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Časový vývoj a formačné členenie zrudnenia v zlatoban
skom rudnom poli 

MICHAL KALIČIAK, RUDOLF ĎUĎA 

Geologický prieskum, Jesenského 6, 040 51 Košice 

( 3 obr., 1 tab. a 7 foto v texte) 

Doručené 26. 5. 1980 

Pa3BHTHe 11 cpopMaI.V'.IOHHOe pa3qJieHeH11e OPYJICHHH B 3JI3T003HCKOM PYJIHOM 
IlOJie 

3rnJTeHCTM:l!eCKa51 MHHepaJIM:3al(l15! B 3JiaTo6aHCKOM BYJIKaHWieCKOM a rma

paTe xapaKTepH3yeTC5! accol.(nal.(new 3JieMeHTOB )KeJie3o, Me).1h, MOJIM:ÔJleH, 

I.(HHK (Ka).1Ml1H), O.JIOBO, cepe6po (Tenyp), 3OJIOTO. cyphMa, PTYTb ]i[ MbIIIIh5!K 

11 TaK)Ke crrel.(lilq:Jl1l!eCKa5! MHHepaJIH3al.(lil51 OilaJIOB. 3Ta MHHepaJJl13al.(1151 Ha
XOJIHTC51 B TeCHOl/l CB513H C BYJIKaHl1l!eCKOl/l ,1.1eHTeJihHOCThlO 3TOľO paí IOHa 

rnaBHblM o6pa30M c rrpo1-1eccaMH lilHTPY3Hl/l JIHOplilTOBhIX rropcplilplilTOB . B yn
KaHJ1l!eCKl1e rropO,!1hl lil corrpOBO)K):lalOI.I.(11e l1X 3ITHreHeTWieCKlile MHHepam:1-

3al(l1M 51BJI51IOTC51 rrpo,11yKTOM OÔI.I.(ero MarMaTW-Iecxoro O'-lara. ITpol.(eCCbI 

opy).1eHeHM51 npOX0).1HJIM CMHXPOHHO B 3Tarrax C pa3BMTMeM BYJIKaHlil'-leCKOľO 

arrrrapaTa (M. KaJIMl!l1aK 1977). Bceo6I.I.(el/l 3aKOHOMepHOCTblO Mli1Hepam13a l.(l1M 

5!BJl51eTC51 rrp o cTpaHCTBeHHOe pacrrpe).1eJieHlile 3JieMeHTOB, MlilHepaJIOB 11 TaK)Ke 

OT).1eJihHh[X Ml1Hepan:orM4eCKl1X accor.irrnl.(Hl/l B ropH30HTaJihHOM lil BepTl1KaJih
HOM HanpaBJieHM51X. 

Development in time and formational subdivision of the mineralization 
in the Zlatá Baňa area (Slanské vrchy Mts.) 

In the area of the Zlatá Baňa volcanic edifice, the epigenetic mine
ralization is characterized by the element association of Fe, Cu, Mo, Zn 
(Cd), Pb, Ag (Te), Au, Sb, Hg and As and i ts peculiar feature is the 
presence of non-metallic opal -bearing mineralization. Mineral assemblages 
developed in close rela tion to the evolution of the Zlatá Baňa volcanic 
edifice and mainly to intrusi ve processes generating bodies of diorite 
porphyri te composi tion. Volcanogenous rocks and the related epigenetic 
m ineralization were produced by a common magmatic chamber. Ore
forming processes developed stadially and synchronously wi"th the evo
lution of th e volcanic edi fice. An overall regulari ty of the minerali zation 
p resent is the spatial distri bu hon of elements, minerals and of single 
mineral acsemblages both in vertical and horizontal direction. 

Severná časť Slanských 
v minulosti bola v centre 
lógov, mineralógov, ale 

vrchov už 
záujmu geo
najmä ban-

ských prospektorov a ťažiarov. Ťažil sa 
drahý opál a rumelka v Dubníku, ako 
aj farebné a ušľachtilé kovy v okolí 
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Zlatej Bane. Najstaršie a najrozšírenej
šie baníctvo je späté s ťažbou opálov 
na Dubníku. Podľa S. Gessela (1878) 
jeho počiatky siahajú do obdobia spred 
900 rokov. 

Okrem opálov bola najznámejšia ťaž
ba antimónu v Zlatej Bani, ktorá s pre
stávkami trvala do konca 80-ych rokov 
19. storočia. Pokusy obnoviť ťažbu boli 
aj počas 1. a 2. svetovej vojny, ale pra
videlná fažba sa ani v jednom prípade 
nezačala. Iba sporadické údaje sa za
chovali o ťažbe rumelky, farebných 
a ušľachtilých kovov. Podľa J. Hunfal
vyho (1863, in V. Lazár 1958) sa z ortu
ťových rúd Dubníka najintenzívnejšie 
ťažilo v 16. storočí. 

O rozsahu prác a intenzite ťažby fa
rebných polymetalických a ušľachtilých 
kovov dnes usudzujeme iba podľa mno
h ých kutacích prác a z niekoľkých pí
somných správ. Východne od Zlatej 
Bane boli vyrazené dve zvislé banské 
diela do hlbky približne 40 m s odvod
ňovacou 700 m dlhou štôlňou. Okrem 
toho sa tu podľa uvedených údajov vy
razilo niekoľk,o štôlní. 

V ostatných 30 rokoch sa ložiskovými 
pomermi v širšom okolí Zlatej Bane za
oberali viacerí autori. M. Kuthan (1948) 
zostavil schému zonálneho usporiadania 
rudných výskytov v severnej časti 

vrchov a zrudnenie geneticky spá ja 
s postvulkanickými pneumatolyticko
h ydrotermálnymi procesmi. J. Pták 
(1 957) zhodnotil rudonosnosť a perspek
tívnosť oblasti a podľa h aldového ma
teriálu zaevidoval 30 výskytov polyme
talických a antimonitových rúd. J. Slá
vik - J. Tozsér (1973) predložili tekto
nickú analýzu oblasti a látkovú charak
t eristiku vulkanizmu. Metalogenetické 
procesy spájajú s mezotermálnou až epi
t ermálnou hydrotermálnou aktivitou. 

Výsledky geologických prác z ostat
ného desaťročia podstatne pozmenili 
vžité predstavy o malej perspektívnosti 
Slanských vrchov. Nové geologické in-

formácie a poznatky dnes dovoľujú na
črtnúť ucelenejší obraz jednak o ge,o
logickej stavbe, ale aj o metalogenetic
kom význame, a to hlavne severnej časti 
Slanských vrchov. Tvorí ju zlatobanský 
vulkanický aparát pomenovaný podľa 

obce Zlatá Baňa. Na stavbe aparátu sa 
zúčastňujú komplexy ryolitových vul
kanoklastík, ílovito-piesčitých sedimen
tov a komplexy z produktov interme
diárneho andezitového vulkanizmu. 
Vyčleňujeme spodnú a vrchnú štruk

túrnu etá:ž (M. Kaličiak 1980). Spodnú 
etáž vulkanického aparátu tvoria kom
plexy kyslých ryolitových vulkanoklas
tík a sedimentov sformovaných v neo
génnom sedimentačnom priestore v ob
dobí spodný miocén - vrchný báden. 
Vrchnú štruktúrnu etáž tvoria produkty 
intermediárneho andezitového vulka
nizmu a komagmatický intruzívny 
komplex dioritových porfyritov vrchno
bádenského až spodnopanónskeho veku. 

Intermediárna vulkanická činnosť 
mala p ulzatívny charakter a nebola 
jednorazovým aktom. Vývoj prebiehal 
v štyroch etapách s diferencovanou 
škálou komagmatických efuzívno-ex
truzívnych komplexov (M. Kaličiak 

1977). 
V ostatnom čase sme v rámci geolo

gického prieskumu okrem už známych 
ložiskových výskytov a prejavov, ktoré 
boli predmetom ťažby už v minulosti, 
objavili ďalšie nové typy epigenetickej 
mineralizácie. V okolí Zlatej Bane sme 
vrtným prieskumom zistili žilníkovo
impregnačný, brekciovitý a žilno-žilní
kový typ polymetalickej mineralizácie, 
prejavy skarnovej a Mo-Cu minerali
zácie, ako aj polymetalickú mineralizá
ciu v oblasti Šťavice a Maglovca (obr. 1). 

Mineralizáciu v oblasti zlatobanského 
vulkanického aparátu možno charakte
rizovať asociáciou prvkov: Fe (magnetit, 
pyrotín, pyrit, hematit, markazit), Mo, 
Cu, Zn, Cd, Pb, Ag, Te, Au, Sb , Hg, As. 
Špecifickým znakom je tu nekovová 
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epigenetická opálová mineralizácia. Mi
neralizácia je geneticky spätá s vývo
jom intermediárneho subsekventného 
magmatizmu, ale najmä s intruzívnymi 
procesmi dioritových porfyritov. Pro
dukty spodnomiocénneho ryolitového 
vulkanizmu, v prevažnej miere explo
zívneho charakteru, sú len pasívnym 
rudolokalizujúcim prostredím na ulože
n ie rudnej mineralizácie. 
Podľa stálych minerálnych asociácií 

a paragenéz, ktoré vznikli v blízkych 
geologických podmienkach, a ich pries
torového rozmiestnenia sme v zmysle 
J. Havelku (1978) a D. V. Rundkvista 
(1978) rudný komplex rozdelili na rud
né formácie. 

Synchrónne s vývojom vulkanického 
aparátu a s aktivizáciou intermediár
nej magmy prebiehali v etapách aj 
zrudňovacie procesy (M. Kaličiak 1977; 
obr. 2). Etapovitý vývoj mineralizácie 
v závislosti od etáp vulkanizmu je cha
rakteristickou črtou vulkanogénnych lo
žísk aj v ďalších rudných rajónoch Vý
chodných Karpát a Západných Karpát 
(E. A. Lazarenko et al. 1968, V. V. Nau
m enko 1974, D. Giusca et al. 1973, 
J. š tohl 1976 a i.). 

Zrudňovacie procesy späté s 1. etapou 
vývoja 

V prvej etape vývoja intermediárne
ho vulkanizmu vo vrchnom bádene až 
spodnom sarmate mal vulkanizmus 
sv,ojrázny explozívno-efuzívny charak
ter a eruptovali pyroxenické andezity. 
Na metalogenetické procesy neboli do
statočne vhodné podmienky. Ku koncu 
vulkanickej činnosti v prvej etape na
stali v centrálnej vulkanickej zóne apa
rátu poklesové kolapsovité pohyby. 
Uvoľnili sa plynové emanácie a roztoky 
a spôsobili rozsiahlu areálnu propyliti
záciu hornín v celej kolapsovanej štruk.:. 
túre a v blízkom okolí. 

P yritová formácia 

Podstatnou zložkou propylitizovaných 
hornín je pyrit. V dôsledku prestupu
júcich sírovodíkových fumarolových 
emanácií a roztokov sa z dezintegrova
ných tmavých horninotvorných mine
rálov uv,oľňovalo Fe a vznikal py rit. 
Odrazom premien sú r elikty tmavých 
minerálov zatláčané pyritom a agregát
mi chloritu, karbonátov a minerálov 
epidotovo-zoisitovej skupiny. Okrem 
toho pyrit v hornine tvorí drobné im
pregnácie, zhluky, hniezda a drobné 
žilky. 

V pripovrchovej časti bol celý hor
ninový komplex hypergénne argili tizo
vaný a vznikli ílové minerály (illit, 
montmorillonit, kaolinit). 

Zrudňovacie procesy späté s 2. etapou 
vývoja 

Po období dočasného vulkanického 
pokoja sa v strednom sarmate obnovila 
explozívno-efuzívna vulkanická činnosť 
a jej produktom boli opäť pyroxenické 
andezíty. Andezitový vulkanizmus dru
hej etapy u ž sprevádzajú komagmatic
ké intruzívne telesá. 

V centrálnej vulkanickej zóne in tru
dovalo do subvulkanických úrovní t e
leso dioritového zloženia a do tektonic
ky oslabených zón v podobe žilných 
telies pyroxenických dioritových porfy
r itov jeho apofýzy. 

Telesá dioritových porfyritov v pr,o
stredí, do ktorého prenikali, spôsobili 
výrazné kontaktn,ometamorfné zmeny. 
Najintenzívnejšie sa prejavili v h orni
novom prost redí spodnej štruktúr nej 
etáže, ktorú tvoria komplexy ryolito
vých vulkanoklastík a peliticko-piesči

t ých sedimen tov. Kontaktnometasoma
tické, ale aj metamorfné javy silne 
ovplyvňoval chemizmus okolných hor
nín. Zo škály novotvorených minerálov 
bola najrozšírenejšia minerálna asociá-
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cia kremeň - sericit - biotit, ktorá 
v prevažnej miere takmer úplne zastre
la pôvodný charakter hornín (E. Kali
čiaková 1979). 

S intruzívnymi procesmi pyroxenic
k ých dioritových porfyritov spájame 
vznik Fe skarnovej a časti polymetalic
kej m ineralizácie. 

F e skarnová formáci a 
Lokalita Zlatá Baňa (1 ) 

Okrem častých, ale nepatrných m i
neralogických prejavov najintenzívnej
šiu skarnovú mineralizáciu zistil vrt 
KSV-1 5 v hlbke 1073-1075 m. Jej ru
dolokalizujúcim prostredím sú tektonic
ky porušené ryolitové vulkanoklastiká 
v blízkosti dajky pyroxenického diori
tového porfyritu. 

◄ . 

Zrudnené horniny sú masívne c1ernej 
až zelenočiernej farby a ich podstatnou 
zložkou je jemnokryštalický magnetit 
v asociácii s magnézioferi tom, pyritom, 
pyrotínom. Zo sprievodných nerudných 
minerálov je najrozšírenejší aktinolit, 
diopsid a chlorit. Zriedkavejší je gra
nát, zirkón, titanit a minerály epidotovo
zoisitovej skupiny. 

Poly met a li c ká formácia 
Lokalita Zlatá Baňa (1) 

So záverečným štádiom diferenciácie 
magmatického kozuba v druhej et ape 
vývoja aparátu spájame aj vznik časti 

polymetalickej mineralizácie, ktorú sme 
zistili vrtom KSV-15 v hÍbke okolo 
1500 m. Rudolokalizujúcim prostredím 
sú ryolitové vulkanoklastické horniny 

Obr. 1. Metalogenetická mapa zlatobanského rudného poľa 
Spodná štruktúrna e táž : 1 - spodný horizont sedimentov (egenburg), 2 - spodný horizont 
r yolitových vulkanokiastík (karpat), 3 - str edný horizont sedimentov (karpat) , 4 - v rchný 
hori zont ryolitových vulkanoklastík (báden), 5 - vrchný horizont sedimentov (báden). 
Vrchná štruktúrna etáž: 6 - stratovulkanický a.reálne propylitizovaný komplex pyroxenických 
andezitov O. etapa vuikanického vývoja - vrchný báden až spodný sarmat), 7 - s t r ato
vulkanický komplex pyroxenických andezitov, 8 - intruzívny k omplex pyroxenických diori 
tových porfyritov (7-8 = II. etapa vulkanického vývoja - stredný sarmat), 9 - strato
vulkanický komplex pyroxenicko-amfibolických an dezitov, 10 - intruzívny komplex žilných 
te lies pyroxenicko -amfibolických dioritových porfyritov, 11 - intruzívny komplex dom atic
kýcJ1 telies pyroxenicko-amfibolických dioritových porfyritov, 12 - extruzívny komplex 
p yr oxenicko-amfibolických andezitov, 13 - sedimentárno-vulkanický komplex (9-13 
I II. etapa vulkanického vývoja - stredný až vrchný sarmat), 14 - extruzívno-efuzívny k om
plex pyroxénovo-amfibolovo-biotitických and ezitov (IV. etapa vulkanického vývoja - spodn ý 
panón), 15 - zlomy: a - zistené, b - predpokladané, c - zak ryté, 16 - línia geologického 
rezu, 17 - ohraničenie centrálnej kolapsovane j vulkanickej zóny, 18 - ži lno-žilníkový typ 
zrudn enia, 19 - nepravidelný žilníkovo-impregnačný typ zrudnenia a brekciovitý typ zrud
nenia, 20 - šlichové anomálie Hg (čísla pri vysvetlivkách 18-20 označuJÚ lokality uvádzané 
v tex te) , 21 - zóny priestorovej distribúcie minera lizácie 
Fig. 1. Metalogenetic map of the Zlatá Baňa area (Slanské vrchy Mts.) 
Low er structural unit: 1 - lower sedimentary horizon (Eggenburgian) , 2 - lower rhyolite 
volca n oclastic horizon (K arpatian) , 3 - middle sedimentary horizon (Ka r patia n), 4 - upper 
r hyolite volcaniclastic hor izon (Badenian). 
Upper s tructural unit: 6 - stra t ovolcanic areally propyli tized compiex of pyroxene andesite (Fi r st 
stage of developmen t - U pper Badenian to L ower Sarmatian) , 7 - stratovolcanic com plex 
of pyroxene andesite, 8 - d ykes and sills od pyroxene diorite porphyrité (7 - 8 - (Se 
cond stage of volcanic developmen t - Midle Sarmation), 9 --·· stratovolcanic com plex of 
pyr ox ene-hornblende andesite, 10 - dykes and sills of pyroxene-hor nblende diorite 
por phyr ite, 11 - domes of pyrox enehornblende diorite porphyrite, 12 - cxtrusive complex 
of pyroxene-hornblende andesite, 13 - volcanosedimentary complex (9 - 13 = Third s tage 
of volcanic development - Middle to Upper Sar matian), 14 - extrusive to effusive complex 
of pyroxene-hornblende-biotite andesite (Fourth stage of volcanic development - Lower 
Pannonian), 15 - faults: a - ascertained, b - supposed, c - buried, 16 - geologjcal 
profi le line, 17 - limits of centra! volcanic collapsed zone, 18 - vein-stockwork type of :mi
neralization, 79 - irregular vein-stockwork and disseminated type of mineralization and 
brecciated type of mineralization, 20 - Hg anomaly ascertained by pan ni ng prospection 
(numbers 18-20 indicate iocalities introduced in the paper), 21 - areal distribution of mine
r al ization 
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karpatu. Mineralizácia má žilníkový až 
žilný charakter. Žilnú výplň tvoria kar
bonáty a kremeň, v ktorých sú hniezda 
z pyritu, pyrotínu, chalkopyritu, sfale
ritu a galenitu. Vzácne je prítomný 

STRATIGRAFICKE MIL. LITOLOGICKÉ. 

arzenopyrit a kobaltín. Hniezda sulfidov 
dosahujú maximálnu veľkosť 10 cm. 
Medzi najstaršie minerály patrí pyrotín 
a pyrit, pričom pyrotín tvorí v pyr ite 
zvyšky. 
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Fíg. 2. Metalogenetic schema 
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Agregáty pyritu tmelí chalkopyrit, 
v ktorom sú časté drobné lamelky ku
banitu a inklúzie violaritu, ďalej odmie
šaniny pyrotínu a sfaleritu. Medzi naj
mladšie minerály patrí sfalerit a galenit. 
Pre sfalerit je charakteristické množ
stvo hviezdicových odmiešanín chalko
pyritu. 

Zrudňovacie procesy späté s 3. etapou 
v ývoja 

Hlavný zrudňovací proces je spätý 
so záverečnými štádiami magmatickej 
diferenciácie kozuba v tretej etape vý
v,oja v strednom až vrchnom sarmate. 
Výrazne sa uplatnila najmä polymeta
lická, antimónová, ortutnato-arzénová, 
opálová, ale aj vyššia termálna Cu-Mo 
mineralizácia. 

Hlavným dôvodom pre zaradenie tej
to mineralizácie je jej štruktúrna väzba 
na žilné dajkovité a plytkointruzívne 
telesá amfibolických dioritových porfy
ritov ktoré intrudovali v závere vulka-

' nickej aktivity tretej etapy. Okrem toho 
rudolokalizujúcim prostredím boli vul
kanické horniny prvej až tretej etapy 
vývoja, ako aj horninové komplexy 
spodnej štruktúrnej etáže. ryolitové 
vulkanoklastiká a ílovit,o-piesčité sedi
menty . 

V rámci tretej etapy vulkanopluto
nické ho vývoja rozlišujeme tri minera
lizaéné e tapy a šesť mineralizaéných 
pe riód (tab. J ). 

C u - M o f o r m á c ia 
Lokalita ZJalá Baňa ( 1) 

Novým a doteraz neznámym typom 
e pigenetickej mineralizácie vo východo
s lovenských ne,ovulkanitoch je Cu-Mo 
zrudnenie, ktoré v hlbke 800-1400 m 
zistil vrt KSV-15 a ZH-5. Tvorí naj
spodnejší a najvyšší termálny člen epi
genetickej mineralizácie, ktorej vznik 
spájame s treťou etapou vývoja aparátu. 

J ej rudolokalizujúcim prostredím sú žil
n é dajkovité formy dioritových porfy
r itov a horninové komplexy spodnej 
štruktúrnej etáže. Zrudnenie má žilný 
a žilníkovo-impregnačný charakter. 
Vyčleňujeme tu tieto minerálne asociá
cie: 

1. Kremeňovo-karbonátovo-arzenopy

ritovo-molybdenitová asociácia vystupu
je v spodnej časti uvedenej zóny. Tu sú 
v prostredí r yoli tových vulkanoklastík 
sporadické 1-3 mm hrubé kremeňovo
karbonátové ž ilky s drobnými kryšta
lickými agregátmi a rzenopyritu, pyr it u, 
vzácne chalkopyritu a s drobnými hn iez
dočkami a zh lukmi molybdenitu. Mo
lybdenit je ako najmladší sulfidický mi
nerál častý aj vo forme tmelu kryšta
lických agregátov pyritu a arzenopyritu. 
T úto sulfidickú mineralizáciu sprevádza 
silicifikácia, serici tizácia, turmalinizácia 
a adularizácia hornín. 

2. Pyritovo-chalkopyritová ( + bornit, 
pyrotín) asociácia má oveľa menšie roz
šírenie a štruktúrne sa viaže na dajko
vité telesá dioritových porfyritov, v kto
r ých tvorí drobné žilky s pyritom, chal
kopyritom, ojedinele aj s bornitom. 
P,odradne je zastúpen ý aj pyrotín . 

Foto 1. Karboná lová žilka s neprav idelne roz
m iestnenými agregátmi arzenopyritu (Ar) 
a molybdenitu (Mo). Vrt KS V-15/ l fľľl. Lok. 
Zlatá Ba1ía ( 1 J, zvačšené J.0 0 x 

Photo 1. Carbonate veinlet with irregular 
distribution of arsenopyrite (Ar) and molyb
denite (Mo) aggregates. Drilling - K SV-
15/ 1035. Zlatá Baňa locality (1). X 200 
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3. Pyrilovo-chalkopyr"itová asociacia 
je zastúpená v žilných formách rudných 
t elies, ktoré sa zistili vrtom KS V- 15 
v hlbke 1023-1023,5 a 1027-1029 m. 
H lavným rudným minerálom je chalko
pyrit, v ktorom sú časté tabuľkovité 

zrná pyrotínu veľké až do 1 cm. V chal
kopyrite sú ďalej inklúzie sfaleritu, sta
n ínu, rýdzeho zlata a veľmi vzácne 
drobné lamelky kubanitu. Sulfidy spre
vádza kremeň a karbonáty. 

4. Bournonitová ( + chalkopyrit, sfa
lerit) asociácia, ktorú v híbke 850- 900 m 
v prostredí kavernóznych ryolitových 
vulkanoklastík zistil vrt ZH-5. Minera
lizácia sa viaže na kaverny a pukliny 
a má kryštalický vývoj. Bournonit ako 
h lavný sulfidický minerál tvorí nepra
videlné kryštalické agregáty s veľkos

ťou kryštálov do 1 cm. V asociácii 
s bournonitom ojedinele vystupuje aj 
kryštalický chalkopyrit, pyrit a sfalerit. 
Z nerudných minerálov je prítomný 
kremeň, baryt a dolami t. 

Polymetalická formácia 

Najrozšírenejšou a na.1vyznamneisou 
r u dnou formáciou je polymetalická, 
charakteristická asociáciou týchto hlav
n ých prvkov: Pb, Zn, Cu, Au, Ag. Jej 
rudolokalizujúcim prostredím je okrem 
intruzívneho komplexu vulkanický 
komplex pyroxenických andezitov prvej 
etapy vývoja aparátu v centrálnej ko
lapsovanej zóne v okolí Zlatej Bane. 

Andezi tový vulkanický komplex tvo
ria _jednak pevné efuzívne telesá, zbrek
ciovatené lávové prúdy a vulkanoklas
tiká, ktorých významnou zložkou sú 
explozívne vulkanické brekcie. Polyme
talickú mineralizáciu sme zistili aj 
v pripovrchovom telese amfibolického 
dioritového porfyritu v údolí potoka 
Šťavica západne od Zlatej Bane a v ku
polovitom telese dioritového porfyritu 
Maglovec v severozápadnej časti vul
k ,m ického aparátu. 

V rámci polymetalickej mineralizácie 
vyčleňujeme tri štruktúrno-textúrne 
typy zrudnenia: žilníkovo-impregnačný 

typ, brekciovitý typ a ži lníkovo -žilný 
typ. 

Žilníkovo-impregnačný t yp 
Lokalita Zlatá Baňa (1), Pusté pole (2) 

Zrudnenie je štruktúrne späté s in
truzívnym komplexom dajkovitých te
lies dior i tového porfyri tu. Akumulácia 
sulfidických minerálov v hornine má 
typický 2.ilníkovoimpregnačný charak
ter. Sulfidické minerály boli vylúčené 
po stuhnutí magmy v priebehu hydro ter
málnometasomatických procesov najprv 
v rozptýlenej forme (impregnácie), a to 
v prevažnej miere na miestach preme
nených dezintegrovaných horninotvor
ných minerálov a v drobný ch dutin
kách, intergranulárach a puklinkách 
často v asociácii s kalcitom. Sulfidy za
stupuje pyrit, sfalerit, galenit, redšie 
chalkopyrit a pyrotín. Hlavným mine
rálom je sfalerit, ktorý vypíňa relikty 
po tmavých horninotvorných minerá
loch a v hornine vytvára drobné im
pregnácie a žilky. Veľmi časté sú v ňom 
slzovité odmiešaniny chalkopyritu a py
rotínu, usporiadané najčastejšie pozdlž 
plôch štiepateľnosti. 

So sfaleritom úzko asociuj e galenit, 
ktorý ho po okrajoch zŕn často zatláča . 

Okrem t oho galenit vystupuj e v drob
n ých žilkách spolu s kalcitom . Stálym 
sprievodným minerálom v celej žilní
kovo-impregnačnej zóne je pyrit. Vy
tvára drobné kryštalické agregáty, ako 
a j samostatné izolované zrná so stopami 
korózie. 

Okrem uvedených foriem vystupova
nia sulfidickej mineralizá cie sú časté aj 
hniezdovité akumulácie makrokryštalic
kých agregátov pyritu, menej pyrotínu, 
ktoré sú popretkávané sieťou drobných 
žiliek m ladšieho chalkopyritu a sfaleri
tu. Z ner udných minerálov sú zastúpe-
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né karbonáty a kremeň. V rámci tohto 
t ypu zrudnenia vyčleňujeme tieto tri 
minerálne asociácie: 1. pyritovo-pyrotí
novo-chalkopyritovú (+ sfalerit), 2. py
ritovo-sfaleritovo-galenitovú, 3. kalcito-
1--7 0-ga leniiovú. 

Lokalita Šťavica (3) 

Do žilníkovoimpregnačného typu 
zrudnenia patrí aj výskyt v údolí po
toka Sťavica západne od Zlatej Bane . 
Územie je na povrchu z hydrotermálne 
premeneného komplexu pyroxenických 
andezitov prvej etapy intermediárneho 
v ulkanizmu, do ktorého intrudovalo te
leso amfibolického dioritového porfyritu 
a ktoré je nositeľom polymetalickej mi
ner alizácie. Sulfidická mineralizácia je 
veľmi nepravidelná a tvorí ju pyrotín, 
pyr it , chalkopyrit, sfalerit, galenit a 
markazit so sprievodnými nerudnými 
minerálmi, kremeňom a kalcitom. 

Najrozšírenejším sulfidickým mine
rálom je pyrit, ktorý tvorí v hornine 
jemné impregnácie a drobné žilky. Má 
n epravidelný vývoj s alotriomorfne 
a hypidiomorfne obmedzenými zrnami. 

Foto 2. Metasomatické zatláčanie tmavej hor
ninotvornej výrastlice chalkopyritom (Cp) 
v žilníkovo impregnačnom type polymetalic
kého zrudnenia. Vrt KSV-15/534,5., zväčšené 
50 X 
Photo 2. Metasomatic replaccment of the dark 
rockforming phenocryst by chalcopyrite (Cp) 
in polymetalic stockwork m ineralization. 
Drilling - KSV-15/ 534,5 X 50 

Najčastejšie asociuje s pyrotínom, sfa
leritom a m arkazitorn. V žilkách tvorí 
okrajové lemy a intenzívne ho zatláčajú 
mladšie sulfidy. Pyrit v asociácii so sfa
leritom a galenitom tvorí v hornine a j 
drobné impregnácie. 
Vyčleňujeme tu dve minerálne aso

ciácie: 1. pyritovo-pyrotín ovo-chalkopy
ritovú ( ± sfa lerit), 2. pyritov o-sfaleri
t ovo-galenitov ú. 

Lokalita Maglovec (4) 

Polymetalická mineralizácia štruktúr
ne sa viažúca na plytkointr uzívne teleso 
d ioritového porfyritu Maglovec má žil
níkovo-impregnačný charakter. Teleso 
dioritového porfyritu vystupuje na p o
vrch v severozápadnej časti vulkanic
k ého aparátu v geologickom prostredí 
neogénnych a paleogénnych sedimen
t ov. 

Sulfidy, z ktorých okrem najrozšíre
nejšieho pyritu je prítomný chalkopyrit, 
sfalerit, galenit a vzácne tetraedrit, tvo
ria hlavne výplň drobných pukliniek 
v asociácii s kalcitom a chloritom. Oje
dinele sú v hornine aj drobné impreg
nácie. 

Brekciovitý typ zrudnenia 
Lokalita Zlatá Baňa (1) 

Medzi osobitné morfoštruktúrne t ypy 
polymetalickej mineralizácie patrí brek
ciovitý typ zrudnenia. Jeho rudolokali
zuj úcim prostredím sú miešané ex plo
zívne vulkanické brekcie na báze vr ch
n ej štruktúrn ej etáže z fragmentov 
andezitov, ryolitov a čiernych ílovitých 
b ridlíc. Mocnocť komplexu je niekoľko 

desiatok m, ale jeho plošný rozsah nie 
je známy. 

Explozívne vulkanické brekcie už 
svojou primár nou povahou a tektonic
kou porušenosťou, ktorá je dôsledkom 
intruzívnych procesov dioritových por
fyritov, boli vhodným prostredím n a 
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cirkuláciu roztokov a akumuláciu sul
fidov. 

Maximálna akumulácia sulfidov je 
v okolí dajok dioritových porfyritov. 
Zrudnenie má typický brekciovitý cha
rakter a rudná zložka je súčasťou tmelu 
explozívnych brekcií. Často možno po
zorovať metasomatické zatláčanie pô
vodnej tufitickej tmeliacej hmoty brek
cií. Okrem pyritu, ktorý tvorí v brek
ciách zložité nepravidelné tvary, je 
hlavným sulfidickým minerálom sfale
rit. Vystupuje v troch generáciách. 
Najrozšírenejší je tmavohnedý až hne
dočierny sfalerit v asociácii s pyritom 
a galenitom, s ktorým sa vzájomne pre
rastá, alebo ho po okrajoch zatláčajú. 

Sfalerit druhej generácie, hnedej až 
hnedožltej farby, tvorí v okolí agregá
tov staršieho sfaleritu a pyritu lemy. 

V kalcitových drúzach ojedinele vy
stupuje sfalerit tretej generácie a vy
tvára drobné medovožlté až svetložlté 
kryštáliky. Galenit je v porovnaní so 
sfaleritom zastúpený slabšie, aj keď 

s ním vytvára spoločné kryštalické agre
gáty a hniezda. V asociácii s galenitom 
a sfaleritom vystupuje ešte chalkopyrit, 
tetraedrit, tennantit, antimonit a bert-

Foto 3. Makrotextúra brekciovitého typu po
lymetalického zrudnenia (R - rudná zložka). 
Vrt KSV-15;470. Lok. Zlatá Baňa (L), zmen
šené 3 X 
Photo 3. Macrostructure o( brecc ia-type poly
metalic mineralization (R - metalic mineral). 
Drilling KSV-15/470. Zlatá Baňa. Reduced 
X 3 

hierit. Z nerudných minerálov je prí
tomný kremeň, mangaí1okalcit, baryt, 
dolomit a vzácne fluorit. 

Špecifickým znakom tohto typu poly
metalickej mineralizácie je telurid hessit 
(Ag2Te), Te-canfieldit (Ag8Sn)TeSb6 a 
rickardit, a to ako inklúzie mikroskopic
kých rozmerov v galenite a pyrite 
(R. Ďuďa - J. Krištín 1977). 

2ilníkovo-žilný typ zrudnenia 
Lokalita Zlatá Baňa (1) 

Jedným z najrozšírenejších typov 
polymetalickej mineralizácie je žilníko
vo-žilný typ. Rudonosnou formáciou je 
komplex pyroxenických andezitov prvej 
etapy vývoja vulkanického aparátu, do 
ktorého prenikli žilné telesá dioritového 
porfyri tu. Sulfidická mineralizácia sa 
viaže na tektonicky oslabené a poruše
né zóny mocné niekoľko m. Horniny sú 
tektonicky porušené, miestami až drve
né a voči okolitému geologickému pro
strediu intenzívnejšie hydrotermálne 
premenené, predovšetkým vybielené, 
silicifikované a v pripovrchových čas

tiach argilitizované. Tieto zóny tekto
nického oslabenia sa v prevažnej mi ere 
viažu na konLakty žilných telies diori
Lových porfyritov alebo na ich blízke 
okoli e. Podľa intenzity uved ených hy
drotermálnych premien sú na p ovrchu 
orientované v smere SZ-JV, ale ni e sú 
súvislé a ani nemajú veľký smerný do
sah. SuLfid ická mineralizácia viažúca sa 
na tieto zóny je nepravidelná a tvorí 
ju roj paralelných a subparaleln ých ži
liek cm radu s častými odž.ilkami a im
pregnáciami sulfidov v ich okolí. 

Hlavným sulíidickým minerálom je 
pyrit. sfalerit, galenit a chalkopyr it. 
Z nerudných min erálov sú naj častejšie 

ružovkasté karbonáty. ktoré zastupuje 
manganokalcit, a monominerálne žilky 
z kremeňa, chalcedónu a zeolitu. V okra
jových častiach ložiska sú veľmi časté 
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žilky kremeňa, pyritu a hematitu. 
V miestach s vhodnou tektonickou 

predisponovanosťou na križení zlomov 
zóny tektonického oslabenia dosahujú 
mocnosť až niekoľko desiatok m a je tu 
možnosť vzniku rudných stípov. 

Okrem tejto v podstate rozptýlenej 
m ineralizácie v tektonicky porušených 
zónach vystupuje sulfidická minerali
zácia aj vo forme žíl. Zistené žily do
sahujú mocnosť maximálne 50 cm. Žily 
sú uložené strmo 80-85° a pravdepo
dobne majú sklon na SV. 

V kremeňovo-karbonátovej žilovine 
sú nepravidelné agregáty väčšinou alo
triomorfne obmedzených zŕn a zhlukov 
p yritu, galenitu, sfaleritu a chalkopyri
tu, ktoré sa navzájom prerastajú. V nie
k torých žilách sme zistili aj závalkovú 
textúru. V kremeňovo-karbonátovej ži
lovine sú izolované nepravidelné zhluky 
zŕn galenitu, sfaleritu a chalkopyritu. 

V žilno-žilníkovom type polymetalic
kej formácie možno vyčleniť nasledu
júce minerálne asociácie : 1. pyritovú 
( ± markazit), 2. galenitovo-sfaleritovú, 
3. kalcitovo-galenitovú, 4. kalcitovú, 

Foto 4. Karbonátová žilka zo žilno-žilniko
v ého typu polymetalického zrudnenia s py
ritom (P) a hiezdicovilými agregátmi hema
titu (H). Vrl KSV-7/47 . Lok. Zlatá Baňa (1), 
zv áčsené 200 x 
Photo 4. Carbonate veinlet with pyrite (P) 
and hematite aggregates (H) in vein type po
lymetalic mineralization. Drilling KSV-7/47. 
Zlatá Baňa locality (1). x 200 

5. kremeňovo-chalcedónovo-pyritovú, 

6. karbonátovo-galenitovo-sfaleritovú, 
7. karbonátovo-epidotovú, 8. kremeňo

v o-pyritovo-hernatitovú, 9. zeolitovú 
(+ karbonáty ). 

Antimon i tová formácia 

Antimonitová mineralizácia je v o vý
chodoslovenských neovulkanitoch veľmi 
zriedkavá. Výskyty sú známe len v se
vernej časti Slanských vrchov, a t o 
v oblasti zlatobanského vulkanického 
aparátu, kde je mineralizácia štruktúrne 
spätá s centrálnou kolapsovanou vulka
nickou zónou . Mineralizácia je okrem 
slabých prejavov v centrálnej časti lo
kalizovaná hlavne v externých okrajo
vých častiach centrálnej vulkanickej 
zóny a iba v niekoľkých prípadoch vy
stupuje aj za jej hranicami. Rudoloka
lizujúcim prostredím je stratovulkanic
k ý komplex pyroxenických andezitov 
prvej etapy vývoja intermediárneho 
vulkanizmu, ale aj horniny druhej a 
tretej etapy. 
Podľa formy vystupovania Sb mine-

Foto 5. Radiálne lúčovitý agregát markazitu 
v karbonátovej žilovine zo žilno-žilníkového 
typu zrudnenia. Vrt KSV-15/133. Lok. Zlatá 
Baňa (1), zváčšené 50 X 

P hoto 5. Radia! structure of marcasite aggre
gate in carbonate from vein type mi
neralization. Drilling KSV-15/ 153 Zlatá Baňa 
locali ty (1). X 50 



12 Mineralia slov., 13, 1981 

r alizácie a minerálnych paragenéz mož
no vyčleniť dva štruktúrno-textúrne 
typy (M. Kaličiak 1977, J. Täzsér et a l. 
1980). 

Žilno-žilníkový typ 
Lokalita Zlatá Baňa-Jozef (5) 

Najznámejším výskytom Sb minerali
zácie sú žilno-žilníkové systémy J,ozef, 
Gašpar a Gabriel v severozápadnej pe
riférnej časti centrálnej zóny vulkanic
kého aparátu 1,5 km severne od Zlatej 
Bane. Rudolokalizujúcim prostredím je 
hydrotermálne alterovaný stratovulka
n ický komplex pyroxenických andezi
t ov prvej etapy intermediárneho vulka
n izmu. 

Zrudnenie je štruktúrne späté s tek
tonicky predisponovanými zónami sme
ru S-J až SSZ-JJV a má typický žil
no-žilníkový vývoj a asociáciu prvkov 
Sb, Zn, Pb, Au, Ag, pričom je hlavným 
prvkom Sb. Zistená smerná dÍžka naj 
rozsiahlejšieho mineralizovaného pásma 
J ozef je 400 m a známy híbkový dosah 
od povrchu 70 m (J. Grech 1959). 

Štruktúra sa skladá z dvoch tekto
nicky zbrekciova tených zón smeru 
SSZ-JJV s úklonom 55-~80 na JJZ. 
Má veľmi nepravidelný priebeh a pre
m enlivú mocnosť 1-5 m a laterálne 
prechádza do prekremenených andezi
tov a do propylitizovaných andezitov. 

V prekremenených zbrekciova tených 
zónach vystupujú žily antimonitu hru
bé do 10 cm s n epravidelnými odžil
kam i. Žily sú vidlicovite rozve tvené 
a v m iestach spájania rna jú ojedinele 
mocnosť až 2 m. Dlžka takýchto úsekov 
žiln íkov nepresahuje 20 m a po úklone 
5-10 m. 

Antimonit vytvára v dutinách kre
meňovej žilo viny kryštalické agregáty. 
Ihličky antimonitu dosahujú dÍžku až 
10 cm. Antimonit asociuje s Pb-Sb 
sulfosoľami, boulangeritom, jamesoni
tom, berthieritom a ďalej arzenopyritom, 

Foto 6. Ihličkovité kryštály antimonitu v kre
meňovej žilovine zo žilno-žilníkovej štruk
túry Jozef (5), zväčšené 50 X 
Photo 6. Needle-like crystals of antimonite 
in quartz from vein structuľe Jozef (5) . 50 x . 

markazitom a pyritom. Vzácne v žilo
vine vo forme hniezd vystupuje sfalerit, 
galenit a chalkopyrit. Antimon it tvorí 
okolo nich lemy a int enzívne ich zatlá
ča. Na jeh o agregátoch sú bežné drobné 
kryštáliky dolomitu, kremeňa a kalcitu. 

Zo sekundárnych minerálov sú prí
tomné valentinit, senarmontit, sadrovec, 
aragonit, skorodit, j arosi t a bližšie ne
rozlíšené Sb okre (R. Ďuďa - M. Ka
ličiak 1980). 

Lokalita Nozger (6) 

P odobný žilno-žilnikový ch arakter 
má aj antimonitová mineralizácia loka
lity Nozger v juhovýchodnej časti cen
trálnej zóny aparátu. Miner alizáciu 
v starej štôlni Nozger zistil vrt Zl-B-5 
(J. Täzsér 11l72) a viaže sa na oslabenú 
prikontaktovú zónu subvulkanického 
te lesa dioritového porfyritu. Mocnosť 

štruktúry je maximálne 5 m a je j smer
ný a hÍbkový dosah nie je známy. Tek
tonicky drvenú zónu tmelí kremeň a 
karbonáty s hniezdami a žilkami'. kryš
talických agregátov antimonitu, p yr itu, 
arzenopyritu a markazitu. R. Ďuďa 
(1 978) tu vyčlenil dve mineralizačné pe-
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riódy, oddelené intermineralizačnou 

tektonikou. 
Minerály prvej mineralizačnej perió

dy (kremeň, antimonit, pyrit, arzeno
pyrit a karbonáty) sú tektonicky drvené 
a tmelené minerálmi druhej minerali
začnej periódy (dolomitom, markazitom 
a chalcedónom). K. Egyud (in J. Täzsér 
1972) odtiaľ opísal aj mikroskopické 
zrná dyskrazitu a berthieritu. 

Lokalita Bodoň (7) 

V západnej okrajovej časti centrálnej 
vulkanickej zóny sme vrtom ZH-9 
v hlbke 429-430 m zistili antimonitovú 
mineralizáciu. Viaže sa na tektonicky 
oslabenú zónu, v ktorej sú nepravidelné 
hniezda a žilky kremeňa, chalcedónu 
a karbonátov s kryštalickými agregát
mi antimonitu. Antimonit tvorí v dutin
kách ihličky veľkosti do 1 cm s naras
tenými kryštálikmi dolomitu. 

Žilníkovo-impregnačný typ 

Druhým typom antimonitovej mine
ralizácie v širšom okolí Zlatej Bane je 
rozptýlená mineralizácia žilníkovo-im
pregnačných zón. 

Lokalita Dubník (8) 

Najvýraznejšie je tento typ minerali
zácie vyvinutý na ortuťovom ložisku 
Dubník, kde antimonit v asociácii s py
ritom, kremeňom a markazitom tvorí 
samostatnú zónu mineralizácie priesto
rovo oddelenú od Hg mineralizácie. 

Antimonit tvorí radiálne lúčovité 

agregáty veľkosti do 2 cm vystupujú
ce v drobných dutinkách a puklinkách 
argilitizovaných andezitov prvej etapy 
in termediárnej vulkanickej činnosti. Mi
neralizácia je veľmi nepravidelná a kon
centruje sa v okolí tektonických porúch 
smeru SV-JZ. Mocnocť mineralizova
n ých zón nepresahuje 2-3 m. 

Lokalita Dubník-Libanka (13) 

Rozptýlený typ Sb mineralizácie je 
známy aj z ložiska drahých opálov Dub
ník-Libanka. Antimonit má jemnoihlič
kovitý charakter a tvorí drobné, do 
0, 5 cm veľké guľôčkovité ježkovité tva
ry v dutinkách a puklinkách andezitov 
v asociácii s hyalitom, markazitom a 
pyritom. Na antimonite sú časté se
kundárne minerály Sb - valentin it a 
senarmontit. Hyalit tvorí po antimo
nite pseudomorfózy (M. Kaličiak et al. 
1976) . 

