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Príspevok k stratigrafii triasu Stratenskej hornatiny 

JÁN BYSTRICKÝ*, OTtLIA JENDREJAKOVÁ*, JARMILA PAPSOVÁ"* 

* Geologický ústav SAV, Dúbľavská cesta 9, 814 73 Bratislava 
*' Geologický ústav D. Štúra, Mly:1ská dolina 1, 817 04 Bratislava 

( 4 obr., 4 tab. a 3 tabule v texte) 

Doručené 3. 2. 1982 

3aMCTl<3 O CTI)3TnrpaqH!H Tl)lf3Ca CTp a TCHCl<OÍÍ B03Bbll.UCIJIIOCTl1 

I1 CJ)C0l~CHKOH CTJ}aT11rpacp1111 Tp11aca CTJ}3TCHCK0Í1. B03llbllliCHH0CľH 6b1JJO 

06Hapy>t<CH0, '-lľO ÔOJlbllJl11-!CľBO ÔWOCTpaT11rpacp11.YCCl<l1X /~aJHlbl X Y)l{C HC
/:(Cl;ICTB11ľCJlbHa. HOBhlC ,1:1aHHblC O JJl1.TOCTJ)aT11rpa(j)WlCCKl1X C/:(11HWJ.\aX ľJ}l13-
ca 11 11X B03 pacTa CIJW/~CTCJJbCTBYIOT O TOM, '-ITO MC)l{AY C]JC/:(Hl1M TJ}l13COM 
CTpaTCHCKO[J B03 Bb1WCHH0CTW 11 Cl1Jll11.\KWM D0KJ)OBOM CJJOB31.\K0ľ0 Kpaca 

HCľ OCHOBHhlX pa3Hl1J.\ 11 BOllJ)Cl<l1 TOľO, '!TO OC3/:(Kl1 J-111.>l<HCľO JJ3/:(11H3 
B C-rpaTCHCKOH B03BhllJJCHHOCľ11 TI0Ka 1-1co6rrnpy>1<CHbl. Pa3H111.\3 3aMCTHa 
ľ0J!bKO H34 HH3ll H0J}l11.\KHM 0/U\CJJ0M. B C TpaTCHCKOÍ1. ll03BblllJCHH0CTH 
3TOT 0ľ/~CJJ IIJ)C/:(Cľ3BJll!IOT „HHTJ)allJI3TQ)OJ)MCHHbl C OC3]\Kl1" - 113BCCTHllKl1 

acj_)JICH3CK11.C 11 /:(Clllľl!HCKl1C, TI J)H'-!ČM C11.Jl l11.\Kl1Í1. n OKPOll 11J)C,/\Cľ3BJICH 0Ca/:(
K3Ml1 cj)3J.\ 1111 ľ11T1 11.'-l H 0ľ0 raJIJICľľCl(OľO 113BCCľHl!K3. O6a paii0Hbl llll3/:(11H 
pa3}.\CJfCHbl MC>t<AY co6oii OC3/:(K3Ml1 M0j)CK011 cpal.\1111 „ ľoxc Ba Hl:(" (113BCCT

Hlll<l1 TWC0BCKl1W 11 cjJypMaH CKl1ii , KapHl13H /:(a>t<C Hl1)1( Hl1ii pracT11a1-1) . 

Contribution to the stratigra1>hy oť the 'Faassic in the Stratenská hor
natina Mts. 

The revision of T1:iassic straligraphy in the Stralenská hornatina l\lits. 
allows us to ~tate that the most recent biostratigraphic data are unap
plicable. New fíndings on li thoslratigraphic unils of the Triassic and 
on lheiť age indicate no substantial differences belween the Middle 
Triassic of the Slratenská hornatina Mts. and that of thc Silica nappe 
in ihe Slovak Karst area although basin deposils of Lower Ladinian 
age in the Slovak Karst area have, at present, no equivalents in the 
Slralenská hornatina Mts. Differences occur as high as the Norian stage. 
This stage is represen ted by "intraplatform basinal deposi ls" of the 
Aflenz and Doštianky Jimestones in the Stratenská horna tina Mts. and 
by basinal deposits in a typical Halstatt limestone facies in the Silica 
nappe of the Slovak Karst. Both basin areas are separated by a part 
of a shallow water platform in the Hohe Wand facies (the Tisovec 
and Furmanec limestones of the Carnian to Lower Rhaetian) . 
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Tťias Stralenskej hoľnaliny naposledy 
podrobnejšie skúmal M. Maheľ (1956, 
1957a, b , c). Výsledky jeho bádania, ne
skór sčasti revidované (lVlaheľ, 1963, 1964. 
1967), sú dnes jediným :,;drojom informácií 
o fáciách a straligra[ii tohto triasu. O ne 
sa opierajú všetky doterajšie korelácie 
triasu týchto vrchov s triasom Muránskej 
plošiny, Slovenského krasu, ako aj s tria
som strážovského príkrovu (sensu Andru
scv, 1936. non sensu MaheJ:, 1959, 1979a, b) 
Slrážovskej hornatiny a Malých Karpát. 
príp. aj korelácie „gemcľického" triasu 
s dachsteinskou faciálnou oblasťou Sever
ných Vápencových Alp (Bystrický, 1964. 
1972, Tollmann, 1972. 1976, Maheľ, 1974, 
1979a, b) . Aj keď ide o trias, ktorý sa do
teraz pokladá za faciálne aj tektonicky sa
mostatný (Maheľ , 1957c. 1979) a „so špeci
fickou litológiou a stratigrafiou, špecific
kou pozíciou v štruktúrnom pláne vnútor
ných Karpát" (Maheľ, 1974, s. 129). od 
tých čias sa mu nevenovala zodpoveda
jú.ca pozornosť. Na základe našich vý
skumov, revízie všetkých biostratigra ľic

kých dál a litoslraligrafických jednotiek 
triasu Stratenskej horna1iny dospievame 
k názoru, že charakler sedimentačného 

priestoru lriasu Stralenskcj hornatiny a 
Slovenského krasu je takmer identický. 
Obidve oblasti sú ekvivalentné hallstatl
skej faciálnej oblasti Severných Vápenco
vých Alp, ktorej „južný kanál'' (s typic
kými panvovými sedimentmi v pestrej 
2. tmavej fácii) je zastúpený severným 
okrajom iba v najjužnejšej časti Sloven
ského krasu, ale „severný kanál" v aflenz
skej fácLi má naproti tomu svoj ekviva
lent v Stratenskej hornatine. 

Historický prehľad 

Históriu geologického výskumu Stratenskej 
hornatiny podrobne opísal M. Maheľ (1!)56, 
1957a, b, c). Ako pťvý rozčlenil masu svetlých 
masívnych vápencov pokladaných skôr 
(Andrusov, 1935, Csiskó, 1943) za wetterstein-

ský vápenec ladinského slup1'ía na časť pri
padajúcu a niskému. ladinskému a norick~mu 
stupňu. Po revízii, SYoje pôvodné č l enenie 
kor igoval v tom zmysle, 2e svetlé masívne 
vápence juhozápadnej časli Stralenskej hor
natiny (oblasť Vyšná záh rada, Kopa - čer
vený Stras, Belá - Došlianky, ako aj morfo
logickú dominantu turistického cenlra Dob
šinskej ľadovej jaskyne - Ostrú skalu), kto
ré pôvodne na základe koralov a brachiopód 
pokladal za aniské. zaclenil do vrchného tria
su (karn - norik,' in Klinec, 1976) a opačne, 
svetlé aj sivé vápence v oblasti Remiašky, 
ktoré pôvodne podľa brachiopód z Havranej 
skaly pokladal za norické, prehodnotil na 
strednotriasové (Mahe[, 1967, s. 428, obr. 65, 
Vľslvy č. 17, 1969, príl . 2, vrstvy č. 7, 1974, 
s. 131, obr. 21, vrstvy č:. lli). Lilostratigrafickú 
jednolku, ktorú opísal ako novú a nazval ju 
,.lmavé vápence a bridlice spodného anisu", 
ľOZčleni I tak, akoby išlo o dve litostratigra(ické 
jednotky oddelené od seba svetlými vápencami 
anisu a ladinu. Spodnejšia z nich by podľa 
(auny brachliopód mala patriť do a nisu (Ma
her, 1967, s. 423), druhá zas pod ľa lamelibran
chiát do ka rnu (Maheľ, op. cil. s. 424). 

Slratigrafické poznatky M. Maheľa (1956-
1967) o triase boli svojho času, i:lspot'í pokiaľ 
ide o Vľchný trias, n epochybne priekopnícke. 

Litostťi:ltigrafia 

P o zislení slavu bioslraligrafických dát 
sme podrobili revízii všetky litostratigra
fické jednotky, ale na jmä tie, ktoré sa 
pokladali za špecifické len pre „stratenskú 
sériu" . Osobitnú pozornos( sme venovali 
litostratigrafickým jednotkám s panvový
mi sedimentmi, ktoré sa v doterajších pa

leogeografických interpretáciách a korelá
ciách vôbec nebrali d o úvahy. Problémy 
~tratigrafického rozp~ilia litostraligrafic
kých jednotiek sme riešili hlavne pomocou 
mikro fosílií: dasyklad;:,cei (Bystrický) , fo
ramlnifeľ (J endrejaková) a konodontov 
(Papšová). 

Dasykladaceae sú popri f01,amin iferách 
najrozšírenejšími fosíliami karbonátových 
platforiem. Aj keď sa pomocou nich nedá 
aniský, ladinský, karnický a norický stu
peň podrobnejšie rozčlen iť, možno pomo
cou nich dobre odlíšiť hlavné litost ratigra-
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fické jednolky plytkomorských platforiem. 
ako je steinalmský, wettersteinský. lisov
ský a furmanský vápenec a ich ekvivalen
ly v dolomitovom vývine. Každá z nich 
,:;a totiž vyznačuje osobitným, pre islý 
stupeň lriasu charakterislickým spoločen

stvom. Vrchnotriasové dasykladaceá skú
manej oblasti sme opísali osobilne (Bys
t rický, 1979). 

Bohaté zastúpenie foraminiferovej fauny 
sa zislilo nielen vo fáciách plytkovodnej 
platformy, ale aj v sedimentoch panvo
,;ých fácií (doštiansky vápenec, ,,murztal
ské vrstvy·'). Charakter foraminiferovej 
fa uny (druhové spektrum) sa v závislosli 
od Iácií mení, ale ich spoločenstvá majú aj 
stratigrafický význam. 

Rozsiahly výbrusov~ materiál sa l. č. 
orientačne spracúva na biostraligrafické 
účely. V tab. J-4 nie je vyčerpávajúci 

prehľad všetkých pritomných druhov. Týka 
sa to najmä asociácií zaslúpcných v d oš
tianskom vápenci a v ,.murztalských vrst
vách". Nie sú v nich zahrnuté formy. 
k toré by mali patriť novým taxónom. ani 
formy. ktorých rodové zaradenie je proble
matické. Detailné pdleonlologické spraco
vanie takýchlo foriem bude predmelom 
osobitnej práce. Foraminifery, ktoré tu 
uvádzame, sa predbežne zaraďujú v zmys
le taxonomických kritérií L. Zaninettino

vej (1976). 
F oramini.fery sledovaných litostratigra

fických jednotiek Stratenskej hornaliny 
sú reprezentované asociáciami, ktoré sú 
v istých variáciách lokálneho charakteru 
známe z celej tetýdnej oblasti. V steinalm
skom vápenci je významným druhom 
Meandrospira dinarica, ktorá sa tu vysky
tuje zväčša osamotene, bez sprievodnej 
fauny. Asociácie tohto typu dobre repre
zentujú slredný a vrchný anis. Spoločen
stvá s indexovým dr uhom vrchného anisu 
Glomospira densa srne v steinalmskom vá
penci Stratenskej hornatiny doteraz nezis
tili (sensu J. Salaj 1969, 1974). 

Zaslúpenie foraminiícr v tisovskom vá
penci (tab. 2) je temer idenlické s fora
miniferovou faunou lisovského vápenca 
iných vrchov Západných Karpát. Okrem 
G!omospira kuthani sú charakteristickými 
zastupcami čeľade Involiitinidae. Pozo
ruhodný je výskyl druhu Involutina si
nuosa oberhauseri (pôvodne indexový druh 
rovnomennej zóny spodného norika (Salaj, 
1969, 1974), neskôr podzóny vrchného 
karnu (Salaj . 1979) v spoločenstve s G. lcui

hani (Kopa, lok. č. 8) . 
Foraminifery furmanského vápenca 

majú značnú afinitu s foraminiferami ti
sovského vápenca, ale ich druhové 
spektrum je širšie (lab. 2). Typický je 
masový výskyt veľkých hrubostenných 
schránok involuliníd. Straligraficky vý
znamným druhom je 'ľrocholina permo

discoidcs. J eho nástup približne súhlas í 
s objavením sa prvých zástupcov rodu 
HeteroporeUa (dasykladaceac) a zodpovedá 
hranici karn-norik. Aj keď foraminifero
vé spoločenstvá na rozličnýc'.1 miestach ob
sahujú väčšinu spoločných druhov, lokálne 
možno pozorovať špecifické rozdiely. Vo 
furmanskom .vápenci Kopy je príznačný 

výskyt robuslných schránok druhu Ammo

baculites sp. a R eophax sp., na Remiaške 
zas tvoria značnú časť zástupcovia D ·uosto
midae. Prítomnosť duostomíd naznačuje 

blízkos( panvových sedimentov, ktorá rn 
asi odráža aj v tmavom zafarbení fur
manského vápenca. 

Doštiansky vápenec obsahuJe veľmi bo
ha té spoločenstvá foram ini(er, ktoré sa 
zložením podstatne odlišu j ú od asociácií 
vekove ekvivalentného furmanského vá
penca. Dominantnú zložku tvoria druhy_ 
čeľade Nubeculariidae a čeľade Nodo-

1;ariidae (ta b. 3). Involutíny sú drobné a 
vyskytujú sa len sporadicky. 

Foraminifery „mi.irztalských vrstiev" ob
sahujú druhy, podľa ktorých sa o ich veku 
nemožno vyjadriť. Podstatný podiel majú 
zástupcovia čeľade Nubeculariidae a če-
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ľade Fisherinidae (tab. 4) . lnvolutíny sú 
zriedkavé a patria prevažne medzi nepra

videlne vyvinuté formy zo skupiny lnvo
lutina ex gr. gaschei. Takmer vo všetkých 
výbrusoch sa konštatovala prítomnosť dru
hu TurriteHella mesotriasica. Podľa fauny 
konodontov poukazuj úcej na podstupeň 

jul možno spresniť hornú hranicu verti
kálneho rozpätia druhu T . mesotriasica, 
ktorý sa doteraz pokladá za strednoiria

sový. 
Výsledky štúdia konodontov. ktoré tu pred

kladáme. majú iba orientačny charakter pri 
zisťovaní možností uplatniť ich pri riešení 
niektorých problémov stratigrafie panvových 

295 
Dasyldadaceá a foraminifery steinalmslcéhu vápenca 

Dasycladaceae and foraminife r s from the Steinalm limestone 

Lokality 

Dasyc ladaceae: 

l'hysoporella pauciforata var. pauciforata 
Physoporella pauťiforata val". gemerica 
Physoporella pauciforata var. sulcata 
Physoporella pauci;'orata var. undulata 
Physoporella dissita 
Physoporella cf. praealpina 
Physoporella v aricans 
Oligoporella pilosa var. pilosa 
Oligoporella pilosa var. intusannulata 
Diplcpora hexasler var. hexaster 
Favoporella annulata 
Favoporella sp. 
TeutloporeUa peniculiformis 

I-'ornminifera: 

Ammobacu!ite~ radstadten~is 
Earlandinita sp. 
Earlandinita elongata 
Earlandinita grandis 
Earlandinita oberhauseri 
Endothyra sp. 
Endothyranella badou.xi 
Endothyranella wirzi 
?Geinitzia sp. 
Meandrospira dinarica 
Meandrospira -irregularis 
Meandrospiranella deformata 
Nodosaria sp. 
Trochammina sp. 
Trochammina almtalensis 

Vysvetlivky k tab. 1 - zoznam iokalít 

o 
o 
cf 

o 
o 

cf 

o 

o 

aff 

2 

o 
o 
o 

cf 

cf 

o 

aff 
o 

o 

o 
cE 
o 
o 
cf 
cf 
o 

aff 

3 

o 
o 
o 
o 
00 
o 

o 

o 

cf 

o 
aff 

o 

o 
o 

4 5 

o ? 

o 
o 

o 
0 

cf 

o 

o 

o 

6 

? 

o 
cf 

1 - Kolísky, okolie kóty 392,1 (výbr. č. 392-395, 883-884, 894--899); 2 - Jabloi'l, 
lúka na JZ od kóty 914,8 a kóta 914,8 (výbr. č. 2310-2311, 2709-2710, 3992-3994); 
:l - Roveň (Za Vyšné Rovne in Maheľ, 1957c), východne od kóty 1012,1 (výbr. 
č. 3781-3783, 3974-3976, 3977-3980); 4 - Dedinky, futbalové ihrisko (výbr. č. 
6520-6521); 5 - Ostrá skala pri Dobšinskej ľadovej jaskyni (v geol. náčrte lok. č. 35), 
(výbr. č. 5717-5718); 6 - kóta 1002,1 na pravom svahu Samalovej doliny (v geol. 
náčrte lok. č. 36), (výbr. č. 5767- 5768 ;) 7 - Ondrejisko, sedlo medzi kótou 1270,5 
a 1261,9 (výbr. 5634- 5635) 

Tab. 1 

7 

o 
o 
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Tab. 2 

OBLAST OBLASŤ ~~SPA- OBLASŤ OBLASŤ 
BELÁ - DEŠŤANKY REMIA ŠKA NIJKO- KOPA - ČERV. ŠT ROS VYŠNÁ -ZÁHRAD-' 
TISOVSKY VAPENEC F U RMANSKÝ VÁPENEC TISOVSKÝ V FURMAN. V 15 ,FURMANSKÝ VÁP. 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 51 3) 130< 32 31 33 35 29 29 1291 6 7 8 9 tl 11 12 13 39 I.O L1 L2 LL L5 L6 L7 
D A SYCL ADACEAE , 

Ac1culettc niklen o 
Ac,culello sokoci - o 
Ancrusoporello dupl1coto o o o o o o o o o o ? , , ? 
Gr1phoporet10 curvoto off 

Gyroporello ves1cul1fero !off 
Heteroporella sp o o o o 
Heteroporello corpotica o 

"Mocroporello·· spectobrl1s o o 
Palaeodosyclodus sp. o 
"Petrosculo ·· straten,co o o o 
Physoporello heroki v. herok1 o o 
Physoporello heroki v. tenuiporo o 
Teutloporello sp o o 
Teutloporelto hercyleo o 
Urogrello supratrias1co o cf o 
FORAMINIF ERA 

Agolhammrno sp o o o o o o o o o o 
Ac:loth oustroolp1no o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Agathommtno"> 1ron1co o cf o cf cf o 
Agathamm1no1des sp,r.loculiform,s o off 
Alo1nophraom1um sp o 
Alp perforotum o o o o o o off o 
Ammoboculites sp o o o o o o o o o o o o 
Ammod,scus sp o o o 
Austrocotom,o sp 

Aust. morscholl, cf o 
B1sp1ronello subcor,noto o 
O1plotrem1no sp o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Dopi ostrof1mbrioto off o o cf o 
O10I plocke1stono cf c f 

O,pl subonguloto loff off off off cf off o 
Duostomtno sp o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Ouost olto o loff !off 
Ouost b,convexa o o cf cl ff o o 
Duost magno o loff o 
Ouost rotunda to c l 

Ouotcx1s sp o o 
Duot b1rmon1co off o o 
O\Jo1 metulc o 
Ecrlonc,10 sp 

Ear ompllmurol 1s o 
Eor tint innlform,s o 
Eorlondtn,to sp. o o 
Earl oberhauser, off 

Enoothyro sp o o o o o o o o o o 
End 9ruenbochens1s ct off 

Enc kueppen o off o o o o o o o o 
Enoothyranello sp o o o o o o o o o 
Fronc:i1culorio sp o o o o 
Fronc woodword1 o 
Gal eonello sp o 
Glomosp1ro sp o o o o 
Gto kuthon, o o o o cf o o cf o off o 
Glomosp1relta sp. o o o o o 
Glom e,cponso o 
Glom fr,edl1 off o o 10ffaf c f of loH 

Ga\..drv1no SD o 
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- TISOVSKÝ VÁPE NEC FURMANSKÝ VÁPENEC TISOVSKÝ~ FURMAN. V. lns >FURMANSKÝ vAP 
\4 15 16 1r ·1a 19 20 21 22 51 :ion 32 31 33 35 29 1,o,, 

''" 6 
7 8 9 'I) 11 12 13 39 I.O 41 42 44 45 11.é 4 7 

lnvolut ino so. o o o o o o o o o o o o o o o 
lnv. communi s cl cl o o o o o cl o o 

.. ,nv." eomesozoico o o o o 
lnv. goschei cl o o o o o o o 
lnv. aaschei proeaosche1 o o : 
lnv. impresso off i 
lnv. minu to off 1 

lnv. porvo off 1 c t 
lnv. plonidiscoides c l o o 1 , o 
lrw. sinuosa oberhouseri cf off cl o o o o o o cf cf o o o o 1 o io 
lnv. sinuosa progso1des o o o o c l o o o o o o o o o o o o o o o o o 10 
lm,. sinuoso sinuoso o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Io 
lnv. tenuis cl cl o , o 
lnv. tum1do c l o o o o off O o :o 
lnv. e>1 gr gosche1 o o o o 1l o o 0 1 
? Milioporo sp. o 1 
Nodosorio sp. o o o o o 1 i 
Nod. ordinota o o 1 1 
Oberhauseretlo sp. o o IJ 0 1 1 
Oberh. quodriloboto cf 1 
Ophthclmtd1um sp o o o o o o o o o o o o IO 

''Opht h." chiol ingchiongense o i 1 
Ophlh. tori cf 1 1 
Ophth. triod1cum cf o cf cf off cf cl loft ' Pton,involuto sp o o o o o o 1 1 1 
Plan,irw eon nota o o cf 1 

Ou1nquelocul1no nucle1formis cl 1 1 1 
Reophox sp. o o o o o i) o o ' o 
Soccomm1no sp. o 1 
Schmid ito ? sp . o 1 1 
Sem11nvoluto sp o 1 1 
Sem clor1 ct i ! 1 
S,amorllna sn o o o o ' j 1 

Sp1r1ll1no sp. I O 
Tetrotox1s sp. : 1 1 
Tetr. humll1s o i 1 
Tetr inf lata o o o 1 1 
Textulor,o sp. o o 1 

: 
Totypommrno sp. o o o o o i 1 

Tolyp gregono cf 1 1 
Tnlocul ,na sp o ! 
Trochomm1no sp. o o o o o o lo 
Troch am olmtotens1s cf 
Trocham. o lp1na o o o o o off c f cf o o o o o i 
Trocham . espahkens1s loft 1 
Trochom . tobo·sens1s c f ' latf 1 

Trochol 1no sp o o o o o 1 ľ 
Troch o acu t o cf 1 l 
Trocha c rosso cf cf c t 1 
Trocha mult 1sp1ro cf off 1 1 
Trocha permod1sco1des cf o o o o bff O o o o 1 1 
Turnsp1r1ll1no sp. 

Turr,sp,r. m1n1mo o 1 1 
Var,ostomo sp. o o o o o 
Vo, ocutoanouloto cf o off 1 
Vor constorme cl 
Vo, crossum· off O oN 1 

Vor. orolonoense c l - - 1 
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Vysvetliv ky k tab . 2: 

14 - tisovský vápenec, n;:i. J.J V od vrchola Kopa, ,,nedokončť,1á ce5ta", 90 m západ
nejšie od spodnej hranice doštianskeho vápenca ; 15 - tisovský vúpenec, JZ úpätie 
kóty Belá, poľovnícky chodník (výbr. č. 5566- 5567, 5826); 16 - tisovský vápenec, 
lúka Belá (výb r . č. G070- li071) ; 17 - lisovský vápenec. záparlný svah Doštianky, 
sutina v doline (výbr. č. 383:l-3884. :l787-:3790, 3968-3971): 13 - tisovský vápenec, 
Došlianky, lesná cesta z Dolky, spodná časť východu (vý br. é. 5208-5200, 6082-608:3) ; 
19 - tisovský vápenec. Došlianky. severný svah (výbť. č. 6427-6428); 20 - lisovský 
vápenec, Došlianky, západný svah, najvyššia čas( súvrstvia (výbr. č. 5206-5207); 
21 - tisovský vápenec, Doštianky, západné úpätie, najvyssi:1 časf súvrstvia (výbr. 
č. 4109-4110); 22 - tisovský vápenec, Doštianky, lesná cesta z Dolky, najvyšš ia čast 
východu (výbr. č. 5:lJ 5--3:316); 51 - tisovský vápenec, Remiaška, záre:'. lesnej ces ty, 
spod ná časť východu (výbr. č. 5452); 30 - furmanský vápenec, bazálna časť. Remiaš
ka, južná čas ( l úky SZ od kóty 1167,:3 a JZ od kóty 115il (výbr. č. 3130-31:36, 
:H54-3155, 3166-3167, :\133-3184, 3358-:3360, 5:307-5308): :31la - fuľmanský vá
penec, bazálna časť. He m1aška, hrebeň z kóty 1167,:3 na SZ /výbr. č. 3288-:l239. 
5090-5094: :32 - tmavý fu rmanský vápene~. Západné úp:Hie R em iašky, nad 
chatkami p ionierske ho tábora (výbr. č. 3;i65-3567, :rnoo-:33Jl. 4.~64-4567); ;31 -
fu rmanský tmavý vápenec, R emiaška, hrebeň SZ od kóty 1167,3 (výbr. č . 5220-5221, 
!'i:lll-5:312, 5369-5:370): 3:3 - [unc1anský vápenec, severný okrn.1 lúky ZJZ od kóty 
l 162,0 (SZ od kóty ll 57,1) - H a vrania skala , výbr. č . :l222-:j223); :35 - furmanský 
vápenec, južne od Lipovca pri kó le 1087,5: výbr. č. 3158-3158): 29 - furmanský 
vápenec, kame1ío lo111 Dolka (výbr. č. 4274-4275, 4280-4281. 4650-455CT, 5056-5057, 
5:309-5:310, 531:J-5:H-1, 5319-5:J20, 4111-4112, 4127- -4134. 4149-H.'iO, 5:321-5322): 
29a - furma nský vápenec. svah lesne nad kameňo lomom Do lka (výbť. č. 4135-4142, 
4147-4148, 4152-4t!'i:J, 4272-4273, 5291-529:\ 5:305-5306, 5317-5:318): 29b - ÍUť
m a nský vápenec, údolie na S o::! osady Dolka vedúce na luk L' Spálenisko (vý br. č. 
:J910-:3911, 4270- 4271, 4276-4277): 6 - tisovský váp enec, zárez hradskej Dobšinská 
Ladová Jaskyňc1 - Pusté Pole, nad západným koncom och ranného múra (výbr. č. 
5rn7); 7 - tisovský v :.i.pene-::, západné úp~tie K opy (kóta il2í ,2) (výbr. č . 5-123-5129, 
55:31, 6053-6056, 6080--G08 l): 8 - tisovský vápenec, západné úptitie Kopy (kóta 
1127,2) (výbr. č. 54:38-5441. 5459); 9 - ? tisovský vápenec, vyústenie poľovníckeho 
chodníka do se~lla medzi kótou 107:l,5 a 1127,2 (výbr. č. 5,562-55li'.l ): 10 - (unnan
ský vápenec, vťchol kóty Kopa (1127.2) (výbr. č. 5454, 549:l-54~1): 11 - fui·manský 
vápenec, SZ okraj lúky medzi kótou Kopa (1127,2) a kótou 11:l2.:J (výbr . č . 542íl-5-127. 
5'151, 5456, 5498-5!99, 5552-555:3. 5495-5497, 5938-59:39, 6057-6060. 6146--5155): 
12 - detto, asi 20 výškov/ch m nad lok. č. 11 (výbť. č. 5680-5fi81. !'iG::H). 5919-.5950, 
595fi. 5964-5976, 615G-6l59): 1:3 - ? furmanský vápenec. Priehyba (výbr. č. 5675, 
6056-6057): :39 - tisovský vápenec, cesta z Nižnej na Vy~nú záhradu tesne pod 
se::l lom (výcr . č. .') 705- 5706. 5!124-5927, 6035-60:39) : 40 - [urmanský vápen ec, 
horná časť lúky Vyšná záhrada (výbr. č . 5707-5708, 592R-392!l, 5!-H0-5911, 60-18-
6052) : 41 - ? furmanský vápenec, lúka Vyšná záhrada (v,, b r. č . 571:J-5714, 6044-
60+7); 42 - ? furm a nský vápenec. dolná časť lúky Vyšná záh rada (výbľ. č· . 5715-5716, 
:J,91-:3795); 44 - ? lisovský vápenec, JV od kóty 885,1 - východy na~l tmavý mi 
vápencami s munieriami (v\rbr. č. 5703-5704): 45 - ? lisovský vápenec, lesná cesta 
z kóty 887,2 nc1 JZ. Východy nad tmavými vápencami s mun ic:·iami (v_ýbr. č. 5719-
5722); 46 - ? furmanský váp enec, Vyšná záhrnda - severný okraj lúky (výbr. č. 
594.2-5914. 5980-:í98:J. 6040-604.3); 47 - ? furmanský vápenec, ľavý svah Sc1malovej 
doliny pri kóte 373,1 (výbr. é. :3728- 3732, :3490-3198) a južnejšie od nej (výbr. č. 
:3612-:3614) 
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sedimentov. Orientačne sa ovzorkoval i 2 pro
fily došlianskeho vápenca. 2 prnfily .. mlirzta l
ských vrstiev'· a ro vnako ori entačne a j 
.. pestrá (ácia·' doštianskch vrstiev vo vr;;ho
love.i časti kóty Belá. 

Pri taxonomickom spracú van í fauny kono
dontov sme sa pridi"žali kritérií K. Budurova 
a prihlia dali sme aj na revíziu vykona nú na 
kono:lonlových me::17inárodných sympóziách 

(Budapest, 1979, Bratislava, _!980) . Podrobnej
š ie Lc1 xonomické údaje po:láme v osobitnej 
publikácii. K onodontovú faunu strat i graľicky 
hodnotíme v zmysle S . Kovócsa - H. Kozura 
(i. 980) a L. Krystyna (1978, 1980) . Niektoré 
t a xono mické prnblémy sme osobne prernlrn
vali s S. Kovacsom (Magyar á lla mi fi:ildtani 
in tézet , Budapesl) , klorému za cenné rady, 
pripomienky a moznos[ otoznámi( sa s naj-
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novšími výsledkami laxonómie súvisiacimi 
s pripravovaným katalógom konodontov vy
slovujeme poďakovanie. 

Pri opise l itostraligrafických jednotiek sa 
budeme pridí-žat lerminológie neformálnych 
litostratigrafických jednotiek, ktoré sa v našej 
literalúre už vžili. Nový názov došliansky 

vápenec zavádzame len pre nedostatok vhod
ných kritérií na koreláciu s litostratigra(ic
kými jednotkami norika Severných Vápenco
vých Alp. Zoznam mikrofosílií litostratigra
fických jednotiek uvádzame vo forme tabu
liek. Čisla lokalít v tabuľkách sú zh odné 
s číslami lokalít v geologickom náčrte. 

