémia sa roku 1944 stal_as.istentom--

_,.,,,,...Qeol:ogick~ú~lave Slovenskej vyso
kej školy technickej v Bratislave. Tu 
pod vedením akademika D. Andrusova 
začal vedecky pracovať . Napísal rigoróz
nu prácu z petrografie a petrochémie 
bázik mezozoických sérií, roku 1947 ju 
i, úspechom obhájil a získal titul doktora 
prírodných vied. V období 1947- 1952 sa 
zúčastnil na riešení radu výskumných 
úloh zameraných n a vyhľadávanie a oce
ňovanie ložísk ohňovzdorného ílu, želez
nej rudy, bauxitu a i. Roku 1952 bol vy
menovaný za docenta a poverili ho viesť 
novozaloženú Katedru geológie a mine
ralógie Baníckej fakulty Vysokej školy 
technickej v Košiciach, kam z Bratislavy 
obetavo prešiel. RNDr. Zorkovský s veľ

kou iniciatívou budoval nové pracovisko. 
Zásluhou obetavej organizačnej práce sa 
katedra v krátkom čase stala pracovis
kom schopným dobre plniť svoje peda
gogické, ako aj vedeckovýskumné posla
nie a zaujímala dôstojné miesto med zi 
obdobnými pracoviskami v našej vlasti. 
Popri p edagogickej a organizačnej práci 
sa na katedre venoval vedeckovýskum
nej činnosti (výskumu melafýrový ch 
hornín, magnezitu a i.) a navyše v ro
koch 1954- 1957 a 1959- 1960 vykonával 
funkciu dekana fakulty. 

Roku 1958 sa RNDr. V. Zorkovský stal 
riadnym profesorom geológie. V rokoch 
1960- 1970 sa venoval prácam na zosta
vovaní generálnych máp nerastných su-
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rovín Slovenska a geologickému výsku- O rozsahu vedeckej činnosti profesora 
mu štiavnického ostrova. Roku 1959 V. Zorkovského svedčí priložený biblio-
odišiel na expertíznu činnosť do Guiney, grafický prehľad. V rade odborných 
v rokoch 1964- 1966 pôsobil ako profesor článkov zoznamuje čitateľov so svojimi 
geológie na Univerzite v Havane a roku skúsenosťami zo zahraničných ciest. 
1969 bol na prednáškovom pobyte v San- Veľmi záslužnú prácu vykonal jubi-
tiagu d e Chile. S je ho menom sú späté lant pri popularizácii geológie. Prostred-
aj počiatky výučby geologických disciplín níctvom 4 kníh a 77 článkov vo vedec-
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity ka-populárnych časopisoch, ako aj ve -
P. J. šafárika v Košiciach a od roku rejných a rozhlasových prednášok púta-
1976 na novozaloženej Stavebnej fakulte vo oboznamoval širšiu verejnosť s p o-
Vysokej školy technickej v Košiciach. znatkami a zaujímavosťami geologických 
Dlhoročná obetavá prá ca jubilanta bola vied, čÍm ako aktívny člen Slovensk.eJ 
ocenená vyznamenaním: Za pracovnú geologickej spoločnosti pomáha l plniť 

obetavosť (1967), medailou VŠT (1972), jednu z jej dôležitých úloh. 
Radom červenej zástavy práce (1974) a Nie n a poslednom mieste treba vy-
viacerými vyznamenaniami ÚRO. K šesť- zdvihnúť zásluhy jubilanta pri výchove 
desiatinám obdržal vyznamenanie Za mladej generácie stavebných, zememe-
obetavú prácu pre socializmus. račských, najmä však banských inžinie -

Pri príležitosti šesťdesiatych narodenín rov a geológov. V priebehu 35-ročnej 

prof . ZorKOVS!{eľfo-pri·cho<l.í-náJ:rLnceniť pedagogickej činnosti vychoval v pred-
jeho vedeckovýskumnú prácu v oblasti-- metoc·n vi>cobt~"""-- s=MJ:>:ia h istorická 
petrografie, ložiskovej a regionálnej geo- geológia a geológia ložísk už vyše t1s1c 
lógie. študentov. Príkladná je jeho starostlivosť 