Lokalita Nozger (6) 

Na tejto lokalite sa okrem uvedeného 
žilno-žilníkového typu an timoni to vej 
mineralizácie vyskytuje aj druhý typ 
rozptýlenej mineralizácie. Nad telesom 
dioritového porfyritu sú silne prekre
menené andezitové tufy až sekundárne 
kvarcity. V dutinkách kvarcitov tvorí 
antimonit drobné ježkovité agregáty 
n arastajúce na kryštáliky kremeňa do
lomitu. V asociácii s antimonitom sa 
vzácne vysky tujú kryštáliky valenti
nitu. 

Lokalita Tancoška (9) 

Výskyt ant imonitu na Tancoške je 
známy iba z archívnych údajov. V aso
ciácii s rumelkou , mliečnym opálom a 
hydrofánom ho opísal M. Kuthan (1 941). 
Charakter mineralizácie nie je známy. 

Ortutnato-arzénová 
formácia 

Disperzia ortuti v širokej škále vul
kanických h ornín dovoľuje pokladať 
ortuť v zlatobanskom rudnom poli za 
typomorfný prvok epigenetickej m ine
ralizácie. Epitermálny charakter m in e
ralizácie a veľká migračná schopnosť 

ortuti spôsobili, že sa jej akumulácie 



14 Mineralia slov., 13, 1981 

štruktúrne via:zu na vulkanické kom
plexy prvej a tretej etapy vývoja inter
mediárneho vulkanizmu. Monotónnosť 

mineralizácie s rumelkou prevažne 
v jemnoimpregnačnej forme je typic
kým znakom vulkanogénnych ložísk, 
ktoré sú späté s vulkanickými aparát
mi alebo sledujú ich štruktúry. 

Lokalita Dubník (8) 

Ortuťová mineralizácia ložiska Dub
ník sa štruktúrne viaže na stratovul
kanický komplex pyroxenických ande
zitov prvej etapy vývoja vulkanického 
a parátu, ktorý J. Slávik - J. Tč:izsér 

(1973) nazvali komplexom Ošvárska. 
Charakteristické preň je striedanie lá
vových prúdov, lávoklastík, aglomerá
tov a tufov premenlivej mocnosti. Hra
nice medzi nimi sú väčšinou zastreté 
hydrotermálnymi premenami, najvýraz
nejšie sa prejavuje argilitizácia, chlori
t izácia, pyritizácia, markazitizácia a kar
bonatizácia. Ekonomicky zaujímavé 
k oncentrácie rumelky sú známe len 
v tomto komplexe, prič.om možno ru
melku pozorovať od niekoľkých m pod 
povrchom do hÍbky 280 m (L. Tarha
nič et al. 1979). 

Ortuťová mineralizácia má žilníkovo
impregnačný charakter. Rumelka vy
stupuje vo forme mm žiliek po pukli
nách v asociácii s pyritom ako tmel 
v tektonicky drvených zónach, ale naj
mä vo forme jemných impregnac11. 
Distribúcia rumelky nie je rovnomerná. 
Maximálne sa koncentruje v~ prostredí 
s vhodnými fyzikálno-mechanickými 
vlastnosťami hornín (pórovitosť, pukli
novosť, tektonická porušenosť) . Za taký 
možno pokladať systém zlomových pá
siem smeru SV-JZ a ich okolie. Z lo
žiska je známych viac ako 40 rudných 
a nerudných minerálov, ale iba rumel
ka má ekonomický význam (R. Duďa 
et al. 1977). 

Rumelka vystupujúca v žilníkovej 

forme je zriedkavejšia a vytvára drob
né, maximálne 1,5 cm hrubé žilky, a to 
v asociácii s kalcitom, chalcedónom a 
markazitom. Je hrubozrnnejšia, má 
tmavší odtieň a výrazný sklený lesk. 
V impregnačnej forme je jemnozrnná 
a vytvára práškovité agregáty j asnočer

venej farby v asociácii s pyritom a 
markazitom. 

Ložisko je od Z a V ohraničené tek
tonicky. Mineralizácia smerom na J 
postupne vyznieva a laterálne prechá
dza do zóny s realgárovo-auripigmen
tovou mineralizáciou. Arzénová mine
ralizácia zastúpená realgárom a auripig
mentom sa na ložisku zistila už roku 
1972 (J. Tč:izsér - K. Egyud). Minera
lizácia má typický žilníkovo-impreg
nacny charakter. Realgár vystupuje 
v asociácii s auripigmentom, pričom 

jasne prevláda, ďalej s karbonátmi, 
nontronit om a zriedkavo s rumelkou. 
Jasnočervené kryštáliky realgár u dosa
hujú veľkosť až 1,5 cm. Okrem toho 
realgár tvorí aj jemnozrnné práškovité 
agregáty v asociácii s arzenolitom. Auri
pigment v asociácii s realgárom väčši
nou tvorí drobné hniezda a sieťkovité 

žilky mm radu. 
Na ložisku možno vyčleniť t ieto mi

nerálne asociácie: 1. kremeňovo-chalce

dónovo-karbonátovo-rumelkovú, 2. py
ritovo-markazitovo-rumelkovú, 3. kar
bonátovo-auripigmentovo-realgárovú, 4. 
sadrovcov ú, 5. chloritovú ( + pyrit), 
6. karbonátovo-evenkitovú. 

Lokalita Kuria hora (10) 

Ortuťová mineralizácia sa tu štruktúr
ne viaže n a kontaktné zóny plytkointru
zívnych telies dioritových p orfyritov, 
ktoré intr udovali v závere tretej etapy 
vývoja intermediárneho vulkanizmu. 
Mineralizácia má jednoduchý charakter, 
malý a n epravidelný rozsah. Minerálnu 
výplň prevažne tvorí kremeňovo-chal
cedónová žilovina s nepravidelnými 
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hniezdami pyritu a markazitu. časté sú 
tenké sieťkovité žilky pyritu a marka
zitu v asociácii s karbonátmi, zeolitmi 
a organickými minerálmi. Rumelka 
v asociácii s chalcedónom aj opálom sa 
koncentruje v drobných žilkách a hniez
dach. Ojedinele tvorí aj monominerálnu 
výplň pukliniek. Rumelka má jemno
kryštalický charakter a len veľmi zried
kavo je prášková. Mikrnskopicky má 
často kolomorfný charakter a kopíruje 
nátekové tvary chalcedónu. 

Lokalita N ozger (6) 

Okrem antimonitovej mineralizácie 
tu vystupuje aj rumelka. V asociácii 
s drobnými kryštálikmi dolomitov tvorí 
v dutinkách sekundárnych kvarcitov 
jemnozrnné agregáty a v asociácii 
s chalcedónom, markazitom a karbo
nátmi vystupuje aj v samom telese dio
ritového porfyritu vo forme drobných 
žiliek. 

Lokalita Lúčiná (11), Lesíček (12 -
šlichové anomálie 

Šlichovou prospekciou územia sa 
v rnku 1964 (J. Slávik) zistil celý rad 
sekundárnych aureol rozptylu predo-

Foto 7. Chalcedónovo-opálová žilka po okra
joch lemovaná nepravidelnými agregátmi ru
melky (Hg). Lokalita Kuria hora (10), zväč
šené 100 X 
Photo 7. Chalcedony-opal veinlet rimmed 
by irregular cinnabar agregates Hg). Kuria 
hora locality (10). X 100 

všetkým rumelky. Medzi naJvyraznej
šie patria šlichové anomálie pri Lúčinej 
a Lesíčku (J . Tozsér 1972). Sú v pre
chodnej zóne vulkanického aparátu, 
v ktorej sú známe aj primárne výskyty 
ortuťovej m ineralizácie (Dubník, Kuria 
hora). 

Šlichové anomálie rumelky pri Lú
činej a Lesíčku sú situované na vý
znamných zlomových líniách smeru 
SV-JZ, ktoré priamo komunikujú 
s centrálnou vulkanickou zónou apa
rátu. 

Vo vzorkách z recentných aluviál
nych náplavov potokov sa našli stovky 
a tisícky zŕn rumelky. 

štruktúrna väzba primárnej ortuťovej 
mineralizácie v týchto perspektívnych 
územiach, ani jej praktický význam nie 
sú doteraz známe. 

Opálová formácia 

Špecifickým znakom zrudnenia je ne
kovová epigenetická nízkotermálna opá
lová mineralizácia. Ložiská a výskyty 
opálov sa koncentrujú v širšom okolí 
starej baníckej osady Dubník v dvoch 
pozdlžnych zónach smeru SZ-JV, kto
ré sú smerne zhodné s priebehom vý
znamných tektonických porúch. Poru
chy sú protiklonné a v štruktúrnej lo
kalizácii opálovej mineralizácie zohrali 
prvoradú úlohu (M. Kaličiak et al. 
1976). Hlavne v podloží ich sprevádza 
roj sperených, resp. paralelných zlomov 
n ižšieho radu , kontrakčných puklín a 
t rhlín, ktoré samy a ich najbližšie okolie 
sú potenciálnymi nositeľmi ložiskových 
akumulácií d r ahého opálu. Hlavné a naj
bohatšie výskyty drahých opálov sa 
našli a dobývali v miestach spájania sa 
porúch, príp. na ich križovaní. 

Lokalita Dubník-Libanka (13) 

Opálová mineralizácia je štruktúrne 
spätá s poruchovou zónou smeru 
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SZ--JV, tzv. opálovou poruchou, v pro
stredí efuzívno-extruzívneho k,omplexu 
pyroxenicko-amiibolických andezitov 
tretej etapy vývoja vulkanického apa
rátu. 

Drahý opál vystupuje v hornine 
v rozličných formách. Často tvorí ne
pravidelnú sieť tenkých žiliek mm až 
cm radu s variabilnou smernou d1žkou 
a sklonom, ale najčastejšie vyplňa du
tinky, kaverny a póry nerovnakej veľ
kosti, a to od najmenších do x cm, nie
kedy iba čiastočne vyplňa voľné pries
tory. Opál vystupuje aj vo forme tmelu 
ostrnhranných úlomkov hornín v zbrek
ciovatených zónach, najmä v miestach 
ich križovania, v miestach zmeny sme
ru a sklonu. Podľa farbohry možno 
drahý opál rozdeliť na tri základné 
t ypy: ohnivý opál (červenej farby), 
modrozelený a svetlofialový, priehľad

ný. Typy drahého opálu sa vzájomne 
prerastajú a prelínajú a odlišujú aj in
tenzitou priehľadnosti. Ohnivý opál 
býva polopriezračný až nepriezračný 

a ďalšie dva typy sú viac-menej prie
hľadné. Najrozšírenejší je modro-zele
ný opál, ale za najcennejší sa pokladá 
ohnivý opál, ktorý sa považuje za naj
krajší na svete. 

Drahý opál úzko asociuje so skleným 
a mliečnym opálom, pričom v nich tvo
rí nepravidelné hniezda alebo pravidel
né vrstvičky. 

Najrozšírenejším je v ložisku sklený 
opál. Vytvára nepravidelné žilky, hniez
da a drobné impregnácie horniny. Je 
úplne priehľadný, číry a má charakte
ristický lastúrnatý lom. Na vzduchu 
v priebehu niekoľkých hodín stráca 
priehľadnosť a stáva sa matným. 
Mliečny opál vzniká dehydratáciou 

skleného opálu. J e biely, pololesklý až 
matný. 

Okrem uvedených druhov opálov sú 
z ložiska známe aj ďalšie druhy, ako je 
hydrofán, hyalit a ónyx. 

Na ložisku Dubník-Libanka vystupuje 

okrem opálovej mineralizácie aj anti
monit, pyrit a markazit. 

Zrudňovacie procesy späté so 4. etapou 
vývoja 

Tak ako v prvej ani vo štvr tej, po
slednej etape vývoja vulkanického apa
rátu neboli na zrudňovacie procesy do
statočne vhodné podmienky. V záve
rečnom štádiu etapy bez intruzívnych 
procesov prenikli na povrch nízkoter
málne roztoky a plynové exhalácie . 
S dozrievaním tejto solfatárovej činnosti 
spájame aj vznik markazitovej a opá
lovej (chlóropál, voskový opál, nontro
nit) miner alizácie. 

Marka z itová formácia 
Lokalita Dubník (8) 

Výrazná markazitová mineralizácia sa 
štruktúrne viaže najmä na produkty 
najmladšej, štvrtej etapy vulkanizmu
pyroxénovo-amfi bolovo-bioti tické ande
zity. 

Andezity sú väčšinou zbrekciovatené 
a mar kazi t v asociácii s pyritom a kar
bonátmi je súčasťou tmelu brekcií. 
V hornine tvorí markazit jemné a husté 
impregnácie, výplň drobných pukliniek 
a dutiniek. V otvorených puklinách, du
tinách a kavernách vytvára nátekové 
ľadvinkovité a obličkovité tvary. V ka
vernách sa miestami zistili aj kryšta
lické agregáty markazitu . 

Opálová formácia 
Lokalita Židov laz (14) 

Lokalizujúcim prostredím tejto opá
lovej mineralizácie sú predovšetkým 
najmladšie andezity štvrtej etapy vý
voja, alw aj podložné a okolné vulka
nické komplexy v okolí prívodného 
centra vulkanizmu tejto záverečnej eta-
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py. Do mineralizácie zaraďujeme rôz
nofarebné voskové a zemité opály vy
stupujúce v hornine vo forme drob
ných žiliek a hniezd. 

Na ložisku Dubník-Libanka je v zó
nach pyritizácie a markazitizácie známy 
recentný vznik sekundárnych síranov 
na stenách starých banských diel, ktoré 
skúmal A. Dubanský (1956). Autor zistil 
rad síranov, z ktorých najrozšírenejší je 
alunogén a halotrichit v asociácii s hy
droxykeramohalitom, ferihydroxykera
mohalitom, kašparit,om, magneziocopia
pitom, fibroferitom, melanteritom, gloc
keritom a i. Zistil sa tu aj čermikit 

(l'vI. Kaličiak et al. 1976). 

Zonálnosť mineralizácie 

Epigenetická mineralizácia je v zlato
banskom rudnom poli štruktúrne spätá 
s vulkanogénnymi komplexmi a je 
v úzkej časovej a priestorovej spätosti 
s vývojom vulkanického aparátu, najmä 
s jeho centrálnou kolapsovitou štruk
túrou. Všeobecnou zákonitosťou mine
ralizácie je priestorová distribúcia rud
ných prvkov, minerálov, ako aj jednot
livých minerálnych a paragenetických 
asociácií. 

Táto priestorová distribúcia je odra
zom pulzačného vývoja mineralizácie 
a jej etapy sú späté s vývojovými eta
pami magmatizrnu vo vulkanickom apa
ráte. Prevažná časť rudných štruktúr, 
ložiskových akumulácií a výskytov epi
genetickej mineralizácie je situovaná 
v centrálnej kolapsovanej štruktúre 
vulkanického aparátu, ktorá je z hľa

d iska magmatogénnych, štruktúrnotek
tonických a litologických fak torov naj
priaznivejšia. 

V centrálnej č:asti rudného poľa 

(Zlatá Baňa-1) vystupuj e polymetalická 
m ineralizácia (Pb, Zn, Au, Ag), ktorá 
do hÍbky prechádza do Cu - Mo mine
r alizácie. 

Za odraz všeobecnej vertikálnej zo
nálnosti prvkov, vzhľadom na materský 
intruzívny komplex v centrálnej časti 

kolapsovanej štruktúry možno v rámci 
rudného poľa pokladať aj priestorové 
rozmiestnenie prvkov, ako aj paragene
tických asociácií a ložísk v horizontál
nom smere (obr. 1). 

Smerom k periférnej časti rudného 
poľa v horizontálnom smere polymeta
lická mineralizácia prechádza do zóny 
s Sb mineralizáciou. 

Produkty nízkotermálnej ortuťovej, 

arzénovej a opálovej mineralizácie sú 
dispergované do okolia, do prechodnej 
vulkanickej zóny aparátu, a tvoria 
externú aureolu zlatobanského rudného 
poľa. 

Excentrické postavenie majú výskyty 
polymetalickej mineralizácie viažúce sa 
na telesá dioritových porfyritov Maglo
vec (4) v severozápadnej časti aparátu 
a v šťavici (3) západne od Zlatej 
Bane. 

Otázky genézy 

Podľa charakteru rudných formácií, 
minerálnych paragenéz a foriem vystu
povania epigenetickej mineralizácie 
možno povedať, že vulkanické horniny 
a sprievodná epigenetická mineralizácia 
sú produktom spoločného hlbinného 
magmatického k,ozuba, pričom hydro
termy boli postupnými derivátmi mag
matickej difer en ciácie. 

Pôvod zrudnenia možno teda spáj ať 

so záverečnými štádiami v druhej a t re
tej etape vývoja vulkanického aparátu , 
v ktorých závere sa uplatnili intruzívne 
procesy a vytvorili sa vhodné podmien
ky pre procesy magmatickej diferen
ciácie, nahromadenie a oddelenie r oz
tokov s koncentráciou ťažkých kovov. 
Na magmatický pôvod rudonosných h y
droteriem poukazujú aj izotopické roz
bory olova z galenitov zo Zlatej Bane 
(R. Ďuďa . 1979). Dosiahnuté výsledky 
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(modelový vek 10-70 mil. rokov) po
ukazujú na terciérny vek zrudnenia a 
zároveň aj na to, že tu nejde o rege
nerované staršie zrudnenie ani o zrud
nenie mobilizované z okolitých hornín. 

Čiastočne odlišné výsledky sme do
siahli izotopickým rozborom síry z n ie
ktorých sulfidov. Poukazujú na dvojaký 
zdroj síry v sulfidoch (analýzy urobil 
J. Kantor, obr. 3). 

Izotopy síry zo sulfidov polymetalic
kého zrudnenia v Zlatej Bani sú obo
hatené o ťažkú síru s :Vi_ Pri sfalerite 
sa hodnoty oS34 pohybujú od -1,68 %o do 
+o,04 %o a v pyritoch je rozptyl o nie
čo väčší, od -1,62 do +1,76o/oo. Gale
nity sú obohateného o ľahšie izotopy 
(-2,90 %0). V sulfidoch, ktoré sú pro
duktom nižšej termálnej mineralizácie 
(Sb, Hg), je rozptyl hodnôt väčší. 

Izotopickým rozborom síry z antimo
nitov sa rozlíšili dve výrazné skupiny. 
Antimonit z lokality Zlatá Baňa-Jozef 
(5) a Dubník (8) sú obohatené o ľahké 
izotopy síry v rozpätí -4,73 až -7,22 %o 
a antimonit z lokality Dubník-Libanka 
(13) je jednoznačne obohatený o ľahký 
izotop síry (-29,34 %o). Veľký rozptyl 
hodnôt izotopov síry vykazujú aj ana
lýzy z Hg ložiska Dubník. časť rumel
ky, ktorá vystupuje vo forme žiliek, ako 
aj rumelka z Kurej hory má izotopy 
síry blízke troili tickej ( od -1, 1 O do 
+ 2,39 o/o0). Blízke k magmatogénnemu 
zloženiu sú aj hodnoty analýz oS34 

z auripigmentu (- 2,90 %11 ), pyritu 
(+2,32 %o) a markazitu (-,:J: ,67 až 
-6,20 %0). Naproti tomu prevažná časť 
rumelky impregnačného charakteru vy
kazuje anomálne hodnoty ( od + 15,38 až 
-16,79) . Z výsledkov vychodí, že zdroj 
sír y v sulfidoch, ktorých akumulácie sú 

► 
Obr. 3. Graf izotopického zloženia síry sulfi
dickej mineralizácie v zlatobanskom rudnom 
poli 
Fig. 3. Composition of sulphuľ isotopes in 
sulphides of the Zlatá Baňa area (Sianské 
Vľchy Mts.). 
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od centrálnomagmatickej zóny vzdiale
né, treba hľadať aj v mimomagmatic
kom zdroji, a to v podložných súvrst
viach sedimentov s výskytmi evapori
tov, kde nastávala kontaminácia ruda
nosných roztokov a ich obohacovanie 
o síru biogénneho pôvodu. 

Epigenetická mineralizácia v oblasti 
zlatobanského rudného poľa predstavu
je rudný komplex časovo a priestorovo 
úzko spätý s vývojom intermediárneho 
subsekventného 
s intruzívnymi 
porfyritov. 

magmatizmu, najmä 
procesmi dioritových 

Podľa hlbkového intervalu minerali
zácie od súčasného povrchu do hlbky 
1,5 km tu ide o subvulkanické ložiská 
(Cu, P b, Zn, Sb), ktoré vznikli z hydro
teriem do hlbky 1,5-2 km, a vulkanic
ké (Hg, opál) ložiská, ktoré vznikli 
z hydroteriem alebo sopečných exhalácií 
v neveľkej hlbke. 

Recenzoval C. Varček, M. Slavkay 
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Development in time and formation:i.l subdivision of the mineralization 
in the Zlatá Baňa area (Slanské vr chy Mts.) 

MICHAL KALIČIAK - RUDOLF ĎUĎA 

In the recent time, several new types of 
m ineralization were ľound to occur besides 
occurences and indices oľ epigenetic minera
li zation already known in the area of the 
Zlatá Baúa volcanic edifice . During a drilling 
survey, mineralizations oľ stockwork-dissemi
n ated , brecciated and vein-stock work types 
composed by base metal ores, indices of 
skarns and of copper-molybdenium minerali
zation as well as base metal indices at Šťa
vica and Maglovec locali ties were discovered 
(Fig. 1). Participating elements in the area 
of the Zlatá Baúa volcanic edifice are as 
follows: Fe (magnetite, pyrrhoti te, pyrite, hae
mati te, marcasite), Mo, Cu, Zn (Cd), Pb, Ag 
(Te), Au, Sb, Hg, As, and as a specific featu
re, a nonmetallic opal-bearing-mineraliza
tion. 

Mineralized s tructures are related to single 
v olcanic units and their development was 
in close temporal and spa tial r elation to the 
development of the whole volcanic edifice 
mainly of its collapsed centra] structure. Mi
neralizing processes occured synchronously 
w ith this d evelopment and they were simul
t aneous also to the activization of an inter
m ediate magmatic source (M. Kaličiak 1977). 

Mineralizing processes related to the fiľst 
stage of development 

During the first stage of the volcanic d e
v elopment (Upper Badenian to Lower Sar
m a tian), in termedia te magma ti tes (pyroxene 
andesi te) of peculiar explosive to effusive 
nature deposited, but, created only unfa
vourable conditions to th e development 
of mineralizing agents. By the end of this 
volcanic activity, downfau lting collapse-like 
m ovements occured within the centra! vol
ca nic zone which released gaseous emanations 
and solu tio ns and caused extensive area! pro-

pylitization and pyritization of involved 
rocks. 

Minernlizing processes related to the seconcl 
stage of development 

After a temporal volcanic standstill, the 
volcanic activity of explosive -effusive natur,ô 
renewed during the Middle Sarmatian and 
produced pyroxene andesite bodies. Also co
magmatic intrusive bodies originated during 
this stage being confined to t he same volcanic 
activity. A body of diorite porphyrite com
position intruded then into subvolcanic levels 
within the centra! volcanic zone and its apop
hyses emplaced along zanes weakened tectoni
cally creating d iorite porphyrite dyke swarms 
and imposing, togeter with the main intrusive 
body, considerable contact me tamorphism 
onto enclosing rock suites . The development 
of ferrous skrans and that of t he part of the 
base metal mineralization ascertained by the 
KSV-15 borehole on the Zlatá Baňa locali ty 
are related to this intrusive activity. 

Mineralizing processes relatecl to the thircl 
stage of clevelopment 

The main ore-producing ac ti vity was 
closely related to final stages of differentia
tion of the m agma tic chamber durin g the 
th ird stage of development (Middle to U pper 
Sarrnatian). Several ore form a tions but m ainly 
the base-metal, antimony, mercury-arsenL c 
and t he opal-bearing mineralization together 
wi th a h igher temperatecl copper-molybde 
nium m ineralization generated during this 
stage. Besides the rock suites of -a l! th ree 
stages and rock units in their basement, a lso 
veins a n d shallow intrusive bodies of 
amphibole diorite porphyrite intruding at the 
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end of this stage created ore localizing 
environment to minera lizations of this stage, 

The copper-molybdenium ore formation 

A new and until unknown type of epige
netic mineralization represent occurences of 
copper and molybdenium ores discovered by 
boreholes KSV-15 and HZ-5 on the Zlatá 
Baňa locality. The ore is of vein to stock
work-disseminated nature. Four mineral 
associations may be distinguished within this 
ore formation. 

The base-metal ore formation 

This is the most widespreaded and most 
important ore formation in the area. Besides 
the intrusive complex, ore localizing envi
ro nm ent to this formation creates the vol
canic complex of pyroxene andesite deve
loped during the first volcanic stage in the 
centra! collapsed zone. Three mineralization 
t ypes may be delimited within it. 

1) Stockwork-disseminated are type (Zlatá 
Baňa, Pusté Pole, Šťavica and Maglovce loca
li tt.."s) 

The mineralization is related structurally 
to the intrusive complex of diorite porphyrite. 
Sulphides in t he country rock point to typi
cal stockwork-disseminated type of ore. The 
m ain sulphides are pyrite, sphalerite, galena, 
less chalcopyrite and pyrrhotite al! compos
ing fin e impregnations or filling phantoms 
after the mafie rock-forming minerals and, 
a t places, irregular tiny veinlets. 

2) Brecciated are type (Zlatá Baňa locality) 

This type represents a peculiar morpho
structural fea ture. A mixed explosive volcanic 
breccia occuring at the base of the andesite 
complex and composed by fragments of ande
site, rhyolite and of black argillaceous shale 
crea tes the ore localizing environment to this 
type of ore. Mainly sphalerite, galena and 
pyrite confined to the breccia matrix repre
sent t he dominant ore. Moreover , chalcopyri
te, tetraedrite, tennantite, antimonite and 
bertierite are present. Gangue minerals are 
represented by quartz, manganocalcite, b a 
ryte, dolomite and rare fluorite. As a speci
fic feature of this mineralization, silver 
tellurides (hessite and Te-canfieldite) were 
fo und to occur in fine inclusions wit hin the 
galenite and pyrite (R. Ďuďa - J. Krištín 
1977). 

3) Stockwork-vein are type (Zlatá Baňa 

locality) 

'I'he pyroxene andesi te complex developed 
during the first stage intruded by a diorite 
porphyrite dyke swarm creates the ore 
bearing environment to this type of ore. 
Sulphidic mineraliza tion is confined to 
weakened tectonic zones along contacts of 
diorite porphyrite dykes or to their close 
surroundings. The spatial distribution of this 
type of mineralization is strongly irregular 
one composing a set of parallel to subpa
r a llel veinlets with strings and with disse
minated fine sulphidic grains in their sur
roundings . Pyri te, sphalerite, galena and 
chalcopyrite are the main sulphidic m ine
rals. 

Besides this type of mineralization disse 
minated along zanes tectonically disturbed, 
sulphidic mineralization occurs also in single 
veins. The ascertained maxima! vein thickness 
was 50 cm an d the veins dip at high 
angles (80-85°) p robably to the NE. Irregular 
chambers of pyrite, galena, sphalerite and 
chalcopyrite occur there in a quartz-carbo
nate gangue. 

The antimonite ore formation 

Antimonite m ineralization occurs only 
rarely in East Slovakian neovolcani tes. Its 
occurences are known but in the northern 
part of the Slanské vrchy Mts., in the Zlatá 
Baňa volcanic edifice. The mineralization is 
r elated here structurally to the cen tra! 
collapsed volcanic zone and, according to i ts 
structural forms, two antimonite mineraliza
tion types may be distinguished (M. Kaličiak 
1977, J. Täzsér et al. 1980) : a vein-stockwork 
type and a stock work-disseminated one. The 
Jozef, Gašpar a nd Gabriel vein-stockwork 
systems are the most common antimony oré 
occurences located at the N W p eripherial 
portion of the centra! volcanic zone to the 
N from Zlatá Baňa village. 

This mineralization appears related struc
turally to tectonically distu rbed zanes of 
N-S or NNW-SSE orientation and the ore 
is of typical vein to stockwork type. A nti
monite is the m ain ore associating w ith 
lea d-antimony sulphosalts (boulangerite, ja
mesonite and bertieriteJ, arsenopyrite, m ar
casite and pyri te. In th e qua rtz-chalcedony 
gangue, a dense impregnation of antimonite 
and arsenopyrite occurs. 

Another type of the antimonite mineraliza
tion is represented by scattered occurences of 
stockwork-disseminated ore type in wider 
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surroundings of Zlatá Baňa. The most pro
nounced developments of this type occur at 
the Dubník mercury deposit where antimo
nite associates with pyrite, marcasite and 
quartz in an individualized ore belt. The 
mineralization is of irregular shape concen
trated along NE-SW stretching dislocations. 

The mercury-arsenic ore formation 

The dispersion of mercury in a wide range 
of volcanic rocks allows to assume it as typo
morphic ore element of the epigenetic mi
neralization within the Zlatá Baňa ore field. 
The epithermal nature of this mieralization 
together with high migration ability of mer
cury caused that products are dispersed 
in rocks of all three volcanic stages. The 
monotonous cinnabarite rnineralization, mainly 
in the form oí fine disserninated ore, is a ty" 
pica] feature of all volcanogenous mercury 
depo si ts related to volcanic edifices or to 
their partia! structures. 

The Dubník mercury deposit is the rnain 
r epresentant of this mineralization. The ore 
is of stockwork-disserninated type. Cinna
barite occurs rnainly in fine irnpregnations 
or in crevices of mm thickness with uneven 
distribution along single fissures. Maxima! 
concentrations were found in rocks of appro
priate physical or mechanical properties (po
r osity, jointing, tectonic disturbance). More 
than 40 mínera! phases were until described 
from the Dubník deposit (R. Ďuďa et al. 
1977) hut only cinnabarite is of economic 
i mportance. Mercury mineralization gradually 
disappears in the area towards the south 
where it is replaced by a belt of realgar and 
auripigment-bearing mineralization of simi
lar structural type. 

At the Kura hora locality, the mercury 
mineralization is related structurally to con
tact zones of diorite porphyrite bodies intruded 
into shallow depths. The m ineral composi
tion here is 01mple and ore-bearing portions 
are of irregular shape and of srnall extent. 

At the Nosger locality, cinnabarite occurs 
together with antimonite mineralization. 
Cinnabarite forms finegrained aggregates 
in the cavities of a secondary quartzite. 

Besides primary mercury ores, a set of 
secondary cinnabarite haloes has been dis
covered being confined mainly to the transi
t ion zone of the volcanic edifice. The most 
important occurences are that at Lúčina and 
Lesíček localities. 

The opal-bearing nonmetalic formation 

A special feature of the epigenetic m inera
lization in the Zlatá Baňa volcanic edifice 
is the presence of non-metallic and opal-bear
ing mineralizations. Deposits of opal and 
smaller occurences of it are concentrated 
around the old mining settlement oľ Dubník. 
The opal mineralization at the Dubnik-Li
banka deposit is confined structurally to 
a NW-SE running dislocation belt called 
the opal-bearing dislocation. Opal creates 
frequently an irregular network of thin 
veinlets (mm to cm thickness) and of variable 
lengths a nd dip angles. It frequently fills up 
vesicles, caverns and pores of various size 
in the country rock. Precious opal varieties 
may be divided into three types; th e fiery 
opal (of red colours), blue-green opal s and 
pale violett transparent opals. Single varieties 
of opal intergrow or they mutually pass over 
and they diľfer a lso by transparency. Besides 
varieties of precious opal, rnostly common 
varieties occur on th e deposi t (glassy and 
milky opal, hydrophane, hyalite and onyx
opal). Rare sulphidic minerals are represen
ted by antimonite, pyrite and marcasite. 

Mineralization processes related to the 
fourth stage of depelopment 

Similarly to the first stage, conditions for 
ore-forming processes were u n favourable 
even during the fourth stage of development 
within the volcanic edifice. During the clos
ing act of this stage, which was devoid of 
intrusive activity, low-temperature solutions 
and gaseous ernanations reached the surface. 
To this closing stage we ascribe the gene
ration of marcasite and the mineralization 
of common opal (chlorous opal, waxy opal 
and nontronite) at the Dubník and židov laz 
loca li ties . 

Zonal arrangement of mineralization in the 
Zlatá Baňa volcanic edifice 

As a general regularity, single ore ele
ments, minerals and also mineral and para
genetic assernblages are arranged zonally in 
the Zlatá Baňa volcanic edifice and ore field. 
Such spatial distribution reflects the pulsa
tive development of the mineralization when 
single st ages of it are r elated to stages in 
development of the magmatic cham ber within 
the volcanic edifice. 
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The base-metal mineralization occurs in 
the centre of the ore field. Downwards, this 
type of mineralization passes into a copper
molybdenium one. ľhis general vertical zo
nality has been generated by the source rock 
mass of the intrusive complex located within 
centra! parts of the collapsed volcanic struc
ture and it is reflected by a similar zonality 
in the horizontal plane along the recent 
erosion surface, too (Fig. 1). 

Genetic considerations 

According to the nature of the ore ge
nesis, that of the mineral parageneses present 
and of the spatial distribution pattern of 
single ore types represented, we may con
clude that the volcanogenous country rock 
suite and the epigenetic mineralization within 
it were produced by a common deep mag
matic source and that hydrotherms were 
gradual deri vates of a cornmon magrnatic 
differentiation. The magmatic source for 
ore-bearing solutions is reflected also by iso
topic composition of lead in galenite (R. Ďuďa 
1979) and by the isotopic cornposition of 
sulphur in some sulphides of the minerali
zation (ánalyzed by J. Kantor, D. štúr Geo-

ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

Mi 1 a n Mi ší k : XXIII. celoštátna geologic
ká konferencia Slovenskej geologickej spoloč
nosti 

V dňoch 26.-28. 8. 1980 sa v Trnave za 
účasti 350 geológov vrátane 10 hostí usku
točnila XXIII. celoštátna geologická konfe
rencia Slovenskej geologickej spoločnosti. Jej 
organizátorom bol ústredný výbor Slovenskej 
geologickej spoločnosti a jej bratislavská po
bočka. Vďaka pochopeniu akademických 
funkcionárov Pedagogickej fakulty UK a 
mesta Trnavy sa konferencia konala vo veľ
mi pekných priestoroch Pedagogickej fakulty 
UK. 

26. 8. dopoludnia konferenciu slávnostným 
prejavom otvoril predseda SGS člen koreš
pondent SA V Oto Fusán. Pozdravný príhovor 
predniesol predseda českého geologického 
úrad u JUDc. Jozef Pravda, riaditeľ Sloven
ského geologického úradu Ing. Ján Kuráň , 
predseda MsNV doc. dr. Jozef Hagara, pred
seda čs. spoločností pre mineralógiu a 

logical Institute, Bratislava). However in the 
]atest data, also sorne differences were 
found to occu r and whereas sulphide 
occuring in the base-metal rnineralization at 
Zlatá Baňa is enriched in heavy isotope S3\ 

antimony and mercury bearing sulphides in 
low-temperature mineralizations contain also 
light sulphur isotopes. Hence, the probable 
source of this mineralization is , besides 
a magmatic one, also in other structural 
units of the area. A source for light sulphur 
isotopes m a y be searched in underlying sedi
ments to the volcanic edifice where evapori
te-bearing layers do occur and sulphur from 
these rocks may have contarnined the ore
bearing solutions. 

According to the ascertained depth span 
of the mineralization (1,5 km down from the 
recent erosion level), ore deposits with Cu, 
Pb, Zn and Sb originated frorn hydrother
mal solutions in subvolcanic levels within 
the 1,5-2 km depth span whereas the mer
cury and opal mineralization deposited from 
hydrothermal solutions or from volcano
genous exhalations but in a shallow volcanic 
level. 

Preložil I. Varga 

geológiu prof. dr. Zdenék Pouba, DrSc., p ro
dekan Prírodovedeckej fakulty UK doc. dr. 
Ladislav Melioris, CSc., a riaditeľ Geologic
kého prieskumu v Spišskej Novej Vsi 
Ing. Ján Bartalský, CSc. Zo zahraničných 
hostí konferenciu pozdravil dr. Viktor Dank 
z MĽR, prof. G. S. Zolotarjev zo ZSSR a 
prof. dr. A. 'ľollmann z Rakúska. 

Pri príležitosti konferencie odovzdal pred
seda SGS prv ú Pamätnú plaketu J . Slávi
ka RNDr. Ľudovítovi Ivanovi, CSc., za zá
sluhy o Slovenskú geologickú spoločnosť. 
čestné členstvo SGS za dlhoročnú aktívnu 
činnosť dostal doc. dr. Zdenék Roth, DrSc., 
prof. Valentína Andrusovová, dr. Jozef J e
línek a prof. A lžbeta Haydeová. 

Odpoludnia boli úvodné prednášky o p r ob
lematike exkurzií. 

Voľba miesta konferencie a exkurzných 
trás nebola náhodná. Posledný zjazd SGS sa 
na západnom Slovensku konal takmer pred 
dva dsiatimi rokm i a odvtedy geologické p o
znanie výrazne pokročilo v o všetkých sme-
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roch, najmä v otázkach geologickej stavby, 
ktorá má pre všestranné praktické využitie 
základný význam. Predmetom výskumu v tej
to oblasti už dávnejšie boli. neogénne sú

·vrstvia z hľadiska roponosnosti a plynonos
nosti. Dnes sa ťažisko výskumu v tejto sfére 
posúva na výskum neogénu viedenskej panvy 
a na hlbinné štruktúry v pribradlovej zóne. 
Pre výskum hlbokých štruktúr treba v prvom 
rade poznať povrchovú stavbu priľahlých 
oblastí. Na tento cieľ sa pripravili exkurzie 
do Malých Karpát, bradlového pásma a pri
ľahlých Strážovských vrchov. Tieto oblasti sú 
oddávna aj zdrojom nerudných surovín pre 
ustavične sa zvyšujúce potreby našej spoloč
nosti (napr. novopostavená cementáreň v Ro
hožníku, rozširujúca sa výroba v cementár
ňach v Ladcoch a Hornom Srní). 

Aj keď je západné Slovensko chudobné na 
rudy, v ostatnom čase sa naň sústreďuje 
záujem pre netradičné rudy. Do centra celo
spoločenského záujmu sa výrazne dostáva 
vyhľadávanie nových energetických zdro jov, 
akými sú napr_ termálne zdroje v Podunaj
skej nížine, pri ktorých sa už dosiahli pozi
tívne výsledky s praktickým využitím v poľ
nohospodárstve a v rekreačnej sfére pre kú
paliská. Limitujúcim faktorom ďalšieho roz
voja sa stáva pitná a úžitková voda. Z toho 
hľadiska je akútnym problémom znečisťo
vanie spodnej vody Podunajskej nížiny, hlav
ného rezervoára Slovenska. Na túto proble
matiku priamo nadväzuje úsilie získať energiu 
z nášho najväčšieho vodného toku Dunaja, 
kde sa začína veľkolepá výstavba vodných 
diel. 

So všetkými spomenutými aspektmi sa 
mali účastníci možnosť zoznámiť na týchto 
dvojdňových exkurziách: 

A - Problematika hronika a gemerika 

v Malých Karpatoch a vo viedenskej panve 
(ved. exkurzie dr. A. Biely - dr. J. Bystric
ký - dr. J. Mello); B - Stavba Strážovských 
vrchov (ved. exkurzie dr. J. Michalík, dr. K. 
Borza); C - Geológia bradlového pásma 
stredného Považia (ved. exkurzie Ing. R. Mar
schalko - prof. dr. M . Mišík - dr. O. Sa
muel); D - Neogén a kvartér Podunajskej 
nížiny (ved. exkurzie dr. D. Vass - dr. I. 
Vaškovský) ; E - Ložiská nerastných surovín 
západného Slovenska (ved. exkurzie dr. J. 
Hanáček - Ing. S. Polák - dr. E. J ablonský); 
F - Obyčajné, minerálne a termálne vody 
západného Slovenska (ved. exkurzie dr. O. 
Franko - Ing. E. Kullman - dr. P. Pospí
šil); G - Inžinierskogeologické problémy Bra
tislavy a žitného ostrova (ved. exkurzie 
prof. Ing. M. Matula). 

Vďaka dobre j príprave a mimoriadne priaz
nivému počasiu exkurzie dobre splnili svoje 
poslanie. 

Za zvládnutie náročného podujatia si za
sluhujú vďaku mnohí obetaví pracovníci na 
čele s predsedom organizačného výboru kon
ferencie RNDr. O. Samuelom, DrSc. Treba 
vyzdvihnúť fakt, že materiály - prednášky, 
exkurzných sprievodcov, stanovy, ako aj zo
znam členov a adresár - dostali účastníci 
pred začatím konferencie. 

Poslaním Slovenskej geologickej spoloč
nosti je oboznamovať širokú geologickú ve
rejnosť s najnovšími poznatkami zo všetkých 
geologických disciplín, utužovať stavovskú 
príslušnosť a dobré priateľské vzťahy, ktoré 
sú dôležitým predpokladom úspešnej tvorivej 
práce na poli geologického výskumu a p rie
skumu. K tomuto svojím podielom v ýznamne 
prispela a j XXIII. celoštátna geologická kon
ferencia Slovenskej geologickej spoločnosti. 
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Výskyt tufitických hornín pri Ardove v Slovenskom 
krase 

VOJTECH ZORKOVSKÝ 

Katedra geológie a mineralógie Baníckej fakulty VŠT, Park Komenského 15, 040 01 Košice 

(2 tab. a 3 obr. v te:rte) 

Doručené 22. 1. 1980 

TyqHtThl B paňoHe Ap)l;OBa - CJIOBa~KI•lH KapcT 

B Kap6oHaTHhIX rropo).(ax cpe).(Hero TpMaca CJIOBaL(KOro KapcTa Ha orna
Jrax ropHhIX Bhrpa60TOK 6h!JIM 06Hapy)KeHhl BYJIKOHOKJ!aCTM:<-!eCKMe IIOp O).(hl. 
3n( IIOp0).(hl BCTpeqalQTCl! B BM).(e rraqeK B TT3BeCTHl!KaX M ,[IOJIOMMTax. O rrpe 

).(eJiemre 3TMX rropo).( B ).(pyrMX paii:OHaX 3arra).(Hh!X KaprraT CBM).(eTeJihCTBye T 
o aKTMBHOii: BYJ!KaHM:qecKoii: ).(Cl!TCJ!bHOCTlf B CpC).(HeM TpMace. 

Occurence of tuffitic rocks near Ardovo (Slovak Karst area, SE Slovakia) 

Volcanoclastic rocks were found to occuť in carbonates of Middle 
Triassic age on pitheaps of old mining works neaľ Ardovo (Slovak 
Karst area, SE Slovakia) . Volcanoclastic rocks create intercala tions 
in limestone and dolomite. Their presence, together with occurences 
on fuľther localities in the Western Carpathians, is a proof for 
wide-spreaded volcanic aetivity during the Middle Triassic. 

Pri terénnom štúdiu haldového ma
teriálu na opustenom ložisku oloveno
zinkových rúd pri Ardove (južne od Ple
šivca v Slovenskom krase) sa medzi 
úlomkami sedimentárnych, prevažne 
strednotriasových karbonátových hornín 
(vápencov a dolomitov) zistili aj úlom
ky svetlozelených, zriedkavejšie tmavo
zelených, prevažne celistvých hornín. 
Vo viacerých vzorkách vidieť tenké 
pukliny vyplnené svetlými minerálmi. 
Po poliatí trojpercentným roztokom HCl 
možno na puklinách pozorovať inten
zívne šumenie. šumenie, aj keď nie 

také intenzívne, možno zistiť aj na oje
dinelých miestach lomovej plochy 'hor
niny. 

Makroskopicky hornina pripomína 
bázické efuzívne horniny, ktoré z nie
ktorých miest v Slovenskom krase opí
sal J. Kantor (1955-1956), J. Kamenic
ký (1957) a V. Zorkovský (1961). Vý
sledky petrogr aficko-chemického výsku
mu svedčia o tom, že ide o acidné tufi
ty vzniknuvšie zo žeravých častíc ,,ul
kanického prachu. 

Pretože ide o ú1omky haldového ma
teriálu a primárne sa tufitické horniny 



26 Mineralia slov., 13, 1981 

v okolí opusteného ložiska nevyskytujú, 
možno predpokladať, že sú vo väčšej 

hlbke a že sa ich úlomky dostali do hal
dového materiálu pri razení podzem
n ých banských diel. V starších archív
nych správach L. Maderspacha (1877), 
J. Sturcenb~ma (1879) , Z. Pacala 
(1956) ani v záverejnej správe o výsled
koch geologického prieskumu ukonče

ného v roku 1964 (A. Abonyi 1964) niet 
o nich zmienky. Preto si ani nemožno 
vytvoriť jasný obraz o ich stratigrafic
kej pozícii. V. Homola (1951) má zmien
ku o vložkách kremitého pelitu, ktoré 
sú v tmavých rohovoových vápencoch 
ladinského veku v oblasti medzi Ardo
vom a Silickou Brezovou, ale bez bliž
šieho petrografického opisu a jasnej ge
nézy. Najlepšie sú odkryté na lokalite 
Mokrá Lúka pri Silickej Brezovej a ich 
polohu možno sledovať po celom sever
nom svahu rázsochy Rožkov (J. Bys
t rický in O. Fusán et al. 1962). Tieto 
horniny podrobne petrograficky bádal 
M. Kuthan (1959). Vyslovil náhľad, že 
ide jednak o subakválne tufy vyvinuté 
v pelitickej frakcii, jednak tufity v rov
nakej frakcii a s obsahom kalcitu . 
Predpokladá, že ich materiál pochádza 
z popola kremenných porfýrov, ktorého 
najbližšie výskyty sú vo vrchoch Bi.ikk 
v Maďarsku. 