Foraminifery v doštianskom vápenci 
Foraminifers trom the Doštianky limestone 

Tab. 3 

Agathammina sp. 
Agathammina austroalpina 
Ammobaculites sp. 
Austrocolomia canaliculata 
Anslrocolom·ia cordevolica 
Calcitornella baconica 
Diplotremina sp. 
Endothyra sp. 
Endothyranella sp. 
Frondicularia sp. 
Frondicularia woodwardi 
?Galeanella sp. 
Gaudryina triasica 
Grillina sp. 
lnvolutina liassica 
l nvolutina minula 
Involutina turgida 
Lenticularia sp. 
Lingu lina placklensis 
Nodosaria sp. 
Oberhauserella sp. 
Oberhauserella rhaetica 
Ophlhalmidium sp. 
Ophthalmidium lucidum 
Ophlhalmidium triadicum 
Pachyploides sp. 
Planiinvoluta sp. 
Planiinvoluta carinata 
Praeophthalmidium carpaticum 
Tetrataxis inflala 
'ľrochammina sp. 
Trochammina alpína 
Trochammina tabasensis 
Trocholina permodiscoides 
Turrispirillina sp. 

Zoznam lokalít: 

23 24 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

cf 

o o 

o 
o 

o 
cf 

o 

Lokalily 
26 26 27 

o 

c( 

cf 
o 

o 
o o 
o o o 
o 

o 

o 
o 
cf 

o o o 

o 

o o 

o 

o 
cf 

o 

2:3 - juhovýchodné úpi.ilie Kopy. ,, nedokončená cesta" , bazúlna lavica (výbľ. č. 5688): 
24 - juhozúpadné úp:.itie kóty Belá, poľovnícky chodník (výlJr. č. 5564-5565); 25 -
Doštianky, ZJZ svah, chodník v doline (výbr. č. 4098-4.100) ; 26 - Došt ianky, lesná 
cesta z osady Dolka, bazálna časť vrstiev (výbr. č. 5214-:i2l5}; 27 - Doštianky, 
lesná cesta z osady Dolka, krinoidový vápenec s brachiopódami a konodonlmi (výbr. 
č. 5932-5933); 28 - vrchol kopca Belá (kóta 1068,!l), ľU~:ové lavicovité vápence 
s konodontmi (výbr. č . G495- G496, 6525- 65~6) 

28 

o 
o 
o 
c( 

o 

c( 

cf 
o 

o 
a(f 

a[f 
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Dasylcladaceá a foraminifery „miirztalských vrstiev" 
Dasyclada.:ea and foraminifers from the "Miirztal beds" 

Tab. 4 

2 3 3b 4 1 K-2 

Agathammina austroalpina o o o 
Agathammina iranica aff 
Alpinophragmiurn perforatum cf 
Ammobaculites sp. o o 
Austrocolomia sp. o o 
Austrocolomia marschalli cf cf 
Calcitornella sp. o 
Calcitornella elongata o 
Diplotremina sp. o 
Diplotremina astrofimbrinta a(f o 
Duostomina magna o 
Earlandia amplimuralis o 
Earlandia gracilis o 
Earlandinita sp. o 
Endothyra kuepperi o o o 
Endothyranella sp. o 
Frondicularia sp. o 
Glomospira kuthani o 
„lnvolutina'· eomesozoica o 
Inv. gasch ei o 
I nv. gaschei praegaschei o 
I n v . planidiscoides o 
Inv. sinuosa pragsoides o o 
Inv. sinuosa sinuosa o 
Involuti na tumida o 
Nodosaria sp. o 
Ophthalmid ium sp. o o o o 
Ophthalmidium exiguum cf 
Ophthalmidium fusiformis cť 

Ophthalmidimn iriadic:um o 
Planiinvoluta sp. o 
Reophax sp. o 
Spiroplectamina sp. o 
Tolypammina sp. o 
Trochammina sp. o 
Trochammi1H1 alpína o 
Trochammina tabasensis o o 
Turritellella meostriasica o o o o 
Variostoma acutoangulata cť 

Dasycladaceae: 

Physoporella herald v. herald o 
,.Macroporella" sturi o 
-----

Vysvetlivky k tab . 4: 
2 - južný okľa.i veťnáľsi,ych lúk. tmavé rohovcové vápence v podloží tmavých 
bridlíc (vz. č . 3,'78, 3 81, výbť. č. 5916-5917, 6517-6519) ; 3 - južný okraj vernáťskych 
lúk, spodná cesta, tmavé lavicovité vápence s polohou krinoidovéllo vápenca (vz. 1;78, 
2/78, výbr. č. 4248-4249, -!268-4269, 4293-4304, 5166); 3b - južný okraj vernár
skych lúk, organodetritický vápenec cca 5 výšk ových m nad vrchnou cestou (vz. č. 
5ľ78, výbr. č. 5807): 4 - juzný okraj vernárskych lúk, tmavé lavicovité vápence v naj
vyššej časti východov (vz. č. 4/78, výbr. č. 6511); 1 - severoz,ípadné úpätie kopca 
Kopa, tmavé Javicovilé vápence (výbr. č. 5673); K-2 - Kopanec, tmavý lavicovitý 
vá penec, cca 5 výškových m nad bázou Skaliek (výbr. č. li5:H); K-5 - Kopanec, 
tmavý lavicovi tý vápenec so sporadickým výskytom tmavých rohovcov, lesná cesta, 
zelená turistická značka (v~·br. č. 5455) 

K-5 

o 
cf 

o 

o 

o 
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Gutcnsteinské vrstvy ( ,,klauský vápenec", Ma
hef, 1956, s. 35, 1967, s. 423) 

V území, ktoré sme podrobnejšie skú
mali, je táto litostrntigrafická jednotka 
zastúpená len veľmi skromne (oblasť kop
ca Kazateľňa a Samalova dolina), a preto 
nebola predmetom náš110 podrobnejšieho 
výskumu. Ale aj lak pokladáme za po
trebné poznamenať, že jej pomenovanie 
„klauský vápenec" je nevhodné. Nejde 
pritom iba o priori tu (termín sa použil 
v A lpách ako názov cefalopodobných vá
pencov dogeru a malmu, Le-x. stratigr. 
intern., [asc. 8. Aulriche, s. 224), ale skôr 
o lilologickú charakť eťistiku. lde totiž o sú
vrstvie navzájom sa striedajúcich čiernych 
a tmavých, m iestami aj svetlejších masív
nych a lavicovitých vápencov s polohami 
dolornitických vápencov a dolomitov, pre 
ktoré pokladáme za najpriliehavejší názov 
gutensteinské vrstvy (sensu Tollmann, 
1972, s. 80, 1976, s. 77), zahŕňajúci lilo
strati.grafické jednotky nižšieho radc.l ako 
gulensleinský vápenec, g uten:steinský do
lomit, anaberský vápenec.: a dolomit. 

Striedanie sa gutensleinského vápenca 
s gutensteinským dolomitom nie je špeci
fickým znakom iba „klauského vápenca'' 
v Stratenskej hornatine. Stretávame sa 

s ním takmer vo všetkých oblas,iach roz
šírenia gulensleinského, resp. anaber ského 
vápenca Západných Karpát. 

Doterajšie bádania neumožňujú guten
sleinské vrstvy presnejšie dalovaí. Podľa 
pozície vo vrstvovorn slede ich M. Maheľ 
(1956) pokladal za spodnoaniské. Neskôr 
(Maheľ, 1967, s. 423) v domnienke, že ver
tikálne prechádzajú do rohovcových vá
pencov s amonitmi ilýru . posunul ich hor
nú hranicu podstatne vyššie. Podľa našich 
zistení tvoria guten~teinské vrsl vy a tma
vé rohovcové vápence (reiflinský vápenec) 
dve samostatné litostratig-rafické jednotky 
oddelené od seba sleinalmským vápencom. 
V najvyššej časti gulensle inských vrstiev 

sme v pro~ile na juhovýchodnom svahu 
Kolísky (tesne nad lesnou cestou na JV od 
vrchola kôty 392.1) zistili sporadický vý
skyt dasykladaceí: Physoporella cL prae
alpina Pia. 
Podľa pozície sa zdá spodnoaninský vek 

gutensteinských vrstiev naj pravdepodob
nejší, ale treba mať na zreteli aj možnosť, 

že ich najspodnejšie partie vekom zodpo
vedajú najvyššej amonitovej zóne spodno
lriasového stupňa spal (Kryslyn, 1974), 
potvrdenú v Alpách faunou konodontov 
(Mostler - Rossner, Hľí7 , S. 15). 

s teinalmský vá1>cncc (.,biely aniský vápenec" 
p. p ., Ivlaheľ, 1936, s. 160, 1957a. 1957c) 

Steinalmský vápenec Slratenskej horna
tiny je čo do faciálnej aj mikropaleonto
logickej charakteristi.ky úplne identický so 
f teinalmským vápencom iných vrchov Zá
padných Karpál. Od wettersleinského 
váp2nca sa dá odlíšiť biostratigraficky. 
Je'.10 horná hranica je markantná iba tam, 
kde sa v jeho nadloží vyskytuje reiflinský 
alebo schreyeralmský vápenec. 

M. Maheľ (1 956, 1957a) vymedzil t úto 
litoslratigraľickú j ednotku na základe jej 
pozície v podloží „leutioporelové'.10 vápen
ca", pričom jej chaľakteristickým znakom 
malo byť chýbanie druhu Teulloporella 
herculea. Prvým biostratigra'.ickým úda
jom o jej vrchnoaniskom ve'.rn mal byi 
nález amonila „Ptychites flccu.osus Mojs." 
(Maheľ 1956, s. 39), neskôr (Maheľ , 1957c) 
aj fauna koralov, brachiop~.d a flóra da
cykladaceí. Vzhľadom na to, že všetky 
skupiny fosiiií, ktoré spomínal, s výnim
kou dasykladaceí , sú v iných liloslrali
grafických jednotkách, je zastúpenie 
steinalmského vápenca bioslraligraficky 
doložené len dasykladacearni a ioramini
ferami . Ich zoznam je v tab. 1. 

Pretože M. MaheI (1957c, 1969) do slein
almského vápenca zah rnul aj wetter
:':teinský vápenec sfinktozoovej - korale-
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vej fácie, v ktorom sa dasykladaceá ta:<
mer nevyskytujú, jeho rozšírenie uvádza
né v geologických mapách treba podľa 

toho, čo sme uviedli, korigovať. 
O stratigrafickej výške spodnej hranice 

steinalmského vápenca sa nemôžeme vy
jadriť. Či sa v Stratenskej hornatine za
čína už v bityne, ako to pomocou kono
dontov najnovšie dokázal na území sever
ného Maďarska S. Kovacs (Balogh - Ko
vács, 1981) , zostáva naďalej otvorenou 
otázkou . Ale horná hranica pravdepodob
ne nepresahuje podstu pe1'i ilýr. 

Sclueycralmský vápe nec 

Schceyeralmský vápenec je cca 10-40 m 
hrubým súvrstvím lavicovitých bielych, 
ružovkastých až červenkastých mikritic
kých vápencov, v ktorom niektoré lavice, 
podobne a-ko v Slovenskom krase, obsa
hujú malé červené roho·Jcc. Jeho podložím 
je, ako sme už spomenuli, steinalmský 
vápenec, nadložím wettersteinský vápenec 
rífovej fácie. M. Maheľ (1956- 1968) zastú
penie tejto Jitostratigrafickej jednotky 
panvovej fácie nezaznamenal. O jej vý
skyte srne sa stručne zmienili na inom 
mieste (Bystrick)1 , 1972, 1973, p. 61). 

Z fosílii sú t. č. známe len veľmi skrom
né amonity a konodonty. Druh Flexopiy
chites flexuosus (Mojs.) (in Andrusov -
Kováčik, 1955. sub ,,Ptychites flexuos·us 
Mojs.''), ktorý M. Maheľ uvádza z lokality 
Roveň (,,Za Vyšne\ Hovne" in Maheľ , 

1957c), nepochádza totiž zo steinalmského 
vápenca, ktorý je tu bohc1lý na dasyklada
ceá. ale z niektorej lavice jemne ružov
kastého mikritického vápenca zo súvrstvia 
schreyeralmského vápenca. Svedči o lom 
aj litologický charakter nájdeného exem
plára (v depozite Andrusovovej, Geol. 
ústav SA V). Pntomnosť konodontov zistil 
J. Mello (1979) na iokaiite SH-42 na ľa

vom brehu Hnilca severozápadne od prie
hrady Dedinky. 

Pozícia, spomenutý amonit, ako aj spo
ločenstvo konodontov (určených R. Mac
kom) umožňujú predpoklada(, že je 
v tomto súvrství zastúpená arnonilová 
zóna s Parakellnerites (zahľňajúca bývalé 
zóny, zónu s Aplococeras avisianus a zónu 
s „I'roirachyceras'' reilzi), ktorá podľa 

L . Krystyna (1981 - materiály Subko
misie pre stratigra[iu triasu IUGS, Sara
jevo) patrí do vrchného ilý1:u. 

Reiflinský vápenec 

Tmavý až čierny lavicovilý, sčasti hľuz
natý vápenec s tmavými rohovcami, ktorý 
podla výzoru možno zahrnúť do reiflin
ského vápenca. sme zistili na hrebeni Dub
nica severne od Certovej doliny m edzi 
kótou 939,5 a 990,0. Vzťah týchto vápen
cov, majúcich tu mocnosť cca 40-50 m. 
k červeným mikrilickým vápencom 
(schreyeralmským) , s ktorými sa vysky
tujú, nie je dosť zreteľný. Je možné. že 
sa obidva typy panvových sedimentov od
lišných len zafarb2nim vertikálne aj la
terálne navzájom zastupujú. 

Podložím reiflinského vápenca ;je 
s teinalmský vápenec. nadložím welterslein
ský vápenec v rí fovej fácii. 

Pretože sa reiflinský vápenec v oblasti 
Čertovej doliny vyskytuje len v uvede
nom Úfeku hrebe1'ía. je pravdepodobné, že 
z neho pochádza aspoň časť arnonilovej 
fauny, ktorú opísala V. K ollárová-Andru
sovová (1964). 

Reiflinský a sc':ireyeralrnský vápenec 
tvoria súvrstvie celkove malej hrúbky. 
Napriek lomu sa -ako- pc1nvové sedimenty 
vyskytujúce medzi sleinalrnskýrn a wetter
steinskýrn vápencom dajú dobre od líšiť aj 
kartograficky vymedziť. Pri geologickom 
mapovaní sú prelo dobrým oporným hori
zontom. 
Rozhodnúť o veku tohto súvrstvia b·.1de 

možno až po získaní novýc':1 bioslratigra
ľic,<ých dát. 
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, vettcrsteinský vápe nce (,,teutloporelový vá
penec", MaheI, 1956, s. 40, 1957c, s. 53, .,vá
penec wettersteinského typu", Maile[, 1967, 
s. 424, 

0

1968, p. 263). 

Wettersteinský vápenec nezastupuje len 
lagunárna fácia s druhom TeutLoporeUa 
herculea, ako to vychodí z pôvodne použi
tého názvu, ale, ako sme už spomenuli, aj 
rífová fácia s koralmi a sfinktozoami. 
Nový nález druhu D iplopora annulata 
(Schafh.) Schafh. var. annulata v sutine 
svetlých vápencov na lúke Spálenisko se
verne od osady Dolka (lokalita č. 50) po
ukazuje na to, že miestami je zastúpená 
aj táto lagunárna fácia. 

Z fosílií n ajrozs1rene.1s1m druhom je 
TeutLoporeUa hercu/ea (Stopp). Pia, a le 
tento d ruh dasykladaceí neumoži"luje pres
nejšie stratigrafické začlenenie. Masovo sa 
vyskytuje hlavne v Jadine, ale siaha cez 
kam až do norika (Bystrický, 1967, Ott, 
1972). Podľa pozície vo vrstvovom slede 
patrí wettersteinský vápenec Stratenskej 
hornatiny hlavne do spodnejšej časti la
dinu. V jeh o nadloží sú totiž dolomity, k to
ré svojou n ajvyššou časťou zasahujú do 
spodného karnu. 

Wettersteinský vápenec Stratenskej hor
natiny je úplne totožný s wettersteinským 
vápencom iných vrchov Západných Kar
pát. · Aj tu sa miestami vyskytujú partie 
tmavých, skoro až čiernych vápencov 
(v n ich sú práve dasykladaceá najnápad
nejšie). 

◄ 

We(tersteinský dolomit 

Je to svetlý, sivý, ale miestami aj tma
vý, skoro čierny dolomit. ktorý sa vy

skytuje vo forme rozlične veľkých telies 
a polôh vo wetlersteinskom vápenci. ale 
okrem toho tvorí aj dobre vyrnedziteľné 
samostatné súvrstvie v nadloží wetter
steinského vápenca. Jeho hornou hra nicou 

Obr. 1. Geologický náčrL okolia Dobšinskej radovej jaskyne. 1 - hlina, 2 - sutina , 
3 - zlepence vrchnej kriedy, 4 - vápence s munieriami, ? spodná krieda, 5 -
tisovský <! .furmanský vápenec, vrchný karn až norik, l.i - furmanský vápenec, 
norik, 7 - [urmanský véÍf)enec, tmavosivý prevažne tmavý vápenec, norik, 8 -
dachsteinský vápenec, vrchný norik (? sevat), 9 - tisovský vápenec, vrchný kam, 
10 - dolomit, spodný kam, 11 - mi.irztalské vrstvy, ju!, 12 - reingrabenské vrsLvy, 
ju!, 13 - trachycerasové vrstvy, ju!, 14 - doštiansky vápenec, norik, 15 - ,,pestrá 
fácia doštianskeho vápenca", norik, 16 - ,vettersteinský dolomit, vrchný ladin až 
najspodnejší kam, 17 - rohovcový dolomí t, ? jul, 18 - wett.ersleinský vápenec, 
spodný ladin, 19 - steinalmský vápenec, pelsón až spodný ilýr, 20 - verfénske 
súvrstvie, spodný trias, 21 - tmavý lavicovitý vápenec so sporadickými rohovcami 
nezisteného veku, 22 - dolomity nezisteného veku, 2:3 - svetlé masívne vápence 
nezisteného veku, 24 - lokality výskytov Teutloporella herculea, 25 - lokality 
makrofosílií a koralov (podľa Maheľa, 1957) , 26 - lokality mikrofosílií (foraminifer, 
dasykladaceí a konodontov) 
Fig. 1. Geological sketch map of the area of Dobšinská ľadová jaskyňa. 1 - earth, 
2 - scree, 3 - Conglomerate, Upper Cretaceous, 4 - Munieria limestone, ? Lower 
Cretaceous, 5 - Tisovec- and Furmanec limestone, Upper Camian to Norian, 6 -
Furmanec limestone, Noľian, 7 - Furmanec lim estone (dark grey and almost black 
limestone), Norian, 8 - Dachstein Jimestone, Upper Norian (? Sevatian), 9 - Tiso
vec limestone, Upper Carnian, 10 - Dolomite, Lower Carnian, 11 - Mi.irztal beds, 
Julian, 12 - Reingraben beds, Julian, 13 - Trachyceras beds, Julian, 14 - Doš
tianky limestone, Nor ian, 15 - "colourful facies of the Doštianky limestone", 
Norian, 16 - Wetlerstein dolomite, Upper Ladinian to Lowermost Camian, 17 -
Cherty dolomite, ? Ju lian, 18 - Wetlerstein limestone, Lower Ladinian, 19 -
Steinalm limstone Pelsonian to Lower Illyrian, 20 - Werfen Formation, Lower 
Triassic, 21 - dark bedded limestone with sporadic cherts, u ndetermined age, 22 -
Dolomite, undetermined age, 23 - pale massive limestone of undetermined age, 
24 - Localities of Teutloporella herculea, 25 - Localities of macrofossils (sensu 
M. Maheľ 1957c,), 26 - Locali ties of microfossils (foraminifers, dasyclads, conodonts) 
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je báza nad nim nasledujúcich reingraben
s kých bridlíc, resp. ,.rohovcového dolo
n1iLu". 

Podobne a ko vo wettersteinskom vápen
ci aj v ňom je najrozstreneJsl d ruh 
T euiloporella hercule11, dobre viditeľný 

naj mä v tmavších a tm avých varietách 
dolomitu. Tento druh, m iestami zastúpený 
masovo, siaha až po bázu „rohovcového 
dolomitu" (napr. v lesných cestách na juž
nom svahu Remiašky ). V sedle severnejšie 
od Doštianky (lok. č. 48--49) jeho naj
vyššie partie obsahujú zase druh Andruso 

porella duplicata (Pia ) Bystr.. indikujúci 
už spodný karn (podstupeií. ju!) . Pretože 
reingrabenské bridlice sú poväčšine zle 
odkryté a výskyt "rohovcových dolomi
tov" je len sporadický, :ie horná hranica 
wettersteinského dolomitu poväčšine n e
zistiteľná (týka sa to najmä oblasti v t zv. 
dolomitovom či ,,Ješnickom" vývine Mahe
ľa. 1957). 

ľrachyccra.sové vrsivy 

V hornej časti lúky Belá, n ajmä v zá
reze lesnej cesty a poľovníckeho chodníka, 
ktorý vedie po južncm svahu k opca Kopa 
(1127,3), vystupuje súvrstvie tmavých až 
čiernych slienitých silne bitúminóznych 
vápencov a slieňov, ktoré svojím charak
cerom hornín najviac pripomína súvrstvie 
známe z literatúry ako .. aonové vrstvy", 
resp. ,, trachycerasové vrstvy".'' Ale toto 
sú vrstvie je tak zle odkryté (zislileľné iba 
z nerovnako veľkých, ale hojných úlom
kov hornín), že iba z celkových úložných 

* Názov aonové Vľslvy je nesprávny. Za
kladá sa na omyle. Amoni l. ktorý sa pri za
vedení názvu pokladal za .. Amonites aon" , je 
v skutočnosti druhom ,.o skupiny Trachyceras 
aonoides. Preto G. Gayer (1889, S. 504, po
známka pod či arou) navrhol nový termín 
,.lrachycernsové bridlice" . Tento názov v po
dobe trachycerasové vrstvy akceptuje aj 
A. 'ľollmann (1976, S. 1:35) . Ale ide o názov 
ne[ormálnej litostraligrafickej jednotky. 

pomerov možno predpokladat. že ide 
o bezprostredné pod iožie tu vystupujúcich 
reingrabenských bridlíc. Dolomity, k toré 
sa vyskytujú pozdlž h ranice furmanského 
vápenca, sú ich podložím, ktoré je v tomto 
priestore uťaté zlomom (pozri obr. 2, pro
fil A). 

Z „trachycerasových vrstiev ·' sme nijaké 
fosílie nezískali. M. Maheľ (1957c. s. 55). 
ktorý sa o tomto sú vrství zmienil, m u pri
písal karnický vek a zrejme ho tiež po
kladal za ekvivalent reingrabenských brid
líc z Muránskej plošiny. Podľa pozície vo 
vrstvovom slede (medzi wettersteinským 
d olomitom a reingrabenskými bridlicami) 
možno usudzovať, že patria do bazálnych 
vrstiev pcdstupií.a jul. 

Rcingrabcnské vrs tvy (,,vložky tmavých brid
líc" , Maheľ, 1957c, s .55) 

Tmavé a silne rozpadové bridlice tvoria 
súvrstvie m ocné len cca 10-20 m. P re sil
né zasutinovanie svahov dolomitovou su
tinou ho nemožno sledovať na väčšiu 

vzdialenosť ani pou:úť pr i kartografickom 
vymedzení ladinského wettersteinského 
dolomitu od vrchnotriasového (karnského) 
dolomitu. 

V skúmanom území je naj lepšie odkryté 
v z;;ireze lesnej cesty z osady Dolka na 
Doštianky, kde sa v ňom vyskytujú tenké 
polohy rauwakov. V profile na lúke Belá 
sa v ňom zase vyskytujú vrstvičky kre
mitého zelenkastého pieskovca, pripomi
najúceho pieskovec lunzských vrstiev. 
Vzhľadom na to. že sa reingrabenské 
bridlice vyskytujú v nadloží dolomitu 
s Andrusoporella duplicata, možno ich za
člení( d o podstupňa jul. 

Rohovcový dolomit ( ,,dolomit ické vápence 
s hľuzami rohovcov", Maheľ, 1957c, s. 63). 

Ide o osobitný typ dolomitov vyznaču
júcich sa prítomnosťou tmavých rohovco
vých konkrécií. Vyskytujú sa v bezpro-
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Obr. 2. Geologické pro[í]y vrchného triasu. l - verfénske súvrstvie, spodný tri as, 
2 - steinalmský vápenec, pelson až spodný ilýr, 3 - wettersteinskÝ dolomí t. vrchný 
ladin až najspodnejší karn, 4 - trachycerasové vrstvy, jul, 5 - reingrabenské 
vrstvy, ju!, G - murztalské vrstvy, ju!. 7 - dolomi ty spodného karnu, 8 - lisovský 
vápenec, vrchný kam, 9 -- tisovský a furmanský vápenec, vrchný karn a norik, 
lO - ,,pestrá fácia" doštianskeho vápenca, norik, 12 - došliansky vápenec, norik, 
12 - svetlé masívne vápence nezisteného veku. 13 - zlepence, vrchná krieda, 14 -
sutina 
Fig. 2. Profils o( the Upper Triassic (rom the area of Dobšinská radová jaskyfía. 
l - Werfen Formation, Lower Triassic, 2 - Steinalm limestone, Pelsonian to 
Lower rllyrian, a - Wetterstein dolomite, Upper Ladinian to lowermost Carnian, 
4 - Trachycerns beds, Julian, 5 - Reingraben beds, Julian, G - Murzlal beds, 
Julian, 7 - Ľolomi te, Loweľ Carnian, 8 - Tisovec limestone, Upper Carnian, 9 -
Tisovec and Furmanec limestone, Upper Carnian and Norian. IO - " colour[ul facies 
of the Doštianky limestone", Norian, 11 - Doillianky limeslone. Norian, 12 - pale 
massive limeslone o( undeter:nined age, 1:3 - Conglomerate, Upper Crelaceous 
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strednom nadloží wettersteinského dolomi
tu a v bezprostrednom podloží tisovského 
vápenca. Výskyt tohlo typu dolomilu je 
doleraz známy iba zo zárezu hradskej vý
chodnejšie od Dobšinskej ľadovej jaskyne 
a z južného svahu Hemiašky. M. Maheľ 
(1957c) h o opísal podrobnejšie a pôvodne 
ho pokladal za ekv.ivalcnt „tmavých vá
pencov s rohovcami '• zo séver.ných svahov 
Malky Božej, teda za spodnonorický, ne
skôr (Maheľ, 1967, s . 424) za karnský. 
Podľa poz1c1e vo vrstvovom s lede je 
spodnokarnského veku (spodný jul). Č:i 

v tomto prípade ide o ekvivalent tzv. 
hallstatiského dolomitu, resp. reiflinského 
dolomitu (Tollmann, l!J76, S. 130, 185), 
alebo iba o lokálny jav, sme nemohli 
rozhodnúť. 

Tisovský vá1Jcncc ( .. vrchnolriasové biele vá
pence" p. p., Maheľ, 19fiG. s. 40, 1957c. s. 58). 

Vrchnotriasový vek svetlých masívnych 
vápencov zistil už M. Maheľ (1 956. 1967), 
,, Ie pôvodne im podľa brachiopódovej 

fauny pripísal len norický vek. Neskôr na 
základe brachiopód (Pevný. 1963) a lame
libranchiát (Kocha nová, 1963) spodnejšiu 
časť týchto vápencov začlenil do vrchného 

karnu (Maheľ, 1963, 1967). Do karnu však 
okrem tejto časti vrchnotriasových vápen
cov zahrnul aj svetlé masívne vápence, 
ktoré bol predlým p L)ldadal za aniské (Ma

heľ in Klinec, 1976). 

Tisovským vápencom voláme svetlé ma-
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sívne vápence karnského stupňa vysky
tujúce sa v nadloží rohovcového dolomitu. 
príp. spodnokarnských dolomitov tvoria~ 
cich bezprostredné nadložie reingraben
ských bridlíc. Jeho nadložím je doštiansky 
alebo furmanský vápenec. V ostatnom prí
pade je vymedzenie jeho hornej hranice 
konvenčné. 

Podobne ako vo wettersteinskom aj 
v tisovskom vápenci sú zastúpené fácie 
rífového jadra a lagún. Prvú charakteri
ZUJU koraly, doteraz n e identifikované 
sfinktozoá a rozličné problematiká, druhú 
najmä da.sykladaceá. Najrozšírenejšia je 
fácia rífového jadra. Z nej asi pochádzajú 
takmer všetky doteraz známe výskyty ko
ralov (koraly z lokality Unter Garten, Ober 
Garten a „z doliny Unter-Garten", in Ko
losvary, 1957, 1958. 1963), početné proble
matiká opísané K. Borzom (1975) a K. Bor
zom a O. Samuelom (1977) z lokalít „v do
line Hnilca pri od bočke do Hra bušíc". 
Z rífovej fácie pochádza aj makrofauna 
zahrnutá do sumárneho zoznamu fosílií 
(Maheľ, 1967, s. 424), a to z pravého bre
hu Hnilca (sev. od kóty 978,8) pri odbočke 
hradskej do Hrabušíc: Aulacothyris dualis 
depressa Bittn., Cruratula eudoxa Bittn., 
,,Rhynchoneila" carantana Bittn. (Pevný, 
1963) a po taxonomickej revízii b ivalvií 
(Kochanová, osobná informácia): Posidonia 
sp., Chlamys sp., z ľavého brehu Hnilca tej 
istej oblasti zase Leptochondria ex. gr. 
chlamys) broilii (Philipp)] a ?Pleuroneclites 
vadaszi (Kutassi) [alebo ?Chlamys (Prae
sp. Z lúky Spálenisko sa uvádza Spirife
rina halobiarum Bittn., .,Terebratula" 
praepunctata Bittn. (Pevný, 1963) a Lepto
chondria cf. tirolica (Bittn.) a ?Prospondy
lus sp. 

Zoznam mikrofosílií (foraminifer a da
sykladaceí), ktoré sme zistili, uvádzame 
v tab. 2. O stratigrafickom rozpätí tisov
ského vápenca nemáme zatiaľ dostačujúce 
biostratigrafické dáta. Spoločenstvo dasy
kladaceí, takmer identické so spoločen-

stvom tisovského vápenca Slovenského 
krasu, pouk azuje na to, že sa jeho báza 
začína v najvyššom jule, príp. v n a jspod
nejšom tuvale. 

Furmanský vápenec (,,vrchnolr iasové biele 
vápence·' p. p., Maher, 1956, 1957, 1967). 

Do te jto litostratigraficke j jednotky za
hľňame svetlé, sivé, príp. a ž tmavosivé 
a tmavé organodetritické vápence v rífo
vej fácii patriace do norického stupňa. 