Prof. RNDr. Vojtech Zorkovský svoji- o učebné pomôcky. Napísal 22 učebných 
mi petrografickými a petrochemickými textov a je hlavným autorom celoštát-
prácami položil základy v ýskumov vul- nej učebnice Ložiská nerastných surovín 
kanizmu melafýrovej série a paleoalpín-- a ich vyhľadávanie. Pod jeho v edením 
skeho magmatizmu. Ako prvý upozor- vyrástol rad vedeckých pracovníkov, 
ňuje na kyslý a bázický charakter a veľ- ktorých viedol ako školiteľ. 
ké rozšírenie vulkanitov v perme mela- Napokon prichodí vyzdvihnúť zásluhy 
fýrovej série a na veľkú petrografickú jubilanta o rozvoj Baníckej fakulty VŠT 
pestrosť paleoalpínskeho magmatizmu. v Košiciach. Práve najťažšie počiatočn é 
Význam týchto prác a početných lokalít, obdobie budovania tejto fakulty je späté 
ktoré opísal, umožňuje to, že sa ofiolito- s menom prof. Zorkovského. Má veľký 
vý vulkanizmus ukazuje aj v podmien- podiel na tom, že sa banícka fak ulta u ž 
kach v ývoja Západných Karpát ako po desiatich rokoch svojej ex istencie 
dôležitý článok. Výskum granátov vo v Košiciach stala konsolidovanou fakul-
východoslovenských neovulkanitoch je tou so stmeleným kolektívom a dobre 
ďalšou oblasťou výskumu jubilanta. Od- pripravenou plniť výchovné i vedecko-
viedol priekopnícku prácu a prispel výskumn é poslanie. Prof. Zorkovský a j 
k poznaniu podmienok vzniku týchto po odchode z dlhoročnej funkcie dekana 
hornín. Niekoľko prác venoval problé- ostal aktívnym a iniciatívnym, a to či už 
mom stratigrafie, najmä tzv. štiavnického ako vedúci katedry, člen vedeckej rady, 
a pliešovského ostrova. ako člen rozličných komisií alebo funk-

Rozsiahla je výskumná činnosť jubi- cionár spoločenských organizácií. 
lanta v oblasti geológie ložísk nerast- Prof. Zorkovský prežíva svoje význam-
ných surovín, a to tak nerudný ch, ako né životné jubileum v zdraví a s pr a-
aj rudných ložísk Slovenska, najmä covným elánom. V mene jeho žiakov, 
Spišsko-gemerského rudohoria. Opísal spolupracovníkov, naseJ geologickej a 
rad nových nálezov rudných lokalít. baníckej ver ejnosti ďakujeme jubilantovi 
Významný bol jeho podiel na zostava- za jeho dlhoročnú obetavú prácu a do 
vaní generálnej mapy nerastných suro- ďalšieho života mu želáme veľa zdravia, 
vín Slovenska. tvorivých síl a úspechov. 
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Súpis prác prof. RNDr. V. Z or k o v s k é ho 

Bázické eruptí va v mezozoiku západného a stredného Slovenska. Práce Stát. geol. 
ústavu (Bratislava), 26, 1949, s. 1-44. 

Petrograficko-chemická povaha niektorých granatických hornín na Slovensku. Techn. 
zbor. 1950. 

Chemická povaha granátov z granátových andezitov od Tisovca a šiatoroša. Geol. 
zbor. Slov . akad. vied, 1950, č. 2-4, s. 225-230. 

Melafýrové horniny v povodí Nitry. Geol. zbor. Slov. akad. vied, 1, 1950, č. 2- 4, 
279 s. 

Augitit od Miklušoviec. Geol. zbor., 1, 1950. 
Slovenské bauxity a ich genéza. Geol. zbor. Slov. akad. vied, 1953, č. 1-2, s. 89-104. 
Názory na vznik bauxitických hornín. Geol. zbor. Slov. akad. vied, 1953, č. 1-2, 

s. 213- 230. 
Chemická povaha granátu a andezitu od Záhradného. Geol. zbor. Slov. akad. vied, 

1953, č. 2, s. 27-37. 
Chemické zloženie granátu skarnového ložiska od Kokavy. Geol. zbor. Slov. akad. 

vied, č. 3, s. 71 - 75. 
Granát z granatického ryolitu z lokality Potičky južne od obce Lesná na východnom 

Slovensku. Geol. zbor. Slov. akad. vied, 1954, č. 3- 4, s. 821-824. 
K otázke vzniku magnezitov. G eol. zbor. Slov. akad. vied, 1955, č. 1- 2, s. 131-145. 
O novej klasifikácii ložísk nerastných surovín. Geol. zbor. Slov . akad. vied, 1955, 

č. 1- 2, s. 148-159. 
NiE:koľko poznámok k otázke výskytu magnezitu pri Pliešovciach. Geol. práce. Spr. 