Acidné piesčité a popolové tufity 
v strednotriasových horninách sú veľ
mi rozs1rené v talianskych vápenco
vých Alpách (Julské a Karnské Alpy, 

Dolomity a Bergamské Alpy). Podľa ty
pického zeleného zafarbenia sa v lite
ratúre najčastejšie označujú ako „pietr a 
verde" (zelenokamene). Tvoria viacero 
polôh rozličnej hrúbky v sedimentár
na-vulkanickej formácii tzv. livinallongo 
(Buchenstein) , reprezentovanej okrem 
tufitov tmavými bitúmenovými vápen
cami a hľuznatými rohovcovými vápen
cami vrchnoaniského až vrchnoladin
ského veku. Ich p /ctrobným petrogra
fickým mineralogickým a chemickým 
rozborom sa zaoberal E. Callegari, R. 
de Pieri, P. G. Jobstraibizer, A. Monese, 
ktorí výsledky systematického štúdia 
zverejnili vo viacerých publikáciách 
(1964, 1965, 1966). Výskyty popolových 
tufitických hornín sú známe aj zo Švaj
čiarska, a to z Tesinských Álp v oblasti 
Lugana (W. Mi.iller et al. 1964), a v ob
lasti mestečka Brianc;on v,o francúz
skych Alpách (R. Caby - J. Galli 1964). 
Prejavy spodnotriasového vulkanizmu 
sú známe aj v Benátskych Alpách 
(J. de Boer 1963) a v Juhoslávii (B. Ci
rič - S. Karamata 1960). 

Na základe podrobného porovnáva
cieho petrografického štúdia „pietra 
verde" a kremenných porfýrov vysky
tujúcich sa na viacerých miestach v Jul
ských, K arnských a Benátskych Alpách 
sa vznik „pietra verde" dáva do súvis
losti s triasovým vulkanizmom, ktorého 
produktom sú jednak kremenné porfý
ry, jednak explozívny popolový mate
riál. Ten sa po prenesení vetrom a po 
usadení vo vodnom prostredí počas dia
genetických procesov spevnil a viac
m enej pozmenil. 

Petrografický charakter skúmaných 
hornín 

Študované horniny sú svetlozelené, 
miestami špinavozelené. Bývajú po
pretkávané nepravidelnými t enkými 
žilkami vyplnenými svetlými minerál
mi. Po poliati trojper centnou H Cl na-
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stáva na povrchu hornín miestami slabé 
šumenie, na žilkách veľmi intenzívne. 
Na niektorých vzorkách možno pomo
cou binokulárneho mikroskopu pozoro
vať náznaky veľmi jemnej rovnobežnej 
laminácie, prejavujúcej sa striedaním 
tmavších a svetlejších laminiek, pričom 
je medzi svetlejšími a tmavšími polo
hami pozvoľný prechod, čo je dôkazom 
plynulého prechodu medzi dotáciou 
svetlého alebo tmavého materiálu. 
Hrúbka laminiek nepresahuje 1 mm. 
Horniny sú tvrdé a veľmi krehké, ich 
prevažná časť má celistvú štruktúru, len 
v niektorých vzorkách možno pomocou 
binokulárneho mikroskopu vidieť ná
znaky veľmi jemnozrnnej, pelitickej 
štruktúry. 

Vo výbrusoch možno pozorovať, že sa 
hornina vo väčšine prípadov skladá 
z veľmi malých úlomkov svetlých mi
nerálov, kremeňa a plagioklasov, ku 
ktorým sa v ojedinelých prípadoch pri
družujú i fragmenty zmenených vulka
nických hornín. Tieto väčšie komponen
ty sú chaoticky „roztrúsené" v základnej 
hmote, ktorá má felzitickú, miestami až 
sklovitú štruktúru (obr. 1). Úlomky 
majú prevažne ihličkovitý, tabuľkovitý, 
zrnitý alebo nepravidelný tvar a ich 
veľkosť sa pohybuje pri kremeni od 
0,027 X 0,045 až 0,036 X 0,09 mm, pri 
živci 0,030 X 0,042 až 0,048 X 0,087 mm 
a pri úlomkoch hornín dosahuje veľkosť 
max. 1 mm. Ich podiel na zložení hornín 
kolíše od 5-15 O/o. 

Kremeú je vyvinutý v podobe ostro
hranných zrniečok prevažne klinovitého 
alebo trieskovitého tvaru. Ich veľká časť 
neprejavuje nijaké optické vlastnosti, 
ale pri niektorých možno pozorovať 

undulózne zhášanie. 
Živce sú špinavobielej farby, majú 

prevažne nepravidelný tvar a silne ich 
postihli premeny, najmä sericitizácia. 
Pretože produkty premeny sú veľkos
ťou veľmi blízke jemnozrnným minerá
lom základnej hmoty, zdá sa, akoby 

živce postupne „prechádzali" do peli
tickej zložky horniny. Len v ojedine
lých prípadoch možno u nich pozorovať 
pravidelnejší, prevažne lištovitý ostro
ohraničený tvar s nie dosť jasným la
melovaním a s nedokonalou zonálnos
ťou. Podľa výsledkov merania uhla zhá
šania lamiel v symetrickej zóne na veľ
mi málo jedincoch možno pozorovať, že 
ide o kyslejšie plagioklasy s albitovo
olig ok lasovým charakterom. 

Okrem zvyškov kyslých plagioklasov 
možno v niektorých výbrusoch ojedi
nele pozorovať svetlé úlomky ortoklasu 
(sanidínu ?). Majú prevažne lištovitý 
tvar a sú menej postihnuté premenou 
ako zvyšky plagioklasov, ale zakalenej
šie ako ostrohranné úlomky kremeňa 
a prejavujú jasnú štiepateľnosť a dvoj-

Obr. 1. Jemnozrnná (felzitická) štruktúra pre
važnej časti základnej hmoty, v ktorej jas
nejšie vidieť nepravidelne roztrúsené drobné 
ostrohranné zrniečka kremeňa a tenké puk
linky vyplnené ka lei tom. Nikoly X , zväčš. 
70 X 
Fig. 1. Finegrained felsitic texture in the 
prepondary part of the groundmass with 
clearly visible angular quartz grains both 
irregular and disseminated together with tiny 
fissures filled by calcite. Crossed nicols, 
magn. 70 X 
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čatné lamelovanie. Na štiepnych trhli
nách vidieť jemnozrnný produkt jeho 
premeny - sericit. 

V niektorých výbrusoch možno vidieť 
veľmi drobné zvyšky vulkanických hor
nín. Pri väčšine zväčšení sa javia ako 
zhluky sferoliticky usporiadaných sub
mikroskopických minerálov. Ich okraje 
bývajú lemované drobnými viac-menej 
okrúhlymi tmavozelenými zrniečkami 

najskôr glaukonitu, preto ich možno od
líšiť od ostatných minerálnych zložiek 
základnej hmoty. Pri veľkom zväčšení 
možno v týchto zhlukoch vidieť drobné 
nepravidelné úlomky alebo ihličky mi
nerálov živcového rázu. Vznik týchto 
útvarov možno vysvetliť devi trifikáciou 
drobných úlomkov kyslých vulkanic
kých skiel - pemzy (obr. 2). Základná 
hmota má, ako sme už uviedli, felzitic
kú, miestami a:ž sklovitú . štruktúru. Mi-

Obr. 2. Felzitický vývoj základnej hmoty; vi
dieť, že minerály submikroskopických rozme
rov vznikli devitrifikáciou drobných úlomkov 
sklovitých hornín - pemz. Nikoly X , zväčš. 
70 X 
Fig. 2. Felsitic groundmass development 
m a kes visible that minerals of submicroscopic 
size originated by the devit rification of glassy 
rock fragments (pumice). Crossed nicols, 
magn. 70 X 

nerálne komponenty tvoriace hmotu sa 
nám pre ich kryptokryštalický vývoj 
a submikroskopické rozmery nepodarilo 
jednoznačne určiť, ale s istotou možno 
tvrdiť, že na tvorbe základnej hmoty 
majú okrem minerálov vulkanického 
pôvodu istý podiel aj karbonáty. Dôka
zom je šumenie pri poliati trojpercent
nou HCl, ale aj to, že vo výbrusoch 
možno vidieť nepravidelne roztrúsené 
drobné agregáty kalcitu. Na väčších je
dincoch a pri veľkom zväčšení vidieť 

výraznú štiepateľnosť podľa romboédra. 
Z ďalších minerálov zúčastňujúcich sa 
na zložení základnej hmoty sú zastú
pené predovšetkým kryptokryštalické 
agregáty kremeňa, a to prevažne v jeho 
jemnovláknitej odrode chalcedónu. 
V menšej miere možno pozorovať aj ne
pravidelné útvary izotropného opálu. 
Jemné vlákenká chalcedónu prejavujú 
časté náznaky nedokonalého radiálno
lúčovi tého usporiadania a sú produk
tom počiatočnej kryštalizácie amorfného 
SiO2, najskôr asi vulkanického skla. 
Z ďalších minerálov sú v základnej 
hmote hojne zastúpené chlority, a to vo 
forme drobných šupiniek a ihličiek ze
lenkastej farby. Majú veľmi nízky dvoj
lom, pomerne slabý pleochroizmus 
a miestami vytvárajú akési snopčeko

vité útvary. Aj keď sa minerály biotitu 
bezprostredne nezistili, predpokladáme, 
že prevažná časť komponentov chlori
tického charakteru mohla vzniknúť 

z biotitu. Svedčia o tom v niektorých 
výbrusoch sporadicky zachované jeho 
relikty prevažne ihličkovitého alebo ne
pravidelne tabuľkovitého tvaru a vý
razný pleochroizmus. 
Ďalším komponentom základnej hmo

ty sú jemné ihličky a šupinky sericitu, 
ktoré sú produktom intenzívnej preme
ny, sericitizácie živcov. Tá postupovala 
pozdÍž štiepnych trhliniek, prii;om sa 
pôvodné tabuľkovité tvary živcov roz
padli na ihličky a šupinky sericitu. Do
kazujú to už uvedené pozvoľné precho-
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dy jemnozrnných produktov sericitizá
cie živcových minerálov do kryptokryš
talických komponentov základnej hmo
ty. Veľmi sa podobajú zelenkastým 
ihličkám chloritov, ale odlišujú sa od 
nich vyššími interferenčnými farbami. 

Medzi komponentmi základnej hmoty 
bolo možno v niektorých výbrusoch po
zorovať viac-menej ,obmedzené zrniečka 
sýtozelenej až tmavozelenej farby s vý
raznejším pleochroizmom. Pri veľkom 
zväčšení vidno, že ide o kryptokryšta
lický agregát veľmi jemných chaoticky 
orientovaných šupiniek. Pri slabom zní
žení kondenzátora sa ich povrch zdá 
byť drsný. Výbrusy, v ktorých sa dali 
pozorovať zvyšky devitrifikovanej pem
zy, akoby tvorili veľmi jemný lem okolo 
zmenených úlomkov vulkanických hor
n ín. Aj keď by zrniečka podľa ich cel
kového zeleného zafarbenia bolo možno 
pokladať za chlorit, ich tvar, stavba, vý
raznejší pleochroizmus a drsnosť po
vrchu vedú k predpokladu, že nejde 
o zrniečka chloritov, lež glaukonitu. 
T ento náš predpoklad by mohol pod
poriť aj zvýšený obsah K 2O v hornine, 
ktorého prevažná čas ť by mohla po
chádzať z minerálu glaukonitu. Presne 
určiť mineralogickú prislušnosť zrniečok 
by bolo možno po zistení obsahu K mik
rochemickou analýzou alebo zistením 
difrakčnej termickej krivky DTA. 
Kryptokryštalická veľkosť zrni ečok 

p red pokladaného glaukoni tu v št udova
ných horninách nedovoľuje použiť obi
d ve uvedené metódy. 

Medzi komponentmi základnej hmoty 
sa v niektorých výbrusoch veľmi spo
r adicky vyskytujú kryštáliky akcesoric
kých minerálov zirkónu a apatitu. 
K ryštáliky zirkónu majú prevažne 
štvorcový tvar alebo tvar zaoblenýc.'1 
zrniečok. Vyznačujú sa drsným po
vrchom a vysokými interferenčnými far
b ami. Apatit tvorí bezfarebné ihličko

vité, ale aj tabuľkovité kryštáliky veľmi 
malých rozmerov a s výrazným relié-

fom. Napokon treba spomenúť zrniečka 
pyritu, ktoré majú viac-menej štvor
cový tvar , sú nepravidelne roztrúsené 
a vo väčšine prípadov silne limonitizo
vané. 

Ako sme uviedli, vo viacerých vzor
kách skúmaných hornín možno pozoro
vať pukliny vyplnené prevažne svetlými 
minerálmi (obr. 3). Pod mikroskopom 
vidieť v puklinách kalcit, kremeň a 
živce. 

Kalcit vystupuje v podobe nepravi
delných zŕn s charakteristickou štiepa
teľnosťou podľa romboédra zhlukujú
cich sa do väčších agregátov. Veľmi 

často, najmä v tenkých puklinách, je 
výplňou výlučne kalcit, pričom sa zrnká 
navzájom prekrývajú, takže sa žilka 
stáva nepriezračnou a typické štiepne 
trhlinky kalcitových agregátov sú tak
mer neviditeľné. Kalcit v puklinách, 

Obr. 3. Felzitický vývo,i základnej hmoty 
a pukJinka vyplnená prťvazne Livc-:tmi : kre
me ŕl je vyvinut ý na ok, aji. kalc it vyplŕla 
pr 1es 1ory medzi z: vcam1 "' k1 emeŕlom. Ni ko
ly X. zváé'~e n ie íO X 
Fig. 3. felsitic groundmass development with 
a crev1ce filled mainly by le lspars. Quartz 
occurs along the mar gin and calcite fi lls up 
the space be tween quartz and felspars . 
Crossed nicols , magn. 70 X 
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v ktorých vystupuje spolu s kremeňom 
a živcami, vyplňa priestory medzi kryš
tálikmi týchto minerálov. 
Kremeň spravidla vytvára zrnká 

rozličnej veľkosti s nepravidelne obme
dzenými prierezmi. V ojedinelých prí
padoch vidieť na stenách hrubších 
puklín tenké kryštáliky s pyramidálnym 
zakončením. Podľa ich vystupovania 
a tvaru ide o kremeň a (nižší). 

Zo živoov je hojne zastúpený orto
klas v nízkotermálnej modifikácii adu
láru a albit. Adulár prevažne vytvára 
priehľadné tabuľky rombického tvaru. 
Jeho prítomnosť potvrdzuje aj pomerne 
vysoký obsah K, ktorý zistil V. Radzo 
spektrálnou analýzou živcovej zložky 
zúčastňujúcej sa na výplni hrubších 
pukliniek (tab. 1). Albit je zriedkavejší, 
číry a s nižším indexom lomu ako kre
meň. Jeho typickým znakom je dvo j
čatné lamelovanie. 

Pre úplnosť sa treba zmieniť o nie
ktorých vzorkách hornín, v ktorých po
mocou binokulárneho mikroskopu mož
no vo výplni puklín vidieť sporadické 
výstupy drobných kociek pyritu, ba 
i galenitu. V ojedinelých prípadoch 
tvorí výplň pukliniek výlučne pyrit. 

Vznik pukliniek s minerálnou výpl
ňou možno vysvetliť diagenetickými 
procesmi, pri ktorých pukliny vznik
nuté kontrakciou boli v záverečných 

fázach diagenézy vyplnené minerálmi 
väčších rozmerov. 

Chemický charakter študovaných hornín 

Na štúdium chemickej povahy tufi
tických hornín sme vykonali 6 chemic
kých analýz (tab. 2), z toho 5 v chemic
kom laboratóriu Geologického priesku
mu v Spišskej Novej Vsi a jednu v che
mickom laboratóriu Geologického ústa
vu UK v Bratislave. 

Chemizmus študovaných hornín sme 
porovnal i s chemizmom hornín „pietra 
verde" z rozličných lokalít Dolomitov 
a Karnských Álp na základe analýz 
prevzatých z prác E. Callegari - A. 
Monese (1964) a Ph. Lagny (1 974). Zá
roveň t ieto horniny porovnávame aj 
s priemerným chemizmom kyslých efu
zív (ryolity, ryodacity, dacity) uvede
ných v prácach B. Hejtmana (1957), 
A. N. Zavarického (1956) a G. A. Mac 
D onalda (1972). 

Niggliho QLM trojuholník 

Projekčné body hornín z Ardova spa
dajú na m iesto Q = 54-61, L = 32- 39, 
M = 5-10. Podľa toho možno usudzo
vať, že ide o acidné horniny ryolitového 
zk>ženia. Priemerné hodnoty hornín 

Semikvantitatívne spektrálne analýzy živcov z tufitických hornín pri Ardove 
Semiquantitative spectral analyses of feldspars from tufjites occuring near Ardovo 

Vzor - 1 Obsah chem. prvkov vo váh % 
ka 100 - 1 % 

1 
1-10- 1 

1 
10 - 1- 10- 2 

1 K , Al, Si, Fe, Ca, Ti 
Na, Mg 

2 

1 

Ca, Si, Mg, 

1 

Fe, K, Al 
1 

1 

Mn, Na 

1 - sivá časť výplne puklín, 2 - biela časť výplne puklín 

Analyzoval V. Radzo 

Ta b. 1 

1 
10-3- l Q- 4 

Cr, Mn. 
Pb, C u. 
Zn 

1 

Cr, Ti, 
Cu, Pb 
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Chemické analýzy tufitických hornín z oblasti Ardova 
Chemical analyses of tuffite rocks from Ardovo area 

Tab. 2 

1 
1 

1 
2 1 3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 

Si02 67,88 73,17 73,74 67 ,07 70,58 69,51 70,33 
1 Ti02 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 

Al20 3 10,97 12,21 12,47 13,04 14,48 12,92 12,68 
Fe20 3 0,45 0,56 0,60 1,05 1,08 3,34 1,18 
FeO 0,33 0,30 0,33 0,21 0,29 
Mn o 0,005 0,002 0,101 st. 0,036 
MgO 2,02 1,26 1,54 1,83 1,91 0,72 1,55 
CaO 4,45 0,92 3,11 0,57 1,94 1,93 
Na20 0,08 0,10 0,08 0,07 0,09 0,72 0,1 9 
K20 7,18 8,71 8,09 8,56 8,46 7,76 8,12 
P20s 0,02 0,02 0,02 0,02 
S02 0,11 0,09 0,07 0,09 
s 0,14 0,13 0,09 0,12 
H 20+ 3,32 1,38 0,58 3,15 1,51 2,61 2,09 
H20- 3,20 0,80 1,12 2,08 1,09 0,48 1,46 

Súčet [ 100,24 
1 

99 ,75 
1 

99,52 
1 

99,96 
1 

99,77 1 100,30 [ 100,17 

1-5 - Ana lyzované v laboratóriách Geologického prieskumu v Spišskej Novej Vsi, 6 -
analyzované v laboratóriách Geologického ústavu UK v Bratislave, 7 - Priemerná hodn ota 
z analýz 1-6 

typu „pietra verde" z Álp a priemerné 
h odnoty ryolitov a kremenných porfý
rov majú projekčné body v jednej ob
lasti s horninami z Ardova, pncom 
ryodacity a dacity vykazujú nižšie hod
noty Q a vyššie L i lVJ (obr. 4). 

/ \ 

n/-. \ 
/ / 

M JJ 

Obr. 4. Niggliho QLM trojuholník 
Fig. 4. Niggli's QLM triangle 

Barthov trojuholník 

Projekčné body hornín z Ardova spa
dajú m edzi Q = 25-37, Fl = 53-65, 
Px = 5-13, teda na miesto, kam spa
dajú projekčné body ryolitov, kremen
ných porfýrov a hornín typu „pietra 
verde" z Álp. Ryodacity a dacity vyka
zujú nižšie hodnoty Q a vyššie Px i Fl 
(obr. 5). 

Obr. 5. Barthov trojuholník 
Fig. 5. Barth's triangle 

Q 
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Zavarického diagram 

Podľa Zavarického parametrnv pro
jekčné body hornín z Ardova spadajú 
na miesto acidných hornín (obr. 6). Pro
jekčný bod priemernej chemickej ana
lýzy z Ardova (bod č. 7) má hodnoty 
blízke ryolitom. Vektory v projekcii 
ASB sú dlhé, č,o poukazuje na nízky 
obsah Fe vo fémických mineráloch. Ich 
smer nie je jednotný. Vektor priemer
nej analýzy (č. 7) je priemerne naklo
nený doľava, čo svedčí o miernom na
sýtení Al203. 

V projekcii CSB sú vektory skoro vo
dorovné, pretože sú veľmi bohaté na 
K 20 a veľmi chudobné na Na20. Preto 
ich v tejto projekcii nebolo možno zo
strojiť. V obsahu An zložky živcov 
medzi horninami z Ardova a ryolitmi , 
kremennými porfýrmi a horninami 
z Álp nie je veľký rozdiel. Ryodacity 
a dacity majú vyšší obsah tejto zložky. 
Obsah Ca, Fe a Mg vo fémických mine-

C 10 

/ / 

/ / / 
II I 
ii I 

/ I / 
II/ 

I 
/ 

/ / 
I I / 

I I I / 

I I / 
I 

--e-+-1 / / 
/ / 

I I I ______, 
I I 

/ 
/ / 

/ I 
I 

----1 

• Ai,OOVO 
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I 
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C 5 
/ 

I 
/ 

/ 
I 

I 

/ 10 
I 

15 

B 

ráloch je veľmi variabilný. Najčastejšie 
platia vzťahy Mg >Ca>Fe a Al>Mg >Fe. 
Pokiaľ ide o charakter alkality, všetky 
hodnoty vykazujú veľmi silnú draselnú 
tendenciu (l,23 <n< 12,36). Ryolity a hor
niny z Álp majú mierne sodnú tenden
ciu. Horniny z Ardova sú teda presýtené 
Si02, mierne bohaté až bohaté na alká
lie. 

Ako vidno z výsledkov chemických 
analýz a ich petrochemických pre
počtov, študované horniny majú ob
sah Si02 ako piesčito-prachové tufity, 
ale vyšší ako piesčité tufity z oblasti 
Východných Álp. Veľký rozdiel je aj 
v obsahu CaO a v alkáliách, najmä 
v obsahu K 20. Zvýšený obsah K20 naj
skôr pochádza od sericitu - produktu 
rozkladu primárnych K-živcov (orto
klasu, sanidínu ?) a od glaukonitu, k t o
rého prítomnosť je podľa mikrosko
pického štúdia viac ako pravdep o
dobná. Ale celkove výsledky chemic
kých analýz svedčia o tom, že vulka-

5 10 

Obr, 6. Zavai"ickéh o diagram 
Fig·. 6. Zavaritsky's diagram 

15 A 

.. 
IV 

t 
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nický materiál, z ktorého vznikli zelené 
tufitické horniny pri Ardove, pochádza 
z kyslej magmy, najpravdepodobnejšie 
z ryodacitovej. 

Záver 

Na základe výsledkov získaných pri 
mikroskopickom a chemickom štúdiu 
možno zelené horniny, ktorých úlomky 
sa nachádzajú na haldách opusteného 
ložiska Pb-Zn rúd pri Ardove, pokla
dať za tufity. Vznikli usadením jem
ného vulkanického prachu sklovitej 
konzistencie v plytkomorskom, pomer
ne pokojnom prostredí, pričom vulka
nický prach bol najjemnejší produkt 
silnej explózie prinesený vetrom zo 
vzdialených centier, a to z Bukových 
vrchov v Maďarsku, ako predpokladá 
M. Kuthan (1959), alebo aj zo vzdiale
nejších východoalpských vulkanických 
centier, v ktorých sa vyskytujú kremen
né porfýry a ich tufy, resp. tufity. 

Z vulkanického materiálu, ktorý 
okrem najjemnejších prachovitých čas
tíc sklovitej konzistencie obsahoval aj 
veľmi drobné úlomky minerálov vulka
nických hornín, kremeňa, živcov, bio
titu a i., ako aj kyslých sklovitých hor
nín - pemz, sa po jeho usadení na dne 
plytkého mora vytvorilo vulkanické 
bahno, ktoré sa pri postupnom spevňo
vaní obohatilo inými, nevulkanickými 
komponentmi, hlavne kalcitom, ktorý 
sa bezprostredne vyzrážal z morskej 
vody, v menšej miere azda i glaukoni
tom, ktorý mohol vzniknúť v ranom 
štádiu diagenézy halmyrolýzou. 

V období diagenézy vulkanického 
bahna nastali zmeny jednotlivých jeho 
komponentov. V prvom rade sa sklo
vité prachové častice devitrifikovali 
a vznikli kryptokryštály základnej hmo
t y. V záverečných fázach diagenézy, 
po spevnen:: a za spolupôsobenia spod
nej cirkulujúcej vody, sa v sedimente 

v kontrakčných puklinách vytvorili väč
šie kryštály kremeňa, živcov a kalcitu. 

Výskyty tufitických hornín na hal
dách opusteného ložiska oloveno-zin ko
vých rúd pri Ardove môžu byť ďalším 
dôkazom kyslého vulkanizmu v Západ
ných Karpatoch, ktorý, ako sa zdá, je 
jedným z významných sprievodných 
javov nepokojného vývoja alpsko-kar
patskej geosynklinály v strednotriaso
vej epoche. 

Recenzoval I. Varga, E. Karolusová 
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Occurence of tuffitic rocks near Ardovo (Slovak Karst area, SE Slovakia) 

VOJTECH ZORKOVSKÝ 

During a field study of the rock material 
on pitheaps of old mining works at the Ardo
vo lead-zinc deposit (S from P lešive:, SE Slo
vakia), besides fragments of sedimentary, 
mainly carbonatic, rocks of Middle Triassic 
age (limestone and dolomite), even compac t 
rock fragments of pale green and rarely dark 
green colour were found to occur. 

According to the results of a microscopic 
and chemical study, a volcanosedimentary 
origin for these green rocks may be con
sidered. Tuffite originated by sedimentation 
of a fine volcanic ash of glassy consistence 
into shallow marine and - .J;.e latively quiet 
environment. The volcanic a sh representing 
the finest product of strong explosions has 

been carried by wind from distant volcanic 
centres located either in the recent Biikk Mts. 
of Northern Hungary (as supposed also by 
M. Kuthan 1959) or, probably, from more 
distant Eastalpine centres where similar acid 
volcanic rocks, tuffs and tuffites do occur. 

The occurence of tuffite rocks on pitheaps 
near Ardovo may be a further proof for an 
acid volcanic activity during the Middle 
Triassic also in the Western Carpathians 
creating background feature to the unquiet 
development of the Alpine-Carpathian geo
syncline during this epoch. 

Preložil I. Varga 
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Knaccn:cp11Kau;1111 ropHbIX nopO,!I MaCCHBOB 3BOJieHCKOÍÍ Bila,!IHHbl 

Ha OCHOBaH1111 pa3pa6oTaHoň c11CTeMbI l1H)!{l1.Hepore0Jtorwrec1<011 Knac c~r

cp111<a111111 ľOpHb!X rropo,11 MaCCl1.BOB (MaTyJJa M. - roJt3ep IT. 1976) Ôb!Jla 

ycTaHOBJteHa TJ1[Uf3aJ.111ll TaKl1X MaCCHBOB B 3BOJieHCKO11 BIT8).111He vl Ha rr p11-
Jtera10IJ.1e11 Te pl1TOp1111. 3TH MaCCl1Bl,I CJtara!OT aH).1e311Tbl (Ba,[(11H), rpaHO
,i.111OPl1Tb[ (JI11eCKOBe11), cpe,[(HeCTp11aCOBh[e 113Be CTHl!Kl1 (M11q11Ha), KeyrrepcK11e 
).1OJIOMl1Th! (PaKHTOBJ.1e) vl HeOKOMCKvle vl3Be CTHllK11 (YprrvlH - BaHCKa 

Bh!CTpvlJ.18). 
B ,[(OKyMeHTa11111O (rracrropT, q)OTO,[(OKyMeHT8J.111ll) BKJ[!OqeHhl vl KJiacv1cj:rn

Ka11v1OHHb!e 3 HaKH MaCCvlBOB orrpe,[(eJteHHblX B ITOJte a T8K)!{e CBOMCTBa rro p o,11 
B Macc11aax orrpe,[(eJieHHbIX Jia6opaTOpHblMH M eTO,[(aMH. B pe3yJihTaTe '.lTOľO 
6brn IIOJiy'leH CITvlCOK ,[(aliHhlX xapaKTepH3YIO IJ.1HX rropO,[(bl MaGCHBOB. ITp 11 
'11 CCJie,[(OBaHl1!1 3Tl1X BOrrpOCOB ÔblJIM HCITOJ!b3OB8Hbl HOBble MeTO,[(bl 3T11X 
pa6OT. 

Classífication of solid rock masses in the Zvolen basin 

Using an engineering-geolo5ical system of classifica tion, the authors 
have elaborated a typological classification of solid rock masses in the 
Zvolen basin and the adjacent area. 

In the area investigated, the rock masses are represen ted by 
andesite (Badín) granodiorite (Lieskovec), Middle Triassic limestone 
(Mičiná), Keuper dolomite (Rakytovce) and Neocomian limestone 
(Urpín - Banská Bystrica). Field work pasportization, photographic 
documentation and laboratory t ests were used for the final qualitative 
and semiquantitative character ization of the rock rn.asses. During the 
investigation, the originally accepted system was also completed w ith 
newer methods, described in the paper. 

Inžinierskogeologický výskum Zvo
lenskej kotliny vyvolali okrem iného 
potreby smerného územného plánu tej
to oblasti. Preto sa ukázala nevyhnut-

nosť zhodnotiť vlastnosti horninových 
masívov a urobiť aj ich typologickú kla
sifikáciu. 

Základné pracovné postupy a hodno-
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tenia masívov sme vykonali podľa me
todiky M. Matulu a R. Holzera (1976). 

Hodnotené masívy sú v štruktúrach 
ohraničujúcich Zvolenskú kotlinu zastú
pené takto: zo Z Kremnické vrchy, na 
S a V Zvolenská vrchovina a napokon 
na J Ja vorie. 
Cieľom výskumu je inžinierskogeo

logická typizácia horninových masívov, 
ktorá umožňuje hodnotiť nerovnorodosť 
a anizotropiu masívov a vyčleňovať šta
tisticky rovnorodé (kvázirovnorodé) 
oblasti z nich. Celky potom možno cha
rakterizovať štatistickými údajmi ich 
fyzikálnych a technologických v last
ností, resp. predvídať ich správanie 
v interakcii s technickými zásahmi člo
veka do masívu v jeho činnosti v inži
nierskom staviteľstve, baníctve, lomár
stve a pod. Takéto štúdium má aj iné 
výhody. Ak sa vykoná dobrá litologic
koštruktúrna analýza masívu (ako aj 
ďalších geneticko-litologických príbuz
ných masívov patriacich do tej istej 
regionálnej jednotky), možno lepšie vy
užívať princíp analógie. V praxi to 
znamená zníženie rozsahu časovo a eko
nomicky náročných skúšok fyzikálnych 
a technologických vlastností masívu, 
ako aj možnosť extrapolovať zistené 
poznatky na ostatné masívy príbuzného 
litologického zloženia, genézy a štruk
túry. 

Pri bádaní masívov sme overovali aj 
niektoré doteraz nevyužívané pracovné 
postupy a metódy, ktoré podľa doteraj
ších skúseností môžu obohatiť pôvodn ú 
metodiku typizačného systému. 

Pri výbere lokalít sme brali do úvahy 
najmä dva aspekty: 

1. aby sa hodnotili viaceré petrogra
fické typy skalných hornín, 

2. aby sa hodnotili masívy typické 
v skúmanom území aj z hľadiska petro
grafickoštruktúrneho a regionálneho 
výskytu. 

Preto sme zhodnotili tieto vybrané 
lokality: Badín (andezit), Lieskovec 

(granodiorit), Mičiná (strednotriasový 
vápenec), Rakytovce (keuperský dolo
mit), Banská Bystrica-Urpín (slienitý 
vápenec, neokóm; obr. 1). 
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Obr. 1. Geologická situácia a študované ma
sívy 
1 - Badín (andezit) , 2 - Lieskovec (grano
diorit), 3 - Mičiná (vápenec, stredný trias), 
4 - Rakytovce (dolomit, keuper), 5 
Urpín - Banská Bystrica (slienitý vápenec, 
neokóm) 
a - pyroklastiká tufov a tufitov, b - ande
zit, c - sedimentárny neogén, d - bazálny 
paleogén, e - slienité vápence - neokóm, 
f - jura vcelku, g - karpatský keuper, h -
dolomity - stredný trias, i - vápence -
stredný t r ias, j - melafýrová séria - spod
ný tri as, k - k remence - spodný trias, l -
granodiorit, m - zistené a predpokladané 
zlomy, n - hranice horninových celkov, o -
presunové línie 
Fig. 1. The geological situation and rock 
masses investigated 
1 - Badín locality (andesite), 2 - Li esko
vec locality (granodiorite), 3 - Mi činá loca
lity (limestone, Middle Triassic), 4 - Raky
tovce locality (dolomite, Carpathian Keuper), 
5 - Urpín hill, Banská Bystrica town (marly 
limestone, Neocomian) 
a - tuff and tuffi te, b - andesite, c - s,e
dimentary rock, Neogene, d - basa! member, 
paleogene, e - m arly limestones - Neocomian, 
f - Jurassic in the w hole, g - Carpathian 
Keuper, h - dolomite, Middle Triassic, i -
limestone, Middle Triassic, j - "Melaphyre" 
series, k - quartzite, Lower Triassic, Z -
granodiorite, m - fault, detected and suppo
sed, n - limits of rock units, o - overthrust 
line 
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Štúdium základných znakov klasifikácie 
masívu 

Predpokladom inžinierskogeologickej 
klasifikácie horninových masívov je ana
lýza a syntéza vhodne zvolených zna
kov a vlastností masívu. Tie sa po zhod
notení spracujú a zdokumentujú v pas
portizačných listoch dohodnutými sym
bolmi - kódovými zápismi. 

Z množstva znakov a vlastností ma
sívu podrobnejšie opíšeme iba tie, ktoré 
pri h odnotení masívu pokladáme za naj
významnejšie, aj keď sa v pasp,ortoch 
(pozri ďalej) hodnotí širší okruh vlast
ností masívu. 

K aždý masív sa skladá z hornín isté
ho litologického zloženia. Preto v použi
tej typizácii masívov pokladáme lito
lógiu za primárny znak a v pasportoch 
mu priraďujeme zvolený symbol (kód). 
Ale v priebehu petrogenézy, tektogené
zy a hypergenézy hornín vznikli v nich 
čiastočné a úplné nespojitosti, tzv. dis
kontinuita masívu. V typizácii masívu 
využívame preto jej prejavy ako ďalšie 
hodnotiace znaky, ktoré budú mať 

v pasportoch svoje kódovacie symboly. 
Z takých znakov to bude blokovitosť, 

rozvoľnenosť a výplií disk,ontinuít. Vzhľa
dom na ich význam ich pokladáme za 
základné, indexujúce charakteristiky 
horninového masívu. Sú závislé od ďal
ších charakteristík diskontinuity, ako 
sú nap ríklad jej normálové vzdialenosti 
(in tervaly), početnosť, otvorenosť, tex
túrne usporiadanie, ktoré v masíve 
možno merať alebo kvalitatívne hod
notiť. 

P ri hodnotení základných znakov 
diskontinuity narážame už pri ich me
raní in situ na niektoré ťažkosti napr.: 

a) Priebežnosť diskontinuity možno 
hodnotiť podľa dÍžky jej stopy (prie
sečnice) na meranom odkryve. Ale puk
linová plocha je dvojrozmerný útvar. 
Neznámy rozmer vnútri masívu - ak 
sa nedá priamo merať - možno určiť 

iba analógiou. Výhodné je, ak je k dis
pozícii viac odkryvov s rozličnou re
latívnou polohou voc1 diskontinu ite, 
ktorej priebežnosť hodnotíme. Ak hod
notíme priebežnosť relatívne - iba 
v rámci odkryvu, všímame si, či ho plo
chy pretínaj ú úplne, čiastočne, p ríp. 
sa končia na inom systéme diskonti
nuít. Na odkryvoch súčasne meriame 
dižku stôp (priesečníc) diskontinuity 
v metroch a ich priebežnosť hodnotíme 
podľa klasifikácie M. Matulu a R. Hol
zera (1976). 

b) Meranie intervalov diskontinuity 
a jej početnosti. Tento znak sa meria na 
dostatočnom počte prirodzených alebo 
umelých odkr yvov, ktoré sú vhodne 
orientované na polohu diskontinuity. 

Vzdialenosť medzi diskontinuitami 
a početnosť diskontinuity treba uvádzať 
v skutočných hodnotách, t. j. v smere 
normály na jednotlivé systémy (nor
málové intervaly a početnosť). Ale to 
nie je priamo v teréne možné, lebo od
kryvy, na ktorých meriame, nie sú vždy 
kolmé na polohu systémov plôch dis
kontinuity. Namerané hodnoty (zdan
livé intervaly a z nich určenú zdanlivú 
početnosť) sa preto musia prepočítať. 

Postupujeme tak, že sa na meranom od
kryve vytýči dostatočný počet priamok 
(línií) so známou orientáciou (smer 
sklonu, sklon). Každá z nich pret ína 
jednotlivé pukliny v priesečníku, v kto
rom sa zmeria smer sklonu a sklon 
každej pukliny osobitne, rovnako a j 
vzdialenosti medzi jednotlivými pr ie
sečníkmi (zdanlivé intervaly). Skutočné 

intervaly sa určujú numericky podľa 

vzťahu 

d = l . sin I a - E- 1 . cos [ (3 - Y) 1 [1 ] 
alebo 

d = l . sin I a + E- 1 . cos 1 (3 - Y/ 1 [2] 
kde d = skutočný (normálový) interval 
plôch pre každý systém diskontinutty 
osobitne, l = zdanlivý interval plôch 
(priesečníkov ich stôp) na línií, a= u hol 
sklonu systému diskontinuity, E = uhol 
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sklonu línie merania, ~ = smer sklonu 
systému dislwntinuity, Y/ = smer sklonu 
línie merania. 

Použitie vzorca [1] alebo [2] závisí od 
vzájomného vzťahu smeru sklonu línie 
a smeru sklonu uvažovaných diskonti
nuít. Numerické vzťahy a geometrické 
konštrukcie pre normálové intervaly 
u vádza aj M. Slivovský (1979). 

c) Blokovitosť, individualizovanú v 
masíve prítomnou diskontinuitou, cha
rakterizujeme rozmermi, tvarmi a vzá
jomným usporiadaním blokov. Na cha
rakter blokovitosti má všeobecne vplyv 
priestorová poloha, geometrický cha
rakter, priebežnosc a početnosť dis
kontinuity v masíve v je j jednotlivých 
systémoch. 

V typologickej klasifikácii vyčlenili 

autori (M. Matula, R. Holzer 1976) podľa 
týchto znakov 6 základných a 3 modi
fikované typy modelov blokovitosti 
(tab. 2 v citovanej práci). V tom zmysle 
sa hodnotí a kóduje blokovitosť aj v tej
t o práci. 

Na charakteristiku rozmerov blokov 
sme použili hodnoty stredných a ex
trémnych (minimálnych a maximál
nych) normálových intervalov diskon
t inuity. Tam, kde to nebolo možné, ur
čovali sa rozmery charakteristického 
bloku odhadom, resp. priamym mera
ním blokov. Je to menej presný spôsob, 
ale v niektorých podmienkach jedine 
možný. 

d) Pri stanovovaní rozvoľnenosti ma
sívu má najväčší význam hodnotenie 
roztvorenosti puklín. Niektoré merania 
ukázali, že sa roztvorenosť veľmi mení 
nielen v rámci jedného systému puklín, 
ale aj na každej diskontinuite. Ak k to
m u pridáme aj ťažkosti so stanovením 
roztvorenosti vnútri masívu, je zrejmé, 
že pri takomto výskume sa bez istého 
zovšeobecňovania nezaobídeme (M. V. 
Rac - S. N. Černyšev 1971). Veľké 
rozdiely sa prejavujú najmä v povrcho
vej zóne, od ktorej sa roztvorenosť vše-

obecne do vnútra masívu zmensu.1e. -
Pri štúdiu rozvoľnenosti hornino

vého masívu sme použili výpočtový 

vzťah, ktorým sa pre každý systém 
určil lin eárny koeficient rozvoľnenosti 

h 
Krl = d + h , kde h je priemerná šír

ka puklín v danom systéme a d prie
merný (alebo extrémny) interval. P ri 
viacerých systémoch diskontinuít treba 
lineárny koeficient rozvoľnenosti pre
viesť na koeficienty „kompaktnosti": 
Khl = 1 - Krl. Výsledkom je pries
torová „k,ompaktnosť" masívu, z ktorej 
sa potom určuj e priestová rozvoľnenosť 
podľa vzťahu 

Irm = 1 - (1-Krl 1). (l-Krl2). (l-Krl3). 
. .... (1-Krln)-

e) Stupeň vyplnenia puklín, charak
ter výplne. Pri stanovovaní litologické
ho a zrnitostného zloženia výplne puk
lín nie sú ťažkosti. Problematickým zo
stáva h odnotenie podielu [v %] vyplne
nia otvorenej pukliny súdržnou, r esp. 
nesúdržnou zeminou a jej fyzikálnych 
vlastností, najmä ak si uvedomíme ťaž
kosti so získavaním neporušených vzo
riek na laboratórny výskum. V paspor
toch hodnotíme stupeň vyplnenia tzv. 
indexom puklinovej výplne Ipv (M. Ma
tula, R. Holzer 1976). 

Typizácia horninových masívov. Kódo
vaná pasportizácia 

Výsledkom nášho štúdia je zhrnutie 
najdôležitejších údajov o masíve formo u 
ich opisu v jednotnom pasportizačnom 
liste (tab. 1) a v kódovanej typizácii 
masívov (bližšie pozri M. Matula - R. 
Holzer 1976) . V nej sa do príslušný ch 
kolónok v pasportoch uvádza súbor ný 
kód typizácie masívu, napr, a4341, 
v ktorom jednotlivé symboly značia : 

a .. . litologický charakter horniny 
(a - andezit, g - granodiorit, 
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granit; v - vápenec, d - do
lomit atď., 

43 ... označenie blokovitosti udaním 
tvaru (prvá číslica) a veľkosti 
blokov (druhá číslica), napr. 
43 - stipcovitý, stredne blo
kovitý typ (25 až 75 cm), 

4 ... označenie rozvoľnenosti inde
xom rnzvoľnenosti Irm; (4 -
vysoká rozvoľnenosť s podie
lom objemu otvorených puk
lín v celkovom objeme masívu 
5-15 °Io), 

1 ... označenie vyplnenosti puklín 
indexom puklinovej výplne 
Ipv (1 - pukliny s piesčitou 

výplňou v rozsahu 90 až 100 % 
z celého objemu puklín). 

Kódovaný zápis ďalej obsahuje tieto 
údaje: 

- kód vlastností horninového mate
riálu pd; n; ac; a1; D; Z; t. j. objemovú 
hmotnosť, pórovitosť, pevnosť v pros
tom tlaku, pevnosť v ťahu, modul de
formácie a stupeň zvetrania. Hodnoty 
sú prevedené do stupňov podľa tab. 3 
in M. Matula - R. Holzer (1976), 

- kódované charakteristiky diskon
tinuít: 2pol668, kde 2 značí priebežnosť 
plochy (dižka 1-3 m), p ... genetický 
typ plochy (plocha primárnej odluč

nosti), o ... druh výplne (otvorená puk
lina bez výplne), 16 ... dvojčíslie gene
ralizovaný smer sklonu systému -
160°, 6 ... rozptyl smeru sklonu od ge
nerálneho: 1 = + 5° ; 2 = + 10° až 
6 = + 30°, 8 . . . priemerná veľkosť 
sklonu plôch - 80°. 

Niektoré špecifiká masívu, ktoré ne
bolo možno vyjadriť symbolikou, sa 
uvádzajú stručným opisom. 

Lokalita Badín - masív andezitov 

Pyroxenické andezity ako zvyšok lá
vového príkrovu sme študovali v opus
tenom kameňolome. Charakterom stav
by masívu sú andezity na dvoch ma-

lých stenách podobné maJu typickú 
stipoovitú odlučnosť. Odlišujú sa iba po
stavením stípcov, v ľavej časti sú zvislé, 
v pravej šikmo subhorizontálne. Horni
na je veľmi slabo navetraná. Hod
noty fyzikálno-mechanických vlastností 
sa uvádzajú v pasporte (tab. 1). 