Z týchto vápencov pochádza väčšina ko
ralovej a brachiopódovej fauny, ktorú zis
til M. Maheľ (1956, 1957. 1967) a podľa 

ktorej im pripísal v ek norik až rét. z úze
mia, ktoré sme skúmali, sa uvádzajú lo
kality z bezprostredného ok olia kameňo
lomu pri osade Dolka (in Maheť, 1956, 
s. 44, 1957a, s. 163, 1957b, s . 210, 1957c. s. 62 
sub: ,,Pri lome vedľa n ovej osady·' . in 
Kolosvary, 1958. sub: ,,pri Dobšinskej ľa
dovej jaskyni", ,,z l úk nad malým k ame
ňolomom" in Kochanová, 1963, Pevný, 
1963), zo západného svahu Remiašky (in 
Maheľ, 1957c, s. 62, sub „zápa dný svah 
Lipovca") a zo severného svahu Havranej 
skaly (Maheľ, 1956, s . 44, 1957a, s . 162, 
1957c, s. 61). * 

Seveme od Rerniašky a južnejšie od 
sedla medzi kótou 1141,0 a 1158,0 sa vo 
furmanskom vápenci vyskytujú partie 
červených Javicovilých mikritický ch vá
pencov, ktoré svojim výzorom a zafarbe
ním pripomínajú,, · -hallstattský vápenec. 
Doteraz sme nemohli posúdiť , či ide O ob
lasť laterálneho prechodu r í fovej fácie d o 
panvovej fácie aleb o o sedimenty lokálnej 
in tra platformovej panvy. 

Za bázu furmanshého vápenca pokladá
me prvé objavenie sa dasykla daceí r odu 

* M. Maheľ (1969), príl. 2, pokladá biele 
a bielosivé vápence sev. svahu Havraneľ ska
ly" (1957c, s. 61) už nie za norické ale za 
,,tmavosivé vápence stredného tria~u". 
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Heteroporella (pre zlý stav zachovania 
druhové určenie nebolo možné), príp. fo
raminiferá Trocholina permodiscoides 
Nadložím furmanského vápenca v oblasti 
Remiašky je dachsteinský vápenec s me
galodontmi, v oblasti Geráv (podla M. Ma
heľa, 1957c, s. 64) tmavé bridlice a vápen
ce liasu. 

Doterajšie biostratigrafické dáta neu
mož11ujú furmanský vápenec podrobnejšie 
rozčleniť. Podľa amonitov Cladiscites cf. 
tornatus Bronn, Placites sp. (kameňolom 

pľi osade Dolka) a Cyrlupleuriles sp. (Ga
éovská skala) (Maheľ, 1957c) možno usu
dzovať, že je v 110111 zastúpený podstupe11 
alaun. Jeho zasahovanie do rét.u, na čo 

by poukazoval výskyt foram.inifer Triassi
na hantkeni Majz. (Jendrejaková in Bys
trický, 1973, p. 63), ako aj dasykladaceí 
Heteroporella zankli (Ott) Ott (Bystrický, 
1979, p . 336), je síce možné, ale i. č. nie je 
dostatočne preukáza teľné.''' Na vyriešenie 
tohto problému je nevyhnutná detailná 
analýza mikrofauny „vápencov Blesko
vého prameňa" (Slovenský kras). 

Výskyty mikrofosílií furmanského vá
penca. ktoré sme zistili, uvádzame v tab. 2. 

Dachsteinský vápenec 

Lavicovité svetlosivé vápence s mega
lodontmi sme zistili v nadloží furmanské
ho vápenca v záreze lesnej cesty na vý
chodnom svahu kopca Štrbáková severne 

* Do značnej miery to spôsobuje nerov
naké chápanie rétskeho stupňa. Niektorí au
tori (napr_ Tollmann, 19í6) doľí zahl"ľiajú aj 
podstupeň sevat, iní íUlrichs, 1972, Krystyn, 
1974) zase časť vrstiev rélu (sensu Gurnbel, 
1861) kladú do podstupňa sevat, teda do 
vrchného norika. Najno\·ší návrh na hranicu 
medzi norikom a rétom pokladá za bázu rétu 
zónu s Vandaites stii.rzenbaumi (Krystyn, 
1980). Podľa toho „vápence Bleskového pra
meňa" (Slovenský kras) so známou amonilo
vou, brachiopódovou a lamelibranchiátovou 
faunou by patľili clo spodného rétu. 

od Remiašky. Okrem lavíc s dobre na
vetranými prierezmi megalodontov sa tu 
vyskytujú aj polohy vápencovej brekcie 
a lavice s charakteristickou červenou aj 
zelenou výplňou dutín. Fáciou a pozíciou 
v súvrství tieto vápence zodpovedajú 
dachsteinskému vápencu z Muránskej 
plošiny (Bystrický, 1!,59, 1972) a pravde
podobne sú aj toho istého veku (podstu
peľí sev a t). 

Lavicovité svetlosivé vápence s luma
chelami megalodontov sme našli aj vo fur
manskom vápenci rázsochy Vyšná záhrada 
(vedľa lesnej cesty pri najvyššej uhliarskej 
haldičke pod lúkou Vyšná záhrada). O ich 
pozícii a veku sa zatiaI nemôžeme vy
jadriť. 

Doštiansky vápenec 

Tento názov zavádzame pre súvrstvie 
panvovej fácie norického stupúa odkryté 
v záreze lesnej cesty z osady Dolka na 
Doštianky. Tvoria ho tmavé, miestami až 
čieľ!7.e hrubolavicovi1é a j tenkolavicovité 
vápence s polohami červenkastého lavico
vit.ého vápenca s náznakom hľuznatosti 

a s charakteristickým „kôrovitým•' povla
kom zelenej, červenej aj karmínovej far
by na povrchu lavíc. V uvedenom profile 
sa vyskytujú aj sivé vápence s navetra
nýrni prierezmi brachiopód a svetlosivé aj 
ružovkasté krinoidové vápence s veľkými 
článkami krinoidov (do priemeru 1 cm). 
Bezprostredným podložím doštianskeho 
vápenca v profile Doštianky, ako aj v pro
file „nedokončená cesta·' na JJV svahu 
kopca Kopa je tisovský vápenec s dasykla
daceami karnského stup11a. Pre tektonické 
ohraničenie tu nadložie nepoznáme. 

V profile Belá (pozri obr. 2. profil B) je 
naproti tomu bezprostredným nadložím ti
sovského vápenca naj prv súvrstvie svet
lých až bielych mikriiick:ých vápencov s po
lohami lavicovitých ružovkastých až čer

venkastých lavicovitých vápencov. ktoré vo 
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vrcholovej časti kóly plynule prechádza do 

súvrstvia ružových až červenkastých lavi

covitých mikritických vápencov: lie vzhľa

dom naj viac pripomínajú hal lstattský vápe

nec. Tmavé lavicovilé vápence. aké pozná

me z pro filov Došlianky a z „nedokončenej 

cesty". sa nachádzajú až v jeho nadloží. 

Pre spomenuté pestrofarebné súvrstvie 

z kóty Belá by bolo azda vhodné zaviesť 

osobitné pomenovanie. Pretože l. č. fa

ciálne vz(ahy medzi došiianskym vápen

com a spomenutým „pestrým s úvrstvím". 

ktoré pripomína ha llstallský vápenec. nie 

s ú ešte preskúmané. upúš(ame tu od jeho 

pomenovania a označujem ho (obr. 1. 2) 

len a ko „pestrá [ácia došiian-;keho vápen

ca". 
Z makroiosílií sa v literatúre uvádza 

Monot.is cľ. rudis Gemm. (in Maheľ, 1967. 

s. 425. Monutis cf. lwernesi Killl) a Mono

Lis cf. digona Killl (Kochanová. 1963) a 

Holorella amphitomu Bronn. (Pevný, 19G3). 

ktoré M. Maheľ (1967. p. 425) zahrnul do 

sumárneho zoznamu fauny furm anského 

vápenca. P o taxanomickej revízii. ktorú 

vykonala M. Kochanová roku J 981 (osob

ná informácia). sú bivalviá zastúpené 

druhom Monolis sp„ Monotis cf. rudis 

Gemm. a Halobia sp. a poch ádzajú z doš

tianskeho vápenca v lesn0j ceste z osady 

Dolka smerom na kopec Doštianky. Vzor

ky . ktoré sme z tohto pro ľilu odobrali na 

štúdium konodontov (podobne aj z profilu 

„nedokončená cesta"). boli sterilné. Iba 

poloha krinoidového vapenca s brachiopó-

dami (pravdepodobne z nej pochádza Ha

lorella amphiloma určená J. Pevným. 1. c.) 

poskytla platničkové konodonty. a to 

Metapolygnathus bidenlatus (Mosher). 

M et.apolygnathus poslerus (Kozur el Most

ler) a Gondole/la sleinber9ensis (Mosher) 

(pozri tabuľa I , obr. l-5). N a základe 

uvedenej fauny konodontov ide o podstu

peň alaun 2 IV až sevat (, zmysle Krysty

na. J 980. s. 80). 
Z „pestrej Iácie doštianskeho vápenca·' 

sme získali konodonty z ružových lavico

vitých vápencov vrchola kopca Belá . a t o 

Gondolella navir.ula Huckr„ Gondolella 

sleinbergensis (Mosher), podľa ktorých je 

v nich zastúpený podstupei't a laun 1 I až 

alaun 2 'IV. 
Zoznam foraminifer určených z výbru

sov podávame v tab. ~t 
Korelovať doštiansky vápenec s vrchno

triasovými lilostratig raíickými jednotkami 

Severných Vápencových A lp predbežne 

nemožno (nemáme podrobnejšie sedimen

tologické a faciálne rozbory). Tmavá fácia 

došlianskeho vápenca sa do istej miery dá 

porovnáva( s .. aflenzským vápencom" zo 

severného svahu Matky Rožej. v ktorom 

sa liez vyskytuj e H.alorella amphiloma 

(Mahcľ. 1957c. s. 5'/). ale s tým r ozdielom. 

že doštiansky vápenec neobsahuje polohy 

rohovcových vápencov ... Pestrá Iácia doš

tia nskeho vápenca·' z iných oblastí Slra

ten~kej hornatiny nie je doteraz známa . 

Normálne nadložie doštian5keho vápen

ca pre jeho tektonické ohraničenie nepo-

► 
Tabuľa l 
l a. b. c - Metalopolygnathus posterus (Kozur el Mostler), lok. 27 (vz. č. 9 78) . 

Došlianky. došliansky vapenec. sevat. HOX : 2a. b - Metapolygnatli-us bidentatu~ 

(Mosher). lok. é. 27, vz. <.:. 9 78, Došlianky. došliansky vápenec, se,·at. 220 X : :3 -

Gond.olel:a s,embergensis (lVIosher, Došlianky. doštiansky vápenec, seval. 120X (m.1-
leriál J. Pevný): 4a. b - G ondo lella steinbergensis (Mosher). Došlianky. doštiansky 
, áp·"nec. sevat. HiOX (materiál J. Pevný): 5 - Gondolella steinberg,m.sis (Moshcr). 
Došli,rnky. došliansky vápenec, se\·at. 100 X (materiál J. P evr.ý): Ii - Gondolella 

to,dpole Hayashi , Cervený Slros, lok. č . :3, ,.mi.irlalské vrstvy'·, karn, 100 X : 7 -
Gondolella tadpole Hayashi. Cervený Stros. lok. :Ja . vz. č. U 7ll. múrztalské: 8 -

Gondolella tad7;cle Hnyashi. juv„ Cerven,· Šlros. lok. :3n. \' 7.. é. 6 78. ..mi.irzt::ilské 
\ rst vy·· . karn. 1 GO X 
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známe. Na juhovýchodnom ú pätí kopca 
Belá nad ním vystupujú svetlé až biele 
masívne vápence, kLor:5·ch vek pre abso
lútny nedostatok fosílií nemôžeme posúdiť . 
Je možné, že sú ekvivalen tom svetlých 
masívnych vápencov pokladaných za nor
málne nadložie ,.a fiem:ské:ho vápenca" 
na severnom svahu MaLky Božej. Norický 
vek (Maheľ, 1969. prom C), resp. norik -
rét (Maheľ in Mahef - Vozár, 1971, obr. 
3) posledn}·ch zostáva nevyriešený. Fora
miniferá, ktoré sme v nich zistili - Aga
Uwmmina ausinaipina Krist.-Tollm. et 
Tollm., Ammobaculites sp ., Diploiremina 
sp .. Ophthalmidiuni aff. exiguum K oehn
Zan ., Ophihalm.idiwn cf. triadicum (Kris
tan) - totiž poukazujú na to, že môžu 
by( vrchnotriasového veku. ale na pres
nejšie stratigrafické začlenenie sú nevhod
né. V geologickom náčrte (obr. 1) uvádza
me svetlé masívne vápence z juhovýchod
ného úpätia kopca Belá ako nezisteného 
veku. 

Miirztalsk é vrstvy (.,tmavé vápence o. bridli
ce", Maheľ. 1956, s. :JG, lfl57a. s. 160, 1957c. 
s . 43). 

Túto litostraLigrafickú jednotku vyme
dzil a op ísal M. Maheľ (1956. 1957) a ako 
prvý poukázal na jej odlišnosť od guten
steinského vápenca. za aký ho pokladal 
R. Kettner (1938), a od „série tmavých 
vápencov Klausy·' (Csiskó. 1943). resp. 
.. klauského vápenca (Mahcľ. 1956, 1957). 
Ale zahrnul do nej a j čo.s( gutensteinských 
vrsliev, súvrstvie, ktoré sme tu opísali ako 
doštiansky vápenec, a tnuvý slienitý vá-

Tabuľa II 

penec 012.sahujúci Alunicria grambasU 
Bystr .. patriaci asi du spodnej kriedy (Bys
trický, 1978) . 

Najúplnejší vrstvový sled možno v skú
m anom území pozorovaí pozdfž južného 
ok raja vernárskych lúk na západnom sva
hu červeného Strosu. Postupnosť vrstiev 
je ( u takáto: 

a) Verfénske súvrstvie - spodný trias 
b) Sivé. miestami aj svetlé, ale aj tma

vé celistvé aj cukrovité dolomity neziste
ného veku (styk s vcrfénskym súvrstvím 
je tektonický). 

c) Tmavé, tmavosivé lavicovité až d os
kovité vápence s výraznými konkréciami 
alebo aj tenkými polohami tmavosivých 
a sivfch rohovcov. Povrch lavíc je povä~
šine rovný. iba niekLuré z nich majú ná
znak hľuznalosti. 

d) Tmavé bridlice s vrstvičkami piesči
tého tufu (podľa pelrog rafickej analýzy 
Vozárovej . Geol. ústav D. ŠLúra. ktorá pre
skúmala náš výbrusový materiál). 

e) Tmavý až čierny lavicovitý vápenec 
s rnvným povrchom lavíc sporadicky ob
sahujúci tmavé roh0vce. V spodnejších 
partiách sa vyskytujú lavice tmavosivého 
aj sivého krinoidového vápenca (z neho 
pochádza fauna brachiopód, ktoré uvádza 
Maheľ, 1957c. 1967, s. 423. ako aniské), vo 
vyšších častiach polohy slienitého tmavé
ho vápenca. 

V pľofile K opanec. kam toto súvrstvie 
pokračuje (je mimo geologického náčrtu) . 
vidieť iba vrstvy vystupujúce v nadloží 
tmavých bridlíc, v pr oli le na severozápad
nom svahu Kopy (kóta 1127.2) zasa len 

► 

la, b, c - Gondole/la foliata foliata (Budu rov), č:ervený Šlros, lok. č. 3, ,,mi.irzlalské 
vrstvy", karn, Ja lOO X, Jb. c 90 X; 2a, b - Gondole/la foliala incli11ata Kovacs, Ko
panec, K-2i78, .,mi.irztalské vrstvy·', karn, 100 X; 3a, b - Gondolella fo l iala foliata 
(Budurov), Kopanec, K-2,78, karn, lOOX ; 4a, b - Gondolella foliata inclinata Ko
vacs. č:ervený Stros. lok. č. 2. vz. č. 3/81 .,rni.irztalské vrstvy", karn, 180X : 5a. b -
Gondole/la polygnathiformis Budurov el Ste[anov, č:ervený Slros, lok. 3a, vz. č. 6/78, 
„murztalské vrstvy", karn, 120X : 6a. b - Gondolella polygnalhiformis Budu rov 
et Stefanov. Kopanec, K-5,78. ,,mi.irztalské vrslvY", ka rn, 160 ~< 
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najvyššiu čast: vrstiev tvoľiacic'.1 nadložie 
tmavých bridlíc. V profiloch vernárskych 
lúk a Kopanca sú toti·t mi.irztalské vrstvy 
v tek tonickom styku s fu rmanským vápen
com. Kormálne nadložie mi.irzstalských 
vrstiev možno pozoľovat: len na severozá
padnom svahu Kopy. Sú nim sivé . miesta
m i až čierne dolomity. nad ktorými je ti
sovský vápenec a nad ním furmanský vá
penec. 

Na posúdenie veku mi.irzlalských vrstiev 
z mak rofosílií prichádzajú do úvahy len 
b ivalviá (Kochanová. 1963) cit0vané M. Ma
hefom (1967, s. 424, J 968, s. 264) ako 
Dimyodon (Dimyopsis) inlusornalus (Billn.) 
[po revízii Kochanovej ide o Alrela cf. 
intusornala (Billn.)]. ktorý má pochádzať 
z vcrnár skych lúk fCVP.rnc od Červeného 
Strosu. a Chlamys cf. suba.llernicostala 
(Billn.), (podľa revízie Kochanovej ide 
o Ch!amys (Praechlanlys) sp„ ktorý je 
príbuzný druhu Ch/amys inaequicostala 
Parona . a lebo Chlamys subaliernicostaius 
(Billn.) (pochádzajú.::1 z čiernych vápencov 
na Kop an ci, Kochanová. 1963)]. Na základe 
uvedených fosílii pripísal M. Maheľ (1967. 
s . 424, 1968. s. 264) týmt o vrsl vám karn
ský vek. 

Tabufa I lľ. 

Konodonty ::: mť:! získali z profib na \'eť
nárskych lúkach (lok. č. 2-4) a z pro:ilu 
skaliek východnejšie od sedla Kopanc.:: 
(lok. č. K -1 79-K-5, 78). 

Profit na vernáľskych lúkach - zoznam lo
kalít 
2 - Tmavý ľOhovcový vápenc: \' podlt i'í 
tmavých b r id líc (vz.' c. :~ 78. ;3 81): Gladigcn
dolella malayensis ~ ogami, Gcndolella pc
lygnathiformis (Bud. el Stef.). G. foliata foliata 
(Bud.). G .foliata inélinata Kov;ics : 3 - tma 
vé lavicovité vápence ~ polohou kľinoido\·ého 
vápenca, spodnejšia cbta pri tabuli Chrá 
nená kraj. oblas( (vz. č. l í8. 2 78): Gondc
lella pol11gna thiformis, G. tadpole, C. foliata 
fcliata, G. foliata inclinata; :3a - tmavé la 
vicov1 té vápence. v rchná cesta (vz. č. 6 í8): 
Gcndclella polygncthiformi~; -1 - tmavý la 
vicovitý vápenec, na]',yššia čas( východov 
(v✓•. č. 4, 78): Gonclolella polygnathiformis. 

Pľofil východne od sedla Kopanec 

a - Bazálna lavi:::a skaliek tmavých lavico
vitých vápencov v naclloz.í tmavých bridlíc 
(vz. č. K-1. 78): Condolella polyonathiformis, 
G. fotiata fo l iata; b - asi 5 výškových m 
nad bázou skaliek, tmavý lavicovitý vápen e:::: 
(vz. č. K-2,78): G. polygnathiformis, C. foliata 
foliata, G. folia ta indinata: c - najvyf.šia 
časť skaliek pri kopčcl"u chotárnej hrnnice. 
tmavý lavicovitý vápenec (vz. č. K-:3 78): 
Gondolella polygnathiformis: d - tmavý la
vicovitý vápcne::: so sporadickým výskytom 

► 
J - Turritelle/la mesotriasica Koehn-Zanin. lok. č. 2 - miirzta!ské \ rstvy (výbr. c. 5916); 2 - ·Austrocolomia aff canaliculata (Kristan), lok. č. '.!7, - došliansky vápenec (výbr. č. 5932): 3 -- Or,hlhalmidium sp„ lok. č. 25 - dušliansky v,\penec (výbr. č. 4099): •l - Sigmoilina sp„ lok. č. 30a - furmanský vápenec, bazálna čas( (výbr. č. 50%) : 5 - Oph thalmidivm sp„ lok. č. 26 - došlian ~ky vápenec. bazálna čas( (výbľ. č. 5214); 6 - I nvolutina cí. liassica (Jones), lok. č. 28, ružové lavicovité vápence ( .. pestľá fácia doštianskeho vápenca", v,í-bľ. č. 6525): 7 -- Tetrataxis inflata K rislan, lok. č. 30a - furmanský vápenec (výbt'. č. 5094) ; 8 - T rocholina permodíscoides Obeľh., lok. č. 30a - furmanský vápenec (výbr. č . 5092); 9 - l n volutína gaschei (Koehn-Zanin. e l Bronn). lok. č. 29 - furmanský vápenec (výbr. č. 5314): 10 - I nvolutina cí. gasch~t (Koehn-Zanin. el Bronn.), lok. č. 8 -· lisovský vápenec (výbr . č. 5440); 11 - T rochotina permodiscoides Ober!,., lok. č. 11 - fuľmanský vápenec (výbr. č. 5938); 12 - I nvolutina sinuosa oberhauser i (Sal aj), lok. č. 8 - lisovský vápenec (výbľ. č. 5440); 13 - l nvolutina sinuosa oberhauseri (Salaj), lok. 16/77 - lesná cesta na záp. svahu Vyšnej záhrndy? - furmanský vápenec (výbr. č. 5702); 14 - Variostoma sp., lok. č. 30a - furmanský vápenec (výbr. č. 509:J); 15 -G lomospira lcuthan i (Salaj). lok. č. 8 - tisovský vápenec (výbr. č. 5440): 16 -Trochol ina afL multispira Oberh., lok. č. 29a - furmanský vápenec (výbr. č. 53:H); ; 7 - A mmobaculi t es sp., lok. č .12 - furmanský vápenec (výbr. č. 6157): 18 -Reophax sp., lok. č. l 2 - furmanský vápenec (výbr. č. 5975) ; 19 - Ammobaculites sp ., lok. č. 11 - furmanský vápenec (výbr . č. 5499); 1-7 - zväčšenie 19 X , 8-19 -.!Väčšenie 46X 
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rohovcov, tesne pod stenou skalky svetlého 
(tu brekciovitého) vápenca (vz. č. K-4/78): 
?Gondolella tadpole, G. foliata foliata; e -
tmavý lavicovitý vápenec so sporadickým 
výskytom rohovcov, lesná cesta (zelená tu
ristická značka), vrchol stúpania (vz. č. 
K-5/78) :Gondolella polygnathifonnis. 

Podľa uvedeného spoločenstva konodon
tov možno súvrstviu „murztalských vrs
tiev" pripísať vek spodný karn, podstupeň 
jul (sensu K.rystyn, 1978). Celkový zoznam 
mikrofosílií uvádzame v tab. 4. 

Opísané súvrstvie tmavých vápencov 
s rohovcami a s polohou tmavých bridlíc 
Je rnc1ou aj vekom asi ekvivalentom 
murztalských vrstiev Severných Vápenco
vých Álp (sensu Tollmann, 1976, s. 154). 
Rozdiel je iba v tom, že v Stratenskej 
hornatine nezaberajú celý karnský stupeň 
a že v ich nadloží nie je hallstattský vá
penec norika, ale dolomity a tisovský vá
penec karnského stupňa. 

M. Maheľ (1956, 1957J, predpokladajúc 
(podobne ako predtým Kettner, 1938), že 
na vernárskych lúkach vystupuje v nad
loží verfénskeho súvľstvia normálny sled 
aniských litostratigrafických jednotiek , 
pripísal „tmavým vápencom a bridliciam" 
a nad nimi nasledujúcim svetlým mas ív
nym vápencom (v našom chápaní lisov
ský a .furmanský vápenec) á niský vek. Dô
kazom normálnej postupnos ti ma1a byť aj 
brachiopódová fauna z · ,,tm avých vápen
cov a bridlíc", ako aj zo svetlých vápen
cov červeného Štrosu . Napriek uvedené
mu s lratigrafickému začleneniu porovná
val M. Maheľ súvrstvie „tmavých vápen
cov a bridlíc" so súvrstvím tmavých vá
pencov a bridlíc od Opátky, ktoré podľa 
starých dát (Štúr, 1368) oósa hujú Halobia 
rugosa Gumb., a nastolil problém , ,,či nie 
sú azda v Stratenskej hornatine vyvinuté 
dve súvrstvia: t mavé vápence, patriace 
spodnejšej časti anisu, a druhé súvrstvie 
tmavých b r idlíc s polohami tmavých až 
čiernych vápencov, často sprevádzaných 

hľuzami rohovcov, ktoré by zastupovalo 
v rchnejšie horizonty stredného triasu", t. j. 
včítane kor devolu, ktorý sa vtedy pokladal 
za najvyšší ladin (Maheľ , 1957c, s. 44). 
Táto korelácia nie je adekvátna, pretože 
fauna koralov a brach iopód anisu, ktorú 
uviedol, sa podľa neho má (podľa mapy pa
leontologických lokalít, 1957c) nachádza( 
práve vo „vyšších horizontoch stredného 
triasu". 

Revíziou straligrafie triasu okolia Dob
šinskej ľadovej jaskyne (M. Maheľ , 1963. 
1967, 1968) lento problém vyriešil tak, že 
presnejšie nevymedzenú časť „tmavých vá
pencov a bridlíc" začlenil do anisu (vrstvy 
s faunou brachiopód), druhú časť (s la
mellibranchialami) zase do karnu. Z opi
su vrstvového sledu (Maheľ, 1967, s . 423-
424) by teda vyplývalo, že ide o dve lito
stratigrafické jednotky oddelené od seb a 
steinnlmským vápencom, w ellerstei ~k ým 
vápencom a dolomitom, čo n aše výskumy 

nepol vrdili. 
Okrem superpozície'' sa pri posudzovaní 

veku „tmavých vápencov a bridlíc" po
kladala za dôkaz anis kého veku aj fauna 
brachiopód zistená v p r iestore pozdlž 
južného okraja vernárskych lúk a v sed
le Kopanec. ..Aniskú•' faunu brachio
pód. ktorá by sa mala v Lýchže vrst
vách vyskytova t: ako karnské lamelli
branchiáLa a fauna konodontov, t reba re
vidovať. O vrstvách , resp. lokalitách 
s úda jným výskytom Coenothyris vulgaris 
(Schloth.), Coenothyris craf ti (Bittn.), 
Coenothyris cuccensis (Bittn.), Mentzelia 
mentzelii acrorhyncha (Lor.), Pex idella 
sturi (Boeckh), ktorými M. Maheľ (1967, 
s. 423, 1968, s. 263) doplnil svoj pôvod ný 
zoznam „anisk ých" brachiopód zo súvrstvia 

• M. Maheľ (1957c, s. 45) p íše: ,,Ich slrati• 
grafická poloha je výrazná. Podložie tvoria 
tmavé dolomity, nadložie svetlé vápence bez 
teutloporel - vrchnoaniské." 
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,, tmavých vápencov a bridlíc" , by sa žia
dala !)Ísomná informácia. 

Poznámky k faciálnym oblastiam triasu 

A. Csikó (1943) v Stratenskej hornatine 
zistil dve tektonické jednotky oddelené 
p,rešmykorn (Maheľ. 1969, s. 14. ho nazval 
smižiansky, a roku 1!)74., s. 130. tomášov
ský). ktorých trias sa mal faciálne odli
šovať. V severnejšej z nich, ktorú volá 
„stredná zóna'· (Maheť, 1969, s. 14, ju 
pomenoval gťacká jednotka). by mala 
trias ťeprezenlovat „séria tmavých vápen
cov Klausy·'. t. j . v pods tate „klauský vá
penec M. Maheťa (1956. 1957) a wetler
sleinský vápenec. v južnejšej jednotke 
(Maheľ. 1969. s. 14. ju pomenoval jednot
ka Matky Božej a Ge ráv. resp. in Ma
heľ - Vozár. 1971. s . 48. jednotka Matky 
Božej) zase dolomit a tmavé rohovcové 
vápence severných svahov Matky Božej. 

M. Maheť (1955-1974). opierajúc sa 
o ,.faciálnu pestrosť a niského stupňa'· 

(1967. s. 420). rozlíšil tu výviny, a to: 
a) ,.severogemeridný". pokladal ho za 

hlavný (1955b, s. 6, 1956, s. 47, 1957a. 
s. 160. 1957c. s. 41). ktorý nes kôr (1959. 
s. 62) premenoval na „scverogemeridnú 
sériu'', polom (Maheľ. 1963, 1964. s. 396. 
1965b. s. 58. 1967. s. 420) na „straten.skú 
sériu", a dva lokálne výviny: 

b) lokálny dolomitový vývin. nazval ho 
aj „vývin Vrábľovej" (1955b, s. 6), po
tom - podľa zastúpenia tmavých vrchno
triasových vápencov s rohovcruni - ho 
pomenoval na „lešnický vývin" (Maheť, 

1957a, 1957c, s. 42. 1967, s. 425) , 
c) lokálny „klauský" vyvm (Maheľ 

1955b, 1956, 1957a, 1957c, s. 41, 1967, 
p. 423), resp. ,,gľacký" (Maheľ, 1964, s. 396, 
1965b, s. 58). 

Po našom zistení, že litostratigrafická 
jednotka M. Maheľa „tmavé vápence 
a bridlice" nie je aniského veku, ale za
hŕňa niekoľko litostratigrafických jedno-

liek rozličnej stratigrafickej výšky (,,milrz
talské vrstvy·', doštiansky vápenec. sladko
vodné sedimenty spodnej k r iedy). ako aj 
to, že „klauský vápenec·' zodpovedá gu
tensteinským vrstvám. k toré nikde nepre
chádzajú do rohovcových vápencov ilýru, 
sa stalo rozlišovanie uvedených faciálnych 
oblastí podľa „pestrosti vývinu aniského 
stupňa'· bezpredmetným. Nenašli sme dô
kazy. že by v tzv. ..lokálnom lešnickom 
vývine" dolomity zastupovali celý stredný 
trias (Mahef. 1957c. s. 56). Podľa našich 
poznatkov z oblasti východnejšie od Ho
lého kame11a sú tu zastúpené gutensteinské 
vrstvy. steinalmský vápenec. reiflinský. 
schreyeralmský vápenec aj wettersleinský 
vápenec. Dolomity sa začínajú až v nad
loží wettersteinského vápenca a podľa úda
jov M. Maheťa (1957c. Maheť in Maheľ -
Vozár. 1971) s iahajú až po spodnú hranicu 
,,tmavých rohovcových vápencov n orické
ho stupňa" (,,aflenzského vápenca·', Bys
trický. 1972). pričom prechod medzi nimi 
má byt pozvoľný (MaheL 1967, p. 425).* 

Chýbanie. resp. celkom sporadický vý
sk yt gutensteinských vrstiev v ,.jednotke 
Matky Božej a Geráv•·, ako aj pozcúž ce
lého južného okraja vápencového komple
xu Stratenskej hornatiny včítane tzv. 
„stratenského okna·• je javom. ktorý nie 
je doteraz dostatočne vysvetlený. M. Ma
heť (1969, s. 15) uvažuje o synsedimen
tárnej tektonike, o primárnej faciálnej 
zmene pod vplyvom tomášovskej (smižian
skej) poruchy, ktorú pokladá za .. starú po
ruchu" ekvivalentnú muránskemu zlomu, 
ale takáto .funkcia uvedených porúch sa 
v sedimentoch stredného alebo vrchného 
triasu neprejavuje. Gulensteinské vrstvy 
sú v Západných Karpatoch zastúpené vo 
všetkých tektonických jednotkách. Ich 

• Ohlas( Matky Božej v zauJme zistenia 
vzťahu tisovského vápenca k dolomitom tej
to oblasti vyžaduje ceikovú stratigrafickú aj 
faciálnu revíziu. 
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.. primárne chýbanie" (Maheľ. 1957b. s. :209) 
práve v jednej či astkovej tek tonickej jed
notke celkove veľmi malej plošnej rozlohy. 
ktorá vznikla po vyvrásnení mezozoika 
a jeho pre3unuti. sa n á m vidí v iac a k o ne
pravdepodobné. 