(Hratislava), 1955, č. 3, s. 134-160. 
Niekoľko poznámok k otázke stratigrafickej príslušnosti hematitového ložiska v okolí 
Veľkého Folkmára. Geol. práce, Spr. (Bratislava), 1955, č. 4, s. 82 - 83. 

Stručný prehľad geologickej stavby Slovenska a výskytov úžitkových nerastov. 
Rudy, 1955, č. 4, s. 109. 

Výskyt tufitickej brekcie v neokóme Malej Fatry JV od obce Varín. Geol. práce, 
Spr. (Bratislava) , 1956, č. 8, s. 180- 186. 

Chemická povaha granátu z granatického andezitu SZ od obce Veľký Šariš. 
Správa o geologických pomeroch a výskytoch nerastných surovín na východnom 

Slovensku podľa stavu z r. 1955. Zbor. vedeckých prác VST, 1957, č. 1, s. 99-126. 
Stručný prehľad geologických pomerov a výskytov nerastných surovín Rumunskej 

republiky. Zbor. vedeckých prác VST, 1957, č. 2, s. 179-198. 
Stručný prehľad geologických pomerov a výskytov rudných ložísk v Rumunskej 

ľudovej republike. Rudy, 1957, č. 5, s. 1083-1086. 
Správa o petrograficko-chemickom štúdiu melafýrových hornín vystupujúcich JV 

od obce Modrová v oblasti Inovca na Považí. Geol. práce, Spr. (Bratislava) , 1958, 
č. 14, s. 17 - 24. 

P etrograficko-chemická povaha melafýrových hornín z lokality Paseka severne od 
obce Šalková. Geol. práce, Spr. (Bratislava), 1958, č. 13, s. 61-72. 

Geologické pomery a výskyty nerastných surovín Košického kraja. Zbor. ved eckých 
prác VŠT, č. 1, s. 19-55. 

Správa o petrograficko-chemickom štúdiu melafýrov vo ver féne severne od Šver
mova. Geol. práce, Spr. (Bratislava), 1959, č . 16, s. 199-203. 

Správa o petrograficko-chemickom štúdiu melafýrov vo verféne v okolí Veľkej 
Stošky. Geol. práce, Spr. (Bratislava), 1959, č . 16, s. 193-203. 

Prehľad výskytov nerastných surovín Prešovského kraja. Zbor. vedeckých prác VST, 
1959, č. 2, s. 149-160. 

Prehľad výskytov nerastných surovín v Guinejskej republike. Rudy, 1960, č. 7, 
s. 240-246. 

R udné výskyty v blízkosti mesta Košíc. Zbor. Východoslovenského múzea, 1960, č. 1, 
s. 23-29. 

Legenda k mape n erastných surovín Trebišov-čierna n/T. 1 : 200 OOO. Bratislava. 
Geol. ústav D. Stúra, 1960. 

Stručný prehľad geologicko-montanistických pomerov na území Guinejskej republiky. 
Zbor. vedeckých prác VST, 1960, č. 2, s. 7-23. 

P oznámky k petrograficko-chemickému charak teru diabázových hornín Juhosloven-
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ského mezozoika. Geol. práce, Spr. (Bratislava), 1961, č. 21, s. 195-200. 
Po stopách starých ban ských prác n a východnom Slovensku. Zbor. vedeckých prác 

VST, č. 1, s. 213-225. 
Predbežná správa o výsledkoch geologického mapovania za r. 1963 n a liste 

M-34-122-B-c Hliník n /Hr. Spr. geol. výsk., 1963, č. 2, s. 88-92. 
Legenda k mape nerastných surovín Vysoké Tatry 1 : 200 OOO. Bratislava, Geol. ústav 

D. Stúra 1964. 81 s. 
Legenda k mape nerastných surovín Zborov-Košice, 1 : 200 OOO. Bratislava. Geol. 

ústav D. Štúra 1964. 
Legenda k mape nera stných surovín Snina 1 : 200 OOO. Bratislava, Geol. ústav 

D. Štúra 1964. 
Výskyt elementárnej medi severne od obce Silica. Z bor. Východoslovenského múzea, 

1955, č. 6 A, s. 25-35. 
Stratigraficko-tektonický ráz mezozoických sedimentov vystupu_iúcich v oblasti tzv. 