Podľa blokovitosti (typ 43) tvorí celá 
lokalita jeden rovnorodý celok (obr. 2). 
Tvarová a r.ozmerová variabilnosť blo
kov je v celom masíve minimálna. Stlp
ce andezitu sú ohraničené minimálne 
troma, maximálne šiestimi až siedmimi 
rovinami, priečny prierez sa často mení. 
Roviny ohraničujúce jednotlivé bloky 
sú geometricky neurčité a s nepravidel
ným výv,ojom, pričom ostrá zakrivenosť 
prevláda nad plynulým zvlnením. Aj 
to je dôvod veľkej variabilnosti v pries
torovej orient ácii plôch. 

Roztvorenosť puklín veľmi kolíše (od 
1 do 100 mm). Celková rozvoľnenosť 

masívu je 5,7 až 6,1 O/o . Ide teda o ma
sív s vysokým stupňom rnzvoľnenosti 

(Irm = 4). 
Pukliny sú väčšinou bez výplne, iba 

miestami sa vyskytuje málo piesčitej 

zložky alebo úlomkovitej drviny -
Ipv = 1. 

Ďalšie študované lokality charakteri
zujeme opisom, lebo v takomto príspev
ku nemožno zverejniť všetky pasporty. 

Lokalita Lieskovec - masív grano
dioritov 

Ide o malé teleso granodiori tu medzi 
Lieskovcom a Zolnou v opustenom ka
meňolome (rozmery 20 X 80 m). Hornina 
biotitický granodiorit patrí do formácie 
variských intruzívnych granodioritov, je 
čiastočne navetraná a na blokoch sa 
miestami objavujú kôry zvetrania. 

Hornina má sivú až tmavosivú farbu. 
Štruktúra je kataklasticko-hypidiomorf
ná, textúra všesmerne zrnitá. Horninu 
postihla kaolinizácia, sericitizácia a 
chloritizácia. Základné fyzikálno-me-
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Hodnoty fyzikálno-mechanických vlastností 
Values of physico-mechanical parameters 

Ta b . 1 

1 Číslo 2 Názov lokality 
1 

3 Geomorfologická poloha, typ a rozmery, 
hlbka odberu, charakter svahu 

1 BADÍN Nižšia hornatina, mierne až stredne strmé 
svahy Kremnických vrchov; opustený lom, 

Zaradenie do formácie 300X200 m ; 30 m ; svah nepravidelný, 
4 intenzívne rozčlenený 

Formácia postorogénnych neovulkanitov, 
komplex subsekventných andezitových 
neovulkani tov 6 Vzťah k štruktúrnej jednotke 

Troska lávového príkrovu so stlpcovitou 
až vej á rovitou odlučnosťou. Základný typ 

5 Petrografický typ horniny blokovitosti 4 
Pyroxenický andezit 

7a 
1 
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E-< 5~ C/l L ~ (/) P-<~ ~~ 
1 

E-< P, > N P, 

P1 36,4 160 30 80 2,5 1,1 k r - ss 
--------- --- ------ ------ --- ---

P2 36,4 240 -· ,ro-- 80 2,5 1,1 k r - ss 
I. - -------- - ----- ------ ---------

p~ 120 320 30 80 2,5 1,1 k r - ss - -1-
1 

P'1 50 45 30 40 1,5 1,7 k d - ss 
------ ------ - ----- ------ ------

P '2 50 5 10 70 1,5 1,7 k d - ss 
II. --------- ------ - ----- - - - - -----

1---------- - ----- --- - --------

7b Diagram puklín 1 7c Blokoví tosf 7d 7e 
[cm x cmx cm] Irm Ipv 

~ 
1 1 

[°Io ] [%] 
min. m ax . priem. .. . . 

1 1 

.... .. 10 60 36,4 
1\ ~ 

I. 10 60 36,4 5,7 0-10 ~- . 90 200 120 . :~ . -o ·:. .. .. 
o o o 15 120 50 

o o o .. II. 15 120 50 6,1 0- 10 Pi o . o o . 
o ť o ,, - - -.. ~0··•·, o •ot • ••, .••• 

' 
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8 Nerovnorodosť 9 Zvodnenosť 
Dva rovnaké celky rovnorodosti; vysoká Občasne zvodnené, počas 
tvarová variabilita blokov; 3-7-bokov é zrážkových období cirkuluje 
stlpy; variabilita stupňa puklinovitosti po puklinách voda 
nízka 
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10 Charakter horninového materiálu 
- - ------- -------

Farba 
sivá až tmavosivá 

štruktúra porfyrická, hyalopilitická 
až pilotaxitická základná hmota 

Textúra 
vš es merná 

Minerálne zloženie 
plagioklas, pyroxény, amfibol, biotit, 
magnetit 

Premeny 
iba mierne navetranie povrchu 
základných blokov 

11 Fyzikálno-mechanické vlastnosti materiálu 

1... 
(!J 

6 
w 

Pd n N ricl ri c2 rJcJ E o µ 

X 5588 149 1 1 1 1 

--- ·- - ---+-- 1---

E,1 

85,9 

83,2 / y ~ -~~ ~~:;--i----i-- 1 

z - 1 5544 50 1-;-; 337 1 304 _3_2_8_1·-88-,3--<- - 0-,1-8- -8-4-,5- ' 

..s:: 
o 
al 
u 

Petro
grafický 

typ 

1 pyrox. 
· a ndezit 

II pyrox. 
· andezit 

Kód 
masívu 

a4341 

a 4341 

Kód 
vlastností 
horniny 

12 Kód o vanie 

Kódový zápis 
diskontinuít 

0 hr. 2. Badín - masív andezitov s rovnorodým celkom a4341 s vyznačením línií m erania 
Fíg. 2. Badín locality, andesite rock mass within a single homogenous unit with code 
number a4341 and indication of measuring lines 
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chanické vlastnosti horninového mate
r iálu sú p5 = 2,73 g.cm- 3, pd =2,68 g. 
. cm - 3, n = 2,13 %, N = 0,45, rJc = 169 
MPa, u1 = 16,4 MPa, E = 46,2. 103 MPa, 
D = 38, 7 . 103 MPa. Kód vlastnosti hor
niny je 4244332. 

Tvarová a rozmerová variabilnosť 

blokov je minimálna, a preto masív za
raďujeme do jedného rovnorodého cel
ku (obr. 3). Bloky sú oddelené trnma 
priebežnými systémami, pravdepodobne 
tektonického pôvodu. Prvý systém je 
v d1žke 8 a viac metrov a má pomerne 
veľký rozptyl v orientácii puklín 
(100°/ 85°, rozptyl + 20°). Pukliny sú 
rozlične roztvorené (2-5 cm). Druhý 
systém je približne vodorovný, s ,orien
táciou 15°/45° a priebežnosťou 3-5 
metrov. Pukliny sú roztvorené do nie
koľkých mm. Plochy obmedzujúce blo
ky sú pri oboch systémoch rovné. Me
nej významné pukliny tretieho systému 
(310°/ 70°) sú nepriebežné a usporiadané 
do súboru s veľkým rozptylom smeru 
sklonu ( + 20°), zväčša však chaoticky 
priestorovo rozmiestnené. Majú aj tva
rové odlišnosti. 

Ostatné nepriebežné a nesystematic
ky usporiadané pukliny narúšajú geo-

metriu základných blokov danú hlavný
mi systémami, a preto charakter blo
k,ovitosti vizuálne celkom nezodpovedá 
ideálnemu modelu typu 3+. Bloky majú 
skôr polyedrickú formu. Ale pretože 
vnútDrnú štruktúru masívu určujú vzá
jomné vzťahy a rozloženie základných 
elementov, začleňujeme masív do typu 
3+. V zásade ide o hrubohranolovitú 
blok ovi tosť s rozmermi blokov 80 X 80 X 
X 100 cm. 
Roztvorenosť puklín veľmi kolíše. 

Z nej vyplývajúca rozvoľnenosť pouka
zuje na stredne rozvoľnený masív. 
Podľa celkového počtu puklín s výplňou 
a približne proporcionálneho zastúpenia 
súdržného a nesúdržného materiálu vý
plne pripadá na ílovitú zložku 10-35 11/ 0 , 

čo zodpovedá Ipv = 2. Kód masívu je 
g3+ 232. 

Lokalita Mičiná - masív vápencov 

Sú to svetlé vápence wettersteinské
ho typu v opustenom kameňolome roz
merov 20 X 50 m. Patria do vápenco
vo-dolomitickej formácie. Sten a kame
ňolomu je v nepravidelnom oblúku vý
razne vertikálne a horizontálne členitá. 

Obr. 3. Lieskovec - masív g-ranodioritov s rovnorodým celkom g3 +232 s vyznačením línie 
m erania 
Fig. 3. Lieskovec Iocality, granodiorite rock mass within a single homogenous unit w ith code 
number g3 +232 and indication of measuring lines 
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Masív je mimoriadne tektonicky poru
šený (široké dislokácie s červenohne

dou hlinito-ílovitou výplňou). Pozdíž 
nich sa uplatnili veľmi intenzívne čini
tele zvetrávania. Okrem toho sa čias

točne prejavili aj krasové procesy vo 
svojom počiatočnom štádiu (vylúhova
ním rozšírené tektonické pukliny a du
tiny s rozmermi niekoľko decimetrov). 

Hornina je chemicky veľmi čistá a 
má chaoticky usporiadané žilky sekun
dárneho kalcitu. Navetranie blokov ne
dosiahlo vysoký stupeň; hornina je sivá 
a na povrchu má svetlosivú patinu. 
Štruktúra je jemnomikrokryštalická a 
textúra všesmerná. Základné fyzikálno
mechanické vlastnosti horninového ma
teriálu sú: Ps = 2,72 g . cm<\ Pd = 2,70 
g. cm - 3, n = 0,50 %, N = 0,12, úc = 158 
MPa, E = 87,7. 103 MPa, D = 87,7. 103 

MPa. Kód vlastnosti horniny je 414 až 
533. 

Dokumentovali sme a merali dva 
kvázirovnorodé celky. V každom z nich 
sme uskutočnili merania na dvojiciach 
línií navzaJom približne kolmých. 
V ostatných neprístupných častiach ste
ny sme analogicky vyčlenili ďalšie cel
ky rovnorodosti (typ v3+ 233 a typ 

v3+553; obr. 4). 
Masív rnzčleňujú tri systémy diskon

tinuít. Najvýraznejšia z nich je vrstvo
vitosť, ostatné pukliny sú na ňu pri
bližne kolmé a majú tektonický pôvod. 
Sledujú už spomenuté tektonické dislo
kácie. Plochy vrstvovitosti v orientácii 
279°/ 51 ° s rozptylom + 30° tvoria 
v priestore pomerne neusporiadaný 
systém, ktorý je výsledkom spolupôso
benia faciálno-genetických podmienok 
vzniku horniny a tektonického vývoja. 
Významná je aj variabilnosť hodnôt in
tervalu diskontinuity. V prvom rovno
rodom celku v pravej časti steny má 
priemernú hodnotu 24,65 cm a v dru
hom 7, 7 cm. Druhý priebežný systém 
tektonických plôch (orientácia 15/86°) je 
prísne usporiadaný. V každom z r ovno
rodých celkov má inú orientáciu. P rie
merný interval je v prvom celku 24 -:m, 
v druhom 6 cm. Tretí systém (105°/45°), 
tiež tektonický, je malým súborom. Má 
aj nízky rozp tyl smeru sklonu. 

V prvom rovnorodom celku reprezen
tuje základný blok drobne hranolovitú, 
ale aj neizometrickú blokovitosť s veľ
kosťou bloku 25 X 24 X 95 cm. V druhom 
r ovnorodom celku ide o veľmi drobnú 

Obr . 4. M!činá - masív vápencov s rovnorodými celkamiv 3+ 433, v3 +533, v 3+233 av3 +553 
a vyznačením línií merania 
Fig. 4. Mičiná Iocality, rock mass of limestone wi thin four homogenous units w ith code num 
bers v 3+433, v3 +533, v3 +233 and v3+ 533 and indication of measu ring lines 
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hranolovitú blokovitosť s veľkosťou zá
kladného bloku 8 X 6 X 7 cm. 

Priestorové rozmiestnenie „medzier" 
medzi oddelenými blokmi možno ozna
čiť ako nerovnomerné. Svedčia o tom 
rozdiely v lineárnych koeficientoch roz
voľnenosti jednotlivých systémov, kto
ré dosahujú pri prvom celku hodnotu 
4,56 % a pri druhom 4,20 %. Pre obi
dva celky platí Irm = 3, ostatné celky 
majú Irm = 5 a Irm = 3. 
Výplňový materiál má Ipv = 3 vo 

všetkých vyčlenených celkoch. Kódo
vanie masívu v štyroch vyčlenených 

rovnorodých celkoch je nasledujúce: 
v 3+433, v3+533, v3+233, v3+553_ 

Lokalita Rakytovce - masív dolomi
tov 

Sú to dolomity karpatského keupra 
vo východnej časti opusteného kame
ňolomu rozmerov frX 20 m. Stena ma
sívu je intenzívne vertikálne a horizon
tálne členitá ako dôsledok značnej roz
voľnenosti a malej súdržnosti masívu 
{obr. 5). Hornina patrí do pestrej pies-

kovcovo-slieňovcovo-vápencovej formá
cie. Má hnedosivú farbu, jemnozrnitú 
až mikrozrnitú štruktúru a všesmernú 
štruktúru. Intenzita zvetrávania dosiah
la vysoký stupeň. Prejavuje sa zhorše
nými fyzikálno-mechanickými vlastnos
ťami horninového materiálu, ako aj 
zvýšením stupňa rozvoľnenosti. Zjavné 
je intenzívne tektonické porušenie. 
Odolnosť hornín v masíve voči zvetrá
vaniu je rozličná a priamo závisí od 
znečistenia dolomitov klastickou príme
sou a od tektonického porušenia. 

V komplexe prevládajú lavice dolo
mitov, k toré s~ oddelené vložkami 
bridlíc s lístkovým rozpadom s mocnos
ťou 2-5 cm. 

Fyzikálno-mechanické vlastnosti hor
niny sme neurčili, pretože sa zo silne 
porušeného masívu nedal odobrať mo
nolit na laboratórne spracovanie. 

Štruktúru masívu charakterizuje pre
vládajúci systém plôch vrstvovitosti 
s orientáciou 185°/8° a intervalmi roz
sahu 20 - 80 cm. Tvar plôch je rovný, 
miestami s miernym zvlnením. Morfo
lógiu plôch komplikujú tvarové osobi-

Obr. 5. Rakytovce - masív keuperských dolomitov s rovnorodým celkom dl452 a vyzna
čením línií merania 
Fig. 5. Rakytovce locality, Carpathian Keuper dolomite within a sing'le homogenous unit w ith 
code number dl452 and indication of measuring lines 
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tosti vyvolané úložnými pomermi sedi
mentárnych hornín (zväčšovanie , sten
čovanie, vykliňovanie vrstiev). Tri sys
témy nepriebežných tektonických puk
lín s orientáciou 202°/87°, 169°/85° a 
67° / 70° sú približne kolmé na vrstvovi
tosť a zvierajú medzi sebou kosé uhly. 
Intervaly majú hodnoty približne 15 cm. 
Podľa základných charakteristík dis
kontinuity a ich vzájomného vzťahu 

prevláda nepravidelný neizometrický 
tvar bloku, typ 14, s rozmerom základ
ného bloku 15 X 15 X 10 cm. 

Výrazná je premenlivosť roztvore
nosti tektonických puklín, a to od zo
vretých po pukliny šírky 5 cm. Podľa 
vysokého stupňa rozčlenenosti masívu 
a veľkej roztvorenosti puklín ide o mi
moriadne rozvoľnený masív. Podiel 
otvorených puklín v objeme masívu je 
17,35 %, teda lrm = 5. Vysoký stupeň 
rozvoľnenosti možno pripísať spolupô
sobeniu troch faktorov: a) intenzívne
mu tektonickému prepracovaniu, b) vy
sokému stupňu zvetrania, c) činnosti 

človeka v súvislosti s ťažbou materiálu. 
Podľa vizuálneho hodnotenia podie

lov výplne na ílovitú zložku pripadá 
10- 35 O/o. Index puklinovej výplne 
l pv = 2. Kód masívu je d1452. 

Lokalita Urpín (Banská Bystrica) 
masív slienitých vápencov 

Slienité vápence neokómu patria do 
pestrej pieskovcovo-slieňovcovo-vápen

covej formácie a sú odkryté na svahu 
Urpína v prirodzenom odkryve (obr. 6) . 
Masív tvoria intenzívne zvrásnené la
vice hornín. Vyskytujú sa tu priame 
a ležaté vrásy s rozmermi niekoľko 

metrov. Morfológia stien je členitá, tvo
r ia ju mnohé výklenky a stupne. 

Vápence čiastočne postihla metamor
fóza s náznakom zbridličnatenia. Hor
nina má svetlosivú farbu a jednotlivé 
bloky sú na povrchu navetrané. Štruk
t úra je kalová, textúra slabo plošne 
usmernená. Základné fyzikálno-mecha
nické vlastnosti horniny sú: Ps = 2,69 
g. cm- 3, Pct = 2,66 g. cm- 3, n = 0,99 °/o, 
N = 0,36,Gc = 158 MPa, E = 39,5. 103 

MPa a D = 39,5. 103 MPa. 
V masíve prevláda jeden systém dis

k ontinuity plochy vrstvovitosti 
s orientáciou 37°/ 15°. Intervaly sú veľmi 
premenlivé (priemer 27 cm). Z histo
gramu a krivky pravdepodobnosti vy
plýva, že reprezentatívna hodnota in
tervalu diskontinuity je vyššia ako h od
nota triedy s najvyšším počtom javov. 

Obr. 6. Urpín - Banská Bystrica - masív slien itých vápencov s rovnorodým celkom v l 333 
a vyznačením línií merania 
Fíg. 6. Urpín hill in Banská Bystrica town, Neocomian marly límestone within a single 
homogenous unit with code number 1333 and indication of measuring lines 
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Spôsobuje to veľký rozsah mocnosti la
víc, ale aj veľký počet lavíc s mocnos
ťou 5-10 cm. Zjavný je pomerne veľ
ký rozptyl hodnôt smeru sklonu, ktorý 
je však len zdanlivý a spôsobila ho 
chyba meraní kompasom na približne 
vodorovných plochách. Tvar puklín je 
rovný, menšie zvlnenie s maximálnymi 
amplitúdami na intervale 6 m zapríči

nila tektonická deformácia vrstvových 
lavíc. Iba sporadicky masív porušujú 
tektonické pukliny, orientované približ
ne kolmo na vrstvovitosť, a ich prie
bežnosť nepresahuje jednotlivé lavice, 
v ktorých sa nachádzajú. Ich veľmi 

riedky a nepravidelný výskyt spôsobil, 
že ich nezachytila ani jedna línia me
rania. Preto sú rozmery reprezentatív
neho bloku pre kódový zápis určené je
dinou dimenziou (27 cm). 

Masív (4,59 %) je v strednom stupni 
rozvoľnenosti - Irm = 3. Vyplnenosť 
puklín a jej stupeň Ipv = 3 je určený 
35-65 % podielom ílovitej zložky. Kód 
masívu je v1333. 

Zhodnotenie skúmaných masívov 

V závere stručne hodnotíme niektoré 
štruktúrne charakteristiky študovaných 
masívov (tvarová a rozmerová premen
livosť blokov), ich rovnorodosť, ďalej 

fyzikálne a technologické vlastnosti 
hornín, ktoré ich budujú, a konečne 

prihliadneme aj na pg_užiteľnosť hornín 
v stavebnej výrobe. 

Pripomíname, že sme skúmali iba ma
sívy odkryté na povrchu, teda bez špe
ciálne vykonaných umelých odkryvov 
(šachtíc, štôlní a pod.), a že sa fyzikál
no-mechanické vlastnosti horninového 
materiálu hodnotili len z lokality Ba
dín, Lieskovec, Mičiná a Urpín, lebo na 
lokalite Rakytovce nebolo možno použi
tú metodiku aplikovať, ani odoberať 

monolity na laboratórne spracovanie 
(tektonicky podrvené dolomity). 

Kvázirovnorodosť. S prihliadnutím 

na blokovitosť, rozvoľnenosť a ostatné 
znaky možno skúmané masívy všeobec
ne hodnotiť v tomto poradí: najväčšiu 
kvázirovnorodosť podľa stálosti rozme
rov a početnosti charakteristického blo
ku majú masívy granodioritov lokality 
Lieskovec a andezitov lokality Badín, 
lebo ich blokovitosť je viac-menej rov
norodá. Rozmery charakteristického blo
ku sú pri granodioritoch 80 X 80 X 100 cm 
a pri andezit,och 50 X 50 X 80 cm. Tva
rová a rozmerová odlišnosť ostatných 
blokov je od charakteristických mini
málna. Súčasne stupeň rozvoľnenosti Irm 
kolíše m inimálne a má v celom rozsahu 
študovaných častí masívu vysoké hod
noty: pri granodioritoch 3,0 % a ande
zitoch 5,7-6,1 %. Stupeň vyplnenosti 
puklín súdržnou výplňou obidvoch ma
sívov je nízky a kolíše v rozmedzí 
0-10 %, veľmi ojedinele do 25 %. 

Do stredného stupňa kvázirovnoro
dosti zaraďujeme dolomity lokality Ra
kytovce, ktoré sa od predchádzajúcich 
odlišujú väčšou tvarovou a rozmerovou 
premenlivosťou blokov v rámci celého 
vyčleneného celku. Tvar blokov sa ne
mení a ich veľkosť kolíše od 10 X 15 X 
X 15 cm do 20 X 20 X 40 cm. Sú výrazne 
tektonicky postihnuté a prípadný roz
pad základných blokov na menš ie úlom
ky v kompletnom celku rovnorodosť 

masívu nenarúša. Vyznačujú sa extrém
ne vysokým stupňom rozvoľnenosti 

v celom masíve - 17,35 °;0, pričom roz
tvorené pukliny sekundárne rovnomer
ne vypÍňa 10-35 % súdržnej výplne. 

Podľa hlavných znakov možno naj
mzsrn rovnorodosť pripísať masívom 
slienitých vápencov lokality Urpín a 
masívom vápencov lokality Mičiná. Blo
kovitosť obidvoch masívov je veľmi ne
rovnomerná a dosahuje tieto hodnoty: 
pri slieni tých vápencoch od 5 X 10 X 10 
cm do 90 X 90 X 100 cm a pri vápencoch 
2X2X2 cm do 60><35X135 cm . Aj tva
rová premenlivosť je veľká od doskovi
tých po hranolovité bloky. Hodnota 
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indexu rozvoľnenosti je veľmi vysoká 
a dosahuje pri sli-enitýeh vápencoch 
4,59 . %, pri vápencoch kolíše od 4,20 do 
4,56 %. Vyplnenosťou puklín sa tieto 
masívy od predchádzajúcich podstatne 
odlišujú, zastúpenie súdržnej výplne je 
35-65 % na obidvoch lokalitách. Treba 
poukázať na značnú nerovnomernosť 

v rozvoľnosti a vyplnenosti, ktoré sa 
pomerne často z miesta na miesto menia. 

Blokovitosť možno v masíve hodnotiť 
najmä podľa tvaru a rozmerov blokov. 
Premenlivosť v tvare a rozmeroch blo
kov aj v rámci toho istého kvázirovno
rodého celku závisí od variabilnosti jed
notlivých dimenzií (normálových inter
valov) individualizovaných blokov hor
niny. Rozmerovú variabilnosť blokov 
možno približne určiť zo vzájomného 
vzťahu priemernej, maximálnej a mini
málnej hodnoty rozmeru bloku. 
Veľká premenlivosť rozmerov blokov, 

resp. nepravidelnosť výskytu blokov 
.s extrémnymi rozmermi v masíve, je 
nepriazrnvym javom a často moze 
skomplikovať vyčleúovanie kvázirovno
rodých celkov v masíve. 

Je úlohou ďalšieho výskumu overiť, 

či je správne pokladať za reprezentatív
ne bloky, ktorých rozmery sme zistili 
z priemerných, resp. extrémnych inter
valov diskontinuity. Ako vhodnejšie sa 
ukazuje vyjadrovať ich z rozmerov (in
tervalov) najväčšej početnosti. Pri určo
vaní rozmerov reprezentatívnych blo
kov je najvhodnejšie vychádzať z histo
gramu najčastejšie sa vyskytujúcich 
nmmálových vzdialeností diskontinuít 
v jednotlivých systémoch. Podľa toho 
možno zostaviť takéto približné poradie 
masívov: granodiorit, andezit, dolomit, 
slienitý vápenec a vápenec. Variabil
nosť vzájomného vzťahu jednotlivých 
rozmerov podmieúuje izometrickú tva
rovosť blokov. Podľa tvarovej stálosti 
blokov možno urobiť nasledujúce pora
die masívov: andezit, granodiorit, dolo
mit, vápenec a slienitý vápenec. Podľa 

rozmerovej stálosti možno masívy zora
diť takto: gr anodiorit, andezit, slienitý 
vápenec, vápenec a dolomit. 

Tvarová premenlivosť sa môže v pra
xi prejaviť ako nepriaznivý faktor. Za
radením masívu do príslušného modelo
véhu typu blokovitosti nemožno ešte 
vylúčiť výskyt iných geometrických 
tvarov, t. j. blokov, ktoré tomuto za
radeniu nezodpovedajú. Tvar blokov je 
niekedy v rozpore so základným mode
lovým typom blokovitosti (určeným na 
základe počtu a priebehu dominantných 
systémov d iskontinuít), pretože ho 
ovplyvúuje aj výskyt a priebeh podruž
ných plôch deliteľnosti ako napr. pri 
masívoch granodioritov alebo dolomitov. 
V prípade masívov vápencov, andezitov 
a slienitých vápencov je tvar prakticky 
stály a zodpovedá určenému modelové
mu typu blokovitosti. 

Vhodnosť hornín budujúcich masívy 
možno na základe fyzikálno-mechanic
kých vlastností hornín zistených labo
ratórnymi skúškami, ako aj na základe 
pozorovania in situ vyjadriť takýmto 
poradím: andezit, granodiori t, vápenec, 
slienitý vápenec a dolomit. 

Podľa ťažiteľnosti (ČSN 733050) je po
radie hornín v masívoch nasledujúce: 
andezit a granodiorit (7. trieda), vápenec 
a slienitý vápenec (6. trieda) a napokon 
dolomity, ktoré patria do 4. až 5. triedy 
ťažiteľnosti. 

Získané údaje poskytujú informáciµ 
aj o využiteľnosti hornín ako materiál
nej bázy projektovanej výstavby mest
skej aglomerácie Banská Bystrica-Zvo
len. Ako stavebný materiál na výrobu 
obrubníkov, lomového kameúa a drve
ného kameniva možno využiť najmä 
andezity z Badína a granodiorit z Lies
kovca. Dolomity a vápence sú vhodné 
ako prírodné alebo drvené kameniv,o 
namiesto piesku a štrku, ako aj na nie
ktoré iné účely. 

Recenzoval M. Slivovský 
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Classification of solid rock masses in the Zvolen basin 

R UDOLF HOLZER -- KAROL BERTA 

The present contribution describes practi
cal use of methods applicable to the typo
logical classification of solid rock masses 
occuring under natural conditions for en
gineering-geologica l purposes. The Zvolen 
basin and the adjoining area represent 
a suitable environment for the verification 
of general and current application of the 
proposed method owing to the varied nature 
of the engineering-geological conditions. 
In the applied procedure, some progressive 
technique was used, e. g. the measurement 
of discontinuity parameters realized along 
a measuring line and the use of computerized 
processing of data. In determining the na
ture of block segmentation within solid rock 
masses, the data were completed by histo
grams and probability curves evaluating this 
parameter. 

Data on solid rock masses within ihe 
whole basin were processe d according to 
a unified method assuming the sel ected lo
cali ties (M. Matula - R. Holzer 1976). The 
characterization and the semiquantitative 
evaluation of basic properties (nature and 
physical state of the rock material, block 
segmentation, loosening and joint infilling) 
used for classifica tion purposes yielded 
a base according to which quasi-homogenous 
u nits covering single rock masses and the 
p ractical efficiency of the r espective rock 
m ateria l etc. have been determined. Final 
results from single outcrops are then plotted 
into respective passportization sheets and 
completed by a conscise photographic docu
mentation. Besides fundamental data of ge-

nera] importance, these passports contain 
also values characterizing the rock pro
perties and discontinuities within the rock 
mass together with further attributes of the 
rock mass in question expressed by a simpli
fied record code. The data related to pro
perties of the rock mass mater ial, to the 
characteristics of single discontinuity plane 
systems and to the resulting code of the rock 
mass are so recorded in a concise form. 

In the area investigated, the m ethod allows 
to determine and describe the following rock 
masses as typical representatives of solid 
rocks: 

1) the rock mass of andesite developed 
in a single homogeneous unit at the Badín 
locality with code number a4341, 

2) the rock mass of granodiorite present 
in a single homogeneous unit at the Liesko
vec locali ty with code number g3+ 232, 

3) the rock mass of limestone with four 
homogeneous units at the Mičiná locality with 
code nu m bers v3+433, v3+533, v 3+233 and 
v3+553, 

4) the rock mass of Carpathian K euper 
dolomite within a single homogeneous unit at 
the Rakytovce locality with code num ber 
d1452, 

5) the rock mass of marly limestone (Neo
comian) composing a single homogeneous unit 
at the Urpín hill in Banská Bystrica w ith 
code number v1333, and 

6) the rock mass of dolomite (Middle 
Triassic) in a single homogeneous unit a t the 
Rakytovce locality with code num ber d0552 . 
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Inžinierskogeologická rajomzacia v oblasti sústavy vod
ných diel na Dunaji Gabčíkovo-Nagymaros 

LADISLAV V ARG A 

Inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, n. p ., záv~G.- Bratislava, Geologická 18, 
834 37 Bratislava 

(5 obr. v texte) 

Doručené 26. 5. 1980 
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Engineering-geological rayonization of the Danube waterwork system 
area between Gabčíkovo and Nagymaros 

An engineering-geological rayonization assuming basic input data 
for the Danube waterwork system between Gabčíkovo and Nagym aros 
allowed to provide processed data for suitable antisuffosion measures 
along protective !ines. 

Najvyšší stranícki a vládni predsta
vitelia ČSSR a MĽR podpísali 16. sep
tembra 1977 dohodu o výstavbe a pre
vádzke sústavy vodných diel na Du
naji a medzivládnu dohodu o vzájom
n ej pomoci pri · výstavbe. Tým sa za
vŕšilo niekoľkoročné úsilie o komplex
né využívanie Dunaja v úseku medzi 
Bratislavou a Budapešťou. 

Projektovaná sústava vodných diel na 
Dunaji bude viacúčelovým vodným die
lom a sleduje najmä ochranu priľahlého 
územia proti záplavám, využitie vodnej 
energie toku a zlepšenie plavebných 
podmienok. 

Výstavba sústavy vodných diel bude 
významným zásahom do prírodného 
p rostredia. J edným z jej činiteľov b ude 
trvalé zvýšenie hladiny Dunaja nad 
okolitý terén v priestore projektovanej 
zdrže Hrušov - Dunakiliti. Podobne, ale 
ešte na väčšom priestore to bude v ob
lasti zasiahnu tej vzdutím vodného stup
ňa N agymaros. 

Ako výsledok vyvolaných tlakových 
r ozdielov vody pod hrádzou a v aku
mulačnom priestore zdrží možno očaká
vať zvýšený únik presakujúcej vody do 
zahrádzových priestorov. Na zabezpe
čenie priaznivého vývoja tlakov vhod-
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Obť. 1. Pťehľadná situácia sústavy vodných diel na Dunaji 
1 - zdrž Hrušov - Dunakiliti, 2 - hať Dunakiliti, 3 - derivačný kanál, 4 - stupeň 
Gabčíkovo, 5 - územie dosahu vzdutia vodného diela Nagymaros, 6 - stupeň Nagymaros 
Fíg. 1. Sketch map of the Danube waterwork system area 
1 - the Hrušov-Dunakiliti dam, 2 - the Dunakiliti fascine, 3 - derivation·-ehannel, 4 
the Gabčíkovo cascade, 5 - area reached by the Nagymaros dam water-level elevation, 6 -
the Nagymaros cascade 

nými protisufóznymi opatreniami sú 
nevyhnutné poznatky o inžinierskogeo
logických a hydrogeologických pome
roch ovplyvnených priestorov. Z roz
siahleho územia bolo treba pomery 
spracovať v súbornej forme a vyčleniť 
úseky s rovnakými charakteristickými 
znakmi. 

Detailné a komplexné poznanie sú
vislostí medzi geologickými pomermi 
a hydrogeologickými procesmi získané 
inžinierskogeologickým a hydrogeologic
kým prieskumom je rozhodujúcim vý
chodiskom pri realizácii ekonomicky 
najvhodnejších protisufóznych opatrení. 

Technická koncepcia protisufóznych 
opatrení zahľňa možnosť voľby týchto 
,ochranných prvkov : teleso hrádze, 
podložený koberec, tesniaca clona, za-

ťažovacia berma, priesakový kanál, 
studňový rad, kombinácia priesakového 
kanála a studňového radu a sekundárna 
ochranná hrádza (medzizdrž, resp. pol
der; V. Hálek 1974). 

Najvhodnejším podkladom pre voľbu 
ochranných opatrení je r ajomzacia 
podložia hrádzí podľa osobitných a len 
na tento účel vybratých kritérií. 

Stručná geologická charakteristika 
územia 

Zdrž Hrušov ~ Dunakiliti (obr. 1) je 
pro jektovaná tesne pod Bratislavou. 
Dunaj v tejto oblasti tečie chrbtom 
svojho nánosového kužeľa, n a ktorom 
prekladal svoje koryto, vytváral a zno
va zanášal hustú ramennú sieť . Výsled-
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0hr. 2. Jednotlivé druhy ochranných prvkov 
1 - teleso hrádze, 2 - predložený koberec, 3 - tesniaca clona, 4 - zaťažovacia berma, 5 -
priesakový kanál, 6 - studňový rad, 7 - kombinácia priesakového kanála a studňového 
radu, 8 - sekundárna ochranná hrádza 
Fig. 2. Single protective measures used 
1 - levee body, 2 - hydraulic back pressure sheet, 3 - sealing diaphragm, 4 - water load 
banquette, 5 - seepage channel, 6 - epen caissoh well tier, 7 - combined seepage chann2l 
and open caisson well tier, 8 - secondary protective levee 

kom toho je veľká pestrosť inžiniersko
geologických podmienok, prejavujúca sa 
v striedaní typov zemín nivného po
kryvu, v zmene ich mocnosti, ako aj 
vo variabilnosti granulometrického cha
rakteru štrkopieskového súvrstvia. 
Mocnosť pokryvnej hlinitej vrstvy 

(na účely rajonizácie tu používame ter
mín krycia vrstva) sa pohybuje od 
0, 6-6,0 m. Piesčité sedimenty (tzv. 
priechodová vrstva) dosahujú mocnocť 
až 8 m. Sedimenty sú variabilné aj óo 
do striedania sa jednotlivých typov 
a ich mocnosti. 

Pomerne časté sú sedimenty výplne 
mŕtvych ramien. Ide najmä o väzné ílo
vité zeminy s vysokým obsahom orga
nických látok, v spodnej časti súvrstvia 
o jemný organický piesok so sklonom 
stekutieť. 

Aj štrkopieskové súvrstvie (zvodnená 
vrstva), ktoré je pod týmito sediment
mi, má veľmi premenlivú mocnosť. Za
tiaľ čo v blízkosti Bratislavy je jeho 
hrúbka okolo 10 m, v blízkosti profilu 
Hrušov-Dunakiliti až 250 m. V celom 
tomto súvrství je najmä piesčitý štrk 
( obsah piesku, t. j. častíc do 2 mm, je 
medzi 25-50 %) ; časté sú aj polohy 
čistého štrku bez piesku alebo naopak, 
šošovky čistého piesku v hrúbke 4-7 m. 
Výskyt piesčitých polôh sa viaže najmä 
na híbkový interval 25 - 50 m. Podložie 
kvartérnych štrkopieskových sedimen
tov tvoria ílovité alebo piesčité sedi-

menty neogénu (D. Jalč et al. 1977, 
L. Jakubec - A. Porubský 1962, L. Var
ga 1975). 

V území zasiahnutom vzdutím v od
ného diela N agymaros (Palkovičovo -
Chľaba) sú podstatne iné geologické po
mery. Povrchové sedimenty tvorí hlinitá 
,,krycia" vrstva a piesčitá „priechodová" 
vrstva majú čo do mocnosti prakticky 
podobný vývoj ako v oblasti zdrže H r u 
šov, ale vývoj typov jednotlivých se
dimentov je faciálne stálejší aj na d lh
šiu vzdialenosť . V úseku Palkovičovo -
Klížska Nemá je zvodnená vrstva pies
koštrkového súvrstvia, tzv. gabčíkovské 
piesky. Ide o kvartérne sedimenty ch a
rakteru strednozrnného až hrubozr n
ného piesku s prechodom do drobnéh o 
štr ku. Mocnosť sedimentov sa pri P al
kovičove overila do hlbky 360 m. P od
ložím sú ílovité sedimenty neogénu. 

V blízkosti K lížskej Nemej je oblasť 

tektonických zlomov, pozdlž ktorý ch 
boli podložné sedimenty vyzdvihnuté, 
a tak sa v podstatnej miere zmenšila 
mocnosť kvartérnych štrkopieskových 
sedimentov (J. Janáček 1967, P. Pospí
šil et al. 1978). Vyzdvihnutím neogén
neho ílovitého podložia sa vytvorila 
,,bariéra", ktorá podstatne menila uná
šaciu silu Dunaja, a preto sa markantn e 
zmenila sedimentácia. Pod povrchový~1i 
sedimentmi je opäť kvartérne štrko
piesčité súvrstvie s prevahou obliakovej 
frakcie nad pieskovou. 
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Pre spomenuté tektonické procesy je 
mocnosť sedimentov medzi 5-30 m. 

Podložné sedimenty tvorí neogénno
panónsky íl, v úseku Moča - Chľaba 

sú už sedimenty miocénu a paleogénu, 
a t o z ílovcov, andezitov, aglomerátov 
t ufov a pod. (L. Varga et al. 1975, 1977). 

Výher kritérií na stanovenie rajónov 
a rozsah prác 

V inžinierskogeologickom chápaní sme 
pod termínom rajón všeobecne rozu
meli model litologicko-genetických sú
borov hornín vyznačujúcich sa zhod
ným zložením a priestor.ovým usporia
daním jednotlivých typov hornín (ze
mín). 

Ale všeobecné chápanie termínu ra
jón bolo treba na daný cieľ rozšíriť 

o ďalšie špeciálne charakteristiky na zá
klade dohodnutých kritérií (kritériá 
boli platné pre československých, ale aj 
maďarských geológov, ktorí boli pove
rení vypracovať rajonizáciu na maďar
skej strane). 

Pri vyčleňovaní špeciálnych inžinier
skogeologických rajónov bolo nevyhnut
né brať do ohľadu rovnakú mocnocť 
hlinitého pokryvu - ,,krycej vrstvy", 
rovnaké hodnoty koeficienta filtrácie 
tohto pokryvu, rovnakú mocnosť vrstvy 
piesku - ,,prechodovej vrstvy", rovnakú 
hodnotu koeficienta filtrácie štrkopies
čitého súvrstvia (v rajóne sa nemá me
niť vo väčšom pomere ako 1 : 5), koe
ficient anizotropie štrkopiesčitých se
dimentov, približne rovnaký priebeh 
h lbky nepriepustného (neogénneho) 
p odložia. 

Stanovenie rajónov v projektovaných 
líniách ochranných hrádzí bolo zavŕše
ním celkových prác. Na kompletizáciu 
údajov bolo treba zhodnotiť a zosúladiť 
poznatky z archívnych materiálov 
a z rozsiahleho terénneho prieskumu. 

Pozornosť sme orientovali h lavne na 
„kryciu vrstvu" ako celok (ale aj na 
čiastkové komponenty) a na štrkopies
čitý kom plex, najmä jeho filtračnú zo
nálnosť . 

V trasách projektovaných a jestvu
júcich línií sme vyhíbili pruh príruč
ných vr tov po povrch štrku . Zásadou 
bolo dostať sa pokiaľ možno až k bre
hovej čiare (s dosahom okolo 200 m) na 
vzdušnú stranu ochranných línií. Preto 
bola šír ka skúmaného pruhu rozličná. 

Vzdialenosť profilov bola 100 a vzdia
lenosť vrtov 50 m. 

Z h odnotenia vrtov sme v ypracovali 
mapy litofaciálneho vývoja a mocnosti 
pokryvu v mierke 1 : 5000. V oblasti 
vodného diela Nagymaros bolo územie 
pozdíž koryta Dunaja od Palkovičova 

po Chľabu spracované na 55 listoch, 
Váhu v úseku Komárno - Komoča na 
30 listoch, Hrona na 3 listoch a Ipľa na 
10 listoch (L. Varga et al. 1977). 

Komplexne spracované mapy obsa
hovali plochy s chýbajúcim pokryvom 
(označené symbolom CHp), plochy s po
kryvom slabším ako 1 m (symbol p < l), 
plochy, na ktorých pod hlinitým pokry
vom chýba piesok (symbol P,:: ), plochy, 
na ktorých je pod hlinitým pokryvom 
vrstva p iesku mocnejšia ako 4 m (sym
bol P > 4), plochy, na ktorých je pod 
hlinitým pokryvom aj piesok s moc
nosťou menšou ako 4 m (symbol p +). 

Na m apách sa vyznačili aj miesta 
(typ a rozsah) registrovaných filtrač

ných porúch z povodne v roku 1965 
(L. Jakubec et al. 1965). 

Koeficienty filtrácie pokryvu sme sta
novili v kopaných sondách podľa vsa
kovacích skúšok Girinského metódou. 

V štrkopiesčitom komplexe (vo zvod
nenej vrstve) sme na základe vrtného 
prieskumu mali overiť litologické a 
úložné pomery zvodneného kolektora, 
jeho filtračnú zonálnosť, opísať vyme
dzené čiastkové filtračné zóny koefi
cientom filtrácie k h, hrúbku vrstvy T 
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Obr. 3. Schematizovaný príklad výseku mapy 
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1 - plochy s chýbajúcim pokryvom, 2 - plochy, na ktorých pod hlinitým pokryvom 
chýba piesok, 3 - plochy, na ktorých je pod hlinitým pokryvom vrstva piesku mocnejšia 
ako 4 m, 4 - plochy, na ktorých je pod hlinitým pokryvom aj piesok, ale mocnosť jeho 
vrstvy je menšia ako 4 m, 5 - trasa infiltračného profilu 
Fig. 3. Schematized map section 
- surface without cover, 2 - areas without sandy horizon beneath the loam cover, 3 -
areas with a sandy horizon exceeding 4 m under the loamy ccver, 4 - areas with a sandy 
horizon thinner than 4 m under the loamy cover, 5 - infiltration profile course 

a heterogénnosť prostredia označiť prí
slušným koeficientom anizotropie. Na 
tento cieľ sme napr. v oblasti zdrže 
Hrušov odvŕtali a zabudovali 15 vrtov 
s híbkou až do 150 m. Podobne, ale vo 
väčšom rozsahu sme postupovali v ob
lasti dosahu vzdutia Nagymaros. Tu 
sme vyhlbili a zabudovali 89 vrtov 
v maximálnej híbke 132 m. V obidvoch 
oblastiach bolo naším cieľom dostať sa 
konečnou hÍbkou vrtu až do podložia, 
ktoré v tejto oblasti tvoria neogénne 
sedimenty. 

Úalej sme prikročili k zostaveniu geo
logických profilov pozdÍž ochranných 
línií so zakresleným priebehom hlinité
ho a piesčitého pokryvu, zonálnosťou 

štrkopieskovej vrstvy a hodnotami koe
ficientov filtrácie, ako aj híbkou neprie
pustného podložia. Relatívne „slabé" 
m iesta hrádzových úsekov signalizovali 
výskyt filtračných porúch - výverov 
registrovaných počas povodne r oku 
1965. 

Ohraničenie záujmového územia a do
siahnuté výsledky 

Záujmové územie zahŕňa zátopu pro
jektovanej zdrže Hrušov - Dunakili ti 
a oblasť dosahu vzdutia vodného d-iela 
Nagymaros. 