Vrchný trias v obidvoch tektonických 
jednotkách zastupujú fáci e plytkomorskej 
platformy (tisovský, fu rmanský, dachstein
sk ý vapenec) a sedimenty panvových fá
cii. V „jednotke Matky Božej a Geráv•' je 
lo .. a flenzsk ý" váp en ec, v .. giackej jed
notke·· zase doštiansky vápenec. Panvové 
fácic norického stupiia sa dnes vyskytuj ú 
tesne pri tomášovskom prešmyku. ktorý 
ich oddeľ uje. Neprílomnost: tisovského vá
penca v podloží .. aflenzského" vápenca na 
Matke Božej si vyžaduje, ako sme už spo
menuli. faciálne a stratigrafické prehod
notenie celej oblasti. Z hľadiska n orického 
stupi'la niet teda m edzi Iáciarni obidvoch 
tektonických jednotiek podstatných rozdie
lov. 

Osobitným problémom je výskyt .. murz
tal:-:kých vrstiev·' (fácia karnského stup
ňa). aké zatiaľ okrem kryhy Kopa - Čer
vený Stros - Kopanec zo Strate:1sk ej h or
nat iny ne poznáme. Na jeho vysvetlenie 
bude potrebný detailný straligrafický a fa
ciálny výskum najmä v oblasti Ondre
jiska. Vyšnej a Nižnej záhrady a séľie 

foederata v hornom toku Dobšinského 
potoka. 

◄ 

V oblasti Ondrej iska M. Maheľ (in Kli
n ec. 1976) medzi svetl:;·mi masívnymi Yá
pencami (pokladá ich za an iské) a lisov
,:ko-furmanskými vápencami Vyšnej zá
hrady zaznamenal .. tma vé vápence sčasli 

organogénne. noľik -· karn(?). V sku
točnosti však ide o sedimenty panvovej 
fácie. o tmavé lavicovité. m iestam i slieni
tejšie rohovcové vápence s hojným zastú
pen ím ostrakód . dol.eraz nezisten ej s trali
grafickej výšky. Istú analógiu s .,murztal
skými vrstvami" majú napr. panvové se
dimenty série foeden,ta, napľ. ,,súv rst\ ie 
tmavých ľohovcových vápencov s vložka
mi tmavých bridlíc a .. tmavé bridlice so 
šošovkami tmavých vápencov". z ktorých 
fauna konodontov tiež poukazuje na spod-· 
nokarns ký vek. podstupeYi jul (Straka . 
1981). 

Z uvedeného vychodí, že ak sa za zá
kladné kritérium faciálnej korelácie po
kl&dajú panvové fácic. ktoré odzrkadľujú 
tektonickú a ktivitu počas sedimentácie 
plytkomorskej platformy. možn o trias 
Stratenskej hornatiny s panvovými fácia
mi v norickom stu.pni pokladať za ekvi
valent severného .. kanála·' hallstattsk e.1 
faciálnej oblasti Severných Vápen cových 
Alp v aflenzske_j fácii (Bystrický. 19í2. 
S. 308). Rozloženie pan vových sedimentov 
n oric'.~ého stup11a v Stratenskej h ornatine 
a v Sloven<;kom krase teda v hrubých 
črtách zodpovedá paleogeografickej skici 

Obľ. :l. Náčrt rozs1rc111a vrchného ti·iasu v Stratenskej hornatine. 1 - ver(énske sú
vrstvie, spodný tria:s, 2 - vápence a dolomity, stredný trias, :l - schreyeralmský. 
reiflinský vápenec. vľchný ilýr, 4 - tisovský a furmanský vápenec. vrchný karn 
a norik. 5 - aflenzský vápenec. norik, 6 - doštiansky vápenec, norik, 7 - murztal-
ské vrstvy, jul, 8 - svetlé masívne vápence nezisteného veku, !:J - bridlice a vá-
pence, lias. 10 - vápence s munieriami, ? spodná krieda, 11 - zlepence, vrchná 
krieda 
Fig. 3. Outline of the extension o[ the Uppe r Triassic in t he Stralenská hornatina Mts. 
1 - Werfen Formation, Lower Triassic, 2 - · Limestone and dolomite of Middle 
Triassic, 3 - Schreyeralm limestone, Reifling Jimestone, Upper I!lyrian, 4 - Tiso
vec- and Furmanec limestone, Upper Carnian and Norian (to ? Rhaetian), 5 -
A[Jenz limestone, Norian. 6 - Doštianky limestone, Norian, 7 - Mi.irztal beds, Ju
Jian, 8 - pale massive iimestone of undetermined age_ 9 - shale, limestone, 
Liassic, 10 - Munieria limestone, ? - Lower Crelaceous, 11 - Conglomera te, Upper 
Cretaceous 
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hallstatts kej faciálnej oblasti Severných 
Vápencových Alp. a ko ju načrtol R. Lein 
(1981). Podľa neho totiž (na rozdiel od 
doterajších interpre tácií, napr. Tollmann, 
1972. 1976) sa rozprestieral aflenzský .. ka
nál" predstavujúci intraplatformovú panvu 
s aflenzskou a murzta lskou fáciou sever
nej šie, hallstattský .. kanál'" s Iáciami tma
vých a pestrých vápencov zase južnejšie 
od plytkomorskej platfor my v h och
schwabskej fácii. Pritom však. podobne 
ako v Alpách, priame spojenie aflenzského 
„kanála" s murz talskou panvou je aj 
v Stratenskej horna tine ot\·orený m problé
mom. 

Na základe načrtnutej paleogeografickej 
schémy je nielen stredný. ale aj vrchný 
trias Stratenskej hornatiny faciálne bližšie 
k triasu južnej časti silického príkrovu 
S lovenského krasu ako napr. k triasu Mu
ránskej plošiny. Trias Muránskej plošiny 
skôľ zodpovedá „severnej p lytk omorskej 
platforme v dachsteinskej fácii•' (sensu 
Lein. 1981). Leda iácii .. Hoche Wand"'. 
s ktorou ho p:iralelizoval už A. T ollmann 
(19í6. s. 471. 496). 

Doteraz niet dôkazov o Lom. že by bol 
pôvodne trias silického príkrovu Sloven
ského krasu od sedimentačného priestoru 
triasu Stratenskej hornatiny oddelený se
dimentačnou oblasiou „meliatskej série·' 
(Maheľ. 1979a . b. 1930). resp. že by bol 
rož1'iavský zlom ( .. perirožňavský linea
m ent", in Mahcľ, 1978) už počas sed imen
tácie triasu nejakým spôsobom ovplyvni 1 
faciálny vývin stredného a vrchného tria
su obidvoch horstiev. Poukazuje na to aj 
\TStvov)· sled pr íkrovovej tr osky Rad zima : 
g utenstein ské vrstvy. sleinalmský vápenec, 
sch reyeralmsk ý vápenec. wettersteinský 
vápenec. k torý je spoločný obidvom 
(Bystrický. 1964. p. 14). 

Tým a j problÉm ,.a uslroal pínskeho typu„ 
triasu Stratenskej hornatiny. leda .. paleo
tektonick ého typu členitého oceanického 
nestabilného šelfu·' a „dina r id ného typu„ 

triasu silického príkrovu Slovenského kra
su . 1. j. ,,paleoleklonického subkonlinen
i.álneho typu·' (MaheI. 1978. p . 15) treba 
rieši( s pľihliadnutim na uvedené aspekty, 
ostatne načrtnuté (ale nevzaté do úvahy) 
už skôr (Bystrický, 1972, S. 308). 

Poznámky k tektonike 

Tektonika mezozoika Stralenskej horna
tiny nie je doteraz vyriešená. J eho .. špeci
fickú pozíciu v štruktúrnom pláne vnútor
ných Karpát•' nové stratigrafické. faciál ne 
ani tektonické poznatky doteraz n epotvr
dili. Z publikovaných výňatkov r evidova
nej geologickej mapy (Maheľ, 1969. príl. 2. 
Mahcľ in Maheľ - Vozár. 1971. Maheľ 

in Klinec. 1976) si nemožno utvori( uce
lený ob raz o zastúpení a priebeh u lilo
slratigraľických jednotiek. tým menej 
overí( si vicrohodnosi doteraz publikova
ných proiilov. V publikovaných tektonic
kých skiciach (Maheť. 1967. prí l. IV. 1974. 
p. 130) sa odlišuje iba spodný trias a vá
pencovo-dolomilový komplex triasu ako 
jeden celok. 

Naše terénne bádania sa obmedzili len 
na malé úseky tohto horstva. a prelo sa 
tu problém ami tektoni ky v širšom rámci 
nebc1deme zaoberaí. Obmedzíme sa iba 
na niekofko pripom ienok. V profile Kopy 
(1\/Iaheľ. 1979c. s. 120) je d ošliansky 
vápenec (norik) vei'mi zrelefným nadlo
žím tisovského vápenca (pozr i profil A). 
V profile Remiašky ( Maheť. 1974. 
s . 131) sme nedokumentovali „stredno
triasové vá pence··. ktoré by tektonicky 
spočívali na vr chn o1 riasových vápencoch. 
Celú obl asť masy svetlých a j tmavých vá
pencov v n adloží rohovcového dolomitu tu 
tvorí t isovský . Iurman~ký a dachsteinský 
vápenec. Výskyt „spodného triasu·' v pro
file Havra nej ska ly leda nemožno dáva[ 
do s úvislosti s presunom ,.svetl ých vápen
cov s tredného triasu" cez vápence vrchné
ho t riasu (v profile pokladané za rét) a in-
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terprelovať ho ako lektonicky vyliahnulú 
antiklinálu. Vrstvy pokladané za spodn ý 
lrias sa totiž vyskylujú vo furmanskom 
vápenci (norik. pozľi lok. č. 33) ako m alé 
nepravidelne obmedzené lelesá. Ak ide 
o vrstvy spodného t riasu (čo sa nedoká
zalo podobne ako strednoaniský vek ,.tma
vých bridlíc a slieľíov s vložkami tmavých 
vápencov". kloré sa vyskytujú v ich blíz
kosti; pozri Maheľ. 1969. príl. 2. vrs tvy 
č. 12)*. je pravdepodobné, že ide o časť 
diapíru. ktorý prenikol po nejakej pukline 
až do vrch notriasových vápencov. Takéto 
javy nie sú v Západných Karpaloch ne
známe. Na Muránske.1 plošine sa dokonca 
na takúto časť diapíru v dachsleinskom 
vápenci kutalo (šlôlľía. ale spodnotriasové 
vrstvy neodkryla) u v Slovenskom krase 
(severne od obce Silická Brezová) sa ta
kýto diapír vyskytuje so sadrovcom (ove
rený vrlom) medzi slein almský m a wetler
sleinským vápencom (Byslrický. 1960. geo
logická mapa). Podobn<é javy sú opísané 
aj z hallslallskej oblasti Severných Vápen
cových Alp (Lein. 1981. S. 228). 

Tria<; Stratenskej hornatiny je prestú-
1:ený zložilým systémom prešmykov a zlo
mov. ktorý vznikol po j0ho vyvr~snení 
a presunutí. To veľmi sťažuje dešifrovanie 
jeho pôvodnej vrásovej stavby. Vrásové 
štruktúry, ktoré mozno v kryhách obme
dzených prd mykmi a zlomami vysledovaí 
len detailným mapovaním a vyriešením 
stratigrafie. prebiehajú šikmo n a syslém 
juhovergentných pre~mykov i na zlomo
vý systém sm eru SV-JZ, paralelný s mu
ránskym zlomom. Z n nšich poznalkov 
(po,1.ri geologický náčrl) vychodí, že wetter
sleinský vápenec „jednotky Gľacu" ne-

• J. Pevný (l!:l6:3) uvádza z presnejšie ne
situovanej lokality .. záp, or! Havranej skaly 
Lmavé bridlice a vapence·' výskyt druhu 
Ausirirhynchia cf. cornigera (Scha[h.), a preto 
usudzuje na rél. Pravdepodobne tento údaj 
vzťahuje M. Maheľ na vápence v nadloží ro
hovcového dolomitu. ktoré pokladá za rét. 

predstavuje „plochú synklinálu·· (Maheť. 
1967. s. 429). a le antiklinfllu. ktorej m ladšie 
členy ako ladin erózia odstránila. 

„I-Ini lecký zlom·'. ktorý sa pokladá za 
,,príklad priečneho zlomu-- (l\llaheľ. 1969. 
s. 21. 1974. p. 94). sme nemohli idenlifi
kovaL Existuje len v mape mierky cca 
1 : 1 OOO OOO. V miesle. kde by sa mal n a
chádzať. sme toliž .,jednotný m ohutný 
komplex stredného lriasu ·· nczislili. Ani 
exi;;lenciu „stralenského zlomu" (Maheľ. 
1969. pľil. 2) až do vyriešenia stratigrafie 
n ebude m ožno idenlifikovať. 

Záver 

1. Mnohé doterajšie biostratigrafické 
dáta sme revidovali. ale mnohé si ešle vy
žadujú taxonomkkú revíziu. 

2. ,.Stratenskú sériu'· (recte facies) ne
možno deľinova( ,.podľa pestrosti aniského 
stup11a··. V aniskom stupni sú zastúpené 
lie islé litostratigrafické jednotky ako v s i
liekom príkrove Slovenského krasu a na 
Muránskej p lošine. 

3. Zastúpenie ,.mi.irzlalský<.;h vrstiev" vo 
vrchnom l r iase Stralenskej hornatiny je 
z faciálneho hľadiska ,.cudzorodým ele
mentom". Istú afinitu· prejavujú vrstvy 
s karnom série foederala. 

4. Panvové sedimenly norického stupň a 
sa rozpreslierajú severnejšie od plytko
morskej platfomy Remiašky a Geráv: 
možn o ich pokladať za ekvivalent aflenz
ského ,.kanála·' Severných Vápencových 
Alp (sensu Lein. 1961). 

5. Nenašli sme dôkazy o synsedimen
lárnej lektonike takého rnzsahu. aký sa 
pripisuje muránskemu a rož11avskému zlo
mu a tomášov;,kC::mu prešmyku. 

6. Naše zislenia sú podkladom aj na re
víziu niektorý:::h doleraz publilrnvan)·ch 
profilov a geologickej mapy uzlových ob
lastí Slralenskej hornatiny. 

Hecem:oral A. Biely 
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Contribution to the stratigraphy of the Triassic in the Stratenská 
hornatina Mts. 

JÁN BYSTRICK\·, OTÍLIA JENDREJAKOVÁ, JARMILA PAPSOVA 

All ,recent dala on the str<1tigraphy a nd 
facies· o[ the Siratenská hornatina Mts. (the 
"Series of Strntená", MaheT, 1965b p. 58, ·'the 
Stratená subunit", Maheľ, 1968 p. 262) are 
related to the monograph by M. Maheľ (1957c, 
1958) which he pa rtly revised laler (Maheľ, 

1967, UJ68, 1969, 1976). AII conelations and 
paleogeographic as well as tectonic interpre
tations or the Triassic sedirnenta ry area of 
the innermost region in the West Carpathians 
a re based on ii, too . New aspects following 
from the finding that the Triassic of lhe Slo
vak Karst is not a paraautochtonous unit of 
the "Gemeri c'' but a nappe (the Silica na ppe 
by Kozur - Mock, 1973), have Jed us to lhe 
r evision of the recent Triassic stra tigraphy of 
the Stratenská hornatina Mls. 

The Triassic stratigra phy of ihe Stratenská 
hornatina Mts. as pľesented here is b ased 
rna inly on micro(ossils (dasycladacea, foramini
fers, conodonls). The lis ts of lhe respective 
JithosLraiigraphic units aľe given in plátes. 
Numbers of localilies a re identica l with those 
in the geologica l sketch (fig. 1). The representa
tion of ihe liihoslraiigraphic units and their 
sequence can be seen in the geological pro
files (fig. 3) and in the correlation of the 
stratigraph y a nd facies (fig. 4). Names of 
lithostratigraphic units used in th e paper cor
respond with the iern1inology of informal 
lithosiratigraphic units of the Tľiassic in the 
Northern Calcareous A !ps commonly u sed 
a lso for the ľriassic of the West Carpathians. 

Results of our investigation s can be summa
rized as follows. ľhe „ Series of Stratená" or 
the "Stratená subunit'' (recte Facies) cannot 
be defined according the " varied development 
of th e Anisia n" (M. Maheľ 1968 p. 263) or 
according the "greater varie ty of facies in ihe 
Lower Anisian" (Maheľ, 1974 p. 129). The 
same lithostratigraphic uni ts (the Gutenstei n 
beds, the Stein alm, Schreyera lm or Reifling 
limestones) occur in a ll, recen tly r eckognized 
as being separated, facial areas of the Anisia n 

stage. ľhe Ladinian stage is represented by 
the Wetterstein limestone in its lower part 
a nd by lhe Wetlerslein dolomite, partly ex
tending in to the Lower Carnian (Lower Ju
lian), in ils upper pärl. The Carnian is re
presenled by locally cleveloped Trachyceras 
beds, Reingraben be::ls, cherty dolomite (equi
valent of the ?Reifling or Hallstatt dolomite 
o( lhe Northern Calcareous Alps) and by 
Lower Carnian dolomiLe overlying them. The 
Norian age of the dolomites h as not ye t been 
proved. The Upper Carnian a nd Norian of 
a sha llow waler plalform a re represen led by 
the Tisovec and F urmancc limestones as well 
as by the loca lly developed Dachstein limes
tone. Pelitic basin deposits are represented 
by the " A(len~, and " Doštianky" limestone 
of the Norian. The Došliérnky limestone is, in 
adcli tion to a dark facies, representecl also by 
a "colorful" one of white and pink as well 
as reddish limestone resembling t he Ha llstatt 
li mestone. The dark bedcled cheriy l imestone 
with layers of dark shale, taken for an equi
valent of the Mi.irztal beds in the Nor lhern 
Calcareous Alps, belongs to the Julian sub
stage and partly corresponcls to the dark 
cherty l imestone and sha le of the meta
morphosed " Foederata Scries", the age of 
which is a lso Julian accordin g to ils cono
donts. However, at present, the connection of 
t he "Aflen z trough" with the " Mi.i1:ztal basin" 
remains an unsolvecl problem here as w ell 
as in the Alps. Thus, lhe Triassic of the Strn
tenská hornatina Mts. corresponds paleogeo
graphica lly to the Hallstatt facies area of t he 
Northern Calcareous A lps th e division of 
which has been recently sketch ed by R. Lein 
(1981) . 

Our invest igations did n ot prove the su p
posed boundary between the Austroalpine a nd 
Dinaric developmenis a long the Rožňava line 
nor facial diCferences along both sides of the 
Tomášovce fault. 
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ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

V oj tech Vi 1 i n o v i č : l'c!ro lóg'ia a geo
chémia grnnitoidných h ornín (Bratislava 
3. 4. 1982) 

Granitoidná magma je zvycaJne H 2O-nena
sýtená a obsahuje mno2st\'O tuhých [áz. Na 
vysvetlenie vzniku grnnil.oidnej magmy (hor
nín) sa v súčasnosti používa 11iekoľko mo
delov: hydrntermálny. dehydratačný, model 
dekompresie, r esti lovej kontroly a model 
zmiešavania magmy a hornín. Priemerný geo
termický gradient v kôre nestačí na vznik 
grnnitických tavenín. Teplota v kôre nie je 
stále určovaná iba geuLermou, pretože do kô
ry intruduje bázická mngma, ktorá lokálne 
zvyšuje teplotu a ,.spúšťa" parciálne tavenie 
za vzniku granitickej mngmy. 
Schopnosť intrudova( a umiestniť sa vo 

vyššej úrovni kôry m á najmä vodou nasýtená 
granitická magma veľkého objemu, ktorá vy
stupuje v podobe diapírov. 
Veľký význam pre petľológiu granitoidov 

majú experimenty s granitovým systémom 
Qz - Ab - Or - An - ťl:-! 20) . V poslednom 
čase sa poukázalo na metastabilnosť procesov 
tavenia v tomto systéme. ktorú v prírode do
kumentujú zonálne plagioklasy. Prchavé zlož
ky (H2O, F, B) veľmi znižujú teplotu solida 
a likvida granitového systému, čím zárovet'i. 
znižujú minimálne p'ľ-pcdmieriky kryštalizá
cie primárneho muskovitu a vzniku subsol
vusnej mineralógie granitoidov. 
Veľký impulz do súčasného štúdia grani

toidov dalo vyčlenenie 1- a S-typu grani toidov. 
Ale ani jedno z kritérií odporúčaných na rnz
líšenie týchto genetických typov nemožno 
používať mechanicky a samostatne. Povahu 
zd rojových hornín grani toidnej magmy n e
možno vždy určiť jednoduchým priradením 
grani toidov k 1- a lebo S-typu, pretože charak
teristiky týchto typov mohli vzniknúť tro
mi-štyrmi spôsobmi. NapľÍklad peralumnózne 
g ranity (označované často ako S-typ) mohli 
vzniknúť takto: a) pretavením peraluminóz
neho zdrojového materiálu. b) frakčnou kryš
talizáciou amfibolu z metaminóznej magmy_ 
c) reakciou magmy s okol itými horn inami , 
d) r eakciou magmy alebo hornín s [luidami 
za odnosu a lkálii. Charakteristiky I-typu gra
nitoidov poukazujú na značný podiel pláš[o
vého materiálu v zdrojovej oblasti, a teda na 
významnú úlohu plášťa v kôrovom magma
tizme. 

Du š a n Lamo š : Pťoblémy ochrany l)Od
zcmných vôd SSR (Brntislava 21. 4. 1982) 

Význam och rany podzemných vôd rastie 
súbežne s r:istom obyvateľstva, jeho_ koncen
tráciou, zvyšovaním jeho ekonomi ckej aktivi 
ty, ktorá je spätá s veľkými nárnk mi na vodu, 
ako aj s rastom zdrojov znečisťovania. V ostat
ných rokoch sa podobne ako v rade vyspe
lých krajín a j u n ás vyskylli prípady hava
rijného znečisťovania horninového prostredia 
a podzemných vôd. Zo 11:i havárií, ktoré za
evidovali vodohospodárske orgány na území 
SSR v rokoch 1977-1930. išlo o havarijné 
zhoršenie akosti podzemných vôd v :!9 prí
padoch, pľičom najčastejšou príčinou bol únik 
ropných lá tok (viac ako 40 ° 11). Č istotu po
vrchových a podzemnych vôd SSR ovplyv
t'i.ujú najmä bodové zd roje znečistenia, mestá 
a prieemyselné závody, ale aj plošné zdroje. 
ktoré pochádzajú najmi, z poľnohospodárskej 
výr oby. 

Na objektívnu a komplexn ú ochranu pod
zemných vôd je nevyli nutné dôkladne poznať 
základné hydrogeologické a hydrogeochemic
ké zákonitosti ich formovania podmienené 
pôsobením pri márnych genetických faktorov, 
lebo iba tak možno i dentifikovať negatívne 
vp lyvy antrnpogénnej činnosti na kvalitu 
a celkový režim podzemných vôd. 
Súčasťou preventívnej ochrany podzemných 

vôd by malo by( uréenie optimálneho spô
sobu ich exploatácie zabezpečujúceho využi
t ie čo najväčšieho množstva podzemnej vody 
pri súčasnom trvalom z::ibezpečení jej kva
lity. Okľem toho treba, a by sa v miestach 
potenciálnych zdrojov znečistenia v blízkosti 
exploatovaných, resp. perspektívnych zdrnjov 
podzemných vôd vybudoval systém tzv. indi
kačných vrtov p reventívnej och rany na tľvalé 
sledovan ie kvality podzemnej vody. 

Kvalitu a zdravotnú neškodnosť povrcho
vých a po::lzemných vod môže porušiť aj je
diný nezodpovedný éin, ale ná p rava často 
trvá mesiace, ba aj roky. Náklady späté so 
sanáciou ?.nečistenej vody sú vo svojich dô
sledkoch vždy ov~ľa vyššie ako náklady na 
ich čistenie a preventívnu ochranu. 
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Jiltrn<eHe[JHO·ľCOJJOfll'iCCl<aR xapaI<TC(JHCTl11<a OTJJ0)1{CIH1ÍÍ 1-1a TeppHTO():,tH 
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()!1Cľl1KW CBOl1 Cľll pacnpe)J,CJJlllOT OT/J,CJlbHblC Jll1ľ0Jt0ľl14CC1<l1e J<Očvir! J I C ÍÍ Cbl 
no HOJ)MOBblM KJ)WTC!)Hl!M, CTJ)CMl!Cb Y/l,OJJJICTBOJ)l1ľb TJ)CÔOB3Hl1ll HHll(CHCJ)

HO~I np.~KTHK11 H npC)J,OCTalll1ľb He noc p e)J,CTBCHHhlC l1Hcj)OJ)Mal_\ J.111, M.Cľl0Jlb-
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Ha60])hl JJJ.1TOJ10ľJ.14CCl<J.1X ľHľlOB, 113 J<OTOJ)b!X 6LJJ10 0T06pa Ho ).\OCTJT04 -

HOC J<OJIH4CCJ'BO o6paJI.\Oll xapa1<TCJ)J.13YIOT Cľ3TMCTH4CCl<I{ o6pa6oTaHl!hJ:\1 H 

3Ha 4 CHl1l!MH OCHOBHblX cj)l13 114CCJ<HX 11 MCXaHH4 CCJ<l1X CB011CTIJ. 

Engineeľiug g·cological charactcľistics of l.he scdimcnis covcring the 
area or ihe prospective twin-town Banská Bystrica- Zvolen 

The authors present a brief engineering geological characterislics o( 
the most common lithological komplexes in the a rea o[ the prospective 
twin-town Banská Bystrica-Zvolen (Centra! Slovakia). Besides qualitative 
description and quantita tive characteristics of Lhe rock properties the papeľ 
includes a n arrangement of various lithological complexes according 
to standards far (ounda tion. The aim o[ it is to meet d emands of engine
eri ng praktice a nd to provide availablc information for use in common 
civic and industria! constrnctions. ľhe physical ~late of groups or litho
logical types is expressed by s tatistically processed values. 

Dôležitosť problematiky rozvoja osídle
nia a urbanizácie vzbudila pozornosť zod-

povedných orgánov a podnietila Minister
stvo výstavby a techniky SSR spracovať 
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Zásady koncepcie hlavných smerov urba
mzac1e Slovenska, k toré schválila vláda 
SSR uznesením č. 95/71. Zásady sú výsled
kom dlhodobého štúdia prírodných, ekono
mických, sociálnych a i. podmienok a stali 
sa základným dokumentom na vypracova
nie Projektu urbanizácie SSR do r. 2000 
(Rutšek et al., 1977). Podľa neho sa Slo
vensko rozdelilo do 13 urbanizačných ob
lastí a v k aždej z nich sa vytvorí jeden 
mestský región. ktorý podľa významu vý
hľadovej veikosti centra bude zatriedený 
do jednej z troch kategórii: metropolitný, 
veľkomestský a základný. 

V kategórii metropolitných regiónov má 
významné postavenie pohronský región. 
Terajšie hospodársko-sídelné centrum Ban
ská Bystrica a pridružené centrum Zvolen 
majú vytvoriť jeho vlastné jadro. Obidve 
m estské aglomerácie vytvoria v rozvíjajú
com sa procese urbanizácie jednu funkčnú 
územnú štruktúru - súmestie , ktoré s poč
tom okolo 300 OOO obyvateľov bude mimo
riadne významným hospodársko-kultúr
nym centrom v rámci celého Slovenska. 
Preto tre_ba z predmetného územia zabez
pečiť komplexné podklady n a účely územ
ného plánovania, projektovania a výstav
.by. Jedným z .fundamentálnych podkladov 
je inžinierskogeologická mapa z ústrednej 
časti plánovaného súmestia, ktorú v rokoch 
1976-1979 spracoval výskumný kolektív 
Katedry inžinierskej geológie FFUK v Bra

tislave. 
Mnohoúčelová inžinierskogeologická ma

pa a súbor údajov o študovanom území 
predstavujú dlhodobý zdroj informácii, 
ktorý možno využiť pri tvorbe oblastných 
a územných plánov, t . j. na najvyšších 
stupňoch rozsiah leho a komplexného sys
tému rozhodovania o racionálnom využí
vaní a ochrane územia. Údaje o charaktere 
a vlastnostiach horninových komplexov 
zhrnuté v sprievodnej správe k mape sa 
dajú využiť v súčasnej inžinierskej praxi, 
n apr. pri zakladaní inžinierskych objektov 

rozličnej náročnosti, návrhu sklonov sta
vebných j ám, pri určovaní postupu sta
vebných prác a pod. 

Úsilie vyhoviet požiadavkám odbornej 
praxe v poskytovaní priamych informácií 
využiteľných v jednollivých druhoch sta
vebnej činnosti viedla autorov k opisu 
technicky najdôležitejších vlastností vy
braných herninových komplexov·, k ich 
štatistickému spracovaniu a zisteniu nie
ktorých korelačných závislostí. Súčas(ou 

celkového hodnotenia je aj zatriedenie ze
mín podla normových kritérií platných 
v najbežnejších stavebných odboroch. 

Za najdôležitejšie považujeme zhodnotiť 
vlastnosti tých sedimentov, ktoré sa v roz
hodujúcej miere zúčastňujú na geologic
kej stavbe budúceho urbanistického centra 
pohronského metropolitného r egiónu a sú 
v dosahu zakladania bežných stavebnýc:1 
konštrukcií. Patria medzi n e predovšet
kým súdržné a nesúdržné jazerné, príp . 
jazerno-riečne sedimenty pliocénnej sub
formácie a sedimenty formácie kvartér
nych pokryvných ú tvarov. Plošné rozšíre
nie opisovaných sedimentov je na obr. 1. 

Charakteristika v lastnosti sedimentov 
pliocénnej subformácic 

Sedimen ty tejto subformácie vystupujú 
na povrch takmer v celom rozsahu záuj
mového územia, iba vo Zvolenskej a Sla
tinskej kotline ležia v podloží fluviálnych 
náplavov Hrona. Tvoria ich ílovité, štrko
vité a ílovito-štrkovité litologické kom
plexy. 

Ílovitý komplex 

Ílovitý komplex tvorí íl, prachový a pies
čitý íl, podradne prach prevažne sivohne
dej, sivomodrej a zelenej farby s hojnými 
zátekmi Fe203, zriedka jemne sľudnaté a 
slabo vápnité. Miestami sú v nich vrstvičky 
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až polohy štrku mocné 1-2 m. 
V zrnitostnom zložení prevláda pracho

vá frakcia (40-70 %). Približne v 10 11
10 

odo br a tých vzoriek prevláda ílovitá frak
cia, piesčitá frakcia dosahuje 15-45 °,o 
(obr. 2). 