štiavnického ostrova. Zbor. Slovenského banského múzea. 4, 1968, s. 3 - 10. 
Prehnit z lokality Paseka severne od obce Salková. Geol. práce. Spr. (Bratislava), 

44, 1969. 
Polymetalické zrudnenie v triasových dolami toch SZ od mesta Košice. Zbor. Slo

venského banského múzea, B. Štiavnica, 5, 1970, s. 169--173. 
Chuquicamata - hybná sila priemyslu Chilskej republiky. Rudy, 19, 1971, č. 3. 
Metalogenetické provincie na území Chilskej republiky. Mineralia slov. 3, 1971, č. 10. 

s. 145-150. 
Čilský liadok - rozkvet a rozpad jeho slávy. Geol. pruzk., 197 3, č. 5. 
Ložiská úžitkových nerastov, Bratislava, Alfa 1973. 
Ložiská Fe-rúd rra území republiky Chile a názory na ich vznik. Rudy, 22, 1974, č. 1. 
Ekonomicky významné ložiská kaolín.ov a ílov v severovýchodnej časti Maďarska. 

Geol. prilzk., 16, 1974, č. 6. 
Petrograficko-chemická povaha valúnov bázických hornín v upohlavských zlepen coch. 

Mineralia slov. , 1976, č. 8. 
Otázka vzniku koncentrácie rudných minerálov na opustenom ložisku v A rdove. 

Rudy, 1979, č. 27. 

Pokračovanie recenzie zo str. 74 

izotopického výskumu, p oukazujú na to, že časť rudných prvkov regenerovala z kôry. 
Napríklad zlato sa viaže na bázickú magmu plášťa, a le ďalšia časť môže byť mob i
lizovaná pri ultrametamorľóze spodnej časti granitovej vrstvy. Otázky kontamin ácie 
podkôrovej magmy bude ešte treba intenzívne skúmať. Treba však poznamen a ť, že 
mnohí geológovia nepredpokladajú takú rozsiahlu kon tamináciu v prípade rud ných 
ložísk spätých s andezitovým vulkan izmom a väčšinu zrudnenia odvodzujú z p od 
kôrových úrovní. Ortuťové ložiská delia na podklade paragenézy na tri formácie. Tento 
typ zrudnenia sa viaže na pliocénny andezitovo-bazalto-vý podkôrový vulkanizmus 
a i ortuť migruje z týchto úrovní. Pochopiteľne, paragenetická závislosť nie je veľmi 
tesná. Autori uvádzajú výsledky detailného štúdia ortuťových ložísk Zakarpa tska 
a porovnania so svetovými ložiskami. 

4. Rudolokalizujúce faktory endogénneho zrudnenia Zakarpatska analyzujú oso
bitne pre zlato-polymetalické a ortuťové rudy. 'ľáto kapitola vlastne podáva komplex 
vyhľadávacích kritérií. K opisom štruktúrnych faktorov by boli veľmi užitočné m apy 
a profily. 

5. Kapitola obsahuje stručný komplex vyhľadávacích kritérií. Výstižný zá ver 
a pomerne rozsiahla bibliografia prác prevažne sovietskych autorov vhodne zakon
čuiú knihu. Záverom možno toto rozsahom neveľké dielo, napísané úsporne, 
hodnotiť kladne. Bude užitočné geológom zaoberajúci m sa hlbinnou stavbou, tekto
nikou, neovulkanitmi a rudnými ložiskami Karpát. Prá ca je napísaná na báze n a j
novších teoretických hľadísk. Pre naše územie prináša mnoho priamo použiteľných 
údajov, mnoho nových podnetov a v niektorých otázkach vyzýva do užitočnej d is
kusie. 

M . Bähmer 
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K R ON I K A 

Zomrel prof. RNDr. Július Činčár, CSc. 

10. septembra 1979 zomrel p o dlhej 
a ťažkej chorobe významný slovenský 
pedagóg, mineralóg a petrograf , nositeľ 

vyznamenania Za vynikajúcu prácu prof. 
RNDr. Július Činčár, CSc. 

Július Cinčár sa narodil v roľníckej 
rodine v Michalovciach 14. n ovembra 
1919. Po skončení gymnázia v rodnom 
m este študoval prírodopis a geografiu 
na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej 
univerzity v Bratislave. 