Územie zdrže Hrušov ohraničujú 
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Obr. 4. Príklad geologickéh o profilu 
1 - hlina, 2 - piesok, 3 - štrkopiesčité súvrstvie, 4 - podložie, š - štrk, ŠP - pies
čitý štrk, P - piesok, kp - koeficient filtrácie krycej v rs tvy, k3 - koeficient filtrácie pre
chodnej v rs tvy, k1 - koeficient filtrácie vodonosnej vrstvy, )u - koeficient anizotropi e 
vodonosnej vrstvy, T 1 - mocnosť vodonosnej v rstvy 
Fig. 4. Example of a geolog'ical section 
1 - loam, 2 - sand, 3 - sandy grave!, 4 - basement, š - grave!, ŠP - sa ndy gravel, 
P - sand, kp - filtration coefficient of the covering layer, k 3 - filtration coefficient of th e 
transition horizon, k1 - filtrati on coefficient of the water-bearing horizon, Al - anisot ropy 
coefficient of the water-bearing horizon, T 1 - thickness of the water-bearing horizon 

projektované a jestvujúce ochranné 
hrádze na ľavej strane od Hrušova až 
po Bratislavu (prakticky po Sl,ovnaft), 
n a pravej strane od Dunakiliti (na úze
m í MĽR) až po Petržalku. Na rajoni
zácii tohto územia sa zúčastnili naši aj 
maďarskí geológovia. Predmetom ich 
záujmu bola časť pravostrannej ochran
nej línie v úseku od hate Dunakiliti po 
štátne hranice. 
Oveľa rozsiahlejšie bolo zauJrnové 

územie zdrže N agymaros. Začína sa pri 
Palkovičove a končí sa na štátnych hra
niciach v úseku Chľaba - Szob. Do 

územia n a československej strane patria 
a j ľavostranné prítoky Dunaja, a to 
Váh, v dosahu až 30 km na obidva bre
hy, ďalej Hron a Ipeľ. Pravú stranu 
Dunaj a, a teda aj zdrže N agymaros 
vrátane pravostranných prítokov a ľa

vého brehu Ipľa (štátne hranice) spra
covali maďarskí geológovia. 

Pri spracúvaní vlastnej rajomzac1e 
sme vych ádzali zo Smerníc pre meto
diku výpočtov protisufóznych opatrení, 
ktoré pr e projekciu sústavy vodných 
diel na Dunaji zastavili naši a maďarskí 

odborníci (V. Hálek 197 4) . 
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Kritériá, podľa ktorých sme územie 
rnzčleňovali na rajóny, sme už opísali. 

Smernice . . . brali do úvahy aj eko
nomické hľadisko, t. j. žiadali, aby tam, 
kde to geologické pomery dovoľujú, 

bola dÍžka vyčlenených rajónov mini
málne 2 km. Ide o to, že variabilnosti 
geologických pomerov (a tá je značná) 
nemôže v plnej miere a bezprostredne 
zodpovedať variabilnosť stavebných po
stupov budovania jednotlivých typov 
ochranných prvkov. Ale táto požiadav
ka sa nedala vždy akceptovať. 

V oblasti zdrže Hrušov - Dunakiliti 
(územie siahajúce od Bratislavy po 
Hrušov) sme na jej ľavom brehu v tra
se dlhej 25,640 km vyčlenili 9 rajónov. 
Rajón s najmenšou dÍžkou má 1 km, 
najdlhší úsek 4,850 km. 

Na pravom brehu zdrže (trasa dlhá 
17 km) sme vyčlenili 8 rajónov. V ra
jonizovanej trase je 5 rajónov, v kto
rých vzhľadom na premenlivé geolo
gické charakteristiky nebolo možno vy
tvoriť líniu v dlžke aspoň 2 km. Ich 
dlžka sa pohybuje od 1,000-1,950 km. 
Najdlhší rajón má 5,050 km (D. Jalč 

et al. 1977). 
Vyčleniť veľa krátkych rajónov si vy

žiadal vývoj mocnosti pokryvu a jeho 
filtračné parametre. Je to obraz roz
siahleho meandrovania Dunaja v tejto 
oblasti, prekladania koryta, vytvárania 
rozsiahlej ramennej sústavy, jej opä
tovného zanášania, ako aj výskytu po
chovaných mŕtvych ramien. 

Na výber typu ochranného opatrenia 
a stanovenia jeho základných paramet
rov (dÍžka, hlbka, mocnosť a pod.) má 
projekcia vypracované programy pre 
počítač. Z toho vyplynulo, že bolo mož
no (ak to rozsah vstupných dát dovoľo
val) spájať krátke rajóny do jedného 
dlhšieho a projektant sa nemusel strikt
ne pridŕžať výsledkov rajonizácie. 

Záujmová oblasť dosahu vzdutia vod
ného diela N agymaros sa na českoslo
venskom území začína pri Palkovičove 

a končí sa pri štátnych hraniciach Chľa
ba - Szob. Tu mal Dunaj už relatívne 
pokojný tok, a preto aj mocnosť a vý
voj jednotlivých typov sú stálejšie. Na 
študovanom území v dÍžke 107,5 km 
sme vyčlenili 19 rajónov, najkratší 
v dÍžke 2,7 a najdlhší 15,5 km. 

Vzdutie zasahuje aj ľavostranné prí
toky Dunaja - Váh, Hron, Ipeľ, kde 
sme vyčlenili rajóny podobným spôso
bom a s približne rovnakými dÍžkový
mi parametrami. 

Výsledky r ajonizácie sú spracované 
tabelárne a v doplnkovej grafickej do
kumentácii (L. Varga et al. 1977). Ta
belárne spracovanie ,obsahuje číselné 

hodnoty parametrov charakterizujúcich 
kryciu a prechodovú vrstvu, vodonosné 
vrstvy a podložie. 

Štatistické spracovanie údajov o moc
nosti krycej a prechodovej vrstvy (T pa, 

Tpz, T 3) s počtom hodnôt viac ako 30, 
ako aj údaje o pravdepodobnosti výsky
tu minimálnych, maximálnych, jedno
percentných a 99-percentných hodnôt, 
boli zhodnotené podľa výpočtového 

programu VIZITERVu v Budapešti. 
Hodnoty koeficienta filtrácie k 1, k 2 sa 

získali z granuLometrickej analýzy a vý
počtom podľa Karmána-Kozenya, ďalej 
hydrometrovaním (reometrom) vo vrte 
a z čerpacej skúšky. Vážený priemer 
hodnôt z výpočtu a hydrometrovania sa 
porovnával s hodnotami z čerpacej 

skúšky, ktorú v súčasnosti pokladáme 
pri zisťovaní filtračných parametrov za 
naj presvedči vej ši u. 

Hodnoty koeficienta anizotropie Ji. sa 
získali (pre prechodovú vrstvu) labora
tórnou skúškou a pri štrkopiesku vý
počtom a z údaj ov hydrometrovania. 

Záverom možno konštatovať, že ra
jonizácia poskytuje praj ektantovi ma
ximum informácií o inžinierskogeolo
gických a hydrogeologických charakte
ristikách v p odzákladí ochranných línií. 
Použité kritériá sú aplikovateľné len na 
sledovanie cieľa, na aký je táto špeciál-



56 Mineralia slov., 13, 1981 

0hr. 5. Podkladové údaje rajomzac1e 
T pa - mocnosť krycej vrstvy na návodnej strane hrádze, Tpz - mocnosť krycej Vťstvy na 
vzdušnej strane hrádze, kp - koeficient filtrácie krycej vrstvy, TJ - mocnosť prechodovej 
v rstvy, k3 - koeficient filtrácie prechodovej vrstvy, }.3 - koeficient anizotropie p rechodovej 
vrstvy, T1, T2 - mocnosť vodonosných vrstiev, k1, kz - koeficient filtrácie vodonosných vrstiev, 
?.1, ?.2 - koeficient anizotropie vodonosných vrstiev 
Fig. 5. Basic data for the engineering-geological rayonization 
Tpa - covering layer on the levee waterward side, Tpz - covering horizon on the levee aerial 
side, kp - filtration coefficient of the covering layer, T3 - thickness of the transition horizon, 
k 3 - filtration coefficient of the transition horizon, ?.3 - anisotropy coefficient of the 
tran sition horizon T1, Tz - thickness of the water-bearing horizon, k1, k2 - filtra tion coeffi
cient of the water-bearing horizon, ).1, ,\2 - anisotropy coefficient of the water-bearing ho
r izon 

Rajón 1C~ar_M--1 ~•• I T•• I k, 1 TJ I kJ I AJ 1 Tz 

1 

kz 

1 

!.z ť T1 ~ AJ 

1 

Poznámka 
stanič. 

tensticke 
údaje --------------

1 O/o 8,00 4,60 ---'~!----- --
D-1 max. 8,60 5,10 5,8. 10-6 7,90 5,2. 10-1 42,0 1,9. 10-3 

0,00- priem. 1,90 2,00 2. 10-• 1,40 ľ'7. 10-6 1,00------40,5 1,2.10- 3 ~ 3,650 """"iniri:- 0,00 6,5. 10-• -0,40 1,5. 10-7 ~ 1,3. 10-6 ----==== 39,0 
99 O/o 0,00 0,00 0,00 

10/o t4,60 6,40 . 8,00 

, ... ~ D-2 ~4,80 6,70 8,00 3,8.I0-6 ==~~ 1,08. 10-: 
3,650- priem. 

1

1,80 1,50 3.10-7 2,70~ 34,0 1,09. 10-: 4,5 
7,00 min. 0,00 0,00 2,8. 10-8 "o,oo 1,1 . 10-6 ==-- 33,0 

4,4. 10-• 
~ 0,00 ~---o;oo---

IO/o 4,80 6,00 6,50 ✓ 

4,80 6,50 3 . 10-6 
--

1,08. 10-0 4,5 D-3 max. 7,85 34,4 
1,40 2,00 ~ ~ 

------ -3,3- analógia kJ 7,00- priem. 
9,7 min. 0,00 0,30 

~ -o-;oo 0,00 

1,3 .10-• 
3,6 .10-1 0,00 

0,00 

~ - 'iO o m -------f 

Tp KRYC ! A PRECHODOVÁ 
VRSTVA 

VO OONOSNE 
VRSTVY 

VOOONOSNÉ 
VRSTVV 

--------'----------F>ODLOŽIE 

na rajonizácia spracovaná-:- V danom 
prípade možno na základe zistených 
a vážených vstupných údajov navrhnúť 
optimálny typ, príp. súbor protisufóz
nych prvkov a súčasne určiť najekono
mickejší postup pri realizácii ochran
ných opatrení. 

Recenzoval M. Matula 
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Engineering-geological rayonization of the Danube waterwork system 
area between Gabčíkovo and N agy maras 

LADISLAV VARGA 

The projected Danube waterwork system 
will serve for several purposes. Its con
struction has in view the protection of the 
neighbour area against high flows, the utili
zation of water energy and the amelioration 
of conditions for navigation. 

The construction of the waterwork system 
will represent a considernble intervention 
into the existing natural environment. The 
s teady elevated water level in the Danube 
flow over the surrounding terrain surface 
w ithin the projected Hrušov - Dunakiliti dam 
area will be one of most important impacts. 
A si milar but areally more extensive water 
leve l elevation concerns t i).~ Nagymaros wa
t erwork area. Due to such elevated water 
r egímes and owing to pressure differences 
below the dam relative to the dam accumu
lation surface, an increased water leakage 
may be expected into the areas behind 
levees. With the aim to assure favourable 
p ressure developments, the most suita ble 
course of water pressures is necessary by 
applying advantageous antisuffosion measu
r es. A profound knowledge of engineering
geological and hydrogeological conditions of 
the area affected is theretore necessary. 

The task comprised the evald~tton of an 
extensive area in a comprehensive manner 
as possible and the delimitation of regions 
where conditions of similar nature will be 
present. 

Determining the single engineering-geolo
gical rayons in the area, the following pro
perties were assumed: 

- the equal thickness of the loamy cover 
(covering horizon) , 

- equal filtration coefficient values in this 
horizon, 

- equal thickness of the sandy transitio
nal horizon, 

- equal filtration coeficient values in the 
sandy gravel bed (to avoid changes surpass
ing the 1 : 5 rate), 

- equal anisotropy coefficient values of 
sandy gravel sediments, 

- roughly the equal depth for the im-

permeable basement (beds of Neogene age). 
Accordingly, the Hrušov - Dunakiliti dam 

area (the Danube flow section between Bra
tislava and Hrušov) comprises 9 r ayons. 
delimited on the left riverside reaching 
a total length of 25.640 km. Single r ayons 
are 1 to 4.850 k m long. On the right riverside, 
a total of 8 r ayons amounts 17 km length 
from which 5 rayons are shorter than 2 km 
due to the variable geological conditions. The 
longest rayon is 5.050 km long here. 

Protective m easures and their basic para
meters were chosen using a compu terized 
decision technique. This m eans that, in cases 
when input data made i t possible, single 
shorter intervals were unified into a longer 
one and so alternatíve solution possi bilites 
may have been examined during the pro
jection. 

The Danube flow section affected by the 
Nagymaros waterdam area on Czechoslovak 
territory stretches from Palkovičovo to the 
state frontier at Chľaba - Szob. The Danube 
flow is here already quiet and hence the 
lithological content and thickness of single 
engineering-geological horizons are relatively 
constant. In a total lengtht of 107.5 km 
alltogether 19 rayons were delimited ranging 
from 2.7 to 15.5 km. 

Water level elevation touches the Danube 
river left tributaries as well (Váh, Hron and 
Ipeľ rivers). H ere, similar rayons were deli
mited. 

The engineering-geological rayonization 
in the indicated manner provides maximum 
information to the waterwork projectation. 
These concern hydrogeological and engineer
along protective lines. Nevertheless, the used 
criterions are applicable only to such pur
poses to which the application has been 
aimed. The chosen procedure, however, 
allows to decide the realization of the 
optimum protective measures including the 
most suitable antisuffosion ones together 
with their m ost economical application. 

Preložil I. V arga 
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INFORMÁCIA 

Interferenčné mikroskopy MPI3 až MPI5 a ich praktické 
využitie v geológii 

JURAJ MACEK 

Interferometrické metódy sa pre nedosta
tok prístrojov v bežnej mineralogickej praxi 
využívali len sporadicky. Zavedením sériovej 
výroby interferenčných mikroskopov radu 
MPil až 5 (polarizačný interferenčný mikro
skop) v PĽR (najnovšie aj interferenčný ná
stavec INTERFAKO k polarizačnému mikro
skopu Amplival v NDR) ich význam rastie, 
p retože poskytujú široké možnosti uplatnenia. 

Princíp spočíva na využívaní diferenciálnej 
in terferencie vznikajúcej v špeciálne upra
venej wollastoni to vej prizme spôsobujúcej 
vzájomný fázový posun medzi riadnym a mi
moriadnym lúčom. 

Veľkosť takto vzniknutého rozdvojenia 
obrazu je priamo závislá od hrúbky indexu 
lomu meraného objektu a od použitej vlno
vej dlžky prechádzajúceho svetla. Prístro
jom možno merať hrúbku objektu, absolútny 
a relatívny index lomu v imerznom prostredí 
a lebo vo výbruse, index lomu uzavrenín 
a mikroporušenie povrchu plôch. 

Uvedené hodnoty možno zisťovať troma 
metódami. 

1. Prúžková (alebo pásová) metóda. Na 
určovanie indexu lomu sa nehodí pre nízku 
presnosť, ktorá sa pohybuje na druhom desa 
tinnom mieste. Isté opodstatnenie má pri me
raní dvojlomu, ale najmä pri mikroporušení 
plôch. 

2. Metóda maximálneho zdvojenia obrazu 
v homogénnom poli. Presnosť merania sa 
pohybuje na treťom desatinnom mieste. Hodí 
sa na určovanie indexu lomu uzavrenín. Jej 
použitie obmedzuje limitovaná veťkosť me
raného objektu, ktorý nemá presahovať 32 
mikrónov. Pri meraní indexu lomu uzavrenín 
touto metódou treba poznať index lomu ob
k lopujúceho minerálu. 

Index lomu sa počíta podľa vzorca 
'P 

n=n1- ---
t 

k de n = index lomu pozorovaného objektu 
n1 index lomu obklopujúceho prostre

dia (minerálu) 
'P fázové oneskorenie merané wollas

toni tovou prizmou 
hrúbka objektu 

'l' môže mať + (plus) alebo - (mínus) hod
notu, podľa toho, či n > n1 (mínus) alebo 
n < n1 (plus). 

Meranie možno vykonať aj bez poznania 
hrúbky skúmaného objektu, ale v takom prí
pade je nevyhnutné objekt separova ť. Vlastné 
meranie sa robí pomocou dvoch imerzných 
olejov so známym indexom lomu. Vzhľadom 
na to, že sa pracuje s objektom s maximál
nou veľkosťou 32 mikrónov, realizácia je 
mimoriadne prácna. 

3. Diferenciálna metóda. Je najpresnejšia. 
Reprodukovateľná presnosť merania indexu 
lomu sa pohybuje v rozmedzí ± 0,0002. Ne
vyžaduje poznanie hrúbky objektu a nie je 
limitovaná veľkosťou objektu. Meraný objekt 
musí byť separovaný a musí byť známy index 
lomu dvoch imerzných olejov, v k torých 
vlastné meranie _g rebieha. Postup prác je n a
sledujúci: 

Vyseparované zrno sa prilepí ten kou vrst
vou lepidla na podložné sklíčko s komôrkou 
(môže to byť komôrka, ktorú p ouz1vame 
pri metóde tepelnej variácie). Do k omôr ky 
sa kvapne imerzný olej so známym indexom 
lomu nz a prikryje sa krycím sklíčkom. Za
riadenie sa položí na stolček mikroskopu 
a wollastonitovou prizmou sa na stupnici od
počíta fázový úbytok 'l';. Opláchne sa ko
môrka a celý proces sa opakuje s imerzným 
olejom s in dexom ni, čím sa získa hodnota 'l' 2. 
Hodnoty dosadíme do vzorca 

'ih . n 1 - 'l' 1 • n2 
n= 

2- 'l'1 

kde výslednou hodnotou n je požadovaný 
index lomu meraného objektu. Treba rešpek
tovať kladný alebo záporný charakter hod
noty 'l', ako sme už spomenuli pri metóde 
maximálneho zdvojenia obrazu. 

Opísané prístroje slúžia súčasne ako re
fraktometer (s presnosťou merania ± 0,0001) 
a mikrofotometa. V základnej zostave sa môžu 
použiť ako bežné polarizačné mikroskopy, na 
ktoré po malej úprave možno namont(wať 

Fjodorov univerzálny stolček. 

Geologický ústav SAV, Bratislava 
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Hydrogeológia riečnych náplavov flyšového 
pásma na severovýchodnom Slovensku 

IGHP, závod Košice, Magnezitárska 7, 040 02 Košice 

(1 obr. v texte) 

Doručené 10. 3. 1980 

r11)"1poreOJIOHlll pe•JHbIX HaHOCOB q:1m1meeoro IIOl!Ca B CB qacn1 
CJIOB3K1111 

PeqHh!e OTJIO)KeHl1ll rrpe)"ICTaBJ!ll!OT e,[íl1HCTBeHHblJil l1CTOqHl1K II 0)"I· 
3eMHhlX B0)"1 BO q)Jll1illeBb!X pai1oHax . .[\0J!l1Hhl peK )"I0CTl1raJOT llll1-
Pl1HY 100-1000 M. MOII.\H0CTh peqHhlX OTJIO)KeHl1Jil )"I0CTHraeT 
2-3 M. Ha B0)"I0H0CHOCTh 0TJIO)KeHl1Jil 11MeeT 0CH0BHOf' BJll1l1Hl1e 
KOJIW-!eCTB0 B0)-\hl B T0KaX, 11X Ha KJlOH 11 rreTporpacp11qeLOK0e CJl0 -
)KeH11e paňoH0B 3H0Ca. Ko3cp111111eHT q}HJibTpa111111 Bap11pyeT B 60Jih
lIH!HCTBe CJiyqallx )"IO 10 - 4 M/Ce K. O6hrqHQ np0l13BO)J;l1TeJihHOCTb 
KOJl0)l;l\OB HaX0)"ll1TCll B rrpe)"leJiax 2- 5 JI. / ceK. a B 6onee II0)"IX0)"lll
Il.\l1X pai1oHax )"la)Ke 10-20 n./ceK. 

KaqecTB0 II0)J;3eMHh!X B0)"1 BOOÔil.\eM 110/J;XO/J;llll.\ee )"IJill J1CII0Jib30-
BaHl1ll )"IJlll IIJ1TbeBbIX QeJieň. QqeHb pe)"IK0 BCTpeqeH0 II0BblillCHH0e 
co)"le p)KaHMe )KeJie3a J1 MapraHQa. 

Hydrogeology of alluvial sediments in the flysch belt of NE 
Slovakía 

Water-bearing river-borne sediments represent the most 
accessible source of ground-water in flysch areas. Alluvial 
deposits attain 100 to 1,000 m breadth and 5 m thickness. 
A quiferous layers are represen ted by 2- 3 m thick g rave! 
horizon at the b ottom of alluvial sediments. The permeability 
of aquifers is considerably influenced by water-bearing capa
city of surficial s treams, by their gradient curve and also b y 
lithological composition of flysch sediments in source areas. 
Filtration coeficients are roughly 10 - 4 m. s- L Water-yields of 
sing le wells are commonly 2-:--5 1 . s- 1, but in most favourable 
areas increase to 10- 20 1. s- 4. The quality of gro und-water is 
mostly satisfying for drinking-water use, the only locally ele
vated iron and manganese content require simple treatment. 

Novšie výsledky hydrogeologic
kého výskumu a prieskumu flyšu 

ukazujú, že aj tu sú hydrogeologic
ky priaznivé a vodárensky zaují-
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mavé litologické vývoje. Zároveň 

sa ukazuje, že hydrogeologický 
prieskum, ako aj využitie podzem
nej vody flyšových hornín budú 
odborne, technicky aj ekonomicky 
veľmi náročné. Naproti tomu zvod
nené riečne náplavy v týchto oblas
tiach sú najdostupnejšími zdrojmi 
podzemnej vody. Na vhodnosť rieč
nych nív niektorých väčších flyšo
vých tokov pri získavaní vodných 
zdrojov už poukázal A. P o r u b
s ký (1971). 

V našom príspevku hodnotíme 
h ydrogeologické pomery riečnych 

náplavov vo flyšovom pásme na se
verovýchodnom Slovensku, t. j. ná
plavy Tople, Ondavy, Laborca, Ci
rochy a ich väčších prítokov, ako aj 

náplavy väčších prítokov Torysy 
(Sekčov) a Uhu (Ublianka, Ulička, 

Zbojský p.). 

Náplavy Tople a jej prítokov 

Náplavy Tople sú vodárensky 
zaujímavé od Livova. Sírka údolnej 
nivy tu dosahuje už vyše 100 m a 
v smere po toku až po Bardejov sa 
pohybuje okolo 200-300 m , mies
tami sa rozširuje na 500 až 800 m . 
Náplavy v tomto úseku majú zväč
ša mocnosť okolo 5,0 m, ojedinele 
až do 10,0 m. Ide hlavne o štrkové 
náplavy. Tie sú zvrchu dosť zahli
nené, príp. sú tu aj polohy piesčitej 

hliny so štrkom. Spodnejší štrk je 
pomerne čistý a zvodnený. Mocnosť 

Obr. 1. Rozšírenie riečnych náplavov vo flyšovom pásme na severovýchodnom Slo
vensku 
Tig. 1. Extent of alluvial sediments in the flysch belt of NE Slovakia 
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zvodnenej polohy je okolo 4,0 m, 
ojedinele až okolo 8,0. Koeficient 
filtrácie zvodnených štrkových ná
plavov je zväčša v r ozmedzí rádu 
10-4 m. s- 1. Výdatnosť hydrogeo
logických sond sa pohybuje od 0,5 
do 10,0 1. s- 1, zväčša je v rozmedzí 
2-5 1. s- 1. V tejto časti údolia sa 
podzemná voda v náplavoch vodá
rensky využíva nad Mokroluhom, 
kde sa zo 7 studní odoberá 24-33 
1 . s- 1 vody, a nad Bardejovom, kde 
sa z 12 studní odoberá 20-38 1 . s- 1. 

vody. Ide o využitie podzemnej 
vody pre mesto Bardejov. 

Pod Bardejovom bystrinný cha
rakter toku postupne ustáva, údol
ná niva sa celkove rozširuje na 500 
až 1000 m, pri Giraltovciach až na 
2000 m. Mocnosť náplavov v smere 
toku postupne narastá z 5,0 na 
7,0 m, miestami až na 10,0 m, pri 
Giraltovciach na okolo 8,0 m. Pri
tom mocnosť vrchnej hlinitej kry
cej vrstvy podstatne stúpa na 
2-3 m, pri Giraltovciach na 5,0 aj 
viac m. Zvodnený štrk je celkove 
viac zahlinený a koeficient filtrácie 
je zvyčajne ešte v rozmedzí rádu 
10-4 m. s- 1, nižšie po toku miesta
mi aj 10-5 m. s- 1. Aj výdatnosť hy
drogeologických sond v smere toku 
mierne klesá z 4-5 1 . s - 1, miesta
mi až 10 1. s- 1 na 2-3 1. s- 1, pri 
Giraltovciach často len okolo 1,0 
1. s- 1. 

Náplavy prítokov Tople sú hydro
geologicky zväčša málo preskúma
né. Za vodárensky ešte zaujímavé 
možno pokladať Solotvinec, Sver
žovku, Šibskú vodu a Kamenec. 
Údolné nivy týchto potokov sú ši
roké okolo 200 m. Mocnosť nápla
vov je zväčša okolo 5,0 m, mocnosť 

zvodneného štrku okolo 3,0 m. Koe
ficient :filtrácie sa pohybuje v roz
medzí rádu 10-4 m. s- 1 a výdat
nosť na jednu hydrogeologickú son
du okolo 2,0 1. s- 1. Väčším príto
kom Tople je aj Radomka. Jej ná
plavy sú vodárensky málo priaz
nivé. P od mocnou krycou vrstvou 
piesčitej až ílovitej hliny (až okolo 
5-7 m) je iba tenká poloha zväčša 
dosť zahlineného štrku (len okolo 
1,0 m). Hydrogeologické sondy do
sahujú výdatnosť okolo 0,5 1 . s- 1, 
ojedinele až 2,0 1. s - 1 pri Giraltov-. 
ciach. 

Náplavy Ondavy a jej prítokov 

Náplavy Ondavy sú vodárensky 
zaujímavé od Cigly. Šírka údolnej 
nivy t u dosahuje 100-200 m. 
V smere po toku sa niva rozsiruje 
a nad Svidníkom dosahuje okolo 
500 m. Mocnosť náplavov v t omto 
úseku je zväčša 4-5 m, ale m ies
tami klesá na 2-3 m (V. Orlík -
Svidník). Vrchnú kryciu vrstvu 
tvorí piesčitá hlina a silne zahli
nený štrk. Zvodnená je spodná po
loha čistejšieho štrku. Mocnosť 

zvodnenia dosq-huje okolo 3,0 m, ale 
miestami len okolo 1,0 m. Kodi
cient filtrácie sa pohybuje v roz
medzí rádu 10-4 m. s- 1, nad Svid
níkom až okolo 2.10- 3 m. s. - 1. Vý
datnosť h ydrogeologických son d je 
veľmi p remenlivá. Výdatnosť je 
spravidla okolo 0,5-1,0 l. s- 1, 

miestami až 2- 3 1 . s- 1 (pri Svid
níku), časté sú aj negatívne sondy. 
V tomto úseku sa podzemná voda 
vodárensky využíva pri Svidníku. 
Z náplavov Ondavy sa 5 studňami 
odoberá 4-11 1. s- 1 podzemnej 
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vody na zásobovanie mesta. 
V úseku Svidník - vodná nádrž 

Domaša sa údolná niva rozširuje až 
na 1500 m. Zúženia údolnej nivy sa 
via·žu na odolnejšie pieskovcové sú
vrstvia. Údolná niva sa zužuje na 
400, ojedinele až na 100 m (Kaštie
lik 323). 
Mocnosť údolných náplavov sa 

v tomto úseku zväčša pohybuje 
okolo 4,0 m, pričom mocnosť vrch
nej krycej vrstvy piesčitej hliny, 
príp. silne zahlineného štrku je len 
okolo 0,5 m, miestami štrk vystu
puje až na povrch. Na ľavej strane 
údolia sa prakticky v celom úseku 
vyskytuje vyšší stupeň údolnej ni
vy. Na ňom dosahuje mocnosť ná
plavov okolo 7-8 m, mocnosť vrch
nej krycej vrstvy piesčitej hliny až 
silne zahlineného štrku 2-3- m. 
Aj v miestach vyústenia bočných 
dolín sa mocnosť náplavov (nápla
vové kužele) zväčšuje. Štrkové ná
plavy sú zvodnené zväčša len 
v mocnosti okolo 2-3 m . Podzem
ná voda je len slabo napätá alebo 
má voľnú hladinu, najmä v blízkosti 
tokov. Koeficient filtrácie sa pohy
buje v rozmedzí rádu 10-4 m. s- 1 

a výdatnosť sond poväčšine okolo 
2-3 1 . s -1, v miestach zasahovania 
náplavových kužeľov len d,o 1,0 
1 . s - 1. 

V úseku Duplín-Sitník sú hod
noty koeficienta filtrácie v rozme
d zí rádu 10-3 m. s - 1 a výdatnosť 

h ydrogeologických sond sa pohybu
bujú okolo 5- 10 1. s- 1, miestami 
až 20 1. s - 1. Zvodnené náplavy 
Ondavy sa v tomto úseku vodáren
sky využívajú pri Duplíne, kde sa 
:horizontálnym drénom v súčasnosti 
odoberá okolo 10 1 . s - 1 podzemnej 

vody pre Svidník, a pri Stropkove, 
kde sa pod sútokom s Chotčiankou 
10 studňami odoberá 16-30 1. s - 1 

podzemnej vody na zásobovanie 
mesta. Ďalší ,odber sa pripravuj e 
pri Sitníku, kde sa počíta s odbe
rom okolo 30 1 . s- 1 (F. Mi č á k 
1973). Poniže Miňoviec sa podzem
ná voda využíva pre Miňovce-Tu
rany a N. Kelču. Zo 4 studní sa 
v náplavoch odoberá 3-5 1 . s- 1. 

Z prítokov Ondavy je význačnej

šia Ladomírka, Chotčianka a Oľka. 
Náplavy Ladomírky sú vodáren

sky zaujímavé od Hunkoviec po 
ústie. Údolná niva tu dosahuje šírku 
300 až 700 m. Mocnosť náplavov sa 
pohybuje najčastejšie v rozmedzí 
3-5 m. Štrkové náplavy sú zvod
nené spravidla len okolo 1,5 m, oje
dinele až 3,0 m. Vrchnú kryciu 
vrstvu do h íbky oko1o 2,0 m tvorí 
piesčitá hlina až silne zahlinený 
štrk. Podzemná voda je zvyčajne 

mierne napätá. Koeficient filtrácie 
zvodnených náplavov sa pohybuje 
v rozmedzí rádu 10 - 4 m. s - 1. Vý
datnosť sond sa pohybuje zväčša 

okolo 2,0 1 . s - 1, niekde až na 5,0 
1 . s - 1. Podzemná voda v náplavoch 
Ladomírky sa vodárensky využíva 
pri Ladomirovej, kde sa odoberá 
z 1 studne 1-5 1 . s - 1 podzemnej 
vody na zásobovanie obce. Nižš ie 
po toku sa tesne nad Svidníkom 
odoberá horizontálnym drénom 
1 O 1 . s - l podzemnej vody pre 
mesto. 

Náplavy Chotčianky sú vodáren
sky zaujímavé už v hornej časti 

údolia, kde má tok bystrinný cha:
rakter. V okolí Staškoviec a Havaja 
(Poliansky p. ) dosahuje údolná niva 
šírku okolo 200 m a mocnosť n á-
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plavov je až 7,0 m. Ojedinelé hy
drogeologické s,ondy (ST-1, HV-1), 
ktoré tu boli odvŕtané, dosahovali 
výdatnosť okolo 7,0 1. s - 1. Poniže 
Bukoviec klesá mocnosť náplavov 
Chotčianky na 5,0, miestami až na 
2,0 m, a štrk je často dosť zahline
ný. Zvodnená je len spodná, čis

tejšia poloha mocná 1-2 m. Pod
zemná voda je zvyčajne slabo na
pätá. Koeficient filtrácie sa pohy
buje v rozmedzí rádu 10-4 m. s- 1, 

miestami tiež 10 -:5 m. s - 1. Výdat
nosť jednotlivých sond sa pohybuje 
okolo 1- 2 1 . s - 1, len ojedinele až 
8,0 l.s- 1 (Chotča -- CH-1), časté 

sú aj sondy, ktoré možno pokladať 
prakticky za negatívne. 

Náplavy Oľky sú pomerne málo 
preskúmané. V hornej časti toku je 
údolná niva málo výrazná. Náhle sa 
rozširuje od Pakostova, kde dosahu
je 200-300 m a túto šírku si udr
žiava aj nižšie po toku. Náplavy boli 
preskúmané len v okolí J ankoviec 
a Lukáóoviec. Mocnosť náplavov do
sahuje 8 až 10 m. Zvodnená štrko
vá poloha má mocnosť len 1-3 m, 
zvyšok je piesčitá hlina až silne za
hlinený štrk. Koeficient filtrácie 
zvodneného štrku sa pohybuje 
v rozmedzí rádu 10-4 m. s- 1. Vý
datnosť hydrogeologických sond 
veľmi kolíše, a to od 0,1 1. s - 1 až 
do 12,0 1. s - 1. Zväčša sa pohybuje 
okolo 1,0- 2,0 1 . s- 1. Podobné hyd
rogeologické pomery možno oča

kávať aj nižšie až po sútok. 

Náplavy Laborca a jeho prítokov 

Náplavy Laborca možno za vo
dárensky zaujímavé pokladať už od 
Habury. Odtiaľ až po Medzilaborce 

dosahuje šírka údolnej nivy okolo 
300 m, ešte nižšie po toku zväčša 
500-800 m, pod sútokom s Výra
vou až okolo 1000 m. Mocnosť ná
plavov sa už pri Medzilaborciach 
pohybuje od 3 do 8 m, zväčša oko
lo 5- 6 m . Smerom po toku moc
nosť náplavov celkove klesá na 
3-4 m (Radvaň n. Laborcom) a po
tom opäť mierne stúpa na 4-6 m 
(Koškovce- Udavské). Nižšie po 
toku mocnosť náplavov opäť dosa
huje okolo 7,0 m (Kochanovce). 
Vrchnú kryciu vrstvu tvorí piesčitá 
hlina až zahlinený štrk. Dosahuje 
mocnosť 0,5-2,0 m, miestami vy
stupujú št rkové náplavy až na po
vrch. Zvodnená je spodná časť štr
kových náplavov v mocnosti 2-5 m. 
Podzemná voda je väčšinou voľná, 
miestami slabo napätá. Koeficient 
filtrácie zvodnených náplavov sa 
spravidla pohybuje v rozmedzí rádu 
10-4 m. s - 1, zriedka až 10- 3 m. s - 1. 

Výdatnosť na jednu vŕtanú sondu 
je zväčša 2-4 1. s- 1, menej často 

5-8 1. s - 1, ojedinele až nad 10 1. s - 1 

(Ľubiša , HV-IV-13). Podzenná 
voda v náplavoch Laborca sa vo 
väčšom rozsahu využíva len pri 
Medzilaborciach na zásobovanie 
mesta. Zo sústavy 10 studní nad sú
tokom s Vydraňkou sa odoberá 
20-25 1 . s - t podzemnej vody. 

Z prítokov Laborca je najvýznam
nej šia Udava, Výrava a Vydraňka. 

Náplavy Výravy a Vydraňky nie 
sú ešte hydrogeologicky preskúma
né. Vodárensky zaujímavé môžu 
byť náplavy Výravy od Zbojného, 
kde sa údolná niva náhle rozširu je 
a v smere po toku až po ústie do
sahuje šírku 300-- 500 m. 

Náplavy Udavy sú preskúmané 
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len nepatrne. V hornej časti tok!u sa 
dosť úzka údolná niva pri Papíne 
rozširuje na 400-500 m, pri Adi
dovciach až Udavskom dosahuje 
šírku 800-1200 m. Podľa ojedi
nelých hydrogeologických sond je 
mocnosť náplavov 5-7 m. Vrchnú 
kryciu vrstvu tvorí piesčitá hlina až 
hlinitý štrk. Spodná, čistejšia zvod
nená štrková poloha, má mocnosť 
2-5 m a koeficient filtrácie rádove 
10-4 m. s- 1. Výdatnosť hydrogeo
logických sond pri Papíne je po
merne vysoká (7-8 l. s- 1), nižšie 
po toku dosiahli ojedinelé sondy 
výdatnosť len 0,5-1,0 1. s - 1. Nápla
vy Udavy sa využívajú pri Udav
skom. Z jednej studne v náplavoch 
sa odoberá 1-1,4 l. s- 1 podzemnej 
vody pre obec. 

Náplavy Cirochy 

Náplavy Cirochy sú vodárensky 
zaujímavé od okolia Stariny. Tu sa 
údolná niva náhle rozsiruje až na 
500 m. Nižšie po toku sa údolná 
niva opäť zužuje. Dalšie výrazné 
r ozšírenie je opäť pri Stakčíne. Od 
Sniny až po ústie dosahuje údolná 
niva šírku 155 až 500 m a náplavy 
v tomto úseku sú hydrogeologicky 
dobre preskúmané. 

V hornom úseku údolia sa od 
Stariny po Stakčín mocnosť nápla
vov pohybuje zväčša v rozmedzí 
4-6 m. Pod vrchnou krycou vrst
vou (piesčitá hlina až silne zahli
nený štrk) je zvodnený viac-menej 
zahlinený štrk v mocnosti 1-2 m, 
ojedinele až 4 m. Koeficienty filtrá
cie sú rádove 10 - 4 m. s- 1, výdat
nosť hydrogeologických sond do 
0,5 l. s- 1, ojedinele 1,0 1. s - 1. 

V okolí Stakčína zasahuje do údo
lia z pravej strany rad náplavových 
kužeľov. Celková mocnosť náplavov 
sa tým zväčšuje až na 10-12 m, ale 
veľmi stúpa aj ich zahlinenosť ,. 

takže koeficient filtrácie sa pohy
buje rádove len 10- 5 m . s- 1 a h y
drogeologické sondy dosahujú len 
veľmi nízku výdatnosť (do 0,5 1. s - 1) . 

Samotné údolné náplavy Cirochy 
dosahujú nad Sninou mocnosť oko
lo 5,0 m. Mocnosť zvodnenej štrko
vej polohy je okolo 3,0 m a výdat
nosť na jednu sondu okolo 4-6 
1 . s- 1. 

V Snine zasahuje do údolnej nivy 
mohutný náplavový kužeľ Pčolinky. 

Náplavy sú veľmi hlinité a napriek 
väčšej mocnosti jednotlivé sondy 
dosahujú len malú výdatnosť a často 
sú aj negatívne. Ojedinelou výnim
kou je sonda S-12 na sútoku Pčo
linky s Pichoňkou nad Sninou . 
Z nej sa odoberá na zásobovanie 
Sniny 7-1 7 1 . s - 1 podzemnej vody. 

Náplavy Cirochy od Sniny až 
po ústie rieky dosahujú mocnosť 

4-6 m. Vrchnú kryciu vrstvu 
mocnosti okolo 1 m tvorí piesčitá 

hlina s obliakmi štrku až silne za
hlinený štrk. Zvodnená je spodná 
štrková poloha, a to v mocnosti 
okolo 3,0 m. Koeficient filtrácie sa 
pohybuje zväčša v rozmedzí rádu 
10- 3 m. s- 1, menej často v rozmedzí 
rádu 10-4 m. s- 1. Výdatnosť sond 
sa pohybuje od 2 do 20 1. s-1, zväč
ša je pomerne vysoká v rozmedzí 
5-10 1. s- 1. Podzemná voda má 
voľnú hladin u alebo je len mierne 
napätá. V celom úseku sa vykonal 
rozsiahly hydrogeologický prieskum, 
ktorý dokumentoval na lokalite 
Dlhé n. C. a Belá n. C. 56 l. s - 1 na 
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úrovni kategórie B a na ďalších lo
kalitách 52 1. s- 1 na úrovni kate
górie C (I. Ba j o 1972). 

V tomto úseku zasahujú do údo
lia mohutné náplavové kužele to
kov vytekajúcich z Vihorlatu. 
Náhla sedimentácia uloženín spôso
buje ich menšiu vytriedenosť a 
značnú zahlinenosť. Priepustnosť 

materiálov a výdatnosť sond sú 
o jeden rád nižšie ako pri samot
ných náplavoch Cirochy (k = 10 - 4_ 

10- 5 m. s- 1, Q = 0,5-1,0 l. s - 1). 

Náplavy Zbojského potoka a Uličky 

Náplavy týchto tokov sú vodá
rensky zaujímavé až v oblasti ich 
sútoku pri Uliči. Náplavy tu do
sahujú mocnosť okolo 8- 10 m. 
Zvodnená je spodná štrková poloha 
v mocnosti 5-7 m . Koeficient fil
trácie je okolo hodnoty 1. 10- 3 

m. s - 1. Výdatnosť hydrogeologic
kých sond sa pohybuje v rozmedzí 
3- 10 1. s- 1. V smere proti toku 
priepustnosť náplavov a výdatnosť 

sond prudko klesajú. Podzemná 
voda sa vodárensky využíva na zá
sobovanie Uliča. Z 1 studne sa 
v náplavoch na sútoku Uličky a 
Zbojského potoka odoberá 3-4 
1. s- 1 podzemnej vody. 

Náplavy Ublianky 

Náplavy Ublianky sú vodárensky 
dôležité až od Uble po hranicu so 
ZSSR. Dosahujú mocnosť okoLo 
5,0 m, pričom je zvodnená spodná 
časť štrku v mocnosti okolo 2-3 m. 
Podzemná voda je slabo napätá. 
Koeficient filtrácie je v rozmedzí 
rádu 10-.r, m. s- 1. Výdatnosť sond 

sa pohybuje od 0,5 1. s- 1 do 5,0 
1. s - 1. 

Náplavy Sekčova 

Náplavy sú výraznejšie od Bar
tošoviec až po Raslavice. Šírka 
údolnej nivy tu dosahuje okolo 
200 m, pri Raslaviciach na sútoku 
s Hrabovcom až do 500 m. Mocnosť 
náplavov dosahuje okolo 5,0 m, 
v miestach zasahovania bočných 

náplavových kužeľov až okolo 7,0 m. 
Zvodnená je spodná poloha čiste j 

šieho štrku v mocnosti 2-3 m . 
Podzemná voda je zvyčajne slabo 
napätá. Koeficient filtrácie je v 
rozmedzí rádu 10 - .,; m . s - 1. Vý
datnosť n a jednu hydrogeoLogickú 
sondu sa pohybuje okolo 0,5 - 1,0 
1 . s -J. 

Hydrogeologické hodnotenie rieč

nych náplavov 

Z rozboru hydrogeologických 
pomerov vo vzťahu ku geologickej 
stavbe územia, ako aj vo vzťahu 

k hydrologickým pomerom toh.'ov 
flyšového územia vidieť, že na 
priepustnosť riečnych náplavov 
okrem litologickej stavby znoso
vých oblastí veľmi vplýva spádová 
krivka jednotlivých úsekov a vod
natosť tokov. Riečne náplavy fly
šových tokov majú vyššiu priepust
nosť v tých častiach údolí, kde si 
toky ešte zachovávajú bystrinné 
prúdenie, ale zároveň už majú dosť 
veľkú vodnatosť a ich znosovú 
oblasť buduje zväčša pieskovec 
(Ondava v okolí Stropkova, Círo
cha pod Sninou, Topľa nad Barde
jovom). Naopak veľmi nízka p rie-
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pustnosť, ako aj značný podiel hli
nitých sedimentov sa vyskytuje 
v úsekoch, kde sú spád toku a jeho 
vodnatosť menšie a v blízkej zno
sovej oblasti prevláda ílovec (Topľa 
pri Giraltovciach, údolie Radom
ky). Na priepustnosť lokálne ne
priaznivo vplývajú proluviálne se
dimenty náplavových kužeľov za
sahujúcich do údolných náplavov. 
Ich slabá vytriedenosť a značná za
hlinenosť spôsobujú celkové zníže
nie priepustnosti (náplavové kužele 
v podhorí Vihorlatu, náplavový 
kužeľ Pčolinky a mnohé menšie). 

Využitie podzemnej vody, ako 
sme uviedli pri charakteristike ná
plavov jednotlivých tokov, zahŕňa 

len väčší odber podzemnej vody do 
vodovodov v správe Východoslo
venských vodovodov a kanalizácií. 
Okrem toho sa v menšej miere 
podzemná voda využíva na potreby 
priemyslových podnikov (Bardejov, 
Snina, Svidník, Stropkov), mno
hých poľnohospodárskych závodov 
(hospodárske dvory, SM a JRD) , 
ak,o aj potreby obcí (obecné vodo
vody v správe MNV). 

Údolné riečne náplavy vo flyšo
vom pásme poskytujú ďalšie mož
nosti vodárensky využiť podzemnú 
vodu. Pri viacerých hydrogeologic
ky vhodných lokalitách možno po
čítať s odberným množstvom vody 
postačujúcim väčším spotrebiskám, 
resp. skupinovým vodovodom. 
V mnohých ďalších oblastiach 
možno lokálne využiť podzemnú 
vodu v náplavoch pre jednotlivé 
,obce, resp. menšie skupinové vodo
vody. Aj v horných častiach väč

ších tokov, kde je šírka údolnej 
nivy len okolo 100-200 m, mocnosť 

zvodnených náplavov iba okolo 
2,0 m a ich koeficient priepustnosti 
rádove 10-4 m . s - 1, možno využí
vať podzemné vody. V takýchto 
podmienkach treba málo efektívny 
odber studňami nahradiť horizon
tálnymi záchytnými zariadeniami 
(drénmi). 