Základné fyzikálne vlastnosti pliocén ne
ho ílu a jeho štatistické spracovanie zh(·ňa 
tab. 1. zhodnotenie vlastn ostí ílovitého 
komplexu podľa noriem pre rozličné od
vetvia stavebnej činnosti je v tab. 6. 
Okrem určenia základných štatistických 
charakteristík pre hodnoty fyzikálnych 
vlastností pliocénneho ílu sme sa pokúsili 
nájsť vhodné a použiteľné korelácie medzi 
vybranými fyzikálnymi. resp. fyzikálnymi 
a mechanickými vlastnosťami. Vlastný 
výber korelačných dvojíc podmieňovala 

praktická použiteľnosť odvodených vzťa

hov, t. j. hľadala sa závislosť vlastnosti, 
ktorá sa určuje náročnými laboratórnymi 
skúškami, od inej. určovanej jednoduchý

mi skúškami. 
Značná plošná aj priestorová nerovno

rodosť súboru, ako aj nejednotnosť labo
ratórneho určovania daných vlastnosti (do 
súboru sme zahrnuli všetky vlastné aj ar
chívne výsledky laboratórnych určení) spô
sobili nielen značný rozptyl hodnôt základ
ných fyzikálnych vlastností (pozri tab. 1), 
ale aj ich pomerne nízku vzájomnú kore
lovateľnosť, a to aj napriek tomu, že sa 
korelačné závislosti zisťovali aj v rámci 
detailnejšie vyčlenených podsúborov (podľa 
ich fyzikálneho stavu vyjadreného stup
úom konzistencie). Získané hodnoty koe
ficienta korelácie r sa medzi s kúmanými 
dvojicami vlastností I/ n; Ijn; w 11/Ic poh y
bovali od 0,24 do 0,55, čo dokazuje veľmi 
nízky slupeú korelačnej väzby medzi skú
manými súbormi, a preto sa získané zá
vislosti dajú použiť iba na veľmi približný 

odhad. 
Z praktického hľadiska sú veľmi dôleži

té ko relácie m edzi základnými fyzikálny
mi a !nechanickými vlastnosťami. Z me-

chanických vlastností sme mali k dispo
zícii pomerne málo údajov o celkovej 
šmykovej pevnosti (priemerné h oc;lnoty 
parametrov šmykovej pevnosti dosahuj ú 
Cu = 0,05-0,08 MPa, <pu = 4°) a dostatočné 
množstvo hodnôt modulu deformácie E0 , 

ale ten sa v rozličných laboratóriách ur
čuje rozdielne. V úsilí zabezpečiť čo naj
väčšiu jednotnosť súboru sme brali do 
úvahy iba hodnoty E0 určené v laborató
riu IGHP, n. p., závod Bratislava , pričom 
pri vzorkách odobratých z hÍbky do ·5 m 
srne udávali hodnoty E0 zistené pri napätí 
0,1-0,2 MPa a pri vzorkách odobratých 
z hlbky väčšej ako 5 m hodnoty E 0 

zistené pri napätí 0,2-0,3 MPa. Ale 
ani takto upravený súbor vlastností 
E0 nie je samostatne korelovateľný s• nija
kou z dôležitých fyzikálnych vlastností 
(m,pr. fyzikálne odôvodniteiná korelácia 
E0 /n má hodnoty r < 0.5). Až závislosť 

modulu deformácie od viacerých fyzikál
nych vlastností, ktoré najpodstat n ejšie 
ovplyvúujú jeho hodnotu, vyjadrená rov
nicou viacnásobnej regresie 

E0 = -41,14 + 104,28 Ie + 0,19 n 

potvrdila podľa získaného koeficienta viac
násobnej regresie re = 0,65 korelovateľnosf 

skúmaných súborov a použiteľnosť odvo
deného vzťahu . 

Všetky uvedené fakty dokazujú, že plio
cénn y íl je veľmi nerovnorodým komple
xom sedimentov so značným rozptylom 
fyzikálnych a mechanických vlastností. 
Nerovnorodosť komplexu ílovitých sedi
mentov je podmienená pestrosťou faciál
nych podmienok pri ich formovaní, ako 
aj rozdielnou expozíciou a z toho vyplý
vajúcou rozličnou intenzitou vplyvu exo
génnych činiteľov. Z hľadiska stavebnej 
praxe sú osobitne nepriaznivé vysoké hod
noty napúčania ílu (dosahujúce až 45 %), 
ktoré vyvolávajú zasúvanie stien dlh šie 
otvorených stavebných jám a výkopov. 
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Štrkovitý k omplex 

štrkovitý k omplex je zo strednéh o až 
hrubého, miestami aj ba lvanitého štrku 
s obsahom prachovito-piesčitej frakcie 
(20-40 °,0 ). Z petrografickej stránky má 
najväčšie zastúpenie kreme11, kremen ec, 
kvarcit, andezit a horniny kryštalinika . 
Strk zvyčajne buduje vyššie, morfologicky 
exponované časti územia bez náznaku 
vrstvovitosti a zvrstvenia. V nižšie polo
žených partiách je uložen ý zväčša h ori
zontálne. často sú v 1iom vložky pracho
v ité ho piesk u, resp. prachového ílu, kto
rého mocnosť nepresahuje 1 m . Vzhľadom 

na to, že sm e nemali k dispozícii nijaké 
výdedky laboratórnych skúšok z pliocén
neho štrku, v tab. 6 uvádzame je ho zara
denie podfa n oriem, ktoré sme urobili n a 
základe štúdia väčšieho počtu prirodze
ných a umelých odkľyvov. 

približne v rovnakom pomere. Vytvára 
nepravidel né polohy až šošovky, ktoré na 
krátku vzdialenos( vykliô.ujú. Mocnosť 

striedajúcich sa typov býva najčastej šie 

1-2 m. Fyzikálne a mechanické vlastnosti, 
ako a j zaradenie podľa n oriem zodpove
dajú sedimentom opísaným v predchádza
j úcic'.1 častiach. 

Ílovito-štrkovitý komplex 

Tento komplex tvor[ nepravidelné strie
danie ílovitej a štrkovitej zeminy (opísané 
v predchádzajúcich častiach) zastúpenej 

◄ 

Charakteristika v lastností kvartérnych 
pokryvných útvarov 

z formácie kvartérnych pokryvných 
útvarov okrem chemogénneho (travertín) 
a antr.opogénneh o kompl exu , ktorých ploš
né rozšírenie je v porovnaní s ostatnými 
komplexmi nepatrné a pravdepodobnos( 
výstavby v miestach ic;1 výskytu veľmi 

malá, opisu jeme v;etky litologické kom
plexy n achádza júce Sic! v skúmanom úze
mí. 

Deluviá lny komplex 

Sedimenty tohto k omplexu, v ktorom 
sme vyčlenili tri lit ologické súbory, sú veľ-

Obr. l. Plošné rnzšírenie pliocénnych a kvartérnych sedimento·.: na území súm estia 
Bansl,á Bystrica-Zvolen. 1 - územie budované skalnými a po loskolnými horninami, 
2. - štrkovitý komplex, J -- iiovilý komplex, 4 - ilovi to-šl.drnvit_v komplex (2-4 se
di1~1enty pliocénnej subformácie), 5 - kamenitá až b a lvanilá su tina. 6 - kamenitá 
hl in;; s obsahom úlomlrnv hornín do :,o ". 11 , 7 - hlina s obsahom úlomkov hornín 
do 10 '1 11 , (5-7 - deluviálny komplex), 8 - štrkovité sedimenty pokryté ílovitou 
h linut.: mocnou 1-4 111 (proluviálny komplex), 9 - h linité terasové náplavy v celkovej 
moťnost; do 4 111 pokrývajúce štl"lrnvité terasové náplavy Hrnna a Slatiny, 10 -
š trlWľité terasové náplavy, 11 - štrkovité sedime nty údolných nív, 12 - fluviálne 
hli nit é sedim enty, 13 - Uuviálne hlinité sedimenty celkovej m ocnosti do 5 111 ležiace 
na Stľlrnvitých sedimentoch údolných n ív, 14 - š trkovité náplavy horských tokov, 
(rl--1-l - f luviálny komplex), 15 - bahnité hni lokalové sedimenty v celkovej 1110-> 
nosti do 3 m ležiace na štrkovitých sedimentoch údolných niv alebo prnluviálnych 
ku;"'.eľcch - organický komplex (5-15 - kvartérne pokryvné útvary) 
f'ig. J. Distribution of Pliocene a nd Quatemary sedi m ents in the Ba nská Bystri
c:t--Zvolen twin-town· area. 1 - solid and semi-solid rncks, 2 - gravel complex, 
3 - clay cornplex, 4 - clay-gravel complex (2-4 sedirnenl.s of Pliocene subforma
lion) . 5 - stony and bouldery debris, 6 - loarns with JO 11, 0 rnck-fragrnents, 7 -
loarns, with 10 11 '11 rnck-fragrnen ts (5-7 deluvial cornplex), 8 - gravels covered by 
clayey loarns 1.-4 111 lhick (prnluvia l cornplex), 9 - H rnn and Slat ina ľiver terrace 
Jo;:ims 4 m th ick underla in by gravels, 10 - g ravels (terrace sediments), 11 - gravels 
((lood plain sedirnents), 12 - loams (flood piain sedirnents), 1:3 ·- flood plain loarns 
5 111 thick underl;:iin by gravds, 14 -- gravels-sed iments Ot rnounla in sl.reams (9-14 
f luvial cornplex), 15 - marshy sludge loarns :3 rn thick underl ai n by f luvial and 
prolu vial gravels (organic cornplex) (5-15 Quaternary deposil.s) 
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mi rozšírené v celom zauJmovom území. 
Dosahujú mocnosť 2-9 m. 

Kamenitá až balvaniíá sutina je v uzá
vernch horských dolín a na najexponova
nejších častiach svahov Kremnických 
vrchov a Javoria. Tvoria ju neopracované 
úlomky a balvany hornín podkladu (ande
zit. kremenec) . s obsahom 20-40 °1 0 hlini
tej. resp. hlinito-piesčitej výplne. Zo suti
ny sme na zistenie jej fyzikálnych a me
chanických vlastností nemali k dispozícii 
nijaké rozbory. vykonali sa iba orientačné 

10 30 50 70 

trokc10 0,002 - O .063 

laboratórne skúšky na zistenie vlastností 
výplne. Z výsledkov skúšok vyplýva. že 
priemerná hodnota modulu deformácie 
výplne je 3.0 MPa (pri zaťažení do 0.2 MPa) 
a celkovú šmykovú pevnosť, pri ktorej sa 
môžu prejaviť aj účinky pevných zŕn, 

možno charakterizovať parametrom Cu = 
= 0,04-0,06 MPa a <pu = 12-23°. Zatrie
denie podla noriem je v tab. 6. 

Deluviálna lcamenitá hlina s obsahom 
úlomkov do 30 ° 0 pokrýva svahy z plio
cénnych štrkovitých a miocénnych vulka-

90 

1 0 

. . . . . . . " . . . 
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Obr. 2. Zrnitostné zlo
ženie a plasticita plio
cénnych súdržných se
dimentov. Vysvetlivky 
k obr. 2, :3, 8, 9, 11: 
1 - zemina s I p > 20, 
2 - zemina s I p < 20 
Fig. 2. Grain size dis
tribution and plastici
ty chatt o( Pliocene 
cohesive sediments. Ex
planations to (igs. 2. 
3, 8. 9, 11: 1 - soil 
with 111 > 20, 2 
soil with I p < 20 
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30 

10 3C 

' ..... .,,. . '-. . . . . .. ,., . . , ..... 
. .. 't' • • •• • • • .,. .. ' .. 

. •ii:-.... . : .•:.,•· .. : . . 

so 70 

Meazo t ekutosti Wtl¼) 

90 110 



Počet 

šta tisti cká skúša nJ ch 
veličina vzoriek 

N 

Vlastnos( M l T / P 

Fyzikálne v lastnosti pliocénnych ílovitúch sed imentov 

Physical pmper ties of Pliocene claycy setliments 

Minimálna Maximálna Aritmetický 1 

zi stená hodnota zistená hodnota priemer 

1 
X min. X max. X ' 

M 1 T 1 
p M 1 T p M 1 T 1 

p 1 

Ta b. 1 

Smerodajnn K oeficient 
odchý lka variácie 

s V(0 ',1) 

M 1 T 1 
p M 1 T 1 

p 

Pri roclzená 
1 32 110 22 I 25.6 25.9 l 1 o,9 

vlhkosť 16.3 12.2 53.6 65.0 411,2 40.7 29.3 9,2 10.2 26.7 :n ,2 39,5 

-
Wn (0 o) 1 1 
Objemová 

- -

hmotnosť 211 1,6-1 - 2.011 - 1,94 - 0,13 - 6,76 -

vlhká - - - - - - -
/Jm (gem- ~) 

Objemová 
hmotnosť 211 1,10 - l ,76 - 1,56 - 0,19 - 12,39 -

suchá 
- - - - - - -

_E_d (gcm - 3) 

Merná 
1- 24 -hmotnosť - 2.42 - - 2,74 - - 2,66 - - 0,011 - - 3,06 -

r s(gcm -:1) -
PórovitosC 1-=- 29 - 35,11 5(i,3 4 1,49 - 5,87 - 1-1,16 -

n(0 o> - - - - - - -
-- -

Stupeň 

nasýtenia - 29 -
Sr(0/o) 

- fi l ,O - - 99,7 - - 91 ,22 - - 5,33 - - 5,114 -

Hranica 
tekutosti 31 ll 5 2 1 32.4 
WI.(0, o) 

33,0 24,0 11 4.7 126,3 125,l 6 1,4 67,0 ťl4.3 21 ,1 21,3 2 1,l 34.4 :11 ,8 32,9 

- --
1 Hranica 

131 11 5 
3-!,2 1 

plasticity 21 14,9 14,8 13,9 4fl,0 44,0 55.!J 2fl ,4 25,7 26,1 8,8 18,2 11,9 31,2 70,8 

Wp(0 ol - - ------
Císlo 
plastic ity 131 115 21 9,4 16.0 10,l 73,9 115,7 69,2 33,3 42,9 3fl,1 15,5 17.8 14.3 46,5 41,4 37,5 

I r(0 o) 

Císlo 
1 31 11 5 

1,) konzis tencie 21 0,27 0.75 1.0 0,74 0.99 0,58 0,811 1.0-1 0,12 0,06 0.03 21,33 6,92 3.67 

Ie 1 1 

Vysn,rnvky k tab. 1-5 M - sedimenty m äkkej konzis te ncie (l c < O 75) 

T - sedime nty tuhej kon zistencie (,l,99 ~ Ie > 0,75) P - sedimen ty pevnej a tvr dej konzis tenc ie ([c > 1,0) 
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nogénnych hornín. Hlina je h nedá až 
hrdzavohnedá s častými zátekmi F e20:1 
a mangánu. Úlomky pestrého petrografic
kého zloženia (prevládajú horniny podkla
du) sú c'.1aoticky usporiadané a miestami 
vytvárajú aj súvislé štrkové polohy do 
mocnosti 0,5 m. Celková mocnosť delu
viálnej kamenitej hliny dosahuje najčas
tejšie 2- 5, ojedinele až 9 m. 

V zrnitostnom zložení hliny (obr. 3) pre
vláda prachovitá frakcia (20-80 11

11) nad 
piesčitou (10- 70 1

'. o) a ílovitou (5- 40 11
11). 

90 

10 30 50 70 90 

fro~cia 0,002-0,063 mm 
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Prehľad štatisticky spracovan ých základ
ných fyzikálnych vlastností tohto súboru 
je v tab. 2. ' Podsúbory sú vyčlenené po
dobne ako v tab. 1 na základe rozličného 
fyzikálneho stavu zeminy (vyjadreného 
hodnotou Ie). Ďalšie podrozdelenie, vychá
dzajúce z rozličnej plasticity skúmaných 
vzoriek (vyjadrenej číslom plasticity I p), 

sme nevykonali vzhľadom na malú počet
nosť štatistických súborov. Z porovnania 
maximálnych, minimálnych a priemerných 
hodnôt vlastností, ako Aj z hodnôt roz-

1 - o 

2 - • 

Obr. 3. Zrni loslné zlo
ženie a plasticita delu
viálnej hliny s obsa
hom úlomkov hornín 
do 30 ou 
Fig, 3. Grain size d is
tribulion and plastici
ty chart o( deluvia l 
loams with :30 11 u rock
(n1gmen ts 

10 

Medza tekutosti w11 ¼I 

70 90 110 · 



Statisti:ká 
veličina 

Fyzikálne 1:/aslnosti deluviátnej hlin11 s obsahom úlornkrm clo 30 11 
0 

l - hys1cal properlies of clellavial clay with rock fragmenl contcnt up to 30 p. c. 

Počet 
vzoriek 

N 

Minimálna 
zistená hodnota 

X rnin. 

Maximálna 
zistená hodnota 

Xmax. 

Ari tmetický 
priemer 

X ' 

Smerodajná 
odchýlka 

s 

Tab. 2 

K oeficient 
variácie 

V(0 o) 

Vlastnos( ) M T . P I M T P J M T P I M T P J M T P J M T P 

WnCo) __ , ___ , 14 55 24 23,9 16,3 l l ,9 34.7 4l,8 30,2 28,6 23,8 19,7 3,0 4.8 4,0 _!0,5 20,2 20,6 

1 

Pn(g. :m-") 

1

12 28 15 1,49 1,72 1,97 2,07 2,14 2,16 1,88 1,95 2,03 O, l 3 0,08 0,04 7,02 4,34 2,24 

pc1(gcm-J) 12 27 15 1,18 1,26 1.62 1.66 1,83 1,85 1,45 1,58 1,71 0,1 1 0,12 0,07 7,82 7,85 4,13 

! ps(gcm-J) - 11 23 12 2,59 2,52 2,61 2.72 2,71 2,70 2.66 2,63 2,65 0,03 0,04 0,02 1,20 1.84 0,93 

~
11,;i) ____ 11 21 8 37,6 ~6,3 29~ 56,1 53,139,~- 45,4 41,6 35,fl 1 4,7 3,6 3,~ 10,~8 9,1 

S,·< ul 9 18 8 55,4 19.1 79,:> 99.0 99,5 92,o 91 ,4 90,2 87.2 12,9 5,4 4.2 14, 1 5,!J 4,8 

J\'Z(11
11) l.J 56_ 241' 30,0 27,0 2.J,4 ~ 7~0 l OL,O 1 39,4 46,8 50,l 

1 
5,3 11,2 l7.2 l3,6 23,9 34,4 

_ W p~1 o) 14 56 24 _.!_5,0~,0 15,'!_ . 2~13,~l _

1 

20,0 20,9 20,8 2,3 3,8 3,5 _.!_1.2.___1_8,3 ~~ 

l p(" 11) 14 56 24 11 , l 7,7 6,9 27,0 46.2 70,8 18,6 25,5 29.2 4,9 8,1 l4 ,4 26,8 31,9 49,3 

re- · 14 56 24 1 0,170;75 1:0 0,11 o,991,42 1 o,55 o,88 1.06 0,15 o,o7 o,o9 21,0 7,87 8,4 1 

štatistická 
veličina 

Počet 
vzoriek 

N 

Fyzi/cál•ie v lastnusti deluviálnej hlin11 s obsahom úlomk,1v do 10 n 11 

Physiwl prnperties oí clelluvial loam with 10 "•i ;·ock fragment.~ 

Minimálna 
zistená hodnota 

X min. 

Maximálna 
zistená hodnota 

Xmax. 

--- ---
Aritmetický 

priemer 
X' 

Smerodajná 
odchýlka 

s 

Tab. 3 

Koe[icient 
variácie 

V(U o) 

1 

Vlastnos( J M T p J M T p j M T p j M T p M T p J M T P 

Wn( 11 u) 2:3 43 19 22,5 17,4 15,8 51,343.4 :36,4 33,8 26,4 26,0 1 6.5 6,2 6,4 1 U),3 23,7 24,8 

pn(gČr11-:lJ IO 22 13 -1,68 1,8~76 2,01 2.05 2,05 1,88 1,9.J 1,95 ! O, LO 0.05 0,08 ;- 5,57 3,02 4, l7 

Pd(gcm-:1) 10 22 l 3 - 1,111,41 1,40 1,61 1,65 1,85 1,43 1,53 1,60 1 0,16 0,07 0,12 111,15 4,63 7,69 

rs(gcm-")___ 7~ 14 -2,61-f57 2,52 2,71 2,75 2,71 i 2,66 2,66 2,63 1 0,03 0,04 0,07 ll,16 1,64 2,67 

-n(". 11)_____ 10 191:3 40,1 37.7 :35.0 57,2 -67,9 45,648,443.2 39.7 -5,0 6,5 3,2 1 10,3 15,l 7,9 

1 Sr(11
11_) ____ 2-1 46 19 43,0 80,3 74,5 l()D,099,5 95,8 90,6 93,4~ 16,3-4,8-6,2 - 18,0- - ~,9 

WL(:: 11) 1 ~~6 ~ ~5,0 2~,8 2!J,l 80,0 ~-1,8 :?'~ :7·~_49,6 - :~}- _1. 1,5 l2,0 13,6 1 24.0 ~!'2 27,9 

Wp( 0) 24 46 19 16,1 12,0 19.0 32,0 34,0 3.3,1 23,2 21,9 2.>.2 4,2 4,9 4,5 1 18,3 "-,5 18.2 

~(" 11) --- - -24- 4/i 19 1,0 8,4 7,5 :4 8,o 59,9 47,7 , -24,7 27,5 23,5 9,7 10,7 10,s 1 39,2 :m;-o 46) 

1-c - 2.J 46 19 0,26 D,76 1.0- 0.74 o.~1.2J 0.58Ô,871,08 -0.1 2 0,07 0,07 1 20,7 8,5 6.,'7_1 
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ptylu (s, V) však možno urči ť rozmedzenie 
ich najčastejšieho výskytu. Tento fak t sme 
zobrali do úvahy pri zatrieďovaní hliny 
podfa noriem (lab. 6). Hlina tuhej, pevnej 
a tvrdej konzistencie patrí prevažne m edzi 
vysoko plastické hliny (trieda 21), kým 
hlina mäkkej konzistencie je stredne 
plastická (trieda 20). Mechanické vlast-

nl¼l 

nosti sme zisťovali z obmedzeného počtu 
vzoriek. Orientačná veľkosť modulu de
formácie pri zaťažení do 0,20 MPa je asi 
4 MPa. 

Z párových korelácií fyzikálnych vlast
ností hliny vychodí, že prakticky možno 
využiť iba korelačnú závislosť Ie,'n a I,/n 
pri hline tuhej konzistencie (obr. 4, 5) a 

so n • 90. 53 é0,89 . Ie 

Obr. 4. Závislosť póro
vitosti (n) od čísla 
konzistencie (Ie) delu
v iúlnej hliny tuhej 
konzistencie s obsa
hom úlomkov hornín 
do :rn °.'o (koeficient 
koťelácie r = 0,606) 
Fig. 4. Relationship 
between poťosity (n) 
and consistency index 
( Ie) of delu vial Joams 
with 30 °,0 rock-frag
ments, fiľm consisten
cy (correlation coeffi
cient r = 0,606) 
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Obr. 5. Závislosť pó
ťovitosti (n) od čísla 
pl:lsticity Uv) deluviál
nej hliny tuhej kon
zistencie s obsahom 
úlomkov hornín do 
30 % (koeficient k ore
lácie r = 0,565) 
Fíg. 5. Relationship 
between porosity (n) 
and plasticity index 
(l,,) of deluvial Joams 
with 30 % rock-frag
ments, firm consisten
cy (correlation coeffi
cient r = 0,565) 
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w,, 'Ie pri hline pevnej a tvrdej konzisten

cie (obr. 6). Závislost medzi pórovitosťou 

n a modulom deformácie E 0 na obr. 7 je 

použiteľná n a približný odhad správania 

sa h liny určenej pórovitosti pri zaťažení. 

Deluviálna h l ina s obsahom úl.omkov do 

E0 IM Po I 

Obr. 6. ZávislosC čísla 
konzistencie (Ie) od 
prirodzenej vlhkosti 
(W11) deluviálnej hliny 
pevnej a tvrdej kon
zistencie s obsahom 
úlomkov hornín do 
30 ",o (koeficient kore
lácie r = 0.64:3) 
Fig, 6. Relalionship 
between consistency 
index O r ) and natural 
moisture content (W ,,) 
o( deluvial loams with 
:io % rock- fragments, 
sti (f and hard consis
tency (correlatian coe
fficient r = 0.6-1:3) 

Obr. 7. ZávislosC mo
dulu deformácie ( Eo) 
od pórovitosti (n) de
luviálnej hliny s ob
sahom úlomkov hor
nín do :30 O/o (koefi
cient korelácie r = 
0.614) 
Fíg. 7. Relationship 
between de(ormation 
modulus (Eo) and po
rosity (n) of deluvial 
loams with 30 O/o rock
fragments (correlation 
coeWcient r = 0,6 14) 
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10 % je v blízkosti. príp. bezprostredne 

na pliocénnych ílovitých a miocén nych py

roklastických horninách. Je h nedá až 

hrdzavohnedá. v spodnejších polohách sú 

časté vrstvičky ílovitejšej hliny sivého 

sfarbenia. Obsahuje prímes úlomkov veľ-
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kosli nad 2 mm (do 10 °/IJ), pe trograficky 
zväčša z kremeňa, kremenca a andezitu . 

V zrnitostnom zložení (obr. 8) prevláda 
prachovitá frakcia (35- 80 °,'0), kým ílovi
tá a piesčitá frakcia sú zastúpené približne 
rovnako (10-50 11ľo). 

Základné fyzikálne vlastnosti hliny 
zhrnuté v tab. 3 poukazujú na značnú po
dobnosť s predchádzajúcim súborom. 
Orientačné skúšky napučania poukázali na 
dôležitý fakt, že lineárne napučanie dosa
huje v ojedinelých prípadoch až 80 ° 11• 

Možno 1.o vysvetliť zvýi:;eným obsahom ílo-
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50 70 

vých minerálov typu rnontmorillonitu a 
illitu v opisovaných sedimentoch (Húseni
ca, 1974, Dobiš, 1978). Uvedený jav sa 
často pozoroval pri hlbení základových 
jám v oblasti Borovej hory a treba s nim 
rátať pri zakladaní v d lhšie otvorených 
s tavebných jamách a výkopoch. 

Pokusy zistiť korelačné väzby medzi fy
zikálnymi, resp. fyzikálnymi a mechanic
kými vlastnosťami nepriniesli očakávaný 

výsledok. Zaradenie deluviálnej hliny podľa 
n oriem je v tab. 6. 

1 - o 

2 - • 

Medza tekuto,ti w1 l¼l 

90 110 

Obr. 8. Zrnitostné zlo
ženie a plasticita delu
viálnej h liny s obsa
hom úlomkov hornín 
do 10 °,o 
Fig. 8. Grain size dis
tri bution and plastici
ty chal'l of deluvial 
Joams with 10 n ,, rock
fragments 
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Froluviálny komplex 

Sedimenty tohto komplexu zaberajú 

m alú čas( p lochy štud ovaného územi a. 

V rámci k omplexu sme vyčleni li dva sa

mostatné súbor y litologických typov. 

Strkovité prolúviá tvorí hrubý až bal

vanitý štrk, často sa striedajúci s ílovitou 

a piesčitou hlinou. Vytváraj ú kužele m en

šieho r ozsahu po favej strane údolia Hro

na a spodné polohy väčších k užefov na 

pravej strane údolia Hrona. Ich mocnosť 

nepresahuje 7 m. 
Proluviálny materiál nie je vytriedený. 

úlomky sú slabo opracované a petrogra

ficky ich tvorí andezit, t.uf. kremeň a kre

menec. Casté sú vložky a šošovky súdržnej 

zeminy. Vzhradom na malý počet labora

tórnych určení fyzikálnych a mechanic

kých v lastností proluviálnych sedimentov 

uvádzame v tab. 6 iba ich zhodnotenie 

podľa noriem. 
Hlmilo-ílovité pn.1t1w1a tvorí zemina 

typu ílov itej hliny tmavosivej farby. Vy

tvárajú najvrchnejšie časti plošne najroz

fiahlejších kužeľov územia (Badín. Veľká 

L úka. Budča). Pri Badíne prekrývajú flu

viálne náplavy Hrona. Ich celková moc

nosť nepresahuje 4 m. Nedostatok pria

mych údajov o fyzikálnych a m echanic

kých vlastnostiach dovoľuje aj tieto sedi

menty zatried iť iba podľa noriem (tab. 6). 

Fluviálny komplex 

Sedimenty (luviálneho komplexu tvoria 

rozsiahle terasové stupne Hrona a Slatiny, 

ako aj výplň údolných nív Hrona, Slatiny. 

Očovky a Zolnej. príp. úzkych dolín hor

ských tokov. V rámci kom plexu sme vy

členili pät litolog ických súborov. 

Strkovité terasové náplavy tvorí stredný 

až hrubý. miestami balva nitý štrk prevaž

ne veľký 3-5 cm. Obsahujú vrstvičky 

hliny, prachovitého i piesčitého ílu a jem-

nozrnného piesku. Ich mocnos( je pre

menlivá. najčastejšie 1-10 cm. najviac 

50 cm. Z petrogr afickej stránky prevláda 

kremeň a kremenec. slabšie je zastúpený 

andezit a kryštalická bridlica. Úlomky sú 

navetr ané. v spodnejších, starších častiach 

náplavov zvetrané až rozložené. V dôsled

ku vysokého stupňa zvetrania je zastúpe

n ie hlinito-piesčitej prímesi pomerne vy

soké a miestami až r ovnocenné so štrkom. 

Strk je suchý až navlhnutý. v spodnej 

časti lokálne nasýtený. stredne hutný až 

hutný. Na báze prevláda balvanitý štrk. 

>:merom do nadložia prechádza do hrubého 

až stredného štrku. Celková mocnos( 

v študovanom úseku je maximálne 9 m . 

Zhodnotenie vlastností terasového štrku 

podľa noriem je v lab. 6. 

Hlinité terasové náplavy pokrývajú te

rasy Hrona a Slatiny. Tvorí ich ílovitá 

a piesčitá hnedá. sivá a hnedočierna hlina 

s polohami jemnozrnného ílovitého, príp. 

prachoviiého piesku mocného 0.5-1 m. 

Celková mocnos( hlinitých náplavov ne

presahuje 4 m. 
V zrnitostnom zložení hliny výrazne pre

vláda prachovilá frakcia (35- 75 11
11) nad 

ílovitou (5-50 ° o) a piesčitou (5-30 11,'o ; 

obr. 9). štatisticky spracované základné 

fyzikálne vlastnosti hl initých náplavov sú 

zhrnuté v tab. 4, ich zhodnotenie podra 

noriem je v tab. 6. 

Strlcovité sedimenty údolných nív zabe

raj ú značnú čas( plochy záujmového úze

mia. Tvorí ich piesčitý str edný, hrubý až 

bavlnitý štrk. redšie štrkovitý piesok. Oba

lové krivky štrku údolnej n ivy Hrona sú 

na obr. 10. Celková mocnosť štrku dosa

huje maximálne 9 m. Petrograficky je pre

važne zastúpený kremeň a kremenec, me

nej vulkanické a kryštalické horniny. Za

triedenie štrku podľa noriem vychádzajú

cich zo štúdia v odkryvoch je v tab. 6. 
S trlcovité náplavy horských tokov vy

plňaj ú úzke doliny vo vrchovinnej, resp. 

hornatinnej časti územia. Strk je prevaž-
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ne hrubý až balvanitý nevytriedený 
a s nižším stupňom opracovania. Petra
grafické zloženie závisí od charakteru oko
litých hornín, ale najčastejšie je to ande
zit, kremeň a kremenec. Mocnosť štrku 
nepresahuje 5 m. Zhodnotenie podľa no-

10 30 50 

riem zodpovedá opísaným štrkovitým ná
plavom. 