Pedagogickú činnosť začal ako stredo
školský profesor. Učil a bol riaditeľom 

na Gymnáziu v Micha lovciach a v Starej 

Ľubovni. Istý čas pôsobil aj v Ružo m 
b erku. Od roku 1953 pracoval na vyso
k ých školách. V rokoch 1953-1956 b ol 
odborným asistentom a vedúcim K a
tedry geológie a biológie Pedagogickej 
fakulty v Prešove a Vyššej školy peda
gogickej v Prešove, v rokoch 1956- 1960 
zástupcom docen ta na Vyššej pedagogic
kej škole a Pedagogickom inštitúte 
v Prešove a od roku 1960 docentom a 
neskôr profesorom ra Pedagogickej fa
k u lte v Prešove Univerzity P. J. šafárika 
v Košiciach. V roku 1970 obhájil na 
Baníckej fakulte Vysokej školy technic
kej v Košiciach hodnosť kandidáta geo
logických vied a na Prírodovedeckej fa
k u lte Univerzi ty Komenské ho získa l 
doktorát prírodn ých vied. V júni 1971 
ho prezident r epubliky v ymenoval za 
mimoriadneho p rofesora mineralógie a 
petrografie. 

Pod v edením prof. J. činčára sa Ka
tedra geológie a biológie P edagogickej 
fak ulty v Prešove stala obsadením a vy
bavením pracoviskom schopným plni ť 

nie len náročné p ožiadavky na p ríp r a vu 
uč iteľov, ale aj na vedeckovýskumnú 
činnosť. 

J úlius činčár vykonával aj akadem ick é 
funkcie. Bol prod ekanom a dekanom fa
kulty, ako aj členom v ed eckej rady P e 
dagogickej fakulty v Prešove Univerzity 
P. J . Safárika v K ošicia ch. 

Vo vedecke j č innosti sa prof. Júli us 
Činčár špecializoval na mineralógiu a 
petrografiu. Ako exter ný pracovník Geo
logického ústavu D . Štúra v Bratis lave 
sa v rokoch 1946- 1952 zúčastnil na p od
zemných mapovacích a hodnotiacich 
prácach v Slovenskom rudohorí a na 
povrchových prá cach na liste Banská 
Bystrica. V rokoch 1953-1956 skúmal 
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p etrografiu a petrochémiu neovulkanitov 
východného Slovenska, a to najmä ande
zitov a ryolitov. V rokoch 1957-1962 sa 
orientoval na meranie r ádioaktivity pri 
určovaní obrysov ložísk ropy u nás a 
v Rumunsku. 

Posledné roky svojho života zasvätil 
Július Cinčár bádaniu akcesorických 
minerálov magmatitov a vulkanitov 
štiavnického ostrova a výskumu akce
sórií efuzívnych hornín Slanských vrchov 
a Vihorlatu. 

Odbornej verejnosti je známy aj ako 
autor a spoluautor viacerých učebných 

textov, celoštátnej vysokoškolskej učeb

nice z mineralógie a petrografie a mno
hých odborných štúdií, článkov a mono
grafií. 

Popri odbornej a pedagogickej činnosti 
mnoho času venoval aj výkonu funkcií 
v politických a spoločenských organizá
ciách. Za bohatú činnosť vo výchove 

a vzdelávaní mládeže, vedeckú a obe
tavú verejnú prácu odmenili prof. J úliu
sa Cinčára mnohými vyznamena niami 
a čestnými uznaniami. Najvýznamnejším 
z nich je štátne vyznamenanie Za vyni
kajúcu prácu, ktoré dostal pri p ríleži
tosti svojich päťdesiatych n ar odenín, a 
titul Zaslúžilý učiteľ. 

Prof. RNDr. Július Cinčár, CSc., patril 
medzi výrazné osobnosti slovenskej pe
dagogiky a vedy. Stratili sme v ňom 

významného vedeckého pracovníka a 
vynikajúceho učiteľa, jedného zo zakla
dateľov socialistického školstva n a vý
chodnom Slovensku. 

Za všetkých, čo ho poznali, úzko s ním 
spolupracovali a učili sa od neho, mu 
ďakujeme za prácu vykonanú pre spo
ločnosť, naše školstvo a geologickú vedu. 

Cest jeho pamiatke! 

Ján H rinda 
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