Kvalita podzemnej vody 

Z hydrochemického hľadiska je 
podzemná voda riečnych náplavov 
flyšového pásma čisto hydrouhliči

tanovo-vápenatého typu, lokálne 
s vyšším obsahom horčíka. Je to 
voda nepatrne až slabo alkalická 
(pH 7,0-7,5) v teplote 6-10 °C. 
Celková mineralizácia sa pohybuje 
od 200 do 600 mg/1, zväčša v roz
medzí 300-400 mg/1. Celková tvr 
dosť je 6-20 °N. 

Ukazuje sa, že celkovú minerali
záciu, ako aj obsah škodlivých kom
ponentov prírodného pôvodu, ako 
je mangán a železo, veľmi ovplyv
ňuje režim prúdenia podzemnej 
vody. V niektorých úsekoch údolí, 
kde sú obeh podzemnej vody a vzá
jomná výmena medzi povrchovými 
tokmi a náplavmi živšie, je pod
zemná voda menej mineralizovaná 
a tiež obsah Fe a Mn je nepatrný 
alebo len nízky. V okrajových čas
tiach a tam, kde infiltráciu z po
vrchového toku do náplavov sťa

žuje nedostatočné zarezanie koryta 
až do dobre priepustnej zvodnenej 
polohy, býva vyššia mineralizácia 
a obsah Fe a Mn často prekračuje 
prípustné normové hodnoty. 

Možno zhrnúť, že sa na riečne ná
plavy flyšového pásma viažu dote-
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raz nie dosť ocenené, avšak kvanti
tatívne najvýznamnejšie, technicky 
a ekonomicky najdostupnejšie zá
soby podzemnej vody. Pokiaľ je 
podzemná voda riečnych náplavov 
v prírodnom, neznečistenom stave, 
má predpoklady byť dobrou pitnou 
vodou. Lokálne zvýšený obsah že-

leza a mangánu treba upravovať. 

Vylúčiť ostatné látky, ktoré sú 
v pitnej vode neželateľné, bude 
možno v súvislosti s.o zvýšenou 
ochranou povrchovej a podzemnej 
vody pred znečistením. 

Recenzoval P. Tkáčik 
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Hydrogeology of alluvial sediments in the flysch belt of NE 
Slovakia 

ĽUDOVÍT CIBUĽKA 

Aq uiferous ri ver-borne sedimen ts re
presen t the most accessible source of 
water in flysch areas. In the flysch belt 
of NE Slovakia, such aquifers represent 
alluvial deposits of the Topľa, Ondava 
and Cirocha rivers and of their larger 
tributaries as well as river-borne sedi
ments along larger tributaries of the 
Torysa river (S2kčov brook) and that oť 
the Uh river (Ublianka, Ulička and 
Zbojský brooks). 

Alluvial deposits oť the Topľa river 
are important downstľeam from Livov 
village. 'ľhe alluvial plain attains 
100-300 m breadth, above Bardejov 
town as much as 500-800 m. The sedi
ment thickness is mainly around 5 m 
and beds are represented by grave! hori
zons with water-bearing lower portion 
of 4 m thickness. The filtration coeffi
cient is roughly 10- 4 m. s- l_ Water-yields 
of s ingle wells fluctuate between 
2-5 l . s - 1. Alluvial sediments are trap
ped at Mokroluh by 24-33 1 . s- 1 and 
over Bardejov by 20-38 1. s - 1. Downflow 
from Bardejov, the alluvial plain broadens 
to 500-1000 m, at Giraltovce it attains 
2000 m. The alluvial sediment thickness 

varies between 5- 7 m, but loamy layers 
are here nore frequent ad the filtration 
coefficient therefore d ecreases to 10- 5 

m. s- 1. Also water-yields of single wells 
diminish to 1-3 1. s - 1_ 

For water-supply purposes, alluvial 
deposits of the Topľa river are also 
interesting (Solotvinec, Sveržovka, Sibská 
voda and Kamenec brooks). These are 
until l ess known. 

Alluvial deposits along the Ondava 
river are significant for their water 
supply as from the Cigeľ village, The 
alluvial plain broadens from 100 m to 
500 m near Svidník and thicknesses are 
4-6, m, but locally decrease to 2-3 m. 
Gravel deposits are aquiferous in lower 
3 m thickness, only locally but 1 m 
thick water-bearing horizon occurs at 
the base. Filtration coefficient fluctuates 
around 10- 4 m. s - 1. S ingle wells have 
very different water-yields between 
0.5-3 1. s- 1 and even negatíve wells 
occured. The downflow portion of river
borne sediments gradually broadens 
towards t he Domaša valley dam where 
the alluvial plain is 1,500 m broad a nd 
thicknesses of alluvial sediments are 



68 Mineralia slov., 13, 1981 

around 4 m, on the left elevated 
riverside up to 7 m. Aquiferous gravel 
occurs here in 2-3 m thickness. Filtra
tion coefficient was proved to be 10-1, 
m. s- 1 and water-yields of wells are 
2-3 1 . s - 1. A t the Duplín section of the 
Ondava river the filtration coefficient is 
10 - 3 m.s- 1 and water-yields between 
5-10 1. s- 1 but locally up to 20 1. s- 1 

were found. 
Water trapping occurs at Duplín 

(10 1. s- 1), Stropkov (30 1. s - 1) and Mi
ňovce (51.s -l). 

The most important tributary of the 
Ondava river represents the Ladomír
ska brook from Hunkovce village to the 
mouth. Alluvial deposits along other 
tributaries (Chotčianka and Oľka 

brooks) are less important for hydro
geological properties. 

Alluvial deposits of the Laborec river 
are significant as from Habura village. 
T he alluvial plain broadens from 300 m 
to 1,000 m and thicknesses are 4-5 m 
with lower 3-4 m thick aquiferous 
10 -1, m.s - L and locally to 10- 3 m.s- 1• 

Water yields of single wells are 2-4 
horizon. Filtration coefficient equals to 
l.s - 1, less frequently 5-8 l.s-L and 
only rarely 10 1. s - 1. Considerable 
trapping occurs only at Medzilaborce 
with 20-25 1. s- 1. From the larger tri
butaries, alluvial sediments of Výrava 
and Udava brooks are less known. 

Alluvial deposits are well developed 
along the Cirocha river as from Starina 
village. For water-bearing purposes, 
alluvial deposits are significant from 
Snina town to the m outh, where the 
alluvial plain attains 1,500 m . Sediments 
have 4-6 m thickness with 3 m thick 
lower aquiferous level. Filtration coefi
cien ts fl uctua te around 1 O - 3 m . s - 1, 
water yields of single wells are 2-20 
l. s- 1 but mostly between 5-10 l. s- 1. 

An extensive hydrogeological investi
gatión ascertained utilizable ground-wa
ter reserves of 56 1. s- 1 (B category) and 
52 1. s - 1 (C category), From the left 
riverside, the alluvial plain of the La
borec river interferes with extensive 
alluvial fans derived from the Vihor
lat Mts. piedmont area. Rapid sedimen
tation, worse sorting and frequent ele
vated loam content in alluvial deposits 

caused here considerable decrease of 
permeability and of waler-yields from 
single wells. 

Alluvial deposils of the Zbojský and 
Ulička brooks are interesant far wa
ter-bearing capacity downward from 
their interflow. River-borne sediments 
of the Ublianka brook are remarkable 
downflow from Ub Ia village. Al! uvial 
deposits of the Sekčov brook are less 
important. 

The permeability of river-borne sedi
ments is inf!uenced, besides lhe lilhology 
of source areas, also by gradient curve 
oi streams and by their water-bearing 
capacity. The most permeable gravel 
deposits occur at places where streams 
maintain lorrenlial stream characteristics 
but have suf':icient water-bearing capa
city and the source area is built mainly 
by sandstone. 

Ground-waters of river-borne sedi
ments in flysch areas are of pure car
bonate-bicarbonate type with locally 
elevated magnesium content and a total 
mineralization of 300-4000 mgl - 1 with 
very slight to slight alcaline nature. For 
use as potable water, the elevated iron 
a nd manganese contents are sometime 
a negatíve factor. At places of more 
intense circulation and water i nterchan
ge between the surficial stream and 
ground-water, the mineralization is 
commonly lower and the iron and man
ganese eon ten ts al so decrease. 

The survey ascertained significant 
sources of ground-water in the flysch 
belt. Further utilization of this ground
water reserve requires complementary 
survey and hydrogeological investigations. 
Besides that, a consistent protection of 
ground-water reserves against pollution 
or against total devastation of water
bearing horizons by gravel exploitation 
is necessary, Ground-water is of good 
drinking-water quality and the only 
elevated iron and manganese contents 
require simple treatment. The possibility 
to exclude further pollutants depends on 
the consistent protection of surficial and 
ground-water of the region against pollu
tion. 

Preložil I. Var ga 
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SPRÁVA 

Prejavy skarnoidnej mineralizácie v ložisku Mútnik 

LÍDIA V ANČOV Á, JÁN TURAN 

Geoiogický ústav PFUK, Zadunajská 15, 811 00 Bratislava 

( 4 obr. v texte) 

Doručené 24. V. 1979 

IIpoHBJieHHH CKapHOH,[(HOH MHHepaJIH33l.\HH Ha MeCTO()OJK,[(eHHH MyTHHK 

Ha MeCTOpO)K,[(emn,1 MyTHl1K o6Hapy)KeHa CKapHOl1,[(HaH Ml1Hepam13al.1115!, 
KOTOPYIO rrp11ypOL!MBalOT K aMcj:ll160J11!(TaM. CKapHOl1,[(bl COCTaBJ1HIOT 20-25 CM 

MOIL\Hble TOJIIL\11, KOTOpble rrpocJie)Kl18alOTCH Ha paCCTOHHJ1J,( ,[(O 10 MeTpOB. 
Ha HX COCTaBe rrpHHHMalOT yqacTJ,(e rparrnTbl, aMcj:JJ,(ÔOJ1bl M 6110Tl!(Tbl, KOTO

pble corrpOBO)K,[(aeT xnopru, aKTl1HOJ111T 11 TaK)Ke cepMl.\MT. Ha OCHOBaHJ,(11 
::noro C'-!11TaeM 3TI!( rropO,[(bl Cl!(HľeHeTM'-leCKl1M11 MeTaMopcj:JMTaMl1 CJJaHl.l eBoií: 
cepJ,(11 rpaHaTOBblX rHeHCOB 11 aMcj:JM60JJJ,(T0B. 

lndications of "skarn-like" mineral assemblag·es on the Mútnik deposit 
(Middle Slovakia) 

Indications of "skarn-like·• mineral assemblages conľined to amphi
bolite bodies were found to occur at several places in the Mútnik talc 
deposi t (Veporic unit, lVIiddle Slovakia). Th ese mineral assemblages 
create bodies up to 20-25 cm thick followable up to 10 m distance. 
Main constituents are garnet, hornblende and biotite the latter frequently 
accompanied by chlorite, actinolite or sericite. Due to the incomplete 
and untypical "skarn-like" assemblage present and to similar patterns 
of trace and mi nor element distribution in the "skarn-like" assemblage 
and enclosing amphibolite, the generation of boths may be explained 
by a common metamorphism producing the whole rock suite together 
with mica-schists in wider surroundings. 

V kohútskom kryštaliniku je zná
mych viac výskytov skarnovej minera
lizácie, najmä z ok,olia Kokavy. Sú opí
sané v prácach J. Šufa (1938), J. Guba
ča (1957), A. Nemčoka - V. Zoubka 
(1951) a i. Na prejavy skarnoidnej mi
neralizácie v priestoroch magnezitovo
mastencových ložísk v okolí Hnúšte 
upozornil I. Lisý (ústna informácia). 
V ložisku Mútnik sa vyskytujú na via-

cerých miestach, ale toho času sú do
stupné iba výskyty v Nižnej štôlni pri 
meračskom bode 175. Podrobnejšie ich 
opísali J. Turon - L. Vančová (1977). 

Charakteristika výskytu 

Skarnoidná mineralizácia sa viaze na 
amfibolity, ktoré sú v ložisku Mútnik 
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zastúpené pomerne často. Amfibolity 
tvoria v nadloží hlavnej magnezitovo
mastencovej polohy metrové až niekoľ
ko desiatok metrov mocné ložné polohy. 

Skarnoidy sú asi 20-25 cm mocné 
telesá šošovkovitého vývinu konkor
dantne uložené v amfibolitoch so smer
ným dosahom 10-12 m (obr. 1). Smer 
telies je zhruba V - Z a sklon okolo 40° 
na S. Ich prítomnosť v tmavých amfi
bolitoch prezrádzajú svetloružové polo
hy zložené prevažne z granátu. Polohy 
skoro čistého granátovca sú sprevádza
né zónami zloženými prevažne z kys
lých plagioklasov (albity) a kremeňa. 

Vzorky sme odobrali z výskytu skar
noidu v Nižnej štôlni a z amfibolitov. 
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Obr. 1. A. Defilé boka chodby so skarnoid
ným zrudnením 
Lokalita: Mútnik - Nižná štôlňa, za m. b. 
175. 1 - amfibolit, 2 - chloriticko-sericitická 
bridlica, 3 - granátovec, 4 - biotitovec, 5 -
polohy kremeňa s albitom, 6 - amfibolovec 
B. Detail defilé z obr. 1 A 
Fíg·. 1. A) Drawíng of the Nižná adít síde with 
"skarn-like" míner al assem blage 
Mútnik deposit, Nižná adit, behind the 
measuring point 175. Explanations: 1 
amphi bolite, 2 - chlori te-sericite schist, 3 
garnet-rich rock, 4 - biotitite, 5 - layer s of 
quartz-albite rock, 6 - hornblendite 
B) Detailed drawíng of the Fíg. 1. A) 

Minerály sme separovali v ťažkých kva
palinách (bromoforme), elektrnmagne
ticky a ručne pod binokulárom. 

Výsledky štúdia obidvoch skupín mi
nerálov sme navzájom porovnávali. 

Minerálne zloženie 

Skarnoidná mineralizácia v ložisku 
Mútnik má takéto minerálne zloženie: 
granát (prevažne almandín), amfibol 
(obyčajný amfibol) a biotit, ktorý je 
často sprevádzaný chloritom, aktinoli
tom, príp. aj sericitom. Okrem toho 
priamo v granátovci alebo v jeho bez
prostrednom okolí sú zastúpené albity 
s kremeňom . Nie sú zriedkavé ani mi
nerály epidotovo-zoisitovej skupiny. 
Z rudných minerálov je najčastejšie 

prítomný magnetit, pyrit a chalkopyrit. 
Graná t tvorí viac-menej samostatné, 

takmer výlučne monominerálne polohy. 
V ojedinel_ých prípadoch tieto polohy 
granátovcov obsahujú vacs1e alebo 
menšie množstv,o uhličitanových mine
rálov, najčastejšie dolomí tu. V dolomi
tovej hmote možno pozorovať indivi
duálne idiomorfne obmedzené kryštály 
granátu (obr. 2). 

V niektorých prípadoch sú granátové 
kryštály iba mikrónové, v iných strá
cajú individuálnu formu a zhlukujú sa 
do väčších aglomerátov. Mikroskopicky 
je granát červenkastý a izotropný. 
Indexy lomu merané imerznou metó
dou sa p ohybujú okol,o hodnoty 1,800. 
Podobné hodnoty indexov lomu graná
tov z hornín neskarnovej mineralizácie 
v ložisku Samo namerala aj S . Ondru
šová (1968). 

Spektrochemická analýza separovaných 
granátov ukázala, že hlavnými komponentmi 
sú okrem Si a Al Fe, Ca, Mg a M n . Väčšina 
zistených vedľajších a stopových prvkov môže 
vstupovať do granátov ako izomorfná prímes 
(Cr, Zn, Ni, Co, V, Ti , Na). Malé množstvá Cu, 
Ag, Pb, Sn, Mo, Ge sa asi viažu na hetero
génne submikroskopické prímesi m iner álov 
týchto prvkov, pretože izomorfia so základ
nými prvkami granátov je nepravdepodobná. 
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Obr. 2. Jemnozrnné idiomorfne obmedzené 
a!mandíny v skarnoidnej hornine 
Lokalita: Mútnik - Nižná štôlňa. Vzorka 
Mú-80/77. Zväčšenie 28 X , nikoly // 
Fig. 2. Finegrained automorphous almandine 
in the "skarn-like" rock 
Mútnik deposit, Nižná adit, sample Mú-80/77, 
magn. 28 X, parallel nicols 

Pri termickom rozbore sa na DTA krivke 
pri teplote nad 950 °C prejavil začiatok exo
termickej reakcie, ktorá by mohla zodpo
vedať oxidácii Fe z granátu (almandínu) za 
vzniku hematitu, magnetitu. Ďalší rozpad a 
tvorba spinelu, hematitu, anortitu a cristo
balitu a ich kryštalizácia prebiehali pri tep
lote vyššej ako 1000 °C (V. P. Ivanová et al. 
1974). 

Rontgenografický rozbor s použitím vnú
torného štandardu (NaClJ ukázal tieto refle
xy: 3,329; 2,597; 2,468; 2,363; 2,272 ; 2,118 ; 
1,880; 1,612; 1,552. 

Na stanovenie presnej identity sme vypo
čítali mriežkovú konštantu, ktorej hodnota 
pri granáte zo skarnoidu bola 11,6025 ± 0,006. 
Túto vzorku granátu sme porovnávali s gra
nátom z amfibolitu, ktorého hodnoty d boli 
2,889; 2,586; 2,459; 2,359; 2,264; 2,111; 1,874: 
1,546 a mriežková konštanta 11,5605 ± 0,004. 

Na základe stanovených indexov lomu 
a mriežkových konštánt sme z grafu 
A. Sriramadasa (1957) stanovili zloženie 
bádaných granátov takto: granát zo 
skarnoidu obsahoval 70 % almandínu, 
25 % grossuláru a 5 % pyropu, granát 
z amfibolitu 71,5 % almandínu, 15 % 
pyropu a 13,5 % grossuláru. 

Veľkosť fyzikálnych konštánt je 
,ovplyvňovaná okrem hlavnej zložky 
almandínu najviac prítomnosťou grossu
láru. Grossulárová zložka natoľko mení 

fyzikálne konštanty, že by sa analyzo
vané granáty mohli označiť ako spessar
tíny, aj keď podľa analýzy nie je obsah 
Mn taký vysoký. Rovnaký fakt zistili 
M. Kodera - E. Krist - M. Matherny 
(1957) pri almandínoch z Burzova 
a Pomjasla. 

Fémické kremičitanové minerály sa 
diferencovali a vytvorili viac-menej sa
mostatné a r:iekoľko cm mocné polohy 
biotitovca a amfibolovca (obr. 1). 

V amfibolovcoch je hlavným minerálom 
amfibol, ktorý tvorí 70-80 % horniny. Optic
ké konštanty merané na stolíku Fjodorova 
sú nasleduJúce: hodnota 2 V - 60°, charak
ter minerálu negatívny, hodnota uhla C : r sa 
pohybuje medzi 11-26°, hodnoty hlavných 
optických smerov merané pomocou imerzných 
olejov Nr - 1,665, Na - 1,650 a dvojlom 
0,015. 

Z charakteri stiky vyplýva, že ide o typický 
obyčajný amfibol. Napokon to dokazuje aj 
chemické zloženie a hodnoty reflexov na rtg 
záznamoch (8,42(8); 3,36(2); 3,13(10); 2,94 (1); 
2,79(1); 2,71(2); 2,59(1); 2,53(1); 2,33(2); 2,27(1); 
2,16(4) ; 2,01(4); 1,65(3); 1,61(2); 1,58(2); 1,50(2); 
1,43(6). Amfibol v okolitých amfibolitoch sú
časne tvorí hlavnú horninotvornú zložku 
(obr. 3). 

Obsah biotitu v biotitovci dosahuje 70-80 ° 0. 

Biotit sa vo veľkej miere zmenil na chlorit. 
Indexy lomu šupiniek biotitu sa pohybujú 
okolo hodnoty 1,630. Na derivatograme sa 

Obr. 3. Amfibolit s paralelnou textúrou 
Lokalita: Mútnik - Nižná štôlňa. Vzor ka: 
Mú-39/76. Zväčšenie 1,3 X 
Fig. 3. Amphibolite with parallel structure 
Mútnik deposit, Nižn á adit, sample Mú-39/76, 
magn. 1.3 X 
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biotit neprejavuje, lebo dehydratácia prebieha 
až pri teplote nad 1000 °C a efekt exotermy, 
uplatňujúci sa medzi 600-900 °C (V. P. Iva
nova et al. 1974), sa integruje s intenzívnym 
endotermickým efektom vyjadrujúcim dehy
dratáciu chloritu. 

Z chloritov sú najbežnejšie zastúpené Mg 
chlority klinochlór a leuchtenbergit. Makro
skopicky sú špinavozelené, mikroskopicky 
zvycaJne bezfarebné alebo slabozelenkavé. 
Pleochroizmus prakticky chýba. Majú nízky 
index lomu, Ny= 1,586, Na= 1,582, a veľmi 
malý dvojlom 0,006. často sa vyskytujú 
v asociácii s indigovomodrým pennínom, kto
rý má ešte nižší index lomu, Nr = 1,570, 
Na= 1,567, a dvojlom 0,003. 

Ďalším typom chloritov sú ripidolit a ko
rundofilit, ktoré patria do skupiny Mg-Fe 
chloritov. Ich priestorové rozšírenie je v po
rovnaní s predchádzajúcimi typmi nepatrné. 
Najčastejšie sa vyskytujú ako výplň drobných 
puklín spolu s kremeňom, najmä v amfiboli
toch. 

Tvoria jemnozrnné agregáty tmavozelenej 
farby. Šupinky sú malé (najčastejšie iba nie
koľko mm), idiomorfne vyvinuté a s typic
kým pseudohexagonálnym habitom. V rezoch 
kolmých na plochu (001) sú pleochroické. 
Dvojlom meraný na prizmatických plochách 
sa pohybuje okolo hodnoty 0,010. Podľa inde
xov lomu rozdeľujeme tento typ chloritov na 
chlority s vyšším lomom - ripidolit, s index
mi lomu Ny= 1,626 a Na= 1,620, a nižšie 
lomné chlority - korundofilit, ktorého inde
xy boli Ny= 1,618 a Na= 1,610. 

V chlorite, ktorý vzniká premenou biotitu, 
sme na viacerých miestach zistili hniezda 
s trsami tyčinkovitých až ihličkovitých mine
rálov trávovozelenej farby. Optickým štúdiom 
sme zistili, že sú to aktinolity. Svedčia o tom 
namerané indexy lomu Ny= 1,645, Na = 1,635. 
Na derivatograme sa pri 950 °C prejavila ne
patrná endoterma, ktorá by podľa V. P. Iva
novej et al. (1974) mala zodpovedať poruše
niu kryštálovej štruktúry so súčasným odde
lením skupiny OH- a tvorbe iných mine
rálnych fáz. 

Okrem toho sa v opisovanej hornine vy
skytujú tenké kremeňovo-uhličitanové žilky, 
ktoré majú na obvode hojne vyvinutý maste
nec. Znečistenie kremeňa týmito minerálmi 
sa prejavilo v spektrálnej analýze aj na deri
vatograme. 

Spolu s kremeňom často vystupuje aj 
albit, ktorý v amfibolitoch niekedy tvorí až 
samostatné polohy. Identifikovali sme ho 
opticky a termicky. Albit tvorí idiomorfné 
zrná rozličnej veľkosti. Maximálny index lomu 
sa vždy pohybuje pod hodnotou 1,540. Naj
častejšie namerané hodnoty boli Nr = 1,536, 
Na= 1,528 a dvojlom 0,008. Na derivatograme 
sa pri 810 °C prejavila endoterma zodpove
dajúca prechodu nízkotemperatúrnej modi
fikácie albi tu na vysokotemperatúrnu. 

Bežnou akcesóriou v skarnoch a amfibo
litoch je chalkopyrit a pyrit. Pyrit väčšinou 

tvorí dokonalé kryštály tvaru 100, chalko
pyrit nepravidelné zrná. Obidva minerály sú 
veľmi jemne poprerastané chloritom, čo sa 
prejavilo na rtg zázname. Chalkopyrit má 
zvýšený obsah Co. 

V skarnoidnej mineralizácii ložiska Mút
nik je pomerne zriedkavý magnetit. Pokiaľ 

sa vyskytuje, tvorí v granátovci pekne idio
morfne vyvinuté kryštály (obr. 4). Veľmi vý-

0hr. 4. Skarnoidná hornina z jemnozrnného 
g-ranátu s tmavými vtrúseninami idiomorf
ných zŕn magnetitu 
Lokalita: Mútnik - Nižná štôlňa. Vzorka 
Mú-45/ 76. Pôvodná veľkosť. 
Fíg. 4. "Skarn-like" rock composed by fine
grained garnet and black disseminated mag
netite 
Mútnik deposit, Nižná adit, sample Mú-45/ 76, 
original size 

razne pôsobí na magnetickú strelku. Na de
rivatograme sa prejavuje výrazným prírast
kom na váhe, zodpovedajúcim oxidácii mag
netitu za vzniku r - Fe20 3• Väčšina v.edľaj
ších a stopových prvkov v magnetite sa via
že na heterogénne submikroskopické prímesi 
iných minerálov (hlavne granátov). Magnetit 
zvyčajne sprevádzajú iné tmavé kremičita
nové minerály, napr. biotit, obyčajný amfibol 
alebo epidot. 

Z akcesorických minerálov treba v obi
dvoch typoch hornín ešte upozorniť na hojnú 
prítomnosť titánových minerálov a zirkónu. 

Genéza 

Pri hodnotení skarnoidnej m ineralizá
cie v ložisku Mútnik treba vychádzať 
predovšetkým z celkovej geologicko-tek
tonickej pozície k okolitým horninám, 
ako aj zo zastúpenia minerálnych aso
ciácií. 
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Ako sme už uviedli, skarnoidy vystu
jú v ložisku Mútnik ako malé š,ošovko
vité telesá konkordantne uložené v am
fibolitoch. Z hľadiska minerálnych aso
ciacn nepredstavujú typický skarn. 
Chýbajú niektoré charakteristické mi
nerály skarnovej mineralizácie, ako py
rnxény, vezuvián, príp. wollastonit atď. 

V chemickom zložení minerálov tzv. 
skarnoidnej mineralizácie a amfibo
litov sa podľa kvalitatívnej spektrálnej 
analýzy uplatňujú rovnaké hlavné, 
vedľajšie a stopové prvky zhruba v rov
nakom zastúpení. 

Ukazuje sa, že pri vzniku tejto mi
neralizácie v skúmanom území rozhodu
júcu úlohu zohrali metamorfné účinky. 
Na základe predbežných výskumov ťaž
ko jednoznačne rozhodnúť, či to boli 
účinky kontaktnej alebo regionálnej 
metamorfózy, pretože opísané minerál
ne asociácie môžu vzniknúť v obidvoch 
prípadoch. Niektoré znaky skôr zodpo
vedajú kontaktnej metamorfóze, najmä 
to, že sa v skarnoidoch uplatnili dolo
mity, iné viac poukazujú na účinky re
gionálnej metamorfózy, predovšetkým 
celková stavba skarnoidných telies a ich 
vzťah k okoliu, a najmä netypická 
a neúplná asociácia minerálov. 

V podstate možno povedať, že ide 
o mineralizáciu, ktorou sa vyznačujú 

amfibolity ložiska Mútnik. Markantnej
ší rozdiel je iba v tom, že sa minerálne 
zložky v amfibolitoch výrazne nedife
rencovali. Na obr. 1 možno vidieť, ako 
sa minerálne zl,ožky v skarnoidoch sú
stredili do niekoľkých3iac-menej para
lelných polôh. Ale pri optickom štúdiu 
je zrejmé, že vôbec nejde o monomine
rálne polohy, ale iba o zmes minerálov 
s výrazneJsou prevahou niektorého 
z nich (granát, amfibol, biotit). 

Všetky tzv. skarnoidné minerály sú 
aj v okolitých amfibolitoch, a to do
konca aj vo viac-menej rovnakom kvan
titatívnom zastúpení. V niektorých 
miestach ložiska Mútnik majú amfibo-

li ty páskované textúry, čiastočne ešte 
zvýraznené druhotnou bridličnatosťou. 

P áskovaná textúra amfibolitov je pod
mienená striedaním svetlejších a tm~v
ších minerálov sústredených do para
lelných vrstvičiek (obr. 3). Svetlé 
prúžky zvyčajne tvorí zmes albitu 
a kremeňa, tmavé amfibol, biotit alebo 
minerály skupiny epidot - zoisit. 
Škoricovohnedé prúžky často tvoria aj 
granáty, kt,oré sú kvalitatívne takmer 
t otožné s granátmi vystupujúcimi 
v skarnoide. Podrobný opis amfibolitov 
ložiska Mútnik uvádza A. Varčeková 

(1973). 
Náhľad na genézu kokavských skar

nov nie je jednotný ani v literatúre. 
J. Gubač (1957) napríklad kokavské 
skarny zaraďuje medzi kontaktno-meta
somatické. Celý mineralizačný prnces 
ložiska zaradil do štyroch mineralizač

ných štádií. Ide o štádium 1. regionál
neho metamorfizmu, 2. kontaktného 
metamorfizmu, 3. pegmatitovej m ine
ralizácie, 4. kryštalizácie z postmagma
tických roztokov. 

A. Nemčok - V. Zoubek (1951) ko
kavské skarny skôr pokladajú za prejav 
regionálnej m etamorfózy. Východisko
vým materiálom pri vzniku skar nov 
podľa nich boli polohy sedimentárnych 
rúd. 

Záver 

Z uvedeného vychodí, že medzi skar
noidnou mineralizáciou a mineralizá
ciou amfibolitov ani v zastúpení stopo
vých a vedľajších prvkov prakticky nie 
sú rozdiely. Mútnické skarnoidy, k toré 
sú pravdepodobne obdobou kokavských 
skarnov, sú na magnetit veľmi chudob
né. Z toho usudzujeme, že ani výcho
diskový materiál netvorili sedimentárne 
F e rudy, ako predpokladá A. N emčok. -
V. Zoubek (1951) pri kokavských skar
noch. Pokladáme ich najskôr za m eta-
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morfity syngenetické s bridličnatou sé
riou granatických amfibolitov a svorov. 

Recenzoval F. Zábranský 
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Indications of „skarn-like" mineral assemblages on the Mútnik deposit 
(Middle Slovakia) 
LíDIA V ANČOV Á, JÁN TURAN 

Indications of "skarn-like" mínera! assem
blages within amphibolite country rock do 
occur at several places of the Mútnik deposit 
of talc. These assemblages compose small, 
20-25 cm thick, lenticular concordant bodies 
in the amphibolite. The bodies attain 10 to 
12 m strike length. Amphibolite bodies strike 
roughly E-W and they dip by 40° to the N. 

In the mínera! composition of these 
"skarn-like" assemb1ages garnet (composition: 
almandine 70 %, grossularite 25 %, pyrope 5 %), 
hornb1ende and biotite are the most common, 
the last at places with chlorite, actinolite 
and occassional sericite. Moreover, in garnet
rich rock or near to it, an albite-quartz 
assemb1age occurs frequently where albite 
composes even monominera1 portions. Mine
rals of th,e epidote-zoisite group are common, 
too. From accessories, titaniferous minerals 
and zircon are the most w idespreaded and 
deserve mention. Most common ore is magne
tite, further pyrite and chalcopyrite are 
present. 

Samples were taken from occurences 
within amphibolite at the Nižná adit or 

from the surface. After the separation, single 
minerals were identifie:::i using optical met
ho:::is, X-ray derivatographical <lata and 
spectrochemical tests. Obtained results were 
compared mutually. 

For the explanation of this mineral 
assemblage, the geological and tectonic 
framework of their occurence and also the 
share of "skarn-like" assemblages represen
ted have been assumed. It is obvious that, 
for the generation of this "skarn-lik~" assem
blage, metamorphic processes played the 
decisive role. 

Due to the small to any differences between 
the composition of the "skarn-like" assembla
ges and that the enclosing amphibolite, 
a pattern proved also by similar distribu
tion of trace and minor elements in both 
varieties, the syngenetic nature of these 
"skarn-like" assemblages seems to be evident. 
Jts origin may be therefor explained by con 
temporaneous metamorphism of the enclosing 
garnetiferous amphibolite and mica-schist. 

Preložil I. Varga 
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Zvýšené koncentrácie apatitu v horninách permu pri 
Novoveskej Hute 

Geologický ústav SA V, Dúbravská cesta 9, 836 25 Bratislava 

(11 obr. a 1 tab. v texte) 

Dcručené 10. 4. 1980 

IlOBblllieHHblC KOHI.\CHTpal.\HH anaTHTa B nepMCKHX nopo,n;ax npH HOBOllCCKOH 

ryTe 

B Cl1JlhHO 113MeHeHHhIX Tycpax 11 TY(pHT ax Hl1)1(Hel1 ypaHOBOl1 TOJlllIM 

rrpH HOBOBeCKOl1 íyTe ÔhIJia OÔHapy)l(eHa IIOBhillleHH35! KOHI.\eHTP31.\H5! arra

n'íTa. Anann BCTpe<JaeTC5! B TeCHO11 rrapareHe311J1 C HaCTypaHOM 11 ypaHOTl1-

TaHaTalVíM. B cpe,n;He11 11 BOCTO<JHOH 'l3CTJ,f MeCTOp0)1(J-1eHl15! co,n;ep)KaHHe P205 
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IIl1'leCK11, peHrreH-J-IM(pp3Kl.\HOHHhlM aHaJIH3OM M Ml1KpopeHTreHOBhlM 3H3-· 

J:"113OM. 

Increased concentrations of apatite in the Permian rocks near Novo
veská Huta (Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia) 

Increased concentrations of apatite were found to occur in strongly 
altered tuff and tuffaceous rock of the lower uranium-bearing horizon 
near Novoveská Huta. Apatite occurs in close association with pitch
blende and uranium-titanates. Contents of P 20ó reach to 5-7 weight 
per cent in the centra! and eastern part of th'" deposit. The presence 
of apa ti te has been confirmed by optical microscopy, X-ray diffraction 
and an X-ray microanalysis. 

Najvýznamnejšiu uránovú minerali
záciu v severogemerickom perme v oko
lí Novoveskej Huty zistili pracovníci 
Uránového prieskumu vo forme strati
formného zrudnenia. V súčasnosti zná
ma hlavná rudná mineralizácia je 
v dvoch horizontoch, pričom význam
neJsia a priestorovo rozsiahlejšia je 
v spodnej druhej polohe, 200 m v pod-

loží prvej (J. Badár 1977). Súvrstvie 
druhej rudnej polohy dlhé 2 km a ši
roké niekoľko stoviek metrov je v hlbke 
350-450 m a na východnom krídle lo-
2.iska aj hlbšie (L. Novotný - I. Roj
kovič, v tlači ). Rudonosné súvrstvie sa 
nachádza v hutianskom štruktúrno
tektonickom bloku smeru V - Z a má 
významné zlomové a 2.ilné štruktúry 
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smeru V-Z až VSV. Súvrstvie má naj
väčšiu mocnosť vo vrcholovej časti anti
klinály, kde prevažne vystupujú aj 
rudné telesá. Dôkazom tektonického 
charakteru javu v tejto časti antikli
nály je aj extrémna detailná dislokačná 
a plikatívna porušenosť sedimentov 
{L. Novotný - I. Ro.ikovič, v tlači). 

Pôvodné horniny druhej rudnej polo
hy tvoria tufy a tufity kyslého vulka
nizmu, ktoré bolo možno lepšie pozo
rovať v západnej časti ložiska (vo 
vrtoch 759 a 848). Ich podstatnou sú
časťou je kremeň a v menšej miere sú 
zastúpené z1vce. Horniny pomerne 
slabo postihla sericitizácia a chloritizá
cia. Výraznejšia je iba karbonitizácia. 
Apatit je v horninách veľmi zriedkavý 
a rozptýlený. 

V strednej a východnej časti ložiska 
sú horniny v dôsledku sericitizácie, 
ch lori tizácie, pyritizácie, karbonatizácie 
a prekremenenia silne premenené a 
väčšinou majú charakter kremeňovo

sericitických bridlíc a metakvarcitov, 
karbonatizovaných v nerovnakom stup
ni (obr. 1). Nadložná hranica minerali
zovaných hornín je ostrá a totožná s li-

Obr. 1. Silne premenená hornina druhej 
polohy. Vzorka UH 839/ 386, mierka v cm 
F'ig. 1. Strong'ly altered rock of the second 
m:e-bearing horizon. Sarnple UH 839/ 386, scale 
bar in cm 

tologickým rozhraním nadložného sú
vrstvia, zatiaľ čo do podložia vyznieva 
postupne a do veľkej hlbky (L. Novot
ný - I. Rojkovič, v tlači). 

M. Tréger (1973) pri opise uránonos
ných fosfátov v Spišsko-gemerskom ru
dohorí konštatoval zvýšenú koncentrá
ciu fosforu nejasnej genézy s obsahom 
P 20 5 1-3,5, a to bez určenia minerál
nych foriem v rudách bohatých na 
U-Mo, v širšom okolí Novoveskej 
Huty. 

Štúdium rudnej mineralizácie druhej 
rudnej polohy je iba v počiatočnom 

štádiu. Podľa doterajších výsledkov sú 
okrem sulfidov (najmä pyritu a molyb
denitu) hojnými a typickými minerálmi 
smolinec, urantitanáty a apatit. Hlav
nými rudnými minerálmi prvej rudnej 
polohy sú smolinec, molybdenit a chal
kopyrit (I. Rojkovič 1968). 

Apatit je v horninách druhej rudnej 
polohy veľmi hojným minerálom a do
sahuje koncentráciu 10-15 %. V slabo 
premenených tufoch a tufitických hor
ninách vystupuje viac-menej akcesoric
ky. V silne premenených karbonatizo
vaných kremeňových a kremeňovo-se

ricitických horninách dosahuje vysokú 
koncentráciu. Mikroskopicky bol po
tvrdený vysoký obsah vo všetkých šies
tich skúmaných vrtoch Uránového 
prieskumu z východnej a strednej časti 
ložiska (vrt HP-27a, HP-36, 198, 706, 
707 a 839). Veľká vzájomná vzdialenosť 
vrtov potvrdzuje priestorovú rozšírenosť 
apatitových koncentrácií. Vcelku možno 
povedať, že zvýšené koncentrácie apa
titu vystupujú v druhej polohe v stred
nej a východnej časti ložiska, pre ktorú 
je typická silná premena hornín. Podľa 
dostupného materiálu sú hojnejšie vo 
vrchnej časti druhej polohy spolu so 
smolincom a uranotitanátmi. Zvýšenú 
koncentráciu rádioaktívnych mip.erálov 
vo vzorkách s vysokým obsahom apati
tu potvrdila aj rádiografia nábrusov 
a výbrusov hornín. 
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Makroskopicky možno apatit pozoro
vať len v prípade jemnozrnných agre
gátov hnedastosivej farby, ktoré dosa
hujú niekoľkocentimetrové rozmery. 
V mikroskope je bezfarebný alebo ze
lenkavožltý a má charakteristický vy
soký reliéf a nízke interferenčné farby. 
Apatit býva v jemnozrnných agregá
toch (do 0,005 mm veľkých zŕn) hypi
diomorfný obr . 2, 3), avšak na okraji 
agregátov možno pozorovať už pekne 
vykryštalizované jedince. Drobné, pre
važne krátkostlpček,ovité kryštály sú 
veľké 0,005 - 0,05 (najmä od 0,01 do 
0,02 mm) , hojne rozptýlené a akumu
lované do nepravidelných zhlukov (obr. 
4, 5, 6, 7). 

Pôvodné tufy a tufitické horniny ob
sahujú hlavne veľmi jemnozrnný kre
meň (približne 0,005 mm zrná), zatiaľ 

Obr. 2. Agregát jemnozrnného apatitu lemuje 
rekryštalizovaný kremenný tuf (biely). Vzor
ka UH 706 1355,8, zväčšenie 28 X . l nikol 
Fig. 2. Finegrained aggregate of an apatite 
rim around recrystallized quartzy tuff 
(white). Sample UH 706/ 355.8, magn. 28 X, 
parallel nicols 

čo v premenených horninách sú alo
triomorfné zrná veľké až 0,5-1 mm. 
Niekedy aj v rámci tej istej vzorky vi
dieť prednostnú akumuláciu apatitu 
s hrubozrnnejším kremeňom. Premene
né prekremenené horniny teda obsahu
jú zvýšenú koncentráciu apatitu. V dô
sledku drvenia sú zbrekciovatené a tme
lia ich karbonáty (bez apatitu) a lebo 
zmes kremeňa, karbonátov a apatitu. To 
ukazuje, že vystupovanie apatitu je 
sekundárne, súvisí s procesmi metaso
matózy a hydrotermálnej premeny hor
nín počas alpínských orngenetických 
p rocesov a ·že predchádzalo karbonati
zácii, sericitizácii, chloritizácii a turma
Jinizácii. V kremeňovo-sericitických 

b ridliciach vystupuj e apatit v oveľa 

h ojnejšej miere v partiách bohatých na 
kremeň . V hornine nemožno pozorovať 

Obr. 3. Ako obr. 2, skrížené nikoly. Agregát 
jemnozrnného apatitu je v dôsledku veľmi 
nízkych interferenčných fari eb temer čierny 
Fig. 3. Sample as Fig. 2, crossed nicols. Apa
tite aggregate a ppears, due to very low inter
ferention, almost black 
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Obr 4. Opakové minerály v premenenej hor
nine (čierne) predstavujú jednak uránové 
minerály (nepravidelné zhluky) a pyrit (koc
ky). Vzorka UH 27/ 135, zväčšenie 28 X , 1 ni
kol 
Fig. 4. Opaque minerals (black) in altered 
rock represented by uranium minerals (irre
gular cluster) and pyrite (squares). Sample 
UH 27 /135, magn. 28 X, parallel nicols 

Obr. 5. a-rádiografia obr. 4 je odrazom distri
búcie uránových minerálov. Zväčšenie 28 X 
Fig. 5. Sample as in Fig. 4, a-radiography 
demonstrates the distribution of uranium mi
nerals. Magn. 28 X 

jeho usmernenie a vzhľadom na usmer
nenie sericitu je orientovaný rozlične. 

Vrstvičky sericitu sú chudobné na 
apatit a sericitové žilky pretínajú pre-

Obr. 6. Stípčeky a šesťuholníkové prierezy 
apatitu. Detail z dolnej časti obr. 4 (pozri 
čiernu kocku pyritu). Vzorka U H 27/ 135, 
zväčšenie 400 X, 1 nikol 
Fig. 6. Collumnar and hexagonal cross-sec
tions of apatite. Detailized upper left part of 
the Fig. 4 (compare the black square of pyri
te). Sample UH 27/135, magn. 400 X , parallel 
nicols 

Obr. 7. Krátkostípčekové kryštály a šesťuhol
níkove prierezy apatitu. Vzorka UH 706/356, 
8, zväčšenie 400 X, 1 nikol 
Fig. 7. Short collumnar and hexagonal apatite 
cross-sections. Sample UH 706/356.8, magn. 
400 X, parallel nicols 

kremenené horniny s apatitom. Turma
lín sa veľmi často akumuluje v. horni
nách bohatých na apatit (až do 1-2 %). 
Tvorí žilky a zhluky späté s procesmi 
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mladšej karbonatizácie a sericitizácie 
hornín. 

V silne premenených horninách so 
zvýšeným obsahom apatitu sú hlav
nými minerálmi kremeň, karbonáty 
(Fe-dolomit a siderit) a sericit. Rtg ana
lýza v dôsledku rozdielnych hodnôt 
hlavných línií minerálov umoznuJe 
identifikovať hlavné línie fluorapatitu 
vo vzorkách s jeho najvyššou koncen
tráciou (obr. 8, 9). Identifikáciu apatitu 
potvrdzuje aj rtg mikrnanalýza (obr. 10, 
11). Vyšší obsah uránu v apatite nepo
tvrdila ani a-rádiografia, ani rontgeno
vá mikroanalýza (obr. 5, 11). Z kvalita-
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Obr. 8. Rtg difrakčný záznam premenenej 
horniny potvrdzuje kremeň (K), sericit 
(M-muskovit) a apatit (A). Vzorka UH 706/356, 
8 
Fig. 8. X-ray diffractography of the altered 
rock proves the presence of quartz (K), seri
cite (M-muscovite) and apatite (A). Sample 
706/356.8 

tívne analyzovaných prvkov Sr, Y, Ce 
a La sa zistil len veľmi nízky obsah Sr. 