Fluviálne hlinité sedimenty tvorí naj
častejšie tmavohnedá až hnedočierna ílo
vitá hlina s ojedinelými vrstvičkami až 
polohami jemnozrnného ílovitého, resp. 

1 - o · 

70 90 

Obr. 9. Zrnitostné zlo
ženie a plasticita flu
viálnej terasovej hliny 
Fig. 9. Grnin size dis
tribu tion and plastici
ty chart of fluvial 
l oa ms (terrace sedi
men ts) 
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prachovitého piesku. Vo vUčšine prípadov 

ležia na štrkovitých sedimentoch údolných 

nív. pričom ich mocnos( nepresahuje 5 m. 

V zrnitostnom zložení prevláda pracho

vitá a piesčitá (10- 75 °/o) frakcia , ílovitá 

fra kcia d osahuje 1-4.0 °,o (obr. 11). Pre

hľad štatisticky s pracovaných základných 

fyzikálnych vlastnosti hliny je v tab. 5. 

Priemerné hodnoty objemovej hmotnosti 

a pórovitosti z tejto tabuľky svedčia o níz

kom stupni konsolidácie hliny. Vzájomné 

korelácie niektorých základných fyzikál

vlastností hliny nie sú vzhľadom na zis

tenú hodnotu koeficienta korelácie nižšiu 

ako 0,5 prakticky použi teľné. Z toho sú

časne vyplýva značná nerovnorodosť sú

boru. Zhodnotenie fluviálnej hliny podľa 

noriem je v tab. 6. 

Šiatislická 
veličina 

Organický komplex 

Sedimenty tohto komplexu sa v záujmo

vom území vymedzili v údolných nápla

voch Hrona, kde majú charakter bahni

tých hnilokalových sedimentov. Ak sa 

viažu n a hlinité sedimenty nivnej fácie, 

majú charakter ílovitej hliny s vysok ým 

J, yzikálne v lastnosti fluviálnej terasoveJ hliny 

Physical properties of fluvial terrace loa m 

Počet 
skúšaných 

vzoriek 
N 

Minimálna Maximálna 
zistená zistená 
hodnota hodnota 

X min. X max. 

Aritme
tický 

priemer 
x· 

Smero
dajná 

odchý lka 
s 

Tab . 4 

Koeficient 
variácie 

V O/o 

Vlastnost: M T M T_I M T M T M T M T 
'-------'---------'----- -

---
Wnť', ol ,_.:.H_;___.:_20'--.J- l..:.9_.7 _ _ 20:..:.,.:.3_ ,_4.:.8..:.,6c.._..:.2_7.:..c6_,_ 2__,6,'-2_2_:3.:._,5_1 6L 2,2 26,➔ 9,:3 

WL(o;;,-- 14 20 25.0 30,0 65,4 58.0 39,7 42,0 __ 12..c..0 __ 8.:-,7_
1
_:32.1 20.8 

Wp("/ol 14 20 15,0 17,4 22.-l 2_7.c_.6_ ,_1_8.c.._8_ 2_0_.:_n _ 1 1.9 2.2 10,3 10.8 

11, (0 0)- 14 20 5.6 10.4 46.8 37.0 20,9 21.6 -1 13.0 8,3 62.1 38,5 
:..___ ____ _ 

lc 14 20 0,:36 0,75 O. 7 4 O _g-__ 1 -'--0-'-,6_2_0_._8_➔--'--0--',_1 _1 _ 0_.0 __ 6-'-_1_7'-.7 __ ~..c.1,2_1----' 

Statistická 
veličina 

Vlast nos( 

Wn(O/o) 
1 

pn(gcm - 3) 

pc1(gcm-'1) 

WL(0,ol 
Wp(°l,i) 

1 

1µ('1,ol 
Ie 

Fyzi/cálne 1,lastnosti fluviálnej hliny údolných nív 

Physical properties ot fluvial loam of flood plains 

Počet Minimálna Maximálna Aritme- Smero-

skúšaných zistená zistená tický daj ná 

vzoriek hodnota hodnota p riemer odchý lka 

N X min. X111ax. X ' s 

M T M T M T M T M T 

:n 17 15,0 15.2 

1 

53,8 :38.9 

1 

:31 ,8 27.3_, 9.8 6.8 

- 8 - 1.81 - 2,44 - 1,94 - 0.2 
--- 8 - 1.31 - 1,75 - 1,49 

1 13.9 

0 ,1:3 

:n 17 22.2 26,5 95.5 87,0 45.l 58,6 18.6 

! 
- -

:31 17 8.1 13,3 30.,.9 34.0 20,:3 21,8 4,9 4,9 
-- -

:31 17 10.2 10.4 67,7 59.5 2-l.9 36.9 11.4 15.5 
- -

1 

31 17 0.18 0,52 0,74 0,98 0,5:3 0,851 0 ,16 o_ .. ~~ 

Tab. 5 

Koe[icient 
vaľiácie 

v 0' ,o 
----

M T 

30,9 25.2 

- 10,l 

- 8.9 

30.8 :31_7 

24,4 22.5 

45.6 42.0 - -
:30.5 11 ,6 



Hodnotenie zemín podľa noriem 
Evaluation of soils accorcling to Czechoslovak Standarcls 

Tab. 6 

733 CSN 73 1001 72 1002 73 6824 
050 

. .!. ~ vzl'na vhodnosť ';;; ~... -
. l - , --- ------1 O Ol E •3 E zemina trieda názov vosť namrt- .. 1 , symbhl .§ ~ ~ 0 (Hs . m - 1) vos podloz1c nasyp _g z 

~ --~~-- ---- -,---;--------- -------- ~ 
1 

íl. ílovitá a piesčitá nevhodná I CL· CH- 1 c;:1 ·>. fl; prachový íl 21 (20) hlina: ílovitá pies- < 3.0 NN-VN Vi l-X až málo MH T+ 2-3 c.:1 ·c:; ..., čitá hlina vhodná C •Cl > ------- - - 1----1-- - - - - ---·1- ----·I- -----I-----I--- ---I----- --.c E ~ . málo 1 ~ :.. 1 .,.... Prach 20 hlina 1,0-2.0 NN VII 1 1 . CL; ML IT + 2-3 o o 
v1ocna = :o 

P.. i;; 1 Š~i;~cr I ft~::dný až hrubý 1 8-11 1 hlinitý štrk (štrk) 1 - 1 NE 1 ~:~r:~ 1 vhodná GM; ccJs 1 4 

;:,. 1 ~tt'.·
1
:dný až hrubý !l (8) hlinitý štrk (štrk) - NE l(II Il-ll)V I vhodná G_M; GC S 14 o ~ 1 ' _ __ , _________ , ______ ,____ __ - '1:) '. H:) ~ 2 . . . hlina: ílovitá hlina ; VII- málo i--~ :;;; ~h~g / ulomkami 21 (20) ílovitá piesčitá hli- 1,5-2,5 NA-VN Vili vhodná T + 3 (.J) ť ] 0 
· 111 

__ 
1 
____ na: piesčitá hlina (IX) (nevhodná) 

1 
____ 1_, __ 

°2 ~ . . . llovitá hlina; hli- . CL; CH ;:,. Hlina s ulomkam1 21 ('>O) . . č'tá hl. . 2 0_ 3 5 NN-VN Vil - IX malo (MH). T + 3 E' do 10 °0 - ~a. pies I ma. ' · (X) vhodná ML ' 

8. 1 1 . . -ť >. Hrubý štrk !l· 11 hlini~ý - š!rk; štrk: - NE II-III ~~?~~a az GM;GC; T+ 2 >. c • p1esč1ty strk h d . GP c ·ro - - --- - - - - ---- -,-------- --1-----•1- -----1- - --:- v_o_n_a __ 11----1-ť ] . . . . -· . Ho~itá hlina: p_ies- málo --~ 8 Il~v1ta a p1esc1ta 20 (21) ~1ta _ _ hlina; __ ~lm~ ; 15-2 5 NA-NN VII VIII vhodná CH; CL; (S) 3-4 :,.:: p., hhna ~~v1ta p1esc1ta hh- ' ' 1 
(nevhodná) ML 



Tab. 6 - pokrač. 

1 ~ vhodná až 
GM;GC; S > 1 Stredný až hrubý 10; 11 hlinitý štrk; štrk - NE II-III veľmi C'il 
GP ::,., - (balvanitý) štrk vhodná 

> E-~ 
o ·C'il C 
;.., ·;:;: •(l) 
C'il ::l > 

málo CL;CH; ~ - o hlina; prachová hli- VII-IX r:."' flovi tá a piesčitá NN-VN vhodná až CL-ML T+ ·::l rv 20, 21 na: piesčitá hlina 2,0-3,5 ;.., hli na (ílovitý, resp. MN-NA (X ; nevhodná (SM; s ..c:: (l) (1 fl) (hlinitý piesok; pie- ( > O,fl) 
V-VI) <J ::;:, prachoví tý piesok) (vhodná) SC) ,::,., sok) 

C 
> 1 ::,., 

.:2 
Q 

veľmi 
o. 

Piesčitý stredný až NE II GP ; GW s 1 o, 11 piesčitý štrk - vhodná ..c:: 
2~ 

hrubý štrk 
<J 
::,., 
C :al ·2 ;.., 

nevhodná ~ ·;:;: •C'il 
;.., ::l C 

pi esči lá hli na; ilo- až málo CL;CH 
rv ~:g flovitá hiina (ílr,vitý 2,5-3,5 vhodná > 20, 21 vitá hlina; hlina (íl; NN-VN VII- IX CL-ML T + ~ ,::, resp. prachovitý (17-1! prachovitý piesok ; ( < 3,0; MN-NA (X ; V) (veľmi (SC) piesok) hlinitý piesok) 

> 0,8) vhodná 
až vhodná) 

Pri určovaní namŕzavosti podľa CSN 721002 boli použité nasledujúce skratky: VN - vysoko nami·zavé, NN - nebezpečne 
namŕzavé, NA - namŕzavé, MN - mierne namí-zavé, NE - nenamí-zavé. 
Pri hodnotení vhodnosti použitia zemín na stavbu priehrad (CSN 736824) uvádzame v tabuľke tieto symboly: T+ - vhodnos t 
zeminy pre tesniacu éasť, resp. homog. hrádzu treba preukázať skúškami, S - zemina na stabilizačnú časť hrádze. 
Ak je pri hodnotení niektorý údaj v zátvorke, znamená, že je menej častý. 

4 

--

2, 1 

--

4,'5 

- -

2,'i 
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obsahom organických látok. Podobné sú 

aj organické sedimenty vymedzené na pro

luviálnych kužeľoch. Ich mocnosť nepre

sahuje 3 m. 
Pre tieto sedimenty je príznačný vysoký 

obsah vody, charakteristický organický 

zápach a tmavosivé až čierne sfarbenie. 

Mäkká až kašovitá konzistencia. vysoký 

obsah vody, vysoká stlačiteľnos( a malá 

únosnos( organických zemin spôsobujú, že 

ich pokladáme za nevhodnú základovú 

pôdu. Pri zakladaní stavieb ich vo väčšine 

prípadov treba odstrániť a nahradi( iným 

druhom materiálu. 

Záver 

Korelačnou analýzou vykonanou v rám

ci jednotlivých súborov a podsúborov sme 

chceli poukázať na vzťahy medzi technicky 

najpoužívanejšími vlastnosťami, ktoré by 

pri použití metódy analógie dovolili skú

mané litologické súbory a komplexy hor

nin charakterizovať úplnejšie a ekonomic

ky efektívnejšie. Z analyzovaných vzťahov 

uvádzame iba t ie, ktoré sa dajú v praxi 

priamo použiť. Väčšina štud ovaných vlast

ností má nedostatočnú korelačnú väzbu. 

Tento fakt je výsledkom značného rozpty

lu skúmaných vlastnosti podmieneného 

pestrosťou faciálnych podmienok. pri ich 

formovaní. d"alej nernvnomerného plošné-

ho aj h lbkového rozšírenia h orninových 

komplexov a v nich vyčlenených litolog ic

kých súborov a rozličného počtu odobra

tých vzoriek. Na základe týchto objcktiv

nych faktorov nemožno vylúčiť existenciu 

anomálií vo vlastnostiach charakterizova
ných sedimentov. 

Recenzoval M. Matula 
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Engineering geological characteľistics of the sediments covering 
the area of the prospective twin-town Banská Bystrica - Zvolen 

JÁN VLCKO - PETER WAGNER 

The a rea of lhe · pľospeclive twin-lown 
Banská Bystrica-Zvolen will be subject to 
inlensive construction acii\·ities. The optimum 
localion o( lhe various engineering stťuctures 
and the construction pľoceduľe should be in 
keeping with endeavour lo secure a haťmo
nic developmenl o( the given aľea. A mulli-

purpose engineering geological map with the 
geological ťeport prov ide an i n(ormation on 
al! necessary data concerning optimum land
use. 

The aulhors pointect out and evaluated 
in(ormation which can be used in civil en
gineeľing. 'ľhey presenl the characteristics o( 
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the lithological komplexes covering the area 
o[ interest. and are in contact with founda
tions of common civic and industria! con
structions. 

Characteristics o( Pliocene sub(ormation se
diments properties. The Pliocene subformation 
includes the clayey, gravelly and clayey-gra
velly complexes. The cbyey complex com
prises clays, silty and sandy clays. Their 
grai n size distribution and the plasticity chart 
are shown in Fig. 2, a stati stical evaluation 
o( the basic physical properties is given in 
Tab. 1. Properties of the clayey complex 
evaluated according to s tandards used in civil 
engi neering are indicated in Tab. 6. Con
.~iderable horizontal and vertical heterogeneity 
of the complex caused besirle a wide range of 
values of the physical properties a relatively 
limited possibility <.:orrelation. The obtained 
values of the correlation coemcient r between 
the studied pairs o( p;·operties l p n, Iťn, Wn Ie 
varied between 0,2➔-0.55. The relationship 
Eon was used to prove significant correla
ti~ns between basic physical and mechanical 
properties, but the result~ were not very 
satisfactory (r = 0,5). Only the dependence o[ 
the deformation modulus Eo on various phy
sical properties and the obtained value of the 
multiplc regression coefficient r = 0.65 pro
ve::! that the studied complexes can be cor
related and that thc relationship Eo = 41 ,14 + 
+ 101,28 Ie+ 0,19 n is applicable. 

The grnvelly complex comprises medium
grained to coarse-grained gravels, locally 
boulders with a 20-40 °,'11 ccntent of silty
sandy particles. Due to Jack of data concerning 
their properties we can only present a classi
fication according to standards (Tab. 6) based 
on an in(ormative study of nul'Rerous natural 
and artificial ou tcrops. 

The clay.ey-gravelly complex consists o( 
irregularl3/ a lternating clayey and gravelly 
soils. 

Characteristics o( Quarternary sediments 
p roperties The slopewash (rleluvial) complex 
is formed by stony and bouldery debris con
ta,i ni ng coarse fragments o( 1.he bedrock with 
20-40 ".o o[ loamy or loamy-sand filling. 
'ľheir classification according to standards is 
given in Tab. 6. 

Deluvial stony loams with a 30 11 '0 content 
of fragments are 2-5 m thick. locally up to 
9 m thick. Their grain size distribution is shown 

in Fig. :3, 1heir b;,sic physical proporties are 
presented in Tab. 2. The correlations o[ phy
sical properties of loams show that the cor
relation relationship lc. n and Ip/n is valid 
for loams or firm consistency (Fig. 4. 5) and 
W11 Ie for loams of finn and stiff consiste;1cy. 
The relationship betwccn porosity and the 
deformation modulus shown in Fig. 7. can 
be used for assesments of the behaviour or 
loams wi th dclermi ned porosí ty under the 
load. 

The characteristics of slopewash loams 
with IO 11 

0 o( Cragments. Their grain size distri
bution is given in Fig, 8 and theiľ basic p:iy
sical pľoperties are pľc~ented in Tab. a. They 
doesnot diHeľ from the above-mento:ie:l 
complex. Tab. 6 shows their classification ac
coľding to valid stanaards. 

The proluvial complex comprises gravelly 
a nd loamy-clay sediments. Their limited o:
curence and the lack o1 data about t:ieir 
physical and mechanical properties required 
a classification according to slandards, which 
is given in Tab. 6. 

The fluvial complex consists of five litho
iogical groups of sediments. Gravelly leľľace 
se~liments up to 3 m thick are [ormed t y 
medium-grained to coarse-grained gravels 
with !oca! occurence of boulders. Due to 
a high degree of weathering the loamy-sand 
admixture is pľesent in great amounts. 

Loamy teľi-ace sediments Their grain size 
distľitution is shown in Fig. 9, lhe basi-: 
physical pľoperties in TaQ. 4 and their classi
fication according to standards in Tab. 6. 

Gravelly floodplain sediments are ÍOľmed 
by sandy gravels medium and coarse-gťaine:l 
boulders and partly by gravelly sands. The 
coating curves of the I-lľon river floodplain 
grave! are presented in Fíg. 10. the classifi
cation according to stan<larrls in Tab. 6. 

The gravelly sediments of mountain streams 
correspond with grnvelly floodplain se::li
ments. 

Fluvial loamy sediments floodplain aľe up 
to 5 m thick. The grain size distribution is 
shown in Fig. 11, statistically prncessed phy
sical pľopeťlies in Tab. 5 and their classifi
cation according to standards is presented 
in Tab. 6. 

Preložila V. Vlčková 
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Niektoré problémy a výsledky interpretácie tiažových 
anomálií v širšom okolí humenskej štruktúry 

LUBOMIL POSP!ŠJL, MatOSLAV F ILO 

Geofyzika, n. p., záv. Bratislava, Geologická 18, 825 52 Bratislava 

(4 obr. v te.rte) 

Doručené 18. 3. 1981 

Pe3y;mTaTbl HHTepnpeTal(MM r eocjJM3H'1ec1rnx a110Mam1ií (rnn1) paiío1rn „ľy
Men c1<oií" CTPYl<TYl)bl H ne1<0T0pb1e npo6JJCMbl CBll33HHblC C HHMM 

B pa60}.IC 110Ka3aHa JJ3aHMOCBll3b MC)K).(Y ryMCHCKMM MC3030CM, YTČCO
BblM JIOllCOM M cj:Jm1weBblX C/.\MHHJ..\. Ta1O1<e yKa3a1w nOJIO)KCHMC „ľYMCHCKOW 
CT])YKTY])bl B CT])YKTY])HO-ľCJ<TOJ-Jl,l'-ICCJ<OM nmrne BOCTOYHOW YaCTl1 3ana}.I

HblX KapnaT. A1-1am130M ľCOJIOľl14CCl<l1X M reocj)l13!1 '1 CCKMX 1<apľ MO)KH O 

}.ICJ<a3aTb, 4ľ0 „ryMCHCKall" C'ľ])y1<Typa Ha TC])JHOJ)l1J,! llpewou-ľyMCIHIC 
HCHMCCT napaJJJJCJlbHOC !l[)OCTH])aHwe C OCTaJtbHblMM OCHO!JHI,JMH ľCOJ10ľH-

4CCKl1MH 11 reocj)M3H'-ICCJ<l1MH C,}.\11HHl.(aMH. Č4!1TaCM, '-!TO CT])YKTYJJHOC no

JJO)KCHHC CBll3aH O C rpaBHTaJ.(HOHHl,IMM /.\IJM)KCH!1l1Ml1 MC303011CJ<HX 6JIOKOIJ 

no nanpaBJJCHH!O CB, KOTO])blC cnoco6CTBOBaJ111 06pa3ona1rne 'laCTMYHOľO 
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Som e problems of gravity anom aly interpretation~ in thc widcr sur
rountlings of _the Humenné struct.ure 

The paper analyzes mutual relations o[ the Humenné Mesozoic unit, 
the Pieniny Kiippen Belt and of flysch units as well as 1he position 
of the Humenné structure in the structural and i:e:::tonic framework o[ 
the eastern part of the West Carpathians. Resulls show that the Hu
menné struc1ure has oblique attitude to the strctch of other main geo
Jogical and ~tru.clural uni ls between Prešov and Humenné. 'ľhe recent 
position oE the Humenné structure is explained as the result of gravi
tational movements of Mesozoic blocks to the NE caused by the ascen
sion of a partia! diapir (mantle intrusion) along lhe southwestern side. 

- - - -·---------

Práca sa zaoberá problémami a mož
nosťami interpretácie tiažových anomálií 
v styčnej zóne vnútorných a vonkajších 
Západných Karpát v oblasti východného 

Slovenska s dôrazom na analýzu poz1c1e 
mezozoika Humenských vrchov k bradlo
vému pásmu a flyšovým jednotkám. 

Na riešenie úlohy sme skonštruovali mo-
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dely stavby pozdlž profilov a opierali sme 
sa pritom o výsledky k vantit.alívnej inter
pretácie zo zostavených tiažových profi
lov. Tie nám poskylli údaje o hlbke a mor
fológ ii predterciérneho podložia. pričom 

sme stavbu terciérnej výplne odvodili od 
reflexných rozhraní zistených na profile 
16/76 (Adamovská et al., 1977), 558/ 79 (Lu
kášová et al., 1979), 536/75 (Lukášová et al., 
1976) a 2R/ 71 (Leš ko - Moi'-lwvský, 1975). 

Každý profii je pripojený na vrtmi zis
tenú hlbku predterciérneho podložia (vrt 
Drienov-XIV, K ec. Pekľany-1 , Trhoviš
te-26, Pozdišovce-1 , Humenné-1). Di.ferenč
nú hustotu sedimentárnych horizontov 
sme určili štatistickým zhodnotením hus
toty zistenej vo vrtoch východoslovenského 
neogénu a zo závislos ti tiažových anomálií 
od hibky p redlerciérneho podložia (Posp í
šil - Kaličiak, 1979. Pospíšil, 1980). 

Zhodnotenie tiažového poľa 

Práca nadväzuje na výsledky inter
pretácie tiažového poľa v oblasti východo
slovenského neogénu a východosloven
ských neovulkanilov (Filo et al., 1975, Buj
ňaková et al., 1979. Pospíšil. 1980). 
Oblasť východného Slovenska je v prie

store patriacom do pozitívnej tiažovej zóny 
panónskeho bazénu. Naj výraznejším prv
kom poľa sú ťažové elevácie vyvolané 
predterciérnym podložím, k toré je blízko 
pri povrchu. Elevácie zodpovedajú hu
m enskej, košickej a zemplínskej tiažovej 
štruktúre v zmysle O. Fusána et al. (1971). 
Ich prejav je zvýraznený prítomnosťou 

sedimentov centrálnokarpalského paleogé
nu a neogénu. 

Nie menej výrazným prvkom tiažovej 
m apy v oblasti východoslovenského flyšu 
sú dve voči sebe kolmo postavené tiažové 
elevácie (B1, C. obr. 1), ktoré spolu s juž
n ý m gr adientom centrálneho tiažového 
minima ovplyvňujú celkový charakter lia-

žového poľa tej to oblasti. 
Podľa seizmických meraní (Leško -

Moi'-kovský, 1975) zodpovedá tiažová ele
vácia smeru SV-JZ (C) stakčínskemu 

chrbtu. Pôvod druhej tiažovej elevácie 
(B1), ktorá zasahuje až po spojnicu Bar
dej ov - Svidník, nie _ie doler:az .známy. 

V konfrontácii s výsledkami refrakčných 
seizmických meraní (Plíva, 1976, Leško 
et a l., 1979) sa t u prejavuje značný nesú
lad medzi tiažovým poľom a seizmicky 
zistenou hibkou, lebo v priestore tiažové
ho chrbta (B1) bola interpretovaná naj
väčšia mocnosť flyšového pásma v jeho 
východoslovenskej časti (6- 7 km). Vy
svetliť tento rozpor možno interpretáciou 
hlbinného zdroja alebo zavedením nižšej 
hustoty pre podložné jednotky flyšu. 
B. Leško et al. (1979) podľa intenzity ho
rizontálneho gradientu interpretujú v pod
loží flyšu oligocénnu až spodnomiocénnu 
melasu, ale zárove;"1 predpoklad ajú exis
tenciu hlbinného zdroja na vysvetlenie 
anomálie B 1. Takáto interprelácia vedie 
k nepresným záverom, a to p relo, že ak 
existuje hlbinný zdroj, t reba jeho účinok 
odstrániť. čo vedie k splylčeniu gradien tu. 
ale ten bol hlavným argumen tom na inter
pretáciu oligomiocénnej melasy. Rovnako 
možno počita( s istým vplyvom „topo
grafickej" anomálie, ktorá môže zvýrazniť 

gradient, lebo v sever ozápadnej a severo
východnej časti reliéf výrazne stúpa 
z priemernej nadmorskej výšky 450 m 
v Ondavskej vrchovine na 800 aj viac m. 
Ak v podloží Jlyšu predpokladáme 
prílomnosť „ľahkých" sedimentov, nemá
me dôvod predpokladaí existenciu hlbin
ného zdroja. Z uvedeného vychodí, že ak 
akceptujeme druhú možnos(, možno ano
máliu B1 pokladaí za eleváciu podložia 
flyšu. Táto elevácia ~a dá stotožniť so 
spodným refrakčným rozhraním na profile 
8 R/72 (Leško el al., 1979). Treha pozna
menať, že pod termínom „ľahké" sedi
menty možno chápať nielen m olasové ;;e-
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dimenty, ale aj poréznejšie flyšové kom
plexy. Keď si uvedomíme, že toto územie 
mohli ovplyvni( výrazné posuny podlož
ných blokov (Nemčok, 1978), interpretácia 
elevačnej štruktúry v podloží flyšu sa stá
va reálnou. Jej rozsah možno spájať 

s rozsahom kladnej tiažovej anomálie pre
javujúcej sa n a mape reziduálnych izo
statických anomálií (Popeláf, 1968). 

Osobitné postavenie a význam má t ia-
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žová anomália vyvolaná mezozoickým.i 
horninami Humenských vrchov (humenská 
tiažová štruktúra, Fusán et al., 1971). Hu
menská štruktúra (A) sa takr11er v celom 
pásme prejavuje výrazne v tiažovom poli. 
Jej intenzita sa silne mení východne od 
spojnice Prešov-Giraltovce, kde sa re
latívna amplitúda zvysuJe približne 
o 100 ,ums-1. V priestore Humenských 
vrchov vytvára plošne rozsiahlu kladnú 
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Obľ. 1. Schéma hlavných geofyzikálnych štrnktúľ 
l - tiažové elevácie, 2 - tiažové depresie, 3 - humenská štruktúra, 4 - predter
ciérne magnetické horniny, 3 - vulkanické apa ráty Slanských vľchov a Vihorlatu 
(a - so zápornou magnetickou polaritou, b - s kladnou :nagnetickou polaritou), 
G - intruzívne horniny, 7 - ryolity, 8 - hlavné fyzikálne rozhrania, 9 - inter
pretačný profil 
Fig. 1. Scheme of main geophysical structures. 1 - grnvimelric high, 2 - gravi
metrie low, 3 - the Humenné strncture, 4 - Pre-Cenozoic rnag netic rock m ass, 
5 - volcan ic edifice in the Sianské vrchy Mts . and Vihorlat Mts. (a - negatíve 
m agnetic polarity, b - positive magnetic polarity) , 6 - int.rusivc rock mass, 7 -
rhyolite, 8 - main geophysical boundary, 9 - interpretative profile 
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eleváciu, ale iá sa v oblasti Vihorlatu roz
padá, a to najmä pod vplyvom priečnej 

tektoniky smeru SV--.JZ. na systém ne
rovaako poklesnutých krýh. 

· V okolí Vyšného Žipova eleváciu hu
menskej štruktúry porušuje tiažová depre
sia smeru SV-JZ, ktorá vymedzuje hanu
šovskú eleváciu (A2). Tá sa zreteľne pre
javuje v seizmických profiloch. V oblasti 
Vyšnej Šebastovej výrazný tiažový gra
dient signalizuje upadanie predterciérneho 
podioha v severozápadnom smere do 
hlbky viac ako 3000 m. Potvrdzujú to aj 
výsledky vrtnej reľrekcie získané z vrtu 

Prešov-! (Markovský - Filková, 1978). 

Smerom na SZ tiažové pole postupne 
klesá, humenská tiažová štruktúra stráca 

intenzitu a v oblasti šambrona sa od 
bradlového pásma výrazne odkláňa. Tia
žové anomálie v tejto časti štruktúry dobre 

1 Oblast východného Slovenska, najma uze
mie, ktoré bádame, má rad odlišných geofy
zikálnych a geologických fenoménov vyžadu
júcich netradičný prístup ku geofyzikálnej 
analýze a syntéze. 

Konštrukciu odvodených polí v istej oblasti 
používaných na separáciu pripovrchových 
a hlbinných účinkov nepriaznivo ovplyvňuje 
tvar a horizontálna nehomogénnosť geologic
kých telies (Sefara, 1977). Napríklad anomálie 
nad sedimentárnymi panvami majú (Sefara, 
1977) frekvenciu s veľkým nepomerom 
k hlbke ich uloženia. Preto regionálne pole 
s charakterom nižších frekvencií neodráža 
anomálne zmeny v podloží sedimentárnych 
panví, ale pozvoľné zmeny hustotného rozhra
nia medzi sedimentmi a podložím. 

Druhým nepriaznivým činiteľom je tvar 
geologických štrnktúr v prípade, keď jeden 
horizontálny rozmer pľevyšuje druhý. Pred
staviteľom tohto typu je napr. zlom prejavu
júci sa ako vertikálne hustotné rozhranie. 
Anomálny účinok tejto štruktúry nemá ko
nečnú frekvenciu- a okrem toho je smerovo 
anizotropnou veličinou. Schéme odvodených 
polí takýto anomálny prvok nevyhovuje, 
a preto je regionálne a reziduálne pole veľmi 
skreslené. 
Ďalším nepriaznivým vplyvom je horizon

tálna zmena hustoty geologických celkov 
(napr_ v dôsledku rozličného rozloženia vul
kanického materiálu v okolí vulkanických 

koreluj él so zistenou hlbkou predterciér
neho podložia. 

Poznámky ku geologickej interpretácii 
tiažových anomálií 

Rozsiahly geofyzikálny výskum v oblasti 
východoslovenského flyšu, neogénu a 
bradlového pásma priniesol rad nových 
poznatkov, a le tie prevládajúcim geologic
kým náhľadom n a stavbu oblasti zodpo
vedajú l en do istej miery. To je zrejme 
dôvod, že sa nové poznatky v mnohých 

· geologických interpretáciách vo väčšej 

miere nevyužívajú, a práve vyriešenie ta
kýchto zdanlivých „rozporov" by mohlo 
pomócť pri potvrdení, resp. vyvrátení sú
časných predstáv. 

V tejto časti príspevku si všímame is té 
problémy interpretácie tiažového poľa. 1 J e 

aparátov). Fľekvenčná charakteristika ano
málneho poľa v takom prípade závisí o:l 
frekvenčnej charnkteristiky hustotnej zmeny. 
Potom kritérium hlbky uloženia anomálnych 
zdrojov stráca zmysel. Ak použijeme trans
formované pole pre územie, v ktorom pre
vládajú spomenu té vplyvy, nemožno hovoriť 
o separácii alebo zvýraznení , resp_ pollačení 
účinkov plytších alebo hlbších anomálnych 
zdrnjov. Za krajne nepriaznivých podmienok 
môJ.e dokonca vzniknú( obr.ítená závislosC 
(Seíara. 1977). 

Uvedené prípady sú typické práve pre ob
lasť východného Slovenska. Pozitívne šlľUk
túry - humenská, košická a zemplínska -
a negatívne tiažové štruktúry východosloven
ského neogénu, východoslovenského flyšu 
a vulkanitov a vnútropaleogénna depresia 
vytvárajú frekvenčný charakter tiažového 
poľu, ktorý v odvodených poliach stále zod
povedá hustotnému rozhraniu medzi sedi
mentmi a podložím. 

Tieto problémy viedli k Lomu, že sa kvan
tifikované údaje tiažového poľa v oblasti vý
chodoslovenského neogénu a flyšu až do 
80-ych rokov využívali minimálne. V ostat
nom období sa ukázalo vhodné využívať na 
riešenie hlbokého podložia „odkryté mapy" 
(Hamer, 1963, u nás Bližkovský, 1978, To
mek - Budík, 1981, Sefara, 1976) alebo re
gionálne polia odvodené metódou J. Dobeša -
R. Válka (1972) a J. Sefaru (1977). 
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zrej1,1é, že naše modelové riešenie niek to
rých otázok stavby má povahu námetov 
či diskus'ie. To napokon vy.chodí z nedo
statku oporných údajov vo flyšovom pás
me a zo zložistosti geofyzikálno-geologic
kého prostredia. 

Na kvantitatívne využitie tiažového pofa 
v oblasti humenskej štruktúry treba urči( 

a objasniť hlavne priebeh regionálneho 
poľa. Jeho odstránenie umožňuje využiť 

tiažové pole na stanovenie hlbkov~ho 
štruktúrneho plánu. 

V oblasti východoslovenského neogénu 
rn Lento problém čiastočne vyriešil (Pospí
šil, 1980). Ukázalo sa, že oblasť transkar
patskej depresie ovplyvňuje regionálna 
tiažová elevácia smeru SZ-JV. Táto ele
vácia ovplyvňuje tiažové pole oblasti tak 
silne, že medzi tiažovým polom a hlbkou 
pr.edterciérneho podložia je nepriama zá
vislosť. Určiť zdroj, ktorý anomáliu vyvo
láva, je veľmi ťažké, a preto je riešenie 
zatiaľ iba hypotetické. Podľa kvantitatív
nych odhadov sa predpokladá, že ťažisko 
zdroja je v h1bke 15-20 km (Pospišil, 
J 980). Teleso v centrálnej časti potiskej 
depresie pokračuje smerom na povrch do 
priestoru kľičevsko-i11ačovskej jednotky. 
Je úzke, pretiahnuté a má úklon na J Z. 
Jeho účinok zreteľne presahuje pri bradlo
vú zónu, t. j. nerešpektuje pozíciu inter
pretovaného bradlového pásma. Tento 
fakt signalizuje, že hlavne krustálne zlo
mové pásma vymedzujúce zakarpatskú 
priehlbinu spolu s hlavným hlbinným 
ekvivalentom, na ktorý sa viaže zdroj 
regionálnej tiažovej anomálie, zasahujú do 
hlbšieho podložia flyšového pásma. 

Humenská tiažová štruktúra (A), ktorá 
je v tesnom dotyku s bradlovým pásmom, 
leží šikmo na väčšinu tiažových štruktúr 
a do karpatského smeru sa stáča až 
v priestore Vihorlatu. V tejto časti sa sto
tožňuje s priebehom mezozoika humen
sko-užhorodského hrastu (Slávik, 1974). 
O jej príkrovovej pozícii sa nepochybuje, 

ale doteraz sa to dostatočne nepreukázalo. 
Mnoho nejasností je a.1 okolo vz(ahu 
centr álnokarpatského paleogénu, bradlo
vého pásma a magurského ľlyšového pás
ma, ale ostatné geologické výskumy pri
niesli niektoré nové poznatky o stavbe 
pri bradlovej zóny, najmä v území medzi 
Vysokými Tatrami a Prešovom. V tomto 
území je centrálnokarpatský paleogén pri 
styku s bradlovým pásmom na mnohýc'1 
miestach silne vertikálne deformovaný 
a magurský flyš je nasunutý na bradlové 
pásmo (Nemčok - Rudinec, 1979). Pokla
dá sa to za výsledok pohybov podložných 
blokov smerom na S . Tieto poznatky po
tvrdzujú výsledky už skôr vykonaných 
seizmických meraní z vrtu Prešov-1 (Mof
kovský - F ilková, 1978). V nich sa metó
dou vrtnej refrakcie zistilo, že predter
ciérne podložie, ktoré zastupujú mezo
zoické komplexy, pokračuje pod bradlo
vým pásmom do oblasti flyšu. 

Zložitejšia situácia je smerom na JV od 
Prešova. V tejto časti n ie je pozícia brad
lového pásma celkom jasná. Veľké tekto
n ické deformácie spôsobujú, že v humen
skej štruktúre (A2-A1,) zostáva otázka 
štruktúrnej a tektonickej pozície mezo
zoika Humenských vrchov stále otvorená. 
Významnú úlohu v tejto časti územia 
mohli mať pohyby späté s výstupom pláš
ťového diapíru. Najmä gravitačné pohyby 
mohli ovplyvniť vzájomný vzťah bradlo
vého pásma a mezozoika Humenských 
vrchov. Preto chceme na niekoľkých pro
filoch analyzovať hlavné geofyzikálne in
formácie, ktoré spolu s opornými geolo
gickými údajmi poskytujú isté predstavy 
o stavbe tohto územia. 

Profil 1 (obr. 2) prechádza vulkanickým 
aparátom Zlatej Bane a hanušovskou časťou 
(A1) humenskej štruktúry. Tiažové anomálie 
tu predstavujú výrazné elevačné pásmo, ktoré 
pozvoľne klesá smerom do flyšového pásma. 
Na pozadí juhozápadného gradientu sa zre
teľne prejavuje prívodný systém vulkanic
kého aparátu s intruzivnym komplexom (Po
spíšil -Kaličiak, 1979). Reliéf predterciér-
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neho podložia má zlozitý priebeh. Zatiaľ čo 

smerom ,1a bradlové pásmo pozvoľne od JZ 
klesá, v oblasti hanušovskej elevácie je jeho 
priebeh v dôs ledku interpretovaného ,sklznu
tého mezozoického komplexu komplikovaný. 

Bradlové pásmo je v tejto časti tektonicky 
výrazne deformované a má až vertikálne 
uloženie. Podľa zaznamenaných reflexov by 
sa jeho pokračovanie mohlo interpľetova( 
v podloží flyšu a čiastočne aj pod presunu-
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Obr. 2. Geofyzikálno-geologický rez 1 

sv 

1 - sarmat, 2 - bMen. ;3 - predbádenské sedimenty, 4 - brndlové pásmo, 5 -
mezozoikum humenskej &tľuktúry, 6 - nerozlíšené podložie, 7 ~ vulkanicko-sedi
mentárny komplex, a - int.ruzívny komplex, 8 - seizmické rozhrania 
Fig. 2. Geophysical and geological profile 1. 1 - Sarmatian, 2 - Baclenian, 3 -
Pre-Badenian sediment, 4 - the Pieniny K lippen Belt, 5 - Mesozoic of the Hu
menné struciure, 6 - undifferentiated basement, 7 - volcan o-sedimentary un it, a -
intľusive unit, 8 - seismic boundary 
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tými k ryhami mezozoika. 
Profil 2 (obr. 3) sa vecl ie z vrtu Kecerov

ské Pekľany-1 cez vrt Vranov-1 smerom na 
SV. údaje o ňom sa opierajú o najnovšie 
výsledky vrtných prác a seizmických mera ní 
(Lukášová et al., 197!J). Morfológia predter
ciérneho podložia je zostrojená výlučne podfa 
tiažových podkladov. Oblasť humenskej štruk
túry je už nad zónou tiažovej elevácie B, 
ktorá ovplyvňuje hlbinný zdroj a účinok kri-
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Obr. :3. Geofyziká lno-geologický rez 2 

čevsko-iňačovskej jednotk y. Superponovaný 
účinok sa tu p rejavuJe zvýtenim pofa približ
ne o l00µms-2• Seizmické m erania a rad 
v1tov v južnej časti štruktúry potvrdzujú 
značné obnaženie (vyvlečenie) na j starších 
miocénnych súvrství. Toto obnaženie mohol 
vyvolat napr. výstup pláš(ovej i ntľúzie (Po
spišil, 1980) od JZ (naznačené šípkou). Ta
kýto pohyb mohol vyvolať a j klzani e šupín 
humenského m ezozoika a pravdepodobne po-

sv 

Vysvellivky 1-7 ako na obr. 2. 8 - seizmické rozhrania 
Fig. :3. Geophysical a nd geolo~ical profile 2. Explanations as in fig. 2 
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kračuje aj v súčasnosti. Svedčí o tom zistenie 
plytkých ohnísk zemetrasení a s nimi spä
tých seizmicko-tektonických zón (Kvitkovič -
Plančár, 1977), ktoré kontúrujú celú humen
skú štruktúru. 

Bradlové pásmo sa v porovnaní s profilom 
1 neprejavuje zreteľne a možno ho inteľpre
tovať len v tesnom dotyku s hmotami mezo
zoických komplexov humenskej štruktúry. 
Predpokladáme, že tam má vertikálne ulože
nie. Možno interpretovať aj úplné sllačen ie 
a prekrytie časti brad lového pásma blokom 
mezo✓,oika. 

Profil 3 (obr. 4) vyjadruje vzťah humenskej 
štruk túry k paleozoiku kričevsko- i11ačovskej 
jednotky. Z obr. vidiel, že mezozoikum Hu
menských v rchov v tejlo časti dosahuje znač
nú hrúbku (vr t Humenné-1), je posunuté od 
okraja kričevsko-iňqčovsk.ej_ .• jednotky a môže 
ležať aj na flyšových jednotkách. Svedči 
o tom aj strmé upadanie tiažovej krivky sme
rom na SV. Bradlové pásmo je in terpretované 
v pôvodnej pozícii. t . . i . upadá na SV, a le 
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zrejme je odtrhnutá od svojho ,.kore11 a·' 
(hlbšie uložených čas li). 

Nevysvetlený zostáva pás magnetických 
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Záver 
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úklon na SV a spolu s magurským flyšom 
sa nasúva na cen1 rálnokarpatský pa leogén 
a na styku ho deformuje (Némčok - Ru
d inec, 1!:J75), smerom na J V j e bradlové 
pásmo podľa geofyzikálnych údajov prav
depodobne pohybom blokov mezozoika sil
ne deformova né, azda až prešrnyknuté. 
V miestach, kde vychádza na povrch, môže 
byť postavené vertikálne. Tieto deformá
cie pokladáme za dôsledok gravitačných 

pohybov mezozoických krýh smerom na S 
až SV. 

V priestore Humenného mohli byť gra
vitačné pohyb y m ez.9uii.ckých [_(_rýh " také 
rozsiahle, že nasta lo „prest rihnutie" brad
lového pásma, ktoré i u má opäť sklon na 
SV. Predpokladáme, že pohyby, ktoré ta
kúto deformáciu bradlovej zóny spôsobili, 
vyvolal výstup pláš Covej intrúzie (diapí
ru - P ospíšil, 1980) smerom od JZ do 
priestoru kričevsko-iňačovskej jednotky. 
Tento prejav je zrejm ý nielen na posu
noch humenskej štruktúry, na jej subalo
chiónnej pozícii. ale a j obnažení starších 
neogénnych súvrství pozdlž južného okraja 
humenskej štruktúry. 

R ecenzoval M. Maheľ a J. Gru.ntorád 
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Some problems of gravity anomaly interptetations in the wider 
surroundings of the Humenné structure 

LUBOMIL POSP1SIL - MIROSLAV FILO 

The main pattern of the gravily field in 
Eastern Slovakia is 6 i ven by a pronounced 
regional gravimetrie high of NW-SE elon
gated shape with its centre in the southeastern 
part of lhe East Slovakian Lowland (Pospíšil 
1980). Partial gravimetrie highs indueed by 
rock complexes of the basement occur along 
ils margins. These gravimetrie highs cor
respond to the Humenné, Košice and Zemplín 
gravimetrie struclures according to Fusán 
el a l. (1971). 

Results of seismic, gravimetrie and mag
netic survey in EasLern Slovakia together 
wilh dala obtained from slructural drilli ngs 
yielded valuable base far the interprelation 
o( the geological strueture in the Peri-Klippen 
zone, the Mesowic of t he Humenské vrchy 
Mts. and in its basement. The paper summa
rizes recent views on the Humenné stľucture 
introduced by Fusán el al. (1971) . 

Two gravimetrie highs o( mutually perpen
dicular orientalion (B, and C in fig. 1) oceur 
in lhe area built by the East Slovakian flysch 
belt. The B1 elevation oť NE-SW strike has 
been interpreted formerly as the e!'fect of 
lhe SLtkčín ridge (Leško - Mofäovský 1975). 
The source of other gravimetrie highs stretch
ing in NW-SE direction remains lhe malte1: 
of debate and alternatíve solutions are due 
to the evident discordanee between the re
sults of seismic refraction measurements 
(Plíva 1976, Leško et 3J. 1979) a nd the gravi ty 
field. 

Greatest thicknesses of flysch sedimenls 
(6-7 km) were ťound in the· area of the 
B1 gravily high. One of solutions is that of 
a deep source 'whieh, however, excludes the 
interpretation of "light" masses under flysch 
sequenees. If we assume tha t light masses 
occur beneath the Magura unit as deduced 
from the intensity o( the gravity gradient 
(C. Tomek in Leško et al. J 979) , lhen the B 1 
anomaly may be assumed to reflect an ele
vation of the basernent. 

The gravity field o( lhe Humenné slruclure 
itself is strongly variable. A large gravily 
high oceurs in lhe ;:irea o( the Humenské 
vrchy Mts. disintegrating into a set of partia! 

elevations in the Vihorlat Mts. area due to 
the in(luence of subsequcnl NE-SW trending 
transversal tectonics. The pronounced gravity 
gradient neať Vyšná šcbastová signalizes 
sinking of the basemenl below 3,000 m deplh 
(Moí-lrnvský - Filková 1978). In northwest 
direetion, the gravily e[(eet of lhe slructure 
disappears. 

Characteristic feature o( the Humenné 
structuľe, eontacling immediately the Pieniny 
Klippen Belt, is that lhe strike or ils geophy
sieal patterns deviates from the lrends of 
other slruclurcs. both geophysieal and geo
logical, in t he area. A weH expressed devia
tion attaining up to 30° in plane has been 
found to occur just between Prešov and the 
Vihorlat Mts. It is only behind lhis area 
where the Humenné struclure begins to adapt 
the Carpathian strike dominating in olheľ 

stľuetures. The course of the Pieniny Klippen 
Belt is similar to lhat of the Humenné -
Uzhgorod horst with lhe Humenné Mesozoie 
unit and changes in ils spali al posi tion aťe 

in r elation to changes o[ orientation in the 
Humenné slructure. However, lhe in(luence 
of the Pieniny Klippen Belt on lhe gravity 
fielcl is only minima! as anomalies allain 
20-:30 µms- 2 • 

Rema.rks to the geological interpretajjon of 
gravimetrie anomatics 

Recent geophysical and geologieal investi
galions supplied numerous new dala on the 
structure of the Peri-Klippen zone mainly 
between the High Tatra Mts. and Prešov. The 
Centra! Carpathian Paleogene uni l is strongly 
verlically teeton ized here along its contael 
with the Pieniny Klippcn Bell a nd the Ma
gura flysch is thrusted over the Pieniny 
Klippen Belt from its external side (Nem
čok - Rudinec 1979). ľhis feature is ascribed 
to northward movements of the basement 
units what is indicated even by the eonli 
nuation of Mesozoic complexes under the Pie
niny Klippen Belt into the flyseh area (Moí-
kovský - Filková 1978). 
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A more complicated situation appeaľs bet
ween Prešov and the Vihľolat Mts. i. e. where 
lhe Humenné stľucture appaľently devi::ites 
from otheľ strnctural tľends in the aťea. 

Moreover, thc geolog1cal inteľpretation of this 
deviation is hindered i.Jy the uneven position 
o( the Pieniny Klippen Belt. Owing to con

siders1ble tectonic disturbances, the structural 
and tectonic position o( the Mesozoic present 
in the Humenské vrchy Mts. and participating 
on the Humenné slructure (A~-A,.) remains 
open. Tmportant role may have been played 
by the movements induced duťing the ascen
sion of a paľtial mantle diapir. lnduce~l by 
its emplacement. mainly gravitational 1110-

vements may have inlluenced the mutual re
lations between the Pieniny Klippen Bell 
and the Humenné Mesozoic unit. A geological 
inleľpľetation of lhree NE-SW oriented 
geophysical profiles displays the distťibution 
of anomalous masses in the strnctuľe o[ the 

area. 
The (irst profile (fig. 2) attempts a model 

solution for the Zlatá I3aňa volcanic edifice 
and part o[ the Humenné stľUciuľe neaľ Ifa
nušovce nad Topfou (A~). The surCace of the 
basement is relatively dissected here mainly 
in the space o[ the I-Ianušovce elevation and 
it merges gradually towards the Pieniny 
Klippen Bell. The complicated pattern is. 
most probably, due to the interpľeted gravi
talional sliding o( the Mesozoic complex. The 
Pieniny Klippen Bell 1s strongly tectonized 
and has partly quite vertical attitude. 

The second prnfile (fig. :3) occurs between 
the Kccerovské Pekľany-!. dri lling site and 
the Vranov nad Topľou-! one. Seismic mea
surements (Lukášová et al.. 1979) and drillings 
in the southem part of the structurc point 
to considerable dragging (denudalion) of 
oldest Miocene sequences. Their exposure 
may has been caused e. g. by the ascension 

of the mantle intrusion from the southwest 
causing a lso the sliding o[ single scales in the 
Humenné Mesozoic unit. This featu re is ma
nifestéd by the distribution of shallow seismic 
foci and of related seismotectonic zones in 
the area (Kvítkovič - Plančár 1977) con
trolling also the shape of the Humenné strne-

lure. The Pieniny Klippen Bell is. when 
compared with the position in the first pro
file. only s lightly discernible and may be in
terpreted but in the close contacts with Me
sozoic of the Humenné struclure where it has 
nearly vertical atlitude. 

The third profile ((ig. •H gives evidence 
on the relations between the Humenné strnc
ture and the Paleozoic complexes composing 

the Krichevo - Jňačovce unit. Mesozoic rncks 
in the Humenné structure have. probably, 
considerable thickness here bei ng shifted io 
the north where overl::iy even the flysch 
unils. The Pieniny Klipp,m Bell should occur 
here in its original position dipping to thc 
northeasi. lt is evidently detached from ils 
roofs here. 

The southern margin of the Humenné 
structure is well expressed by occurences 0f 
magnetic rock masses between Vranov nad 
Top[ou and Sobrance. Uppeť edges of mag
netic rock masses occur here roughly in 2 km 

depth. These longituainal bodies are linearly 
arranged into Carpathian slrikes along tec
lonic lines oť same orientaiion. The magneiic 
rock masses may ha\'e moved into the up

permost crustal levels along such sur[aces. 

Conclusions 

The indicated model and furlher knowledge 
point to slrnng gravitalional movements of 
Mesozoic unils in the suťľoundi ngs or Hu
menné. These movements may have been so 
inlensive that the Pieniny Klippen Belt be
came detached from i ts roo ľs. It is supposéd 
lhat such movemenls were induced by the 
ascension of a mantle in lrusion (partia! 
diapir) from south wesl into the space of the 
Krichevo - Iňačovce unit. lts emplacemeni 
resulied not only in lhe shifting o[ the Hu

menné siructure and m its suballochionous 
posilion but even in the elevation of lhe 
whole block unit expressed in the drag o[ 
older Neogene sequenccs along its southern 
margins. 

Preložil I. Varga 
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RECENZ I A 

B. V u d - D. Fr e j z c r : Osnovy te rmo
<Hnamiki dľa gcologov. Moskva, Izd. MIR. 
181 s. 

Koncom ťOku 1981 vyšiel r uský preklad 
publikácie B. J. Wood - D. G. Fraser: Ele
mentary thermodynamics [oľ geologist (Oxford 
University Press, 1977). Vzhľadom na usta
vične rastúci podie l a význam termodyna
miky pri riešení problémov v geologických 
disoiplínach dostali naši geológovia príležitosť 
doplniť si odbornú knižnicu o cennú príručku 
z tejto problematiky. 

Práca je svojou povah ou metodickou prí
ručkou a návodom na aptrlttfoiu termodyna
miky pri riešení geologických problémov. 

V prvých dvoch kapitolách autori uvádzajú 
teľmodynamické vzťahy a de[ inície nevyhnut
né na pochopenie výkladu v ďa lších piatich 
kapitolách. Sú napísane'.: tak, aby aj menej 
skúsený geológ mohol aplikova( ter mody
namické vzťahy vo svojej p ráci. Slúžia na 
to detailne rozobrané p ríklady petrologických 
a geochemických úloh a ich riešenia. ktoré sa 

AKTUALITA 

uvárlz;1 j1í v lrnpitole 3 až G (mnohokomponen
tové pevné látl-'.y a kv:.ipaliny. geotermome
tria a geobarnmelľia. silikátové taveniny. 
zriedené roztoky a prímesi). Cenná •je- 7. ka
pitola, v ktorej autori prístupne ukazujú, ako 
treba hodnoti( termodynamické údaje, a to 
experimentálne a lebo teoretické, ktoré m ožno 
aplikova( pri stanovení P-'ľ koordinát rozlič
ných minerálnych a lázových rovnováh, pri 
r iešení aktívnosti pevných roztokov a tavenín 
vo vzťahu k ich zloženiu, pri charakteristike 
distribúcie horninotvorných i rozptýlených 
prvkov, pri určovaní teploty a tlaku vzniku 
m inerálov, pri stanovovaní stupňa frakcio
nácie a ciest evolúcie rozličných magmatic
kých t:1venín atď. 

Z nášho hľadiska sú cenným prínosom aj 
vecné a odborne vysoko fundované poznámky 
preklaúajúcej redakcie (pod vedením V. A . 
.Zarikova). ktoré n:.i viacerých mies tach 
umožňujú lepšie chápať text a robia príručku 
ešte cennejšou. 

K. Vrana 

Informácie o prvých výsledkoch interpretäcic kozmických snímok 
z flyšového päsma 

JAN FERANEC. LUBOMIL POSPfšlL 

Roku 1979 začal brntislavský závod Geo
fyziky Brno v spolupráci s Geogra[ickým 
ústavom SA V v BraLislave analyzovať koz
mické ~nímky z územia Západných K arpát. 
lnlerpi-etácia sa zameľiava na ľiešenie zá
kladných šlruktúrnotektonických pomerov 
záujmových oblastí a využívajú sa pritom 
najnovšie .geofyzikálne. geomorfologické a geo
logické údaje. 

Pri interpretácii snímok z oblasti východo
slovenskej časti flyšového pcísma sa v oblasti 

Svidníka zistila výrazná anomálna nelineárna 
(kruhová) štrnktúra. ktorá má charakter vy
klenutia. Jej prítomnosť potvrdzujú aj údaje 
geofyzikálneho a gcomorfologického výskumu. 
V súčasnosti sa táto struktúra detailne ana
lyzuje s využitím naJnovších geologických 
poznatkov z tejto oblasti. 

Geografic/cý úslal' SAV Bratislava 
Geofyzilca, n. p ., Brno, závod Bratislava 
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Rádioaktivita ťažkej frakcie recentných rozsypov vo flyši 
východného Slovenska 

IVAN KRI ZÄNI • - ANi'<A KOVAH.OVÄ** 

* Geologický prieslrnm. pracovisko. 093 01 Vranov nad Topľou 
„ Geologický p rieskum. ATNS. J esenského 8. 010 51 Košice 

(7 cbr. v te:i:le) 

Doručené 3. 3. 1982 
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Radioadiviiy of thc heavy ťraction in recent placcrs of ihc Easi 
Slovakian flysc h area 

Measuľing o( Lhe Lntal gamma activity of 12,480 panning samples iaken 
from the sedimenls o[ the recent water system revealed maxima! varia
lion span for the sample set rer,resenti ng ihe Centra! Carpathian area 
(O - :ti:3. w-:1 gUeql. Samples (rom ihe external zone or ihe Magura 
flysch bcll and from Lhe Dukla un it y ielded variation span o( O to 

133. 10-:1 gUcq. 'ľhe varia tion decn::ases in the sample set of the Pie
niny Klippen Bell and of interna! LJn i.is o( ihe Magura fl ysch belt 

(O - 114. 10-:1 gUeq). Anomalously radioactive panning samples coniain 
conspil.:uously higher a mounts o[ zi rcon a nd rutile. Elongation coeHicient 
of zircons inc reases fľom the inner io the outer zanes in the Wesi Car
paihi an flysch . 
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Meranie úhrnnej gammaaktivity šlich ov 
sme zaradili do k omplexu analytických 
metód používaných pri regionálnej mine
ralogickej prospe kcii vo vých odosloven
skom ú seku západokarpatského flyšu. Šli
chy ako koncentráty ťažkých minerálov 
z aktívnych sedimentov recen tnej hydro
siete, získané prepieraním ich piesčito-ílo
vej frakcie, sú vhodným médiom n a indi
káciu polí výskytu rádioaktívnych mine -
rálov bez nevyhnutnosti ich prácnej iden
tifikácie. Táto metóda poskytla prvú ob
jektívnu informáciu o existencii, usporia
daní a litofaciálno-štruktúrnej väzbe polí 
zv ýšenej až anomálne vysokej rádioakti
vity r ozsypov v s kúma nom regióne. 

Metodika výskumu 

Sedimenty recentnej hydrosiete sme ovzor
kova li šlicho·vaním s rozostupom vzorkovacích 
bodov po 250 až 1000 m. Koncentráty ťažkých 
minerálov (šlichy) sa pripravovali v teréne 
prepieraním 10 až 20-kilogramových návažkov 
piesčito-ílovitej frakcie aktívneho sedimentu 
z dna riečiš(. 

Metodiku merania úhn:.nej gamaaktivity 
prírodnín, vypracovanú pôvodne pre vzorky 
hornín s hmotnosťou 200 až 1200 g (Bartošek, 
1961), prispôsobili na;im veľmi ma lým vzor
kám v laboratórnom stredisku Geologického 
prieskumu Spišská Nová Ves. 

Pri meraní sa nerozlišujú jednotlivé rádio
aktívne prvky a nestanovujú sa ich koncen
trácie. Na in terpretačné účely je cennejšie 
poznať úhrnnú gamaaktivitu veľkého počtu 
vzoriek ako kvantitatívne a nalýzy malého 
počtu náhodne vybraných vzoriek. Signál 
úhrnnej ak ti vi ty dotujú jednotlivé rádioaktív
ne prvky gamapodielmi, ktorých veľkosť 
závisí na tvare ga:naspektra príslušného 
prvku, na spektrálnej citlivosti detektora a na 
objeme skúmanej vzorky. Pri meraní sa po
rovnáva gamaaktivita prírodniny a štan
dardu. šta ndardom je spravidla urán, ktorý 
je v rovnováhe so svoj imi rozpadovými pro
duktmi. úhrnná gamaaktivi ta vzorky sa 
potom vyjadruje ekvivalentnou koncentráciou 
uránu (Uekv), ktorá vyvoláva v detektore taký 
istý signál ako vzorka pri rovnakých pod
mienkach m~rania. 

Adaptácia metódy a podmienky merania 

Na účely merania úhrnnej gamaaktivity šti
chov, ktorých hmotnosť je o 3 až 5 poriadkov 

nižšia ako hmotnosť horninových vzoriek, sa 
metodika merania upravila takto: Presne od
vážené šlichy umiestnené do plochých hli ní
kových nádob sa prikladali na detektor v olo
venom tienení. Meranie impulzov emitova
ných šlichom trva lo 10 minút. Meranie impul
zov pozadia trvalo tie;;. 10 minút a zaraďovalo 
sa po kazdej piatej vzorke. Meranie sa robi lo 
na laboratórnej stolnej aparatúre zostavenej 
z detektora a meracej súpravy. Ako detektor 
sa použi l scintilačný počítač gamaimpulzov 
SKG-LS M 20 45X50 mm na báze mono
kryštálu jodidu sodného aklivovaného táliom. 
Detektor so vzorkou bol umiestený v olove
nom puzdre s hrúbkou stien 50 mm. Na hod
notenie signálov z detektora sa pou;i:i!a labo
ratórna meracia súprava Tesla NZ-Q 714T. 
Spodná diskriminačná hladina bola zvyčajne 
nastavená na 50 keV. Ako porovnávací štan
dard sa použil 0,1 °/11 U v rovnováhe s jeho 
rozpadovými produktmi. 

Výsledky výskum u 

Zo súboru 13 124 šlich ov sme úhrnnú 
gamaaktivitu zmerali v 12 480 š lichoch. 
Podstatná časť šlichov s hmotnosťou väč
šou a ko 4,86 g p ochádza z oblasti budova
ných predterciérny mi magmatitmi, meta
m orfitmi a ich pr oduktmi zvetr ávania 
v p r iestore Vysokých T atier. Ich menšia 
časť je z priestorov budovaných východo
slovenskými neovu lkani tmi a metamorfit

mi ostatných častí t atroveporika a geme
rika. Z týchto rajónov pochádzajú aj všet
ky extrémne ťažké šlichy s hmotnosfou 
n ad 100 g . Polia sústreden éh o výskytu šli
chov s veľmi nízk ou hmotnosťou (pod 
0,18 g) koincidujú s územiami budovaný
mi prevažne karbonátovými a ílovcovými 
lilofáciami. Hmotnosť šlichov je teda pre
menná veličina, ktorá poskytuj e orientač

nú informáciu o obsahu ťažkých minerá
lov nielen v sk úmanom rozsype, ale a j 
o ob sahu ťažkých akcesórií v zdrojových 
h orninách. Rozdelenie h motnosti šlichov je 
na obr. 1. 

Pri rozptyle hmot n osti meraných šli
chov od 0,2 g do desiatok g a rozp tyle na
m eraný ch hodnôt úhrnne j gamaaktivity 
od nuly do 333. 10- 3 g Uekv sa dosah ovala 
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vyhovujúca úroveíí. reprodukovateľnosti. 

Chyba merania pri vzorkách v rozpätí 
hmotnosti 0,5 až 2 g kolísala od 5 °/o do 
20 °/o. Pri vzorkách s hmotnosťou väčšou 
ako 2 g a s vyššou úrovňou gamaakti
vity bola chyba merania menšia ako 10 °ťo. 
Naproti tomu vzorky s veľmi malou hmot
nosťou (pod 0.2 g) pri konštantnom 10-mi
núlovom čase merania vykazovali chybu 
nad 20 °/0. a prelo sme ich z merania 
gamaaktivity vylúčili. 

Fluktuácia nameraných hodnôt úhrnnej 
gamaaktivity v reprezen tatívnom súbore 
1478 náhodne vybratých šlichov (obr. 2) 
odráža zreteľnú heterogénnosť súboru na
meraných hodnôt úhrnnej gamaaktivity 
šlichov. Sú v 110m zastúpené 2 až 3 pod
súboľy s rozdielnym variačným rozpätím 
a s rozdielnou úrov11ou hodnôt pozadia. 
Analýzou podsúborov, ktoré sme vyčlenili 
podľa príslušnosti šlichov- do troch hlav
ných štruktúrno-faciálnych rajónov skú
maného územia. sme zistili podstatné roz
diely medzi ninú tak v úrovni hodnôt po
zadia , ako aj vo vari ačnom rozpätí. 

Stredné hodnoty naj frekventovanejších 
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Obr. 1. Hislogrnm rozdelenia hmotnosti šti
chov. Triedy hmotnosti: 1 - 0,02 až 0,06 g; 
2 - 0,06 až 0,18 g; 3 - 0,18 až 0,54 g; 4 
0,54 až 1,62 g; 5 - 1.62 až 4,86 g; 6 -
4,86 až 14,58 g; 7 - 14,58 až 43,74 g; 8 -
4:3,74 až 131,22 g; 9 - nad 131,22 g 
Fig .1. Frequency dislribution of panning 
sample weights. Classes: 1 - 0.02 to 0.06 g, 
2 0.08 to 0.18 g, 3 - 0 .18 to 0.54 g, 4 -
0.54 to 1.62 g, 5 - 1.62 to 4.86 g, 6 - 4.86 to 
14.58 g, 7 - 14.58 io 4:3.74 g, 8 - 4:3.74 to 
131.22 g, 9 - over 1:31.22 g 

tried určujúce hladinu pozadia úhrnnej 
gamaaktivity šlichov pre hlavné štruk
túrnofaciálne rajóny skúmaného regiónu 
sú takéto: 

- Vnútrokarpatský raJon, reprezento
vaný 21,7 °,'0 šlichov skúmaného súboru, 
má hladinu pozadia 30. 10 - 3 g U ckv· 

- Rajón bradlového pásma a pribradlovej 
(vnútornej) zóny magurskej jednotky von
kajšieho flyšu. reprezentovaný 32 °ľo šli
chov skúmaného súboru, má hladinu po
zadia 15. 10-:J g u ekv· 

- Rajón vonkajšej zóny magurskej jed
notky a duklianskej jednotky. reprezento
vaný 41,4 °ľo šlichov skúmaného súboru. 
má hdadinu pozadia úhrnnej gamaakti
vily len 4. 10- 3 g U ekw 

Najväčšie variačné rozpätie (O až 333 . 
. 10-3 g U ekv) má podsúbor reprezentujúci 
vnútrokarpatský rajón. Podsúbor vonkaj
šieho pásma magurskej jednotky a duk
lianskej jednotky má variačnú šírku O až 
183. 10 - 3 g U ekv· Najužšie rozpätie, iba 
O až 114. 10 -:1 g Uckv· vykazuje podsúbor 
r eprezentujúci bradlové pásmo a vnútornú 
zónu magurskej jednotky . 

1.0 

20 

Obr. 2. Histogrnm rozdelenia 11amernných 
hodnôt úhrnnej rádioaktivity šlichov. Limitné 
hodnoty tried v n. 10- 3 g Uckv: 1 - 11 = O 
až 4, 2 - N = 5 až 9, 3 - 11 = 10 až 19, 
4 - n =20 až 39, 5 - n = 40 až 79, 6 -
11 = 80 až 159, 7 - n = 160 až 320 
Fig. 2. Frequency distribulion of the measured 
total gamma activily of panning samples. 
Clases in 11. 10 -3 gUe~: 1 - O to 4 11, 

2 - 5 io 9 n , :i - 10 io 19 n, 4 - 20 to 39 n, 
5 - 40 to 79 n, 6 - 80 lo 159 n , 7 - 160 i o 
320 n 
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Pri uvedených hodnotách pozadia a va
riačného rozpätia je prah anomálnych 
hodnôt v podsúbore vnútrokarpatského 
rajón u 70. 10-:1 g U ekv a v podsúbor och 
bradlového pásma aj celého vonkajšieho 
ľlyšu 40.10-:J g Uekv· 

Šlichy s vyššou úhrnnou gamaakti vitou. 
ako sú uvedené prahy anomálnych hod
nôt. sa sústreďujú v podstate do dvoch pa
sem (obr. 3). Južné pásmo hojného výskytu 
anomálne rádioaktívnych šlichov koinci
duje s územiami budovanými marginálny
mi litofáciami vnútrokarpatského paleo
génu a predterciérnymi útvarmi tatrove
porika aj gemerika. Toto pásmo je zo SV 
ohraničené bradlovým pásmom. Západné 
a južné ohraničenie zrejme presahuje prí-

~.JOC'li,,OR'E 
e<OSICE 

slušné h ranice s kúmaného územia. V tom
to vnútrokarpatskom rajóne sa sústreďuje 
aj vkičšina zistených polí výskytu šlichov 
s extrémne vysok ými hodnotami namera
nej rádioaktivity (nad 100. 10-:J g U~,, ). 
Druhé pásmo sústredeného výskytu ano
málne rádioaktívnych šlichov pokrýva 
územie budované kriedovo-paleogénnym 
flyšom duldianskej jednotky. Jeho homo
génnosť je porušená približne 8 km širo
kým pruhom územia bez výskytu anomál
ne rádioaktívnych šlichov. ktorého osou je 
spojnica obci Vyšná Jablonka - Papín. 
Centrum severozápadného segmentu tohto 
pásma je pri Medzilaborciach a juhový
chodného segmentu pri Starine. V severo
západnom segmente sú indikované dve 

Humenné 

\ 
j 

( 

1 

10 20km í:::::11rr-M:l; 
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Obr. :3 . Mapa polí sústreden ého výskytu a nomálne rádioaktívnych šlichov. a -
100 až 150. 10 -:Jg Uck,; b - J.50 až 250. 10 - :1g u~kv; c - n ad 250. 10 -:Jg Uei,v 
Fig. 3. Map o( concenlrated occut-i-ences oť radioactive panning samples. Values 
in n. J Q-J gU0q: a - 100 Lo 150 n, b - 150 to 250 n, c - over 250 n 
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polia sústredeného výskytu šlichov s ex
trémne anomálnou rádioaktivitou 100 až 
150. 10-:1 g Uťkv: severoz1,ípadne od Medzi
laboriec je takéto pole medzi obcami 
Príkra. Miroľa . Vladiča. Cerližné a juho
východne od Medzilabor iec v obdlžn iku 
širokom približne 0 km, ktorého severo
južn ou uhlopriečkou je spojnica obcí Pa
lota - Výrava. V juhovýchodnom segm en
te sa vyskytuje pät plošne neveľkých poli 
sústredeného výskytu extrémne rádioaktív
nych šlichov s hodnotami. 115 až 130 . 10- :i 
g U,.k, a tri z nich. situované okolo spoj
nice obci Jalová - Huské, nápadne koinci
dujú so sigmoidá lnou štruktúrou Snina -
Ruské. 

Centrá lnu a plošne najrozsiahlejšiu ob
lasť skúmaného územia medzi obidvoma 
opísanými pásmami charakterizuje vcelku 
disperzný výskyt anomálne rádioaktívnych 
š li chov. 

Nositeľmi rádioaktivity šlich ov môžu 
by( v podstate všetky minerály obsahujú
ce urán, tórium a izotopy im prislúcha
júcich radov rádioaktívnych premien (Po
lanski - Smulikowski. 1978). Spomedzi 
hlavných horninotvorných minerálov naj
viac uránu a tória obsahuj ú pyroxény 
(0.01 až 40 g ' t U. 2 a2 25 g, L Th). amfiboly 
(1 až 30 g, t U a 5 až 50 g L Th). biolit 
(1 až 40 g L U a 0.5 až 50 g t Th). T ieto 
minerály sú však v zóne hypergenézy ne
slabi lné, a prelo môžu tvoriť význ amnú 
súčas( asociácie šlichov len z rozsypov na 
materských horninách a v ich blízkom 
okolí. 
Oveľa vyššie koncentrácie uránu a tória 

sú v akcesorických mineráloch m agmatic
kých hornín. najmä v monazite. allanile, 
xenotime a zirkóne (30 až 35 OOO g 'L U 
a 100 až 75 OOO g, l Th). Tielo minerály 
patria medzi veľmi odolné proti chemic
kému zvetrávaniu i mechanickej dezinte
g rácii , a preto sa v rozsypoch môžu hro
madiL Produkty premeny vlastných mine
rá lov uránu a tória (hydroxidy. uhličitany. 

sírany, fosfáty, arzeničnany. vanadičnany 

a hydrokremičilany) sú málo až veľmi 

málo odolné proti m echa nickej dezinle
grácii pri Lransporle vo vodnom prostredí. 
a preto môžu byí prítomné len v rozsy
poch n a Lesnom okolí východov primár
nych ložísk uránu. 

V našom prípade. keď temer celé skú
m ané územie budujú. m orsk é. prevažne 
flyšové sedimenty. môžu by( nositeľmi rá
dioaktivity šlichov z recentn ých rozsypov 
prakticky len rezistentné minerály, najmä 
zirkón. monazil. xenotím. príp. aj zrná 
krcme11a. živcov, rulilu, ilmenitu a možno 
a j iných rezistentných horninolvorných 
minerálov s mikrov_ýrastlicami minerálov 
uránu a tória. Spomedzi autigénnych mi
nerálov prichádzajú do úvahy uranofosfá
Ly a uran ovanadáty. ktorých prítomnosť 

v tmavých bitúmenových pelitických sedi
mentoch menilitových vrstiev duklianskej 
jednotky uvádza J. Slávik (1968) východne 
od Medzilaboriec. 

Podsúbor anomálne rádioaktívnych šli
chov sa od r epr ezentatívneho súboru šli
chov celého r egiónu od lišuje väčšou frek
venciou n ajvyšších tried hojnosti graná
tov. zirkónu. rutilu. ale aj nižším obsahom 
a absolútnou ČH>'.ťou v ýskytu limonitu. py
ritu, chloritu. pyroxénov a magnetitu (obr. 
4). 
Keď vezmeme do ohľadu (v pomere 

k zirkónu) malé zastúpenie monazitu (do 
500 zľn v 60 ° ;, šl i chov celého súboru a len 
v 36 o;l reprezenlal1vnej vzorky anomálne 
rádioaktívnych šlichov). nepatrné zastú
penie apatitu (v obidvoch reprezentatív
nych vzorkách jeho hojnosť neprevyšuje 
500 zľn a sumárna častost: výskytu 7 '1 o). 
zanedbateľnú prítomnosť xenotímu (do 
10 ún v 1,4 11 

0 reprezlnlovanej vzor ky ano
málne rádioaktívnych šlichov a úplnú ab
senciu allanilu v celom analyzovanom sú
bore šl ichov), polom a ko hlavný nositeľ 

rádioaktivity šlichov vystupuje zirkón. 
Zirkóny sú v šlichoch morfologicky aj 
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farebne pestré. Sú králkostlpčekovité a 
dlhoprizmalické. bipyťamidálne zakončené 
hexagonálnym prierezom, idiomor.fné. 
úlomkovité, hranaté až dokonale zaoblené, 
vretenovité aj oválne (obr. 5). Zriedkavo 
sa vyskytli aj dvojčatá zrastené plochami 
prizmy paralelne s osou c. Ojedinele boli 
prítomné aj sploštené kryštáliky odlišujúce 
sa od ostatných aj zafarbením. Najhojnej
šie sú zastúpené slaboružové. číre a mier
ne zakalené zirkóny. Hnedasté, žltkavé a 
červené variety blízke malakónu a hyacin
tu sú zriedkavé. Väčšina jedincov je pľie
hťadná, má sklený lesk a nerovný lom. 
Často obsahujú uzavreniny tmavých rud
ných mineťálov. 

Vektor trendu narastania sumárnej čas-

A 

1 LIMONIT 

~ PYRIT 

~ 
BARYT 

tosli vyšších tried koeficientov elongácie 
zirkónov (Ke = 4, 5, G) smeruje od ·vnú
torných rajónov k vonkajším rajónom vý
chodoslovenského úseku flyšových Karpát 
(obr. 6). Fónová hodnota koeficienta elon
gácie Ke = 2 charakterizuje odberné •série 
reprezentujúce vn útrokarpa tský raJ on. 
bradlové pásmo a magurský flyš. kým sé
riu SU, reprezentujúcu dukliansku jednot
ku a priľahlú časť magurskej jednotky. 
charakterizuje .fónová hodnota Ke = 3. 
V súlade so závermi O. I. Matkovského 
(1979) možno konštatovať. že v smere od 
vnútorných štruktúrnych jednotiek Karpát 
k vonkajším klesá podiel zirkónov vznik
nutých v metamorfovaných horninách 
(Ke pod 2) a n a ich úkor narastá podiel 
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Obr. 4. Kumulalivno-fľekvenčné histogramy tried hoj11osti skupiny hlavných mine
rálov šlichov. A - rcpre7.entatívna vzorka 74 anomálne ľádioaktívnych šlichov, B -
ľeprezentatívna vzorka !J32 šlichov z celého skúmaného súboru. šírky st!pcov vy
jadrujú triedy hojnosti l až 6 dlžky ich percentuálnu frekvenciu v podsúbore 
príslušnej reprezentatívnej vzorky: 1 - do 10 zfo , 2 - od 10 do 100 zŕn, 3 - od 
100 do 500 ún, -! - od 500 zí-n do 20 % objemu štichu, 5 - od 20 % do 50 i'. 'u objemu 
šlichu, 6 - nad 50 °,10 objemu šlichu 
Fig_ 4. Cumulative [requency distribution of main m ineral groups in panning samples. 
A - representative population of 74 anomalously radioactive sarnples, B - repre
sentative population of 982 samples from Lhe whole set investigated. Column breadth 
expresses the frequancy class (1 to 6) , the length indicates the mineral content 
in per cents in the partia! representative population. 1 - up to 10 grains, 2 -
10 to 100 grains. 3 - 100 to 500 grains, 4 - 500 grains to 20 volume per cent, 5-20 to 
;,O volume per 'cent, 6 - over 50 volume per cents o( the panning sample 
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zirkónov vzniknutých · v magmatických 
intrúziách (Ke nad 2). Toto konštatovanie 
nevylučuje ani niekoľkonásobnú redepo
zíciu zirkónov z recentných rozsypov vo 
flyši. ktorá vyplýva z výsledkov sedimen
tolog ických paleoprúdových a mineralogic
kých výskumov flyšu duklianskej jednot
ky (Ďurkovič. 1965. Koráb - Ďurkovič. 

1966, Ďurkovii:. 1968. Koráb - Ďurkovič, 
1973). 

P orovnaním kumulatívno-frekvenčných 

his togramov (obr. 7) zisťujeme, že pred
paleogénne komplexy (01. 02) a neovul
kanity (03) majú záporné korelačné vzťa
hy medzi rutilom a zirkónom. Vo vnútro
karpatských komplexoch (04, 05, 06), ba 

Obr. 5. Habitus zirkónov zo série ľP (zväčš.). 
Foto R. úuďa 
Fíg. 5. Zircon habits (rom the Centmi Car
pa thian area (magnified). Photo by R. Ďuďa 

aj v bradlovom pásme (07) sa tieto dva 
minerály vyznacuJu vysokopozitívnou 
koreláciou. Naproti tomu komplexy von
kajšieho flyšu charakterizuje zreteľná ko
relačná asymetria. V súbore (09) majú 
všetky triedy obsahu rutilu a zirkónu te
mer zhodnú frekvenciu výskytu. Naproti 

tomu pribradlový krynický komplex (08) 

je zreteľne ochudobnený o rutil a súbor 
duklianskej jednotky (10) zase o zirkón. 

Na pozadí pomerne veľkej plošnej roz
lohy polí výskytu anomálne rádioaktív
nych šlichov vo vysokotatranskom, a naj
mä rudohorsko-čiernohorskom rajóne (cf. 
obr. 3) je frekvencia anomálne vysokého 
obsahu zirkónu v šlichoch príslušných 

90 

60 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

2 

3 

4 

Obr. 6. Kumulatívno-frekvenčné histogramy 
koeficientov elongf1cie zirkónov (orig. zosta
vený z výsledkov merania úuďu, 1979). ľP -
vnútrokarpatský rajón. MF. S - magurský 
rajón, SU - dukliansky rajón. Odstupňované 
šírky stlpcov predstavujú zaokrúhlené nomi
nálne hodnoty koeficientov elongácie a výšky 
stlpcov zase im prislúchajúcu frekvenciu 
v meranom súbore 
Fíg. 6. Cumulative frequency distribution of . 
elongation coefficients of zircons (completed 
from measurements by úuďa, 1979). TP -
Centra! Carpathian area, MF, S - Magura 
flysch, SU - Dukla ťlysch. Column breadth 
expresses classes (value) of the elongation 
coefficient, the lenght indicate (requency in 
per cent 
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podsúborov neúmerná. Príčina tohto javu 
spočíva zrejme v tom, že okrem zirkónu 
sú v šlíchoch týchto dvoch podsúborov 
zaiste prítomné aj zatiaľ neidentifikované 
vlastné m inerály uránu a tória, ktorých 

ložiskové akumulácie sú už v severog em e
rickom uránonosnom perme dokázané 
(Rojkovič - Novotný, 1981). 

Markantný nesúlad medzi mimoriadne 
vysokým obsahom zirkónu v šlichoch neo-

R u t II Po Cs Úbo r y Z I r k Ó n 

1 1 10 1 

1 1 09 1 

1 06 1 1 

1 1 1 07 1 1 

1 06 
1 1 

1 1 os 
1 1 1 

1 1 
o, 

1 1 

03 1 1 

02 
1 1 

O 1 , 1 

¾ 

100 90 80 70 60 50 ,o 30 20 10 o kumulo t 10 20 30 ,o 
lostosti 

50 60 70 eo 90 100 

Obť. 7. Kurnulatívn0-frekvenčné histogramy tťied hojnosti rnlilu a ziľkónu v pod
súboroch šli chov z 1 O ~truktúrno-faciálnych komplexov. Podsúbory šli chov: 01 - vy
sokotatťanský, zastúpený 4-:.l šlichrni z priestoru vysokotatranského kryštalinika a gJa
ciofluviálu, 02 - spiš,;ko-gemcrsko-éiernohorsl:ý, zastúpený o3 3lichmi zo severného 
okra ja Spišsko-gemeľského rudohoria, Branislca a čiernej hoľy, o:3 - neovulkanický , 
,:astúpený 30 šlichmi z pľiesloru severných výbežkov neovulkani1.0v Slanských vrchov 
a výnosových kužeľov ich zvetranín, 04 - spišský, zastúpený 119 šlichmi z p r iestoru 
Spišskej kotliny, juhozápadnej éasti Spišskej maguľy a Levoé~kých vrchov, 05 -
šarišský, zastúpený 75 rnchrni z priestorn vnútr okarpalského paleogénu Sarišskej 
vrchoviny, 06 - šamiJťonský, zastúpený 67 šlichmi zo zvnbnenej šambronsko-ka
menickej zóny vnútrokarpatského paleogénu, 07 - pieninský, zastúp2ný 64 šlichrni 
z pieninského bradlového pásma, 08 - krynický, zastúpený 132 šlich rni 7. pribradlo
vej zóny maguťského príkrovu (krynickej a bystľickej sub.iednotky), 09 - rnčiansky, 

zastúpený 163 š lichmi z račianskej subjednotky magurského pľíkrovu, 10 - duklian
sky, zastúpený 131 šlichmi z priestoru duklianskej jednotky. Spôsob zobrazenia tried 
hojnosti a častosti ich výskytu je zhodný s obr. 4 
Fig. 7. Cumulative distnbulion of rutile and zircon freC1.uency classes in partia] sample 
populations of ten str uctural-facial complexes. 01 - the High Tatra Mts. (48 samples 
from crystalline and glaciofluvi;1! terr aine), 02 - the Spišsko-gemerské rudohorie. 
čierna hora and Branisko Mts. (83 samples), 03 -- neovolcanit0 areas (80 sarnples 
from the northern slopes of the Slanské vrchy Mts. and from clejection cones o[ 
volcanite wealhering pl'Oducts), 04 •·- the Spiš area (lHJ samples from flysch litho
logies of the Spišská kotlina basin, SW paľl o( the Spišská Magura and Levočské 
vrchy Mts.), 05 - the Sariš area (75 sample from Centra! Carpathian Paleogene 
beds of the Sarišská vrchovina highland), 013 - the Sambron area (6', samples from 
the folded Sambl'On -- Kamenica zone of the Centra] Carpathian Paleogene), 07 -
the Fieniny area (6-! samples from the Pieniny Klippen Bell), 08 - the Krynica 
a rea (Hl5:1 sam ples frorn the i111~ermost, Klippen-nea1: belt of the Magura flysch; the 
Krynica and Bystrica p:.iri.ial units), 09 - the Rača area (J 6:3 ~amples from lhe Rača 
partia] unit of lhe Magurn nappe), 10 - the Dukla area (131 sarnples (rom lhe 
Dukla flysch unil). Mode of prese11La tion as in (ig. 4 



1. Križáni, A. Jfováľová: Rádioaktivita ťažkej frakr;ie 10zsypov 36:3 

vulkanického podsúboru a absenciou ano
málne rádioaktívnych šlichov v priestore 
neovulkanilov možno vysvetliť pravde
podobným deficitom uránu a tória v zir
kónoch tejto proveniencie. Naproti tomu 
nepatrné rozdiely vo frekvencii dvoch naj
vyšších tried hojnosti zirkónu v šlichoch 
podsúborov reprezentujúcich územia budo
vané flyšom nekorešpondujú s frekvenciou 
výskytu polí anomálnej rádioaktivity vo 
flyši. Tento rozpor si nepochybne zaslu
huje detailné mineralogické, rádiometrické, 
ba aj ekologické výskumy indikovaných 
polí anomálnej rádioaktivity. Kvalitatívne 
nové poznatky, ktoré možno výskumom 
načrtnutých problémov získať, budú ne
pochybne využiteľné nielen pri rozvíjaní 
metalogenetických a paleogeografických 
predstáv, ale aj pri riešení akútnych 
problémov geohygieny súvisiacich s ex
panziou osídlenia a exploatáciou prírod
ných zdrojov. 
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Hadioactivity of the heavy fraction in recent placers of the 
East Slovakian flysch area 

IVAN KRI:2:ÁNI - AN!';A KOVAŔOVA 

Panning prospeclion was used to characte
ľize the heavy minen,l fraction o( sediments 
in the recenl water system of the northern 
part of the East Slovakian region. Alltogether 
13,123 panning samples were prepared from 
sandy to argillaceous fraction of sediments. 
The sample of the original sediment weighed 
10 to 20 kg a n d the sample interval was 
between 250 and 1,000 metres. 

The rneasuring o( the total gamma activity 
of natural materials was elabo1·ated oľiginally 
(Bartoušek, 1961) for rock sarnples weighing 
200 to 1,200 g_ This metodics was adopted for 
samples 3 to 5-time lighter in the Laboratory 
of Identification Methodics o( the Geological 
Survey Enterprise in Spišská Nová Ves. 

For the measuring, a table laboratory appa
ratus has been employed. A SKG-LS M 20 
(45X50 111111) scinLillalion counter o( gamma 
impu lses was applied as detector using a 
natrium jodide monocrystal activized by 
thallium. The detector wfls placed into a lead 
container with 50 mm lhick walls. A TESLA 
NZ-Q 714 T Jaboratory measuring set was 
used for lhe signal count.ing from the detec
tor. ľhe lower discrirnination limit was 
usua lly adjusted to 50 keV. An 0,1 " 0 uranium 
in equilibrum with its decay products was 
utilized as compadson Standard. Precision 
weighe:i panning samp!es poured into fiat 
alumínium containeľ were put in the detector 
placed in the lead container. ľhe rneasuring 
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of impulses emitted by samples conlinued 
10 minutes whereas lhe measuring of the 
background lasled the same time and was 
applied after each riflh sample. The inlens ity 
of gamma radiation w as evalualed in n. 10 - 3 

equivalenl grams or uranium (gUeq). The 
measuring error Eor samples weighing 0.5 to 
2 g was 5 to 20 pe r cent. 

Alltogether 12,480 sarnples were measured. 
The frequency distribulion ot sample weights 
is in rig. 1. P anning samples weighing oveť 
4.86 g come mostly from strea m sedi m ents 
drainaging Pre-Cenozoic magmalite and meta
morphite terraines a nd Jess neovolca nic a reas. 
The fields with concenlraled occuľťences of 
panning samples Jigbter than 0.18 g coincide 
mostly with carbonate and claystone litho
facies. 

'ľhe fluctuation of the tolal gamma activ ily 
in a representative popu lation of 1,478 random 
samples is in fig. 2. The distribution shows 
c lear h eterogeneity. The Central Carpathian 
area is r epresented by 2l.7 per cent o( 
samples in the population. The vaľiation span 
o( lhe total gamma activity oť lhese samples 
is 0- 333. 10 -:JgUcq, whereas the background 
value is :30. 10-:1 gUeq a nd lhe a nomaly 
treshold value is 70 . 10 - 3 gUea. 

The Pieniny Klippcn Belt and innermost 
s ubunits of the Magura flysch belt is repre
sented by 32 per cent in the ľepresentative 

sample population. 'ľhe total gamma activily 
o f panning samples fluctuates belween O a nd 
114 . 10 -:i gUcq with a background value o( 
15. 10 -:i gUcq and anomaly tresho ld value or 
40. 10-:3 gUeq. 

The outer subuni t of the Magura flysch 
belt together with thc Dukla flysch unit is 
represented by 41.4 per cent in the samp!e 
popu la tion. ľhcir characterist ic \'a riation span 
is 0-18:3. 10-:1 gUeq, the background concen
t ra tion is only 4. 10 - 3 gUeq and lhe anomaly 
l r eshold value is 40. 10 ... ~ gUeq, The areas of 
concentrated occurrences wilh panning samples 
r eveal ing over 100 .10 -:1 gUcq inlensity of 
total gamma activity are in Cig. 3. These 
areas occur mostly in the Centra! Carpathian 
a rea a nd less in the Dukla uni t. 

The sample set giving a nomalously high 
values of the total gamma activity is in 
fig. 4. The fľequency distri bulion or m a in 
mineral groups proves that garnet, zircon and 
ľutile are relalively more frequenl in these 
samples. H ence, these rninera ls may be a lso 

the main caťľiers of the ga,nma aclivi ty in 
the p anning samples. T he distribution. of 
elongation coefficients o[ zircons (Kc) comi ng 
from lhe m ain structural-facial u nits of the 
area is in fig. 6. whereas the habit of zircons 
is given in [ig. 5. Because the Kc values 
increase toward the more exte rnal u nits, this 
points to the decrease of zircons derived 
(rom metamorpl1ites (Ke below 2) and to the 
increase of zircon conlent derived from mag
malic intrusi.ve rncks (Ke over 2) in more 
external units o[ the Carpathian flysch. in 
accordance wilh O. I . Matkovskiy (1979). The 
correlation between the am ount of zircon 
a nd rutile in p:11111ing s;,.mples grouped in to 
the ten structural-facial un its is in fíg. 7. 
Pre-Paleogene units (01 and 02) or neovolcanic 
areas (03) are characte,·ized by negatíve values 
o[ the correlation coerncient. Units or the 
Centra! Carpathian Pa leogene (04, 05 and 06) 
bu t also the Pieniny Klippen Belt (07) r eveal 
h igh p ositive cor relation between the con ten t 
of zi.rcon and r u t ile. In the Rača (outer) 
subuni t of the Magura [lysch belt are all 
c lasses o[ ru t ile and zirccn present w ith equal 
frequency (09). To the conlrary, the innermost 
subunit of the Magura f lysch (08) is cleárly 
depleted in rutile and thc Dukla flysch (10) 
in zi rcon . 

There is a clear discrepancy between the 
frequent occurrence oí anomalously high zir
con o r rutile content·s and Lhe areas where 
concen trated occurrences o[ pan ning samples 
g iving anomalousl.v high tota l gamma activi
lies a re presen t. This may be caused also by 
lhe presence of uranium or thorium minerals 
proper not yet identified in panning samples 
by m ineralogical procedures. Radioaclive mi
nera ls create economic concentrations in ura
nil:erous Permian rocks of the northern part 
o( the Gemeric unit (Rojkovič - Novotný, 
1981). Si.milarly, also aulhigenic uranium mi
nerals not yeL identiíied m ay be contained in 
panning samples taken over the Dukla flysch 
unit. Such minerals a re mentioned by J. Slávik 
(1. 968) fľom dark bi tuminous pelite within the 
meni li te beds. The clear discrepancy between 
the ex tremely high zircon con tent in pann ing 
samples of stream sedi.ments over n eovol
can ites and lheir low radioaclivity signalizes 
the probable defficiency of uran ium and 
thorium in zircons o( this p rovenience. 

Pr eložil I. Varg,i 
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Bázické vulkanity v západnej časti severogemerického 
permu 

JÁN GREGOROVIČ, LADISLAV NOVOTNY 

Uránový prieskum, závod IX, Fraňa Kráľa 2, 052 80 Spišská Nová Ves 

(.5 cbr. a 2 tab . v texte) 

Doručené 9. 11. 1981 

--- ------

Ocn onm,1e nym<annqec1rne nop0.JJ.M n 3an a)I.HOH qaCTH ceneporeMepH.JJ.H0ii 
nepMH 

B 33113):\HOM <IaCTH ceneporeMC!)W)I.HOľO IlOl!Ca HHll<HCl1 nepMH 6blJJH O61rn

PY)l{C1-Ibl OCHOilHb!C nym<aI-IWICCI<HC nopO):(bl. HaXO):\lITCil B CBl1TC KOHľJJO

MepaTOB KaK 6e3cj)Ol)MC!iHblC TeJJa MOI.1.\1-IOCTW 5-15 M. 01rn MCJJKO3Cl)HMC

Tble M3H):\JleBJ1):\Hble H MHTCH3HBHO 113MCHCHHblC. Ha OCHOB3HWM MX IlCTJ)O

rpacjmqeCKOrO 113yqemrn OTHOCilT MX K 6a3aJJbľaM. 5IBJlil1OľCil HaqaJJOM 

CPCAHCKHCJJOľO H ):\3ll<e J<HCJJOľO llYJJJ<aHH3Ma nepMM. 

Basic volcanites in the western part of the North Gemcric Permian 

Occurrences of basic volcanic rocks were discovered in Lower Permian 
rock sequence of the North Gemer ic unit. Volcanite forms a discontinuous 
body of up to 5-15 m thickness in conglomerate. 'l'he fine-grained vol
canite has amygdaloidal structure and suffered strong hydrothermal 
alterations. 'ľhe occurence may represent initial manifeslation of the 
Permian volcanism in the uni.t. 

Bázické vulkanity sú súčasťou spodno
permskej vulkanicko-sedimentárnej for
mácie (Novotný - Miháľ, 1981). Jej ba
zálnu časť (obr. 1) tvorí súvrstvie zlepen
ca mocné 30-100 m. Je to zelený a fia
lový drobnozrnitý až strednozrnitý zlepe
nec s prechodom až do zlepencového pies
kovca. Obliaky tvorí h lavne kreme11, sivý 
a hnedastý kreme11ový pieskovec až kre
menec s vysokým stupňom zaoblenia (se-

mioválne, oválne). V súvrstviach, v podloží 
aj nadloží zlepenca sú prúdové sedimen
tárne textúry (rozličné typy zvrstvení), čo 
spolu so stupňom zrelosti a zaoblenia ma
teriálu zlepencov svedčí o fluviálno-sub
akvatickej litofácii. Uprostred súvrstvia 
zlepencov vystupuje konkordantne uložené 
5-15 m mocné, zriedka a j mocnejšie te
leso bázických efuzívnych hornín. Má dos
kovitý tvar a laterálne nesúvislý priebeh. 
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Obť. 1. Pozícia vulkanilov v schemalizovanej 
stratigrafickej kolónke permu v okolí Novo
veskej Huty 
1 - fialový pieskovec a a leurit, 2 - zelený 
a fialový aleurit, 3