Geochémia hornín druhej rudnej po
lohy bude predmetom osobitnej práce. 
Z analýz, ktoré sú k dispozícii, vychodí 
nasledujúci obsah základných zložiek 
(v hmotnostných percentách): SiO2 

70-75, AhO3 12-15, CaO stúpa v silne 
karbonatizovaných horninách z 1,5 na 
6,5 a CO2 z 1,5 na 10. Zo stopových 
prvkov vykazuje výrazné zvýšenie U, 
Zr (Zr a-ž 1000 g/ t), menej výrazné Mo 
a Y a v karbonatizovanejších častiach 
Sr (až na 600 g/t). Obsah TiO2 0,6 -
0, 7 O/o vykazuje Jen mierne zvýšenie 
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Obr. 9. Ri.intgenovo-difrakčný záznam preme
nenej horniny potvrdzuje kremeň (K), sericit 
(M-muskovit), siderit (S) a apatit (A). Vzorka 
839/ 391,1 
Fig. 9. X-ray diffractography of the altered 
rock proves the presence of quartz (K) , seri
cite (M-muscovite), siderite (S) and apatite (A). 
Sample> 839/391.l 



Mineralia slov., 13, 1981 

O1:lr. IO. Kompozícia (Komp.) a distribú1.::a P, Ca a Si v rtg m\kroanalyzátore. V zobrazení 
kompozície je apatit biely a kremeň čierny. Zväčšenie 300 X 
Fig. IO. Composilion (komp.) and distribution of P, Ca and Si in lhe X-ra:v microanalyzer 
,can. ln the composit1onal picture apatite appears as white portion wht'reas quart7 as 
a black one. Magn. 300 x 

oproti kremenným porfýrom a ich tu
fom (0,2-0,5 %. ktoré nie sú silne pre
menené (I. Rojkovič 1969). Zvýšenú 
koncentráciu apatitu dobre poukázala 
aj chemická analýza obsahu P 2O3. Obsah 
v druhej rudnej polohe kolíše od 1,28 
do 7,40 % P 2Os, zatiaľ čo v prvej rud
nej polohe je podstatne nižší (tab. 1). 

1\/Ietamorfované apatitové horniny, 
ktoré sú produktom premeny sedimen
tárnych fosforitov, sú známe z Kara-Tau 
v ZSSR, z pohoria Sangilen v ZSSR 
a z okolia Lao-Cai vo Vietname (A. P. 
Gapajev et al. , I. S. Bornvskaja a A. F. 
Kalmykov; všetci in V. I. Smirnov et al. 
1968). Možno v nich pozorovať pôvodné 
štruktúry fosforitov (ako oolity a pod.). 
Apatitonosné kryštalické bridlice a ruly 
v archaiku južného Jakutska v ZSSR 
zasa vznikli metamorfózou karbonáto
vo-kremeňovo-hlinitých pôvodných se-

dimenlárnych hornín (D. D. Serdjučen
ko in V. I. Smtrnov el al. 1968). 
U-Ti-P-mineralizáciu, ktorú predsta
vuje smolinec, urantitanát a urano
nosný apatit, vy&v<?tľuje V . M. Rechar
skaja (1979), V. V. Belov a V. I. Velič
kin (in F. I. Voľfson 1968) ako produkt 
hydrotermálnej metasomatózy sedi
mentov. 

Závery 

1. V druhej rudonosnej polohe pri 
Novoveskej Hute je okrem smolinca a 
urantitanátov typický apatit. 

2. Zvýšené koncentrácie P2O5 (5-
7,5 %) majú v rámci uránovej minera
lizácie veľký priestorový rozsah, čo si 
zasluhuje pozornosť z hľadiska možnosti 
ekonomického využitia. 
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Obr. 11. Kompozícia (Komp.) a distribúcia P, U a Ca v rtg mikroanalyzátore. V zobrazení 
kompozície je žilka smolinca biela, apatit sivý a kremeň čierny. Zväčšenie 300 X 
Fig. 11. Composition (komp.) and distribution of P, U and Ca in X-ray microanalyzer scan. 
In the compositional picture, a pitchblende veinlet appears as white portion, apatite is grey 
and quartz is black. Magn. 300 X 

Obsah P20 5 v horninách 
P20 5 content in rocks 

Číslo vzorky 
1 

P20j % 

UH 36/206,8 7,40 
UH 706/ 355,3 4,77 
UH 706/356 ,8 4,93 
UH 706/391,1 2,01 
UH 707/378 3,13 
UH 839/ 391,1 5,00 
UH 839/405 1,28 
UH 706A/129,6 0,16 
UH 839/127,6 0,15 
UH 209 0,07 

Analyzoval Ing . E. Walzel 

Tab. 1 

1 

Polo-
ha 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

3. Koncentrácie apatitu pri Novoves
kej Hute majú stratiformný charakter, 
a le neprítomnosť amorfných a kolo
morfných fosfátov, ako aj štruktúrna 

kontrola mineralizácie svedčí o spätosti 
s hydrotermálnymi procesmi počas 

alpínskych orogenetických procesov. 

Recenzoval M. Tréger 
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Increased concentrations of apatite in the Permian rocks near Novoveská 
Huta (Spišsko-gemerské rudohorie Mts. , Eastern Slovakia) 

IGOR ROJKOVIČ 

An important uranium mineralization 
occurs in the area of Novoveská Huta village 
at the northern slope of the Spišsko-gemer
ské rudohorie Mts. The mineralization is of 
strata-bound nature and, according to data 
supplied by the exploration, it occurs in two 
horizons the lower one being areally more 
extensive and the upper horizon is located 
some 200 m above the first (J. Badár 1977). 
The sequence containing the upper horizon 
attains 2 km length and some hundr2d metres 
breadth and it is located in depths between 
350-450 m from the recent surface or, at the 
eastern limb of the deposit, even deeper. 

Besides sulphides (mainly pyrite a nd 
molybdenite), common and wide-spreaded mi
nerals in the deposit are represented by pitch
blende, uranium titanates ,rnd apatite. Th e 
main ore minerals of the f i rst horizon are 
pitchblende, molybdenite and chalcopyrite 
(I. Roj kovič 1968). 

Apatite is wide-spreaded in the second 
ore-bearing horizon attaining here 10 to 
15 p. c. It occurs in mor e or less acc2ssory 
amounts in slightly altered tuff and tuffite. 
In strongly altered a nd carbonatized quart z
rich to quartz-sericite rock, the apatite con
centration strongly increases. Generally, ele 
vated concentrations of apatite are confirncd 
to the second ore horizon and mainly to the 
centra! and eastern parts of the deposi t 

where the strong alteration of rocks is very 
typical. 

Analytical data supplied the following 
data on main rock constituents. The silica 
content varies b etween 70-75 %, Al20,1 is 
ranging between 12-15 ° 0 whereas the CaO 
content increases in strongly carbonatized 
rocks from 1.5 to 6.5 o O and the carbon dio
xide content from 1.5 to 10 ° 0. 

A pronounced enrichment has been ascer
tained in the case of some trace elements. 
Th e highest increase characterizes the U and 
Zr content (even up to 1,000 gt- 1 for Zr) , 
less pronounced enrichments were found for 
Mo and Y or, in carbonatized portions, for Sr 
(up to 600 gt- 1). Contents of Ti increase only 
moderately (0.6-0.7 0/0) in relation to slightly 
altered rhyolite or rhyolite tuff (0.2-0.5 %; 
I. Rojkovič 1969). Increased concentrations 
of apatite are well detectable also by chemi
cal means by a higher P 20ó content. These 
values fluctuate between 1.28 and 7 .40 % in 
the second ore horizon whereas considerably 
lower values were found to occur within the 
first ore-bearing horizon (Tab. 1). 

Apa tite concentrations are of strata-bound 
nature but the absence of amorphous to collo
morphous phosphates together with some 
structural affinities of the mineralization 
point to relations with hydrother mal processes 
during the Alpine events, too. 

Preložil I. Varga 
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SPRÁVA 

Deformační kritéria pri otázkách bezpečnosti svahu 

LADISLAV MEJZLÍK*, VOJTECH MENCL** 

* Laborator počítacích strnju VUT, 600 00 Brno 
** Inžinierskogeologický a hydrngeologický prieskum, n. p., 01 0 51 Žilina 

(3 obr. v texte) 

Doručené 17. 1. 1980 

,l.l;ecpopMa~JilOHHblC KPJilTepHH rrpn Bonpocax 6e3onaCHOCTJil CKJIOHOB 

O6CY)K,[(eHJ,fe 6e3orraCH0CTH CKJIOH0B Ha OCH0BaHI11f CTaÔHJilf3al.jlfOHHO ľ0 

pell!eHlfll, HeycMaTpHBaeT yrpo3y K0HI.jeHTpal.jHH Harrpll)KeHHll B HerrpO'-!HbIX 

pattoHax H IIOCTerreHHOľ0 pa3pyweHlfll. IT03TOMY Bb!ÔOp cpaKTOpOB 6e3011ac

HOCTI1 Bcer,11a llBJJlleTCll crropHblM. ABTOpb! rrpe,11nara10T HC!l0Jlb30BaTb KaK 

KPJ1Tep1111 6e3orraCHOCTH CKJJOHOB HarrpaBJleHHe BeKTOpOB rrepeMel.l\eHHll 

rrp11 llJlaHVipOBaHHOJ/1 Harpy3Ke CKJIOHa. AHaJII13 pellleHHJ/1 !lOKa3hf8aeT llYTI1 

K !l03HaHI1IO pa3HI1l.jbl Me)K,[(Y cpaKTOpaMH 6e30llaCHOCT!1 B CTaÔI1JIH3al.jl10H· 

Hb!X peweHHl!X. 

Dcformation criteria in cases of slope security problems 

Rock slope security assessments based on stability solutions do rrot 
account for stress concentration hazards in brittle areas and that of 
gradual breakdown. Therefore the choice of a safety factor appears 
always as a discutable question. Authors propose for slope secur ity 
criteriorr the use of displacemerrt vecto r directions obtained during 
planned slope surcharge. The solution analysis allows nearer under
standing of differences between slope security coeficients used in the 
case of stability solutions and the proposed values. 

Rešitel zabývající se posuzovamm 
stability svahu se setkává s problémy, 
k nimž často obtížne hledá i'ešení. J sou 
to zejména prípady spojené s nebezpe
čím postupného rozrušení svahu nebo 
s úlohami zastavet svahy stavebními 
objekty. Krome toho se nekdy disku
tuje o tom, proč se prípustné součini
telé bezpečnosti liší podle toho, o ja
kou horninu jde. 

Určitou pomuckou k zodpovedení 
techto otázek je výpočet premístení 
bodu svahu v konečném stadiu zatížení. 
Výpočet vyžaduje použití metody ko
nečných prvku, a proto muže být po
kládán za zbytečne nákladný a zdlouha
vý. Avšak jaka i v jiných prípadech 
v geotechnice, je účelné vypočítat ne
kolik charakteristických príkladu a k nim 
navázat ostatní prípady podle prísluš-
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ných znaku, jimiž jsou geologické a hy
drogeologické podmínky v užším smys
lu, velikost prirozených vodorovných 
napetí a součinitelé bezpečnosti, zjište
né klasickými zpú.soby. Pisatelé se po
kusí nejprve osvetlit danou problema
t iku na nekolika prípadech. 

Nekteré resené problémy. Otázky 
bezpečnosti svahu, které jsme rešili, se 
vesmes týkaly prípadu, pri nichž sta
bilita svahu mohla být ohrožena pro
gresívním rozrušením. Patrí tedy do 
skupiny zde uvažovaných problému. 
Nejprve je treba seznámit se s nekte
r ými z nich. 

Profil 2/ I sídlište Dargovských hrdi
nu v Košicích (obr. 1). Svah na v. okra
ji kotliny Hornádu je tvoren sedimenty 
košické formace, kde se v podstate strí
dají vrstvy soudržných a nesoudržných 
zemin. Geologický nález, schematicky 
znázornený podle tri pruzkumných vrtu 
(6 dalších vrtu je mimo rozsah obrázku), 
byl pro potrebu statického posouzení 
zidealizován. Zejména se predpokládalo, 
že tam, kde se prú.beh šterkové polohy 
(horní poloha, označená 1) lomí po sva
hu, jde o šterky vyvlečené svahovým 
pohybem. Proto v rozsahu tohoto po
klesu šterkové polohy se predpokládalo, 
že zeminy jsou narušené (typ 2 a 3). 
Tomu také odpovídaly parametry me
chanických vlastností hornín, užité ve 
výpočtu. Tyto parametry byly - v záj
mu priléhavosti k skutečnosti - usta
veny jaka závislé na stavu napetí 
(zvetšující se s intenzitou tlakových na-

220 

Obr. I. Sídlisko Dargovských hrdinov v Ko
šiciach, profil 2/1. Vysvetlivky v texte 
Fig. I. "Dargov heroes" urban district in Ko
šice, profile 2íl. Explanations see in the 
paper 

máhání, zmenšující se s intenzitou smy
kového namáhání) . Zhruba lze ríci, že 
neporušené šterky (1) mají modul pre
tvorení (pri součiniteli bezpečnosti asi 2) 
asi 40 MPa a pevnost danou parametry 
0,01 MPa a 34°. Obdobne neporušené jíly 
(5) mají ve vetší hloubce modul asi 
8 MPa a pevnost 0,042 MPa a 20°. 

Naproti tomu narušené šterky (3) mají 
modul jen asi 23 MPa, soudržnost 
0,005 MPa a úhel pevnosti ve smyku 
26°. Obdobne narušený jemne písčitý 

jíl hodnoty 5 MPa, 0,01 MPa a 16° . Hla
dina podzemní vody byla z opatrnosti 
volena podle nejnepríznivej ších nále
zu ( 4). 

Uvedená čísla ukazují, že rešení bylo 
opatrné. V obrázku 1 jsou nakreslené 
smery a velikosti vypočtených vektoru 
premístení mnoha bodu svahu, a to pri 
pritížení objektem (tretina z pritížení 
0,2 MPa se prenáší na styku základu 
s podložím, dve tretiny pilotami). Za 
nepríznivý jev, svedčící o malé bezpeč
nosti svahu, lze pokládat skutečnost, že 
pri tomto pritížení se projevuje tenden
ce k pohybu po svahu nebo dokonce ze 
svahu ven. 

Pritom součinitelé bezpečnosti podél 
dvou nebezpečných kluzných p loch, vy
počítané metodou konečných prvku, 
jsou 1,23 (pred zatížením objektem 1,37) 
a 1,39. 

Svah v profilu 5/I stejného sídlište 
(obr. 2). Jsou zde obdobné pomery, 
symboly 3, 4 a 5 jsou označené písčité 
jíly, hlín y a šterky pokládané za naru
šené starými svahovými pohyby. No
vejší prúzkum v blízkém profilu ukázal, 
že šterky (5) jsou teras,ového puvodu, 
a prato na míste. Pak je možná kluzná 
plocha starého sesuvu nakreslena správ
ne a vykazuje součinitel bezpečnosti 

rovný 2,02 (pri pritížení objektem), tedy 
značne vetší než u profilu 2/ I. 

Pozoruhodný je rozdíl smeru vektoru 
posunutí oproti profilu 2/I. Je patrné, 
že je zde tendence k svislým premíste-
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Obr. 2. Sídlisko Dargovských hrdinov v Ko
šiciach, profil 5/1. Vysvetlivky v texte 
Fig·. 2. "Dargov heroes" urban distrlct, profile 
5/1. Explanations see in the paper 

n ím, neovlivnéným prítomností svahu 
vpravo. 

Tímto zpusobem byly srovnány vý
sledky pro 14 profilu a lze konstatovat, 
že m ez mezi prípady svislých posunutí 
a prípady s posunutími ze svahu byla 
pri součinitelích bezpečnosti rovných 2 
až 2,2. Jediný profil (12/IV), který se 
vymyká tomuto nálezu a má spíše svislá 
posunutí pri bezpečnosti podél kluzné 
plochy 1,45, se vyznačuje tím, že kluz
ná plocha zde z velké části probíhá 
štérkem a zejména v pate se svah opírá 
o štérkovou polohu. 

Prípad skalního svahu je ukázán 
v obr. 3. Jde o severní svah údolí Cer
ného Váhu v místé vodního díla (obr. 3). 
Svah je tvoren dolomitickým souvrstvím 

\ 

(2) s ménícími se vlastnostmi (pro vý
počet byly zavedeny tri typy dolomitu), 
a opírá se o mohutné poruchové pás
mo (1) vázané na tektonickou strukturu 
území. To obsahuje do značné míry 
starší triasové horniny. Mimoto je prí
tomná zona oslabení (3) dolomitového 
masívu, patrné daná již puvodní sedi
mentací a narušená pri tektonických 
deformacích území. Zony vyznačené 
jak,o (4) ve skutečnosti tak výrazné ne
existují. Na základe podrobného pruzku
mu ve vylámaných prostorách se uká
zalo, že pukliny v dolomitovém masívu 
nejsou pru.béžné, že jejich délka ve 
smeru možné plochy kluzu neprevyšuje 
30 m a pri využití vedlejší pukliny by 
kluzná plocha procházela 8 m souvislou 
horninou. Tento stav je prn výpočet 

predstavován dvéma pásmy (4) , umísté
nými tam, kde se dále ješté vyskytuje 
dolomit horších vlastností. U prvku, le
žících podél predpokládaných kluzných 
ploch (čárkované čáry) byly vždy 11 
p r vkum pridéleny vlastnosti, odpovída
jící puklinám, a dvanáctému prvku 
vlastnosti dolomitu horších vlastností. 
V okolí daných pásem se predpokládal 

__ _ íL-=-60.c.cO~---
1 2 

\ \ 

Obr. 3. Vodné dielo Cierny Váh severný svah údolia. Vysvetiivky v texte 
Fig. 3. ,,čierny Váh" river Dam and Power station - northern slopes of the valley. Expla
nations see in the paper 
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pomer hornín od horších k lepším 
48 : 4.5 : 47. 

U pásma 3 má výplň vlastnosti jílo
vi té zeminy s úlomky. 

V obr. 3 jsou vykreslena nekterá 
z vypočtených posunutí bodu masívu 
pfi myšleném zvýšení tíhy o 5 O/o. Uka
zuje sa, že opet jde o prípad, kdy p:fe
místení sme:fují strme do masívu a ne 
ze svahu ven. Pfi tom vypočtený souči
nitel bezpečnosti podél horní plochy 4 je 

RECENZIA 

N. L. D o b re c o v : Vvedenije v globaľnuju 
petrologiju 

Sibírska filiálka vydavateľstva Nauka v No
v osibirsku vydala v polovici roka 1980 knihu 
vedúceho predstaviteľa modernej sovietskej 
petrologickej školy. 

Nikolaj L. Dobrecov, nositeľ Leninovej ceny 
za vedu, autor, spoluautor a spolueditor mno
hých moderných monografií a syntetických 
prác (N. L. Dobrecov - V. V. Reverdatto -
V. S. Sobolev et al. : Faciji metamorfizma, 
1970 ; N. L. Dobrecov - V. S . Sobolev -
E. N. Ušakova: Teoretičeskije osnovy meta
morfizma, 1974; N. L. Dobrecov et al. : Prob
lemy petrologiji zemnoj kory i verchnej 
m antii, 1976; V. S . Sobolev - N. V. Dobre
cov - N. V. Sobolev: Glubinnyje ksenolity 
i verchnaja m an tija, 1975; A. F. Belousov -
N . L. Dobrecov - T. A. Dodonova et al.: 
Vulkaničeskije associjacii dokembrija Uralo
Mongoľskoj provincii, 1976 a mnoho ďalších 
prác základného významu), vo svojom naj
novšom diele rieši globálne problémy petro
logickými metódami či z aspektov petrológie. 
Petrológiu pritom definuje ako ,, ... teoretické 
zovšeobecnenie údajov o zložení, stavbe a vý
voji Zeme (na jmä jej tektonosféry) a planét 
zemskej skupiny." 

Recenzovaná publikácia má 5 základných 
kapitol. V prvej autor zhŕňa a zovšeobecňuje 
poznatky o zložení slnečného systému a ana
lyzuje rozličné modely agregácie zemskej 
hmoty. Dospel k záveru, že najpravdepo
dobnejšia je predstava o pôvodne žeravom 
charaktere Zeme a opodstatnenosti úvah 
o jej zložení blízkom uhlíkatým achondritom. 
V druhej kapitole preberá súčasné poznatky 
o „vrstvovej " stavbe Zeme, problémy gravi
tačnej diferenciácie a geochemickej evolúcie 
Zeme. z hľadiska riešenia konkrétnych úloh 
spätých s výskumom istého územia sú naj
dôležitejšie kapitoly 4 a 5. Obsahujú rozbor 
problematiky spätosti geodynamických a pe
trogenetických procesov, problémy formovania 

2.46, podél spodní plochy 4 je 2.92 
podél plochy 3 je 1.34. Sovetskými 
znalci požadovaný součinitel byl 1.3. 

Zdá se, že i tento nález vhodne do
plňuje výše uvedené meze: 2 pro jíly, 
1.5 pro svahy s jílem, ale prevážne 
s polohami šterku, a konečne 1.3 pro 
skalní horniny. 

Recenzova l O. Ťavoda 

kôry kontinentálneho (s osobitným zreteľom 
na vznik granitov) a oceanického typu (naj
mä s ohľadom na problematiku ofiolitov, 
formovanie oceanickej kôry a problémy ak
tívnych zón zemskej kôry). Ako sám autor 
v úvode uvádza, ide o výber niektorých prob
lémov globálneho petrologického charakteru. 
Preto v práci nemožno hľadať návod na rie
šenie konkrétnych problémov malých území 
či špecifických problémov stavby alpinotyp
ných pohorí. 

V publikácii je napriek tomu množstvo 
námetov najmä pre prácu petrológov, ale a j 
geofyzikov či geológov tektonikov, ktorí S3 
zaoberaj ú najmä štúdiom eruptívnych a me
tamorfovaných komplexov. Rozsah našej re
cenzie nedovoľuje vyzdvihovať ten či onen 
aspekt či náhľad autora, resp. jeho prístup 
k riešeniu problematiky. Obmedzím e sa iba 
na konštatovanie, že sa v nej definujú aj nie
ktoré nové pojmy súvisiace s procesmi 
v spodnej časti kôry, resp. vo vrchnom pláš ti 
napr. paratexia (proces „presakovania" tave
niny cez nepretavenú časť plášťa a spodnej 
kôry) a iné. 

Je prirodzené, že pri pozornom preštudo
vaní obsiahleho materiálu spracovaného na 
malej ploche 182 strán knihy môže čitateľ 
kde-tu nájsť a j niektoré nepresné či disku
tabilné formulácie, príp. môže mať n ámietky 
voči niektorým „preplneným" d iagramom, 
v ktorých sa pre množstvo údajov ťažko 
orientovať a pod. Ale drobné nedôslednosti 
nijako neznižujú veľmi dobrý doj em z recen
zovanej publikácie, ktorá nesporne vhodne 
vyplňa citeľnú medzeru v petrologickej lite
ra túre. 

Záverom vyslovujeme želanie, aby sa kni
ha N. L. Dobrecova dostala aj na náš trh 
a aby si čo najviac záujemcov o globálne pet
rologické problémy našlo čas preštudovať si 
ju. Problematika, ktorú publikácia obsahuje, 
i jej interpretácia si to plne zaslúžia. 

D. Hovorka 
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JOZEF STANKOVIC 

SPRÁVA 

Pyrotín na lokalite Jasenie-Kyslá - príspevok 
k topografickej mineralógii Nízkych Tatier 

Geologický ústav D. Štúra, Mlynská dolina 1, 809 40 Bratislava 

(6 obr. v texte) 

Doručené 1. 7. 1980 

HOBbie pe3yJibTaTbI TOIIOI'pacJ;rnqeCKOH MHHepaJIOI'JIJI HH3KHX T a Tttep 

Ha ocHoBaHHH MHHepanorJ1qeceKoro H3yqeHH5! paňoHa RceHHe 

KHcna B HH3Kl1X TaTpax ycTaH0BJieHO, qyo B MeCTe C rrpo5!BJle

Hl15!Ml1 cyJihq}H/-lHhlX MHHepaJI0B ÔhlJI orrpe1-1eneH l1 1Il1ppoTHH. 
O6Hapy)KeH TaK c Ml1Hepamt3a11I1eň KaJlhlll1Ta, KaK l1 B acco1111a11HH 
C KBap11eM. Ho l1 JJPH 3T0M C0CTaBirneT MeJIKHe HaK0ITJieHl15! pa3-

MepaMH /:(O 0/-lHOrO caHTHMeTpa. B pe3yJihTaTe MarHeTHT0Bh!X 
K0JIJI0Hi-10B l1 peHTreH0MeTpJ1qecKl1X H3Y<IeHl1H y/:(aJI0Cb B J:13y

qaeMOM paM0He orrpe):(CJIHTb T0JJhK0 M0H0KJIJ:IHHhJe CTPYKTYPbl 
1Il1pp0THHa. 

Contribution io the topographic mineralogy of the Nízke 
Tatry Mts. 

In the course of a mineralogical investigation in the area 
of Jasenie - Kyslá, Nízke Tatry Mts., pyrrhotite has been found 
to occur in an overall sporadic occurence with other sulphidic 
minerals. PyrrhotiLe occurs together with carbonate but the 
overwhelming part of it associates with quartz. At those lo
calities also, however, pyrrhotite fo rms tiny chambers attaining 
1 cm only locally. l l sing a magnetite colloid and X-ray deter
mination, only the monoclinal structur al form of pyrrhotite has 
been asccrtained in the investigated area. 

O výskyte pyrotínov v oblasti Níz
kych Tatier, príp. o ich postavení 
v sukcesii sú iba skromné zmienky v li
teratúre zaaoberajúcej sa problemati
kou západokarpatských ložísk. Väčši
nou ide o veľmi stručné údaje a bez 
bližšej charakteristiky. Výnimku 
v Západných Karpatoch tvoria po
merne detailné podklady o štruktúr-

nych typoch pyrotínov, ich vzaJom
ných vzťahoch a genéze od J. K a n
t or a - J. Ďurkovičovej (1974, 
1977). Význam minerálov pyrotínovej 
skupiny je okrem iného v pestrosti 
ich štruktúrnych modifikácií, ktoré 
zas závisia od genetických podmienok. 
Významné sú aj ich magnetické vlast
nosti. Keďže pyrotín je v študovanej 



88 Mineralia slov., 13, 1981 

oblasti pomerne rozšírený a môže byť 
nositeľom remanentnej magnetizácie, 
poznať jeho vlastnosti je mimoriadne 
dôležité aj pri interpretácii geofyzi
kálnych meraní. Uvedené dôvody nás 
viedli k záveru, že minerálom pyrotí
novej skupiny t reba venovať zvýšenú 
pozornosť. Pyrotín v oblasti Jasenie
Kyslá patrí popri celkove sporadickom 
výskyte sulfidických minerálov medzi 
d osť rozšírené minerály a s pyritom 
a arzenopyritom vytvára v asociácii 
s ostatnými sulfidmi najstarší minerál 
v sukcesii. V paragenéze zrudnenia 
vystupuje jednak v súvislosti s karbo
nátovou mineralizáciou, kde ako naj
starší sulfidický minerál s pyritom a 
chalkopyritom preniká karbonátom, 
ale jeho najväčšie rozšírenie sa doteraz 
zaznamenalo v asociácii s kremeňom. 
Ale aj v takom prípade iba lokálne 
vytvára drobné zhluky do 1 cm. 

Na určenie jeho modifikácií sa po
užilo detailné mikroskopické štúdium 
kombinované s m etódou magnetito
vých suspenzií a rtg analýza. Metódu 
identifikácie pyrotínu za použitia 
magnetitového koloidu, ako aj riint
genografu podrobne rozvádza J. K a n
t or - J. Ďurkovičová (1974) 
a všetky práce sa v tomto smere vy
konali podľa týchto autorov. 

Mikroskopickým štúdiom sa získal 
obraz o rozmiestnení pyrotínu a ďal

šich minerálov v asociácii, o ich vzá
jomnom genetickom vzťahu a kvanti
tatívnom zastúpení. 

Na sledovanie prevládajúcrch štruk
túr, a tým aj na zistenie monoklinic
kých pyrotínov sa systematicky zužit
kúvala metóda magnetitovej suspen
zie, ktorá je veľmi rýchla, spoľahlivá 
a citlivá. Použitím magnetitového ko
loidu bolo možno zistiť nielen kompli
kovanosť magnetických pomerov, ale 
aj deformáciu pyrotínu podľa mikro
vrások prevládajúcich štruktúr. Prie
beh prevládajúcich štruktúr (zložitý 
alebo jednoduchý) a prítomnosť viace
rých smerov magnetizácie sú zrejmé 
aj z mikrofotografií (obr. 1, 2, 3, 4, 5). 
Vo všetkých prípadoch to boli štruk
túry, ktorých domény čiarkovitého 

priebehu p okrývali pravidelne celé 
plochy naleštených zŕn pyrotínu. 

Na určovanie štruktúrnych typov 
pyrotínov sa použili difraktometrické 
záznamy, ktoré patria medzi najspo
ľahlivejšie a najrýchlejšie metódy rtg 
analýz. Pyro tín analyzoval R. Gaven
da z GÚDŠ prístrojom Mikrometa 
s goniometrom. Pracovné podmienky: 
25 kV, 10 mA, rýchlosť posunu gonio
metra 1/4°/min, posun registračného 
papiera 600 mm/ h, časová konštanta 
T = 16. Rontgenové difrakčné zázna
my m onoklinických pyrotínov sa vy
značujú dvojitým vrcholom (202) a 
(20-2) oproti h exagonálnym, pre 
ktoré je char akteristický jeden inten 
zívny reflex (102). 

V študovanej oblasti sa nám poda
rilo identifikovať iba monoklinický 

Obr. 1. Systém magnetických domén 
s odlišnou orientáciou. Nábrus, magneti
tová suspenzia, 150 X 
Fíg. 1. System of magnetic domains with 
different orientation. Polished specimen, 
magnetite suspension, magn. 150 X 
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Obr. 2. Pomerne jednoduchý priebeh 
magnetických domén v monoklinickom 
pyrotíne. Nábrus, magnetitová suspenzia, 
150X 
Fig. 2. Relatively simple course of mag
netic domains in monoclinic pyrrhoti te. 
Polished specimen, magnetite suspension, 
magn. 150X 

Obr. 4. Pravidelné štruktúry magnetic
kých domén. Nábrus, magnetitová sus
penzia, 300 X 
Fig. 4. Regular texture of magnetic 
domains. Polished specimen, magnetite 
suspension, magn. 150 X 

Obr. 3. P a ralelný priebeh magnetických 
domén v pomerne hrubozrnnom mono
klinickom pyrotíne. Nábrus, magnetitová 
suspenzia, 150 X 
Fig. 3. P arallel course of magnetic 
domains in relatively coarse grained 
monoclinic pyrrhotite. Polished speci
men, magnetite suspension, magn. 150 X 

Obr. 5. Subparalelný priebeh prevláda
júcich štruktúr m iestami „pílkovitého" 
rázu. Nábrus, magnetitová suspenzia, 
300X 
Fíg. 5. Subparallel course of domináting 
textures of „saw-like" nature. Polished 
specimen, magnetite suspension, magn. 
150X 
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štruktúrny typ pyrotínu, a to räntge
nometricky (obr. 6) a použitím magne
titového koloidu (obr. 1 2, 3, 4, 5). 
Prítomnosť monoklinického pyro

tínu v ostatných častiach Západných 
Karpát sa dáva do súvislosti (J. K a n
t or J. Ďurkovičová 1977) 
s nízkotemperatúrnou minerálnou aso
c1ac10u, výskytom v epigenetických 
hydrotermálnych žilách vzniknuvších 
za nízkych teplôt, pričom hexagonál
ny pyrotín v nich nie je ani v stopách. 
Môže sa však vyskytovať aj v ložis
kách iného, napr. vysokotermálneho 
typu, ak sú vystavené pôsobeniu nalo
žených nízkotemperatúrnych proce
sov. Neskorší vznik monoklinického 
pyrotínu, prejavy zatláčania hexago
nálneho monoklinickým (pozdÍž trhlín, 
okrajov zŕn a pod.) sa nespozorovali. 

Na záver treba zdôrazniť, že aj keď 
sa pri doterajšom štúdiu mnohé ďalšie 
analytické metódy (termometria, sle
dovanie izotópového zloženia atď.) ne
použili, umožnil detailný mineralogic
ký výskum po konfrontácii s údajmi 
v literatúre načrtnúť aj niekoľko zá
verov týkajúcich sa genézy podstat
nej časti sulfidického zrudnenia na 
predmetnej lokalite. 

Obr. 6. Räntgenový difrakčný záznam 
vzorky monoklinických pyrotínov z Jo
kali ty Jasenie-Kyslá 
Fig. 6. X-ray diffraction „record of mo
noclinic pyrrhotite specimen, Jasenie
kyslá locality, Nízke Tatry Mts. 
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METODIKA VÝSKUMU 

Poznámky k metodike určovania modálneho zloženia 
živcových hornín 

JURAJ MACEK 

Geologický ústav SA V, Dúbravská cesta 9, 886 25 Bratislava 

(1 obr. v texte) 

Doručené 6. 4. 1980 

HeCKOJihKO 3aMeTOK K MCTO,IJ;HKe onpeµ;eJieHHll MOJJ;aJihHOro COCTaBa no

JICBOllIMaTOBhIX nopoµ; 

ITpo6neMaTMKa pelllaJiaCb COCTpOeHMeM 1rnaH11MeTpMqeCKOľO 06opy,11osa
Hl1J:[ c orrpe,11eJIJH011\eiÍ IIJIOll\a,llhlO 36 CM2, C ycosepllleHCTBOBaHMeM IIO,11ľO 
TOBJieHM51 o6pa31\0B rrepe,11 OKparrn!BaHMeM M TaK)Ke C ynyqllleHMeM ,11e frCTBM51 
OKpaurnaa!Oll\MX peareHTOB. 

Some remarks to the methods of modal felspar content estimation 

A new planimetric device allows counting on a total surface of 
36 sq. cm. The amended sample preparation before coloration procedure 
prorn.otes the efficiency of coloring reagens and it allows sufficient high 
resolution accuracy. 

V petrografickej praxi je spoľahlivé ur
čenie modálneho zloženia skúmanej horniny 
jednou zo základných podmienok j ej správ
n ej charakteristiky. Ale v praxi sa zjavujú 
dve hlavné ťažkosti. 

1. Plocha, ktorú možno analyzovať dostup
nými planimetrickými prístrojmi, nepresahu
je rozmer 2 X 2 cm 2. Ale ak má planirn.etrická 
analýza zodpovedať presnosti určenia ± 1 %, 
treba analyzovať plochu asi 100-krá t väčšiu , 

ako je plocha jedného maximálneho zrna 
v hornine. Pri strednozrnných až hrubozrn
ných horninách to zodpovedá ploche od 20 
do 35 cm2. 

2. Živce sa na základe farbiacich skúšok 
musia rozlišovať jednoznačne a hranice m,2dzi 
zrnami, ako aj hranice uzavrenín s mater
ským kryštálom musia byť dostatočne ostré 
až do 40-násobného zväčšenia. 

Nastolená p roblematika sa rieši la zostro
jením jednoduchého planirn.etrického stolíka 
(obr. 1) , zdokonalením prípravy vzorky pred 
farbením, ako aj farbiacej techniky. 

Planimetrick é zariadenie (obr. 1). Zostro
jilo sa kombináciou binokulá rnej lupy a dvoch 
krížových stolíkov spojených synchrónne nad 
sebou. Stolíky sú spojené pomocou dvoch 
platničiek (obr. 1) z novoduru. Ich konštruk
cia sa pritom nenarúša a môžu sa ďalej po
užívať na pôvodný účel v spojitosti s pol a ri
začným mikroskopom. Pri v lastnom plani
metrovaní sa namiesto binokulárnych okulá
rov pouz1va jeden mikroskopický okulár 
s nitkovým. k r ížom. Zariadením možno bez 
dodatočného prestavovania analyzovanej plo
chy jednorazovo planimetrovať plochu okolo 
36 cm2. 

Farbiace skúšky. Ako východisko poslúžil 
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Obr. L Planimetrické zariadenie na určo
vanie modálného zloženia hornín v napada
júcom svetle 
Fig·. 1. Planimetric device for the estimation 
of modal composition in rocks using incident 
light 

metodický postup A. Dudka - F. Fediuka -
M. Palivcovej (1962). V porovnaní s ním sa 
spresnil postup prípravy vzorky, ako aj pro
ces farbenia takto: 

a) P ríprava vzorky. Odrezaná doštička 

horniny požadovanej plochy sa zarovná ruč
ným brúsením prachom triedy 160. Po v y
rovnaní p lochy sa vzorka ďalej postupne 
brúsi prachom zrnitostnej triedy 600-800-
1200, príp. 500-800-1000. Podmienkou je, 
aby vzorka po ukončení brúsenia na brús
nom prachu 1000 až 1200 dosiahla p r i šikmom 
pohľade do svetla zrkadlový lesk. Ďalej je 
výhodné, aby sa potom vzorka preleštila 
7-mikrónovou leštiacou pastou. Tý ka sa to 
najmä vzoriek, pri ktorých možno v mikro
skope vidieť silné premeny živcov. 

b) · Farbenie. Rozdie l oproti ci tovanému 
metodick ému postupu spočíva v tom, ze vzor
ku pred ponorením do koncentrovanej kyse
lrny ľluorovodíkovej. ako aj nesk ô r do he
xanitrokobalLitanu sodného s kyselinou oc-to
vou zahrejeme na tep lotu cca 50 az 60 °C. 
č:as leptama v koncentrovanej HF je 40 až 
50 s . č:as farbenia v hexarn trokobaltane sod
nom s kyselinou octovou (98 %) je do l min. 
Treba dbať na to, aby medzi vzorkou a dnom 
nádoby s farbiacou reagenciou nevznikla 
reakčná bu blina (vzhľadom na prehriatu 
vzorku). ktorá zc1medzuje prístup reagenc1? 
k vzorke. Ďalej je dólezité. aby ~a príslušné 
rnnozstvo k yseliny octovej pridalo maximálne 
15 rnrn. pr ed vlastn_ým farbením a farben ie 
sa ukonči Io do 30 min . 

Záver 

Analyzovali srne okolo 90 vzoriek grani
toidných hornín Západnfch l<arpá L (J . Ma
cek - I. Petrík - G. Bezáková - L . Kame
nický 1979) . Podľa výsledkov konšta tujeme, 
že uvedeným metodickým postupom možno 
jednoznačne identifikovať K- živec - plagio
klas, ako aj požadovanú vzájomnú ostrosť 

hraníc ako medzi zrnami, tak aj u zavreni
nou, a to s presnosťou ± 1 Ofo. 

Recenzoval B. Cambel 
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Učebnica K. T. Deliusa a jeho mineralogická systematika 
(~ 200. výročiu úmrtia) 

Popri oryktognózii (mineralógii) bola pre 
banskú prax dôležitou vednou disciplínou aj 
geognózia, ktorá úzko súvisela so štúdiom 
rudných žíl a ich priestorového rozmiestnenia 
v zemskej kôre. Tento termín sa používal až 
do tretej štvrtiny 19. storočia (napr. Hohe
negger r. 1861). O jeho zave::lení nie sú v li
teratúre jednotné názory. Naša literatúra 
uvádza, že názov zaviedol A. G. Werner 
a používal ho v okruhu nemeckej geologickej 
školy. 1 Charakterizuje ho v tom zmysle, že 
vznikol vo Wernerovej fr eiberskej škole 
„prostých zberateľov faktov" z odporu proti 
špekuláciám nepodloženým fakt a mi, ktoré vte
dy náuku o Zemi zaťažovali a často robili, 
ako uvádza Buffon, smiešnym aj meno geo
lógia . Sovietska literatúra uvádza, že termín 
geognózia zaviedol roku 1761 profesor medi
cíny, geológie a astronómie v Jene a Lipsku, 
nemecký prírodovedec Georg Christián Fuchsel 
(1722-1773).2 Tento neznámy nemecký prí
rodovedec sa pokladá za jedného zo zakla
dateľov stratigrafie. Termínom geognoz1a 
označil štúdium stavby zemskej kôry.3 Delius 
používa názov „podzemná geografia", ktorá 
je podobne ako geognózia starým názvom pre 
geológiu, zavedeným až neskôr.• Do predmetu 
skúmania „podzemnej geografie" zahrnul De
lius všeobecnú geológiu, ložiská, mineralógiu, 
vyhľadávanie a prieskum ložísk a zakladanie 
baní. 

Výučba geognózie sa začala na Banskej 
akadémii v Banskej Štiavnici až roku 1 770, 
teda po založení v poradí už tretej katedry 
pre náuku o banských dielach. Dovtedy sa 
prednášala v druhom ročníku spolu s mine
ralógiou tzv. vnútorná štruktúra zeme - ne
skôr geológia.s 

Profesor tejto katedry Krištof Traugott De
lius, vymenovaný do funkcie 4. septembra 
1770, mal bohaté vedomosti a skúsenosti 
v banských vedách. Aj keď pôsobil na ka
tedre len do roku 1772, stačil napísať veľmi 

cennú učebnicu banských vied. Ešte pred 
príchodom do Banskej Štiavnice napísal teo
retickú rozpravu o vzniku pohorí a rudných 
žíl , ktorá sa stala základom pre jeho pred
nášky z geognózie v rámci banských vied.G 

Kapitolu o vyhľadávaní ložísk zhrnul aj clo 
svojej takmer tisícstránkovej učebnice 

Anleitung zu der Bergba ukunst, nach ihrer 
Theorie und Ausubung nebst einer Abhandlung 
von den Grundsätzen einer Berg-Kamme
ralwissenschaft, ktorej prvé vydanie vyšlo 
roku 1773 vo Viedni (druhé roku 1806). 

V prvej časti učebnice zhrnul Delius do
vtedajšie poznatky z geológie.7 Vysvetlil aj 
jej úlohy a zdôraznil , že sa poznatky z geo
lógie rozširovali najmä prostredníctvom ba n
ských prác. Ale dovtedajšia hÍbka banských 
diel nestačila na vyriešenie mnohých nejas
ností, a bolo ešte pomerne veľa hypotéz, ni e 
kedy až fantastických. 

Podzemnú geografiu rozdelil Delius n a 
teoretickú a p raktickú. V teoretickej časti , 

J Naša literatúra uvádza za pôvodcu tohto• 
termínu A. G. Wernera. Sovietski historici 
uvádzajú Fuchsela (Gordejev: Istorija geo
logičeskich nauk I. Od drevnosti do konca 
19 v. Moskva 1967), 

2 Fuchsel, G. Ch.: Historia terrae et ex 
historia Thuringiae per montium descriptio
nes erecta. Acta Acad. elect. Mogutinace II. 
1762. 

3 Uvedené pojmy vysvetlil vo svojej učeb
nici aj Reichetzer, F.: Anleitung zur Geogno
sie insbes,;mdere zur Gebirgskunde. Wien 
1812. 

,, Prvú čast jeho učebnice baníctva tvorila 
kapitola Von d en unterirdischen Berggeogra
fia, ktorá obsahovala všeobecnú geológiu, lo
žiská, mineralógiu, vyhľadávanie a prieskum 
ložísk a zakladanie baní. 

5 Michalovits , J. : Delius Krištof Traugott 
a selme~zi bányászati akadémia els6 (1770) 
bányamuveléstani professzorának vázlatos 
életrajza és munkái. Sopron 1937. 

G Delius, Ch. T.: Abhandlung von dem 
Ursprunge der GebUrge uncl der dar inne 
befindlichen Erzadern, oder der sogenannten 
Gänge und Kllifte; ingleich en von der Ver
erzung der Metalle und insonderheit des 
Goldes. Leipzi g 1 770. 

7 Sopka, A.: Po čia tky banskej vedy na. 
Slovensku. Príspevok k dielu M. Poctu a K . T. 
Deliusa. z dejín vied a techniky na Sloven
sku III. Bratislava 1964, s. 143-146. 
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ktorá je obsahom prvej kapitoly, podal ná
hľady na jednotlivé druhy hornín a ich vznik. 
Horniny rozdelil na kompaktné, žilné a vrst
vovité. Podľa Deliusovej predstavy kompakt
né horniny (vápenec) tvorili stredohoria a 
vrstvoví té horniny predhoria a roviny. Kým 
žilné a vrstvovité horniny vznikali náplavami 
po „potope sveta" z mäkkých hornín a ze
mín na povrchu zeme, pôvodné pohoria ako 
výbežky jadra zeme potopu sveta pretrvali. 
Horniny stredohôr, predhor[ a rovín ležia 
potom v tomto pevnom jadre zemegule. Prie
hlbiny na povrchu zemegule boli zaplavené 
vodou a tvoria moria. 

V ďalšej časti podal Delius opis sedimen
tácie, odvolávajúc sa na bibliu. Počas potopy 
z hôr a kopcov zmývalo silné vlnobitie mäkké 
horniny. Tie sa usadzovali a navršovali na 
iných miestach, a tak vytvárali roviny, pred
horia a kopce. Usadené a navŕšené horniny 
postupne stvrdli, a tak sa ich objem zmenšil. 
Súčasným pôsobením tlakov vznikali trhliny 
a pukliny . Ďalšiu úlohu pri vzniku ložísk 
mala už voda, ktorá presiakla do vnútra po
horí a vytekala na ich svahoch v podobe 
prameňov. Postupne so sebou strhávala roz
manité prvky a dopravovala ich do puklín. 
Tam sa pomocou vzduchu, slnka a kohéznej 
sily spájali a vytvárali rudné žily. Mnohé 
veľké zmeny si ani sám Delius nevedel vy
svetliť. Uspokojil sa tým, že si v prírode 
overoval a potvrdzoval svoje vlastné názo
ry na zmeny, ktoré spôsobila voda v zeme
guli. 

Opis žilných pohorí, tvarov žíl , zrudnenia 
a vplyvov jednotlivých zmien žíl na kovna
tosť, ako sú zmeny mocnosti, križovania žíl 
a pod., je obsahom ďalšej časti Deliusovej 
učebnice. V prvom rade upozornil na zmenu 
v obsahu rudných zložiek s meniacou sa 
hlbkou a iné zákonité úkazy v rudných ži
lách. Určiť smer úklonu a ďalšie pojmy na 
charakteristiku žíl, ktoré Delius rozviedol 
a vysvetlil ďalej, bolo pre banských odbor
níkov pri vyhľadávaní a prieskume rudných 
žíl nevyhnutné. za dôležité z hľadiska výsku
mu ložísk nerastných surovín pokladal De
lius aj vrstvovité sedimentárne horniny, kto
ré tvorí štrk, pieskovec, vápenec, bridlice 
a ložiskové sloje. Pre sloje vyčlenil Delius 
iba isté úžitkové nerasty, ako je zlato, cín, 
meď, pyrit, uhlie, soľ, skalicu, menej olovo 
a striebro. Sloje odlišoval od žíl hlavne brid
ličnatými horninami v nadloží a podobne ako 
pri žilách upozornil aj pri slojoch na po
ruchy, zlomy a iné prejavy horotvornej čin

nosti. Delius vystupoval proti Lehmannovmu 
náhľadu na vznik sedimentárnych ložísk a 

vyvracal h o. Z Deliusových úvah je však 
správny len jeho názor o vzniku sedimentár
nych a ži lných ložísk z pôvodných hornín. 
Rozdiel medzi žilami a slojmi videl Delius 
hlavne v tom, že žily vznikali neskôr a sloje 
súčasne s pohoriami. 

Deliusa zaujali aj skameneniny, k toré na
šiel v horninách. Ich vznik vysvetľoval tak, 
že sa napríklad ryby dostali do silne poróz
nych polôh ešte mäkkých hornín, kde boli 
zničené a rozpustené, inde napríklad v pev -
ných ílovitých horninách zostali po nich od
tlačky. Ale nie všetky horniny pokladal za 
vhodné na zachovanie skamenenín. 

Delius venoval pozornosť aj ložiskám v na
plaveninách. Opísal vznik štrkovísk s obsa
hom rúd a minerálov v údoliach, tzv. ryžo
viská. Z vyskytujúcich sa kovov a minerálov, 
ktoré nepodliehajú zvetrávaniu, uviedol zlato, 
ortuť, cín, železnú rudu a granáty. 

Koniec prvej kapitoly tvorí polemika o ná
hľadoch iných autorov na vznik hornín a roz
ličné prírodné javy, najmä vulkanickú čin

nosť. Vyvracal napríklad tvrdenie o dozrie
vaní rudy v ložiskách, o premene chudob
ných ložísk na bohaté, čo dokazoval na zá
klade svo j ich skúseností. Pripúšťal názor 
J. E. I. Valcha o vytváraní ložísk rozpúšťa
ním niektorých hornín a ich vyzrážaním na 
inom mieste (aragonit, soľ a pod.).8 

Svojimi náhľadmi na vznik hornín a po
horí sa Delius zaradil do skupiny n eptunis
tov, ktorých názory boli menej pokrokové 
ako názory ich odporcov - plutonistov. Mno
hé argumenty a vlastné názory Deliusa na 
sopečnú činnosť boli veľmi svojrázn e. Väč

šinu z nich vyvádzal z praktických pozoro
vaní v baniach. Napriek celkovej nespráv
nosti zastávaných náhľadov sa prejavil ako 
technik a vedec s dobrým postrehom, zmys
lom pre zovšeobecnenie a závery v čiastko

vých otázkach_!J 
Druhá kapitola Deliusovej podzemnej geo

grafie je zameraná prakticky. Obsahuje in
formácie o typoch ložísk, metodiku ich vy
hľadávania a postup pri kutacích p rácach, 
o ekonomick ej stránke jednotlivých druhov 
kutacích prác a o zakladaní baní v teréne. 
Objasnil pojem kutania a podal všeobecné 
pokyny na jeho začatie. Zameriaval sa najmä 
na východy žil, ktoré bývajú zvyčajne pri
kryté. Preto treba v potokoch alebo na obna
žených miestach hľadať rudné indície a na 
ich základe možno nájsť žilu a zistiť jej smer. 

8 Walch, J. E. I.: Das Steinreich, syste
matisch entworfen. Halle 1762. 

9 Sopka, A. : op. cit ., s . 146. 
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Priečnymi ryhami v smere žily treba potom 
otvoriť jej východ, zistiť jej mocnosť, úklon 
a kvalitu. 

Za nepravdivé a falošné pokladal Delius 
poznatky o príznakoch zrudnenia podľa rast
linstva alebo náhľady, podľa ktorých sú mier
ne svahy a kopce nádejnejšie na zrudnenie. 
Za predzvesť zrudnenia považoval výskyty 
pyritu na začiatku žilných pohorí, ako aj za
farbenie vody v blízkosti pyritových žíl a vý
skyty železnej rudy v sedimentárnych hor
ninách. Na odkryvoch bohatých žíl a rud
ných pňov pokladal za identifikačný znak 
výskyt železnej rudy. Na soľ zase poukazovala 
slaná voda, mastnota vo vode na uhlie a naf
tu a pod. 

Ďalej opísal , ako treba prakticky postu
povať, ak sa zistí východ, smer a pokračo

vanie žily. Treba začať hlbiť kutacie šachtič
ky po úklone žily, pričom sa majú robiť skúš
ky žiloviny na kvalitu vodou a ohňom . 

V prípade, že sa zistí jalová výplň, treba za
čať hlbiť novú šachticu v smere žily a hlbe
nie opakovať viackrát. Za veľmi nehospo
dárne a nebanícke pokladal kutanie pomocou 
prekopov, kým zasa použiť štôlne považoval 
za vý hodné len v prípadoch, ak sa už smer 
žily zistil povrchovými štôlničkami a vo veľ
mi strmých kopcoch s veľkým prítokom vody 
do šachtice. Pri kutaní v teréne s výskytom 
píng sa mala preskúmať ich veľkosť, obsah 
a hľadať písomné správy a na základe zis
tených výsledkov rozhodnúť o ďalšom pokra
čovaní prieskumu. Upozornil, že sa netreba 
dať zmýliť dierami vo vápenci, ktoré sa po
dobajú pingám. 

Pri sedimentárnych ložiskách odporúčal 

Delius použiť vŕtanie ako výhodnejšiu metó
du, ktorá bola lacnejšia a poskytovala dosta
točný obraz o zložení, hrúbke a rozsahu lo
žiska . Prieskum doskoví tých ložísk pokladal 
Delius za ľahší a istejší. Podľa Deliusovej 
učebnice si možno urobiť obraz o tom, čo 

prednášal poslucháčom akadémie. Zdá sa, že 
Delius v nej zhrnul všetky dovtedajšie teore
tick é i praktické poznatky týkajúce sa pros
pekcie i ďalšieho sledovania rudných žíl, ako 
aj metódy ich ďalšieho prieskumu banskými 
prácami. Pre banských odborníkov boli tieto 
poznatky veľmi cenné a , ako sme už uviedli , 
Delius bol na Slovensku prvým autorom, kto
rý zhrnul geognostické vedomosti i praktické 
skúsenosti od najstarších čias tak, ako v čes

kých krajinách urobil už takmer o dve sto
ročia skôr G. Agricola_10 

O všestranných Deliusových vedomostiach 
z geologických vedných d isciplín svedčí aj 
jeh:i návrh na systematické usporiadanie ne-
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rastov, ktorý sa našiel v jeho pozostalosti vo 
Florencii roku 1779. Jeho návrh poslala dvor
ská komora v apríli 1779 hlavnému komorno
grófskemu úradu, aby ho odovzdal profeso
rovi Rupprechtovi na nahliadnutie, príp . na 
použitie pri výučbe na banskej akadémii.LI 

V navrhnutej systematike rozčlenil Delius 
minerály do štyroch tried. Do prvej patrili 
zeminy a kamene (Arten und Steine), ktoré 
rozčlenil na rad alkalických zemín a hornín 
(Alkalische Erd en und Steine), rad sklovi
tých zemín a hornín (G lasäch tige Erde und 
Steine) a rad sk alných hornín (Felsensteine). 
Druhú triedu venoval soliam, v prvom r ade 
kyslým (Saures Salz) a v druhom alkalic
kým (Alkalische Salze). Tretiu triedu repre 
zentovali horľavé hmoty (brennbares Wesen: 
flogiston) s rodom horľavých látok pozostá
vajúcich z podzemných horľavých zemín a 
rodom horľavých látok pozostávajúcich z flo 
gistonu a skalice. Poslednú, štvrtú triedu tvo
rili kovy (Metalle), podrobnejšie rozvedené 
v rade úplných kovov (Ganze Metalle) s rod
mi zlata (Gold ), striebra (Silber), platiny 
(Platina), ortuti (Quecksil ber), cínu (Zinn), 
olova (Bley), medi (Kupfer) a železa (Eisen). 
Druhý rad, ktorý tvorili polokovy (Halbme
talle), mal 6 rodov, v ktorých Delius opísal 
minerály zinku (Zink) , bizmutu (Wismuth), 
antimónu (Spiessglas Känig), arzénu (Arsenic), 
kobaltu (Blaufarbenkobolt) a niklu (Nikel) . 

Už v úvode návrhu Delius pripomenul, že 
sa ríša nerastov, ak sa nezachádza do ne
účelných podrobností, delí na triedy, rady 
a druhy (Gattung). Styrmi triedami (kamene, 
soli, horľavé hmoty a kovy) bolo podľa jeho 
náhľadu možno rozlíšiť všetko, čo patrí do 
mineralógi e. Vysvetlil to jedným príkladom, 
a to, že kovy tvoria triedu, úplný kov alebo 
polokov rad, s triebro rod, rýdze striebro, 
pyrargyrit (Rothgulden) , proustit (Weissgul
den) atď. tvoria druhy. Minerály s nižšími 
vlastnosťami nazýval druhmi (Arten) a odro
dami, napr_ celistvý pyrargyt, pyrargyrit 
s povlakom, kryštalický pyrargyrit atď. Podľa 
týchto vlastností, ako tvr dil Delius, sa mohla 
istá zbierka usporiadať do predloženého sys
tému. 

V Deliusovej systema tike vládla ešte veľká 
nejasnosť , pokiaľ išlo o rozlišovanie mine
rálov a hornín. Len t ak sa mohlo s tať, že 
v jeho min eralogickom systéme bolo aj veľa 

hornín. Až neskôr sa freiberský profesor 

10 Agricola, G.: De re metallica libri XI I. 
Basileae 1556. 

1l SúBA fond HKG, rezolúcia z 23. 4. 1779. 
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A. G. Werner pokúsil odčleniť mineralógiu 
od petrografie a stanovil aj znaky, podľa 

ktorých sa mali nerasty určovať. Wer nerova 
opisná mineralógia, k torú prednášal na štiav
nickej akadémii aj profesor M. Haring, mala 
základ v rozpoznávaní minerálov podľa von
kajších znakov . Aj keď to bola podrobnejšia 
klasifikácia, v hlavnom členení bola rovnaká, 
ako ju rozpracova l Delius (1. zeminy a ka
mene; 2. soli; 3. horľavé minerály a 4. kovy 
a rudy). Túto charakteristiku tried a rodov 
minerálov a kovov vypracoval Werner podľa 
vonkajších znakov a tvaru minerálov, čím 

jeho klasifikačný systém zoskupením rôz
notvár nych minerálov podľa vonkajších zna
kov predstavoval v rozvoji mineralógie krok 
vpred. Práve jeho klasifikácia prinútila 
vedcov pozornejšie študovať chara k teristické 
príznaky minerálov a výsledkom bolo, že viac 
skamenených organických zvyškov, poklada
ných predtým za minerály, sa z mineralo
gickej systematiky vylú čilo. 1" 

Ak predpokladáme, že Delius vypracoval 
návrh na systematické usporiadanie minerá
lov už počas sv ojho pôsobenia na banskej 
akadémii, teda skôr ako Werner, znamenalo 
by to isté korektúry v dovtedajších poznat
koch o vývoji mineralogickej systematiky. 

Na základe poznatkov o vedeckom záu jme 
Deliusa o mineralógiu a geognóziu možno 
vysloviť tvrdenie, že ak by bol zotrval na 
banskej akadémii dlhší čas , bola by táto 
vedná disciplína pokročila práve u nás jeho 
zásluhou hod ne dopredu. Nestalo sa tak, lebo 
už roku 1772 bol z Banskej Štiavnice odvo
laný za komisionálneho radcu do Viedne a na 
jeho miesto vymenovali J. T. Peithnera. 13 

Po odchode Pei thnera z Banskej Šti a vnice 
roku 1777 zostala katedra baníctva n eobsa
dená až do roku 1812 a prednášky z geognó
zie, a ko aj ďalšie predmety, ktoré prednášali 
Delius a po ňom Peithner, rozdelili ostat
ným dvom profesorom. Geognózia sa pred
nášala predovšetkým spolu s chémiou, ale 
doteraz nebolo možno zistiť, v akom rozs ahu. 
Čiastočne ju prednášali aj v rámci náuky 
o banských diela ch. 11 

Ivan Herčka 

12 Wern er, A. G.: Kurze Klassifikation und 
Beschreibung der verschiedenen Gebirgsarten. 
Dresden 1787. 

13 Lomič, V.: J. T. Peithner. z dejín vied 
a techniky na Slovensku IV. Bratislava 1966, 
s . 47-60. 

14 Vlachovič, J . : op. cit., s. 72-73. 

MINERALIA SLOV ACA - časopis Slovenskej geologickej spoločnosti a slovenských geolo
gickoprieskumných organizácií, ročník 13, číslo 1, február 1981. 

Vydáva Geologický prieskum, n. p., 052 80 Spišská Nová Ves v n. p. ALFA, vydava
teľstve technickej a ekonomickej litera túry,Hurbanovo nám. 3, 8.9.3 31 Bratislava , tel. 
3314 41 až 45. 
Adresa redakcie: Geoprieskum - Mineralia slovaca, p. p. A-21, Jesenského 6, 040 51 Ko
šice, tel. 20953. Vedúci redaktor: Ing . Ján Barta lský, CSc., zástupca: RNDr. Pavol Gre
cula, CSc. Registračné číslo: SÚTI 9/11. Vychádza 6-krát ročne. Tlačia Východoslovenské 
tlačiarne, n. p. , Švermova 47, 040 67 Košice. Objednávky adresujte redakcii časopisu. 
Imprimované dňa 18. 2. 1981. Cena jedného čísla Kčs 15 -, ročné predplatné Kčs 90.-. 
Subscriptions and correspondence concerning advertisements be sent to SLOVART" Ltd. , 
Leningradská 12, 896 26 Bratislava. 
The Mineralia slovaca is also available on an exchange basis. For detaile please write 
to the Editor Mineralia slovaca, P. O. Box A-21, 040 51 Košice, Czechoslovakia. 

© ALFA, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literat úry, Bratislava 1981. 



k\~~~1~~~n~~-~ 

m1neral i zac~neé 1 -5 
etapy 2 1\ -a, - -~ 

\ .5 /j; 
2 2 
-= >-. ~ Ou L 

~-g ť 
' E t 2 \ ·i 

>- \ 

·i 
E 

g' C 

\j d l \ ť [, 
cn1orit 
biotit 

i-,._ 

1lmenit l _ 
rut il 

1 
_ 

karbonat .. -
ol1gon1t 
anker1t 
dolomit 
rodochroz it 
mangánokalc1t 
kalcit 

o 
Q_ 

o 

'" 
'ť 
'6 
E 
&l 
i 
E 
a, 
C 

CY 

1 

ll. eh:Jpa 

Schéma sukcesie mineralizácie 

Succession of mineralization 

III. etaria 
I

hydmtermál~ hydmtermálne-me- l hydroterrrólna etapa 
etapa tasomat1cká etapa 

~2 b 

I ~-~ 2:8 
~ ~ ~ ~ 
2 o_ ~ o.. 

i :ô ~ -~ 
O O 1 ,u 
01 N O O 

~ ] ~ ~ 
1 ~ ~ ~ 
~ -~ 1 '6 E 

-s ~ l ť -S? 

1----

. 

·5 

H 
'f' o. 

~-~ 
~·g 
~~ 

8-2 
c":: a, 
O C 

1
-5E 

-_ ..... 

•o 
§ 

I 
E 

•·:J 

ti 
E o. 
>-o ·O 
O. C 

· 1 

diops1a 
granát f-~_ 
titan it 
magnézio terit 
magnet it 
hematit 
moghem1t 
ep1dot -zorz1t 
aktinol1t 
kremeň 
ametyst 
adul6r 
alb,t 
apatit 
monazlt 
ser1c1t 
turmalín 
anhydrit 
baryt 
barytocelest (n 
fluorit 
laumontit 
chabazit 
heuland1t 
kaolinit 
illit 
halloyz1t 
metahalloyz 1t 
montmorillonit 
hydromuskov1t 
dick1t 
chalcedon 
hyali t 
opál * 
-drahý opÓl 
-sklenný opál 
- mliečny opál 
- ob,>cný opál 
chlór opá l 
tr1dym1t 
cr 1stobal1t 
nontronit 
seladon1t 
sádrovec 
alunit 
dawson1t 
aragonit 
ha tchet ín 
evenk1t 
cur t 1s1t 
ozoker it 
ropa (kvap6éky) 
pyrit ~ 
pyrot1n 
orzenopyr 1t 
kobaltín 
chalkopyrit 
bournonit 
kubanit 
sfaler it 
galenit 
rýdze Au 
horn1t 
bre1thauptit (? 1 
stanín 
cho lkozÍrl 
molybdenit 
valler1t (?) 
tetraedri t 
tennant 1t 
chalkostib1t 
rýdze 81 
sy lvanit (?) 
r,ckard1t 
we1ssit 1?) 
Te - canf 1e ld,t 
hess1t 
berthIer1t 
boulonger ,t 
JO mesonit 
dyskraz1t 
ont1monIt 
meln1kov1 t 
morkoz1t 
rumelka 
realgár 
our ,p1gment 
l1mon1t 
olocker1t 
Íep,dokrok,t 
Sb- okre 
senarmontit 
valent 1n1t 
skorodit 
olum1n1t 
JOroz1t 
omon10Jaroz,t 
alunogén 
holot r1chyt 
f1brofer1t 
košpor,t 
melonter,t 
Čerm1k1t 
cop1op1t 
alofán 
metoc1nobar ,t 
barrondit 
arzenolit 
ceruz it 
malac hi t 
leukoxén 
pyromorf1t 
ps1lomelán 
rýdzo S 
hydrofán 
brush1t 

C 

-........ --
-~ 

í 

-. -

! -
1 

i-
i..A . . ----

-
a -

i... • 

-

----

'" 

-----~ 

....... =• -

-• 

i-

-~ 
1 
E 

·s, o 
.8 .'3 
g ~ 
E o. 
;:: 
c-o 
O C 

-

~ . 

hydrotermálne tumam lo

vó etapa 

1-

... 

a, 
C 

E 

-~ o 

~ -~ 
E ~ 
2 o. 

Ô ·O e .§ 
'8-i ~ 
~2 

-

i""-

a, 
C 

E 

-~ 

g_ -8 
~ -~ 
o a, 
> Q_ 

-~ ·g 
1il •U 

g 2 
o -= 
-5 ~ 

--l----·: ..... ___ _ 

. 
-

IV. etarxi 

tumarolovó 
etapa 

-2 
•U 

§ 

t 

·g 
•U 

11 
E E 

1 

1 l -~ 
N o ·g_ o 
~-~ e:g 

l ~ ~H t 
i-

i,.:_ 
ia 

-

~ 
u 
•O 
,<J) 

,a, 

~ 
D a; 

~ 

-... ~--
-

1 -~ 

-

1 -= 

1 ~ 
-
-
-

-

-
-
-

-
-

-
-

-
-

• nerozlfsený 4lllllllil. postavenie minerálov Je v schéme 
stomvené 

~ postavenie minerálov v schéme pred pokladané 



INŠTRUKCIE PRE AUTOROV 

Časopis Mineralia slova;:a uverejňuje člán
ky, ktoré sa podľa charakteru zaraďujú ako 
pôvodné práce, správy, aktuality, metodika 
výskumu a prieskumu, súhrnné referáty, dis
kusné príspevky, recenzie, články na životné 
jubileá a významné výročia osobností geolo
gických vied, vedecké informácie a správy 
zo života Slovenskej geologickej spoločnosti. 

Charakteristika publikovaných materiálov 

Článok obsahuje výsledky geologického bá
dania. Má zvyčajne takúto stavbu: úvod, opis 
skúmaného problému (materiálu, metodiky a 
pod.), výsledky bádania, diskusia, záver, po
ďakovanie, zoznam literatúry, vysvetlivky 
k ilustráciám a tabuľkám, abstrakt a resumé. 
Články musia byť originálne, kvalitné a na
písané čo najstručnejšie. Sú určené prísluš
nej skupine odborníkov, nie širokej geolo
gickej verejnosti. Rozsiahlejšie tabuľkové 
údaje, ktoré nie sú pre pochopenie obsahu 
článku nevyhnutné, sa nezverejňujú a budú 
archivované v redakcii. Poznamenávame, že 
kratšie články sa posudzujú a do tlače dostá
vajú rýchlejšie a je o ne väčší záujem čita
teľov. 

Maximálny rozsah článku (aj s literatú
rou a vysvetlivkami) je 20 strojom písaných 
strán. 

Správy sú kratšie práce vychádzajúce 
z menšieho množstva údajov (paleontologic
kých, mineralogických , izotopických atď.) , 

ktoré sa nedajú jednoznačne interpretovať. 
Medzi správy možno zaradiť aj metodiku 
výskumu a pracovné (prís t rojové) postupy. 
Pri správach sa nevyžaduje úplný rozbor rie
šenej problematiky z existujúcich literárnych 
údajov. Členenie správy môže byť ako pri 
článku. Maximálny rozsah je 10 strojom pí
saných strán. 

Diskusia sa zaoberá už uverejnenými prá
cami a diskutabilnými problémami. Diskusné 
práce musia byť stručné a zameriavajú sa 
na metodiku a interpretáciu. K diskusii re
dakcia od autora pôvodného článku zvyčaj ne 
vyžaduje odpoveď, ktorá sa uverejní súčasne. 
K diskusii treba pripojiť aj abstrakt. 

Aktualita je stručné oznámenie najnov
ších objavov, ktoré sú natoľko dôležité, že si 
zasluhujú rýchle zverejnenie. Aktualita nemá 
presahovať 3 strany, včítane tabuliek, obráz
kov a abstraktu. Resumé a zoznam literatúry 
sa neprikladajú. 

Súhrnný referát vyčerpávaJuco spracúva 
istý problém na základe najnovších údajov 
z literatúry. Vítané sú aj aplikácie na do
máce geologické pomery a problémy. Sú
hrnný referát je urč ený širokej geologickej 
verejnosti a podľa potreby obsahuje dosta
tok ilustračného materiálu. Prikladá sa k n e
mu iba abstrakt (nie resumé). Ostatné n á
ležitosti sú ako pr i článku. 

Abstľ!akt a resum é 

Abstrakt obsahuje stručný a konkrétny 
výsledok práce. Neuvád za sa v ňom, čo je 
predmetom práce (ten je v nadpise), ani sa 
nepoužívajú všeobecné formulácie . Abstrakt 
sa píše z každého materiálu, ktorý sa posiela 
redakcii na publikovanie (okrem správ zo ži
vota SGS). A bstrakt hlavných článkov a sú
hrnných referátov nemá byť rozsiahlejší ako 
12-15 strojom písaných riadkov, abs t rakt 
správy 8-12 riadkov a aktuality 5-7 r iad
kov. V abstrakte nemajú byť citácie, odkazy 
na autorov, obrázky a tabuľky. Abstrakt 
musí byť napísaný na osobitnom liste a ob
sahovať nadpis článku a meno autora. 

Resumé je stručné znenie článku. Ak má 
väčší rozsah, člení sa rovnakými titulkami, 
ako má článok. Možno v ňom citovať aj au
torov a je nevyhnutné odvolávať sa v ňom na 
obrázky a tabuľky_ Rozsah resumé je pri 
článku zvyčajne jeho 113 , pri správe L; 4_ Pri 
ostatných útvaroch sa resumé nezverejňuje. 

Resumé sa píše na samostatný list a obsa
huje aj nadpis článku a meno autora. 

Úprava rukopisov a ilustrácií 

Rukopis sa píše na stroji riadkovačom č. 2. 
Na strane je 28-30 riadkov, v riadku asi 
60 znakov (včítane medzier) a po ľavej strane 
je 3-4 cm široký okraj. Záhlavie príspevku 
treba upraviť tak , ako sa to v ostatnom čase 
uvádza v časopise Mineralia slovaca. 

Rukopis sa posiela redakcii v troch exem
plároch, a to originál na bi elom 70-700 g 
papieri a 2 prieklepy_ 

Na zjednodušenie prípravy časopisu do 
tlače sa autorom odporúča manuskript sta
rostlivo skontrolovať, najmä pokiaľ ide o sym
boly, skratky, technickú nomenklatúru a od
bornú terminológiu, presnosť, stručnosť a 
zrozumiteľnosť textu. Odporúča sa členiť t ext 
titulkami (medziti t ulkami). Ich hierarchiu 
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treba v t exte vhodne označi ť (napr. rovnaké 
hlavné titulk y j ednočíslovým označením 1, 2 
atcľ ., druhoradé titulky dvoj číslovým ozna
čením 1.1, 2.1 atď . , treťoradé trojčíslovým 
označením 1.1.1, 2. 1.1. atď.). V r ukopise od
porúčame naj viac troj C1rovňové nadpisy. 
Skratky uvedené v rukopise treba vysvetliť 
pri ich prvom použití. Text, ktorý si autor 
želá vytlači ť nakloneným t ypom písma (kur
zívou) , treba označiť vlnovkou. 

Na skvalitnenie o:lbornej a jazykovej 
stránky sa autorom odporúča prekonzultovať 
príspevok so spolupracovníkmi. P r i tako mto 
postupe možno za pomoc zverejniť v závere 
článku s tručné poďakovanie. 

ú daj e v tabuľkách treba obmed ziť na m i
nimum. Výsledky spektrálnych analýz od
porúčame komentovať iba v t ex te (nie v ta
buľke). Tabuľky r tg, DTA a pod. t reba k člán
kom dokladať, len ak ide o identifikáciu no
vých, resp. zriedkavých miner álov. 

Na označenie toho is tého pojmu, resp. tej 
istej reality treba používať zása dne ten is tý 
termín, resp. názov, nestriedať synonymné 
te rmíny a nepoužívať slangové výrazy, r esp. 
neterminologické profesion alizmy (n a pr. chro
mity z aptu; zrudnenie na zmáhačke a pod. ). 
Je veľmi chybné odvolávať sa na publikova
ný dôkazový materiál nevhodnou štylizáciou, 
napr. podľa geofyziky je to šupinovi tá stav
ba . . . . , geochémia potvrdila zrudn enie .. . 
atď . (vhodnejšie je : geologick ú stavbu inte r 
p r etoval Bukovský (i980) n a základe gravi
m etrických meraní ako šupinovitú a pod) . 

Merncie jednotk y (symboly, t echnické úda
je) musia byť v súlad2 s medzinárodnou nor
mou (SI). A utor om odporúčame ABC m era
cích jednotiek (Bratislava, Obzor 1980). N a 
odlíšenie písmena l od číslice 1 treba v r u 
kopise jednotku označiť. 

Redakcia vyžad uje presné dodržiavanie 
podoby kodifikovaných názvov a term ínov 
(pozri n apr. M . Kodéra - S. Ďurovič -
I. Masár - V. Jud inová 1977 : Slovenské 
názvy mi nerálov. Mineralia slov., príloha 9, 
82 s., Slovenské názvoslovie stratigrafických 
jednotiek---1979. G eol. práce, Spr. (Bratislava), 
73, s . 241-26'1 a pod .) . V ostatných prípadoch, 
ako aj p r i jazykovej ú prave textov sú autort 
povinní rešpektovať jazykové kodifikačné 
príručky a slovníky (naj mä Slov ník sloven
ského ja zyka. R ed. š. Pecia r . 1. vyd Bra
tislava, Vyd . SA V. 1959-1968. 6 zv.), resp. 
aj i né príručky a s lovníky (napr. M. Iva
nová-šalingová - z. Maník ová 1979 : S lovník 
cudzích slov. 1. vyd Bratislava, S PN. 944 s.). 

Na kontrolu správnosti t ranskripcie 
z a zb uky do latinky (napr_ z rnštiny, ukrajin 
činy a pod.) odporúčame na samostatnom 
liste uvádzať mená autorov a n ázvy publi
k ácií v azbuke (stač í rukopisne). 

Slovné zn en ie gréckych písmen treba 
uviesť ceruzkou n a okraji riadka, v ktorom 
sa g récke písmeno vyskytu_je. 

Opravy rukopisu treba robiť p riamo do 

tex tu, n ie na okra je. P oznámky pre redakciu 
sa píšu na osobi tný papier. 

V zozname literatúry sa u vádzajú len prá
ce, ktoré sa ci tujú, resp. na k to r é sa odka
zuje v texte. Za citáciou a lebo odkazom v tex
te sa v okrúhle j zátvorke uvádza p ri ezvisko 
2.utora., rok publikovania p r áce, st.rana (s tra
ny), z k torej sa cituje, resp. na ktorú sa od
k a zuje, napr. (Chovan, 1973, s. 48), príp. (Ha
tár et al. , 1975, s. 117- 118) . Ak sú dva ja a u
tori, citujú sa obidvaj a, a k sú viacerí, cituje 
sa len p r vý autor a pri dava sa „et al." . V zo
zname litera túry sa však uvádzaj ú všetci a u 
tor i článku . 

Práce, ktoré sú v tl ači, sa môžu citovať 
len v tedy, ak sa v zozname li teratúry uve die, 
v ktorom časopise článok vyjde, napr. (v tla
či, G eol. práce, Spr.). Osobn á informácia, 
ktorej zverejnenie sa iba predpokladá, sa 
uvádza v zátvorkách p riamo v texte, napr. 
(Zlocha, 1979, osobná informácia). 

Práce, k toré sa citujú, r esp . sa na ne 
v texte odkazuje, sa v zozname literatúry 
u sporadúvajú podľa abecedy a podľa priez
v iska prvého autora. Zoznam li teratúry sa 
uvádza pod názvom Literatúra . 

Pri uvádzaní literatúry časopis Mineralia 
slovaca r ešpektu je ČSN 01 0197 Bib liografické 
cit ácie platnú od 1. 7. 1971. 

Uvádzame príklady n a citáciu príspevku 
v periodiku (napr. v časopise), situáciu samo
stat nej publikácie, príspevku v zborníkoch 
a citáciu nepublikovaného manuskriptu . 

Citácia jednozvä.zkového diela má t akéto 
poradie údajov: p riezvisko autora, ski-alka 
osobného m e na, rok vydania, n ázov v ubhk ti 
cie (redak tor, edi tor, ak nie sú na začiatku 
mená au torov), porad ie vydania, miesto vy
dania, nakladateľ, počet strán. 
N apr.: 
Mistrík, J . 1970 : štylistika slovenského ja

zyka . 1. vyd . Bratislava, SPN. 424 s. 
Citácia č lánku v časopise (per iodik_u) ob

sah uje toto poradie údajov : priezvisko au-
to ra, sk rátka osobného mena a u tora, r ok pub
iikova nia , názov príspevku, skratka časopisu 
(dohodnutá), ročník (a rabskou čís li cou), stra
ny. 
Napr.: 
Dubovec, P . - K ošický, J. 1980 : Diabázy 

v sta r šom paleozoiku pri M níšku n/H nil
com. Mi_n eralia slov., 12, s. 287- 288 . 
Ciiácia p r íspevku v zborníku má t ieto 

údaje : priezvisko autora, skratka osobného 
mena a utora, rok vydania, n á zov p ríspev 
ku, názov zborníka so slovom In: ročník 
(zväzok) , meno redaktora jednora zovo v yda
n ého zborníka, miesto vydania, nakladateľ, 
s t rany. 
Napr. : 
Strán sky, J. 1980: Maníns ka jednotka. In: 

P ríkrovy Západných Karpát. 2. R ed . M. Buj
niak. Bratislava, Veda, vyd. SAV, s . 216-219. 
Citácia manuskriptu obsahuje : priezvisko 

autora, skratku osobného mena, rok spraco 



vania, n á zov p r áce, slovo m a nuskript , mi esto 
a r chivovao.ia, počet s trán. 
Napr.: 
J elenský, š. - Mazúr ik , P . 1980 : Chemizmus 

minerálov kryštalini ka. M a nuskript - G P 
S piš . N. Ves. 27 s. 

V zo zna m e li te ratúry sa používajú dohod
nuté skratky časopisov podľa pu blikácie 
M. L evinská - A. H uková - J. K n ízkov á -
B . Tvrzník 1971 : Soupis geologických per io 
d ik a zkratk y je jich n ázvu . 1. vyd . Pra ha, 
U str. ús t. geol. 256 s. Podľa tejže pu blikácie 
sa za n ázvom časopis u v okrúhlej zátvor k e 
uvádza, resp. neuvádza mi esto jeh o vydá
v ania. 

A k manuskr ip ty a il ust r ácie n eb udú zod 
poveda ť u vedeným požiadavkám, ich zverej 
nenie sa m ôže časovo dosť posunúť. 

Za dátum prijatia článku do r edakcie sa 
pokladá deň doru čen ia článku v podobe zod
pov edaj úcej p ožiadavkám Inštruk ci í p r e au
torov . 

Clánky, sprá vy a súhrnn é refe rá ty posu
d zu je spravid la jeden a lebo dv a ja oponenti 
a prerokúvajú sa v redakčnej rade časopisu. 

A k sa redakčná rada rozhodne vrátiť ru
kopis na zásad né prepracovanie, p ri zvere j
není prísp evku sa uvedie dátum p rijatia p r e
]Jracovan ého r u kopis u. Bežné opravy r uko
p isu podľa oponentských p osudkov je a utor 
p ovin ný urobiť do troch týždňov. V takom 
p rípade dátum prvého p ri jatia článku do re
da kcie pla t í. 

Poznámky pod čiarou sa neodporúčajú. Ak 
sú n evyh nutné, t r eba ich priebe žne označiť 

a rabskými č ís licami. Poznámka p od čiarou 
musí byť na tej istej str a ne, k de je o n e j 
zmien k a. 

Tabuľky sa č ísluj ú arabskými č ísli cami. 
Maj ú stručný n á zov a m usia byť na ne od
k azy v t exte. Týk a sa to a j ostatných ilu s
t r ác ií. Tabuľky a pozn ám k y pod tabuľku sa 
píšu na samostatn é listy_ 
Neodporúča sa používať sk ratky v texte 

t a buliek, a ni rozdeľovať slová v kolónkach 
tabu liek do dvoch r iadkov . 

Rovnice a formuly v texte treba samo
statne umies tniť a jasne napísať (pozičné 
vzťahy čísiel a znakov musia byť zreteľné) . 

Ak je v text e viac rovníc, musia sa číslo 
vať, a to v hranatých zátvorkách na pravom 
okraj i textu. Namiesto znakov odmocnín sa 
odporúča používať zlomkové m ocn iny. Podľa 
možnosti nepoužívať dvojs tupňové indexy a 
exponenty. V chemických vzorcoch treba va
lenciu iónov označovať číselne, napr. Ca2+ 
namies to Ca++. Čísla izotopov majú byť 
pred symbolom, napr. 1so. 

Značky pomerných jednotiek sa píšu for
mou záporných exponentov, napr. kg . m - 2 

namiesto kg/ m". 
Ilustrácie musia názorne vystihovať zá

kl adné myšlienky textu, z odbornej stránky 
byt: s ním v súlade a musí byť na ne odkaz 
v texte. Ilustrácie sa v t exte citujú v tom 

porad í, a ko s ú čís l ované. Vyhotov ujú sa podľa 
nasledu júci ch pokynov (v opačnom prípade sa 
článok vrá ti autorovi na prepracova n ie eš te 
p r ed započatím redakčného spracúvania) : 

Vyhotovenie a opis ilustrácií musi a byť 
n a p rofesionálnej úrovni. Nedokon a lé ilus
trá cie sa vrátia autorovi na prepracovanie 
a lebo prekr eslenie, r esp . ich dá prekresliť 
redakcia na k onto a u tora. K resba m usí byť 
čiern a, sý ta, h rúbka či ar sa volí v závislosti 
oa pr edpok ladaného zm en šenia. Písmená, 
znaky a č ísla ·sa píšu šab lónkou (ni e n a stro
ji) . Veľkosť p ísmen na origináli musí byť 
taká, a by ich výšk a po zmen še ní bola mi
nimá ln e 1,2 mm. Ak sa predpokladá d voj
násobn é zmenšenie, treba použiť 2,5 mm 
šablónk u, pri t rojnásobnom zm enšení 3,5 a ž 
4 mm šab lónku . M aximálny r ozme r ilu strá
cie na zmenšen ie je 595 X 420 mm. A k je 
nevyh nutn é príloh u poskladať, t reba o to vo
pred požiadať r edakciu (takéto prílohy sa po
volia len výnimočne ) . 

T ex t n a ilust ráciách je v jazyku , v k to
r om bude článok uverejnený . Na všetkých 
ilustráciách treb a používať r ovn aký typ 
p ísm a . 

Vše tky n ázv y, skra tky a sym boly ilustrácií 
s a m u sia zhodovať so skratkami, symbolmi 
atď . v tex te. Veľkosť ilus tráci í mus í byť taká, 
aby sa po zm enše n í umiestnili do jedného 
stlpca (šírka 68 mm) alebo do dvoch (šírk a 
140 mm). Výška stlpca je 198 m m. Všetk y 
ilustrácie sa zmenšujú, a to do ta k e j miery, 
a b y zostali čitateľné. Treba ich priebežn e čís
lova ť v t ak om porad í, ako sa spomínajú v t ex
t e. Na d pisy a v ysvet livky k ilus tráciám sa 
p íšu strojom n a sam ostatný lis t a p r ikladajú 
sa za článok. N a každ ú ilu st r áciu treba d o 
ľavého h orného rohu (pri fotogr afiách na 
zadnú st r an u) mäkk ou ceruzk ou napísať 
m eno a utora , skr á t ený názov článku a číslo 
ilus trácie . 

Ilustrácie sa vžd y označuj ú ako obrá zky. 
N a obrázkoch vyžadu júcich m ierku, musí byť 
m ierka grafick y znázorn ená. P r i ob r ázkoch 
(podobne aj pri tabuľkách) treba používať 
rovnaké vysvetlivky, k toré sa uvedú pri 
prvom obrázku, a p ri ostat ný ch je na tieto 
vysvetlivky le n odkaz. 

Ak je na pochopenie obrázka alebo tabuľ
ky nevyhnutn é stručné vysvetlenie, tr eba ho 
výstižne napísať k danému obrázku alebo t a 
buľke. Ilustrácie a tabuľky nemajú v šak opa
kovať údaje v texte a opačne. 

študované miesto (lokali ta) sa vyznačuje 
na m a pke ČSSR plným štvorčekom. Mapka 
sa umiestňuje v rohu prvéh o obrázka, resp. 
sa vyhotoví samostatná skica skúm aného 
územia. 

R edak cii t reba posla ť originál ilustráci e 
a 2 kópie urobené akoukoľvek te chn ikou. 
Ilustrácie (perovky) sa môžu redakcii zaslať 
aj vo forme ostrých a kontrastných fotogra
fií, resp. na filmovom m a teriáli. V odôvod
nených prípadoch možno vytlačiť aj farebné 
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ilustrácie, ale vždy o to t reba požiadať re
dakciu vopred. 

Fotografie musia byť kontrastné a lesklé 
a vyhotovené tak, aby na nich vynikli vy
braté komentované znaky. Na mikrofotogra
fiách minerálov je vhodné opisované mine
rály označiť písmenami (q, pl, or ... ). Pri 
fosíliách sa odporúča biele pozadie. 

Fotografie na zadnej strane treba očíslovať, 
uviesť meno autora a označiť ich vrchnú stra
nu. Na fotografiách vyžadujúcich mierku (na 
porovnanie po zmenšení) musí byť mierka 
graficky vyznačená. Ak sa fotografie orga
nicky spájajú do súborov, označt:jú sa ako 
tabule a číslujú sa rímskymi číslicami. Môžu 
byť nalepené len na bielom kriedovom pa
p ieri. 

Na korektúru dostáva autor stlpcový obťah, 
iba vvnimočne robí aj prvú stránkovú korek
túru. " Väčšie zmeny a doplnky nie sú pri 
korektúre prípustné. Ak by sa ich autor 
predsa len domáhal, urobia sa na úkor autor
ského honoráru a publikovanie príspevku sa 
tým pravdepodobne oddiali. Doplnky a zme
n y treba napísať st rojom na samostatný list 
a označiť ich Pridané počas tlače. Korektúru 

treba urobi ť dôsledne a vrátiť ju v stanove
nom termíne (vzhľadom na krátky výrobný 
cyklus časopisu v najkratšom možnom ter
míne) . 

Autorské vyhlásenie. Na samostatný Ii.st 
treba okrem mena autora (autorov) napísať 
aj tituly, uviesť trvalé bydlisko autora a jeho 
rodné číslo (je potrebné na výplatu honoráru). 
Ak je autorov viac, treba na samostatnom 
liste priložiť vyhlásenie, ako sa má honorár 
medzi autorov rozdeliť. Vyhlásenie podpíšu 
všetci autor i. 

Pri zaslaní rukopisu do redakcie autor 
navrhne aspoň jedného oponenta. Redakčná 
rada môže (ale nemusí) dať rukopis na po
súdenie aj oponentovi, ktorého navrhol autor. 

Autorom odporúčame ponechať si kópiu 
rukopisu a ilustrácií, pretože redakcia nepre
berá zodpovednosť za prípadnú jeho stratu 
alebo poškodenie poštou. 

Prosím_e autoro'1", ktorí dobre poznaj ú 
anglické a ruské špeciálne termíny použité 
v abstrakte a v resumé, aby ich napísali do 
zátvorky alebo na koniec abstraktu a resum é 
(stačí ceruzkou). 
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-------Zvýšené koncentrácie_.apatitu v horni nách 
permu ~ veskej Hute 

_.>~ 

Increased concentrations of apatite in the 
Permian rocks near Novoveská Huta (Spiš
sko-gemerské rudohorie Mts., Eastern Slo-

75 vakia) 

---- L adislav Mejzlík - Vojtech Mencl 

Deformační kritéria pri otázkách bezpeč
nosti svahu 

Deformation criteria in cases of slope se-
83 curity p roblems 

Jozef Stankovič 

Pyrotín na lokalite J asenie-Kyslá prí
spevok k topografickej mineralógii Níz
kych Tatier 

METO:DIKA VÝSKUMU 

87 

Contribution to the topographic m inera
logy of the Nízke Tatry Mts. 

METHOD OF INVESTIGATION 

Ju raj Macek 

Poznámky k m eto:like určovania modál
neho zloženia živcových hornín 

KRONIKA 

Some remarks to the methods of modal 
91 · felspar content estimation 

CHRONICLE 

Ivan Herčko 

Učebnica K. T. Deliusa a jeho minera
logická systematika (k 200. výročiu úmrtia) 

INFORMÁCIA 

The textbook of K. T. Delius and his Mi-
11eralogical System (to the 200 anniversary 

93 of decease) 

INFORMATION 

Juraj Macek 

I nterforenčn é mikroskopy MPI3 a ž MPI5 
a ich prak tické využitie v geológii 

ZO žIVOTA SPOLOČNOSTI 

In terference microscopes MPI3 to MPI5 
58 and thei r practical use in geology 

THE SOCIETY'S LIFE 

Milan Mišík 

XXIII. celoštátna geologická konferencia 
Slovenskej geologickej spoločnosti 

RECENZIA 

23rd National Geological Conference of the 
23 Slovak Geological Society 

REVIEW 

Dušan Hovorka 

N. L . Dobrecov : Vvedenij e v globaľnuju 
petrologiju 

N. L . Dobrecov : Introduction to global 
86 petrology 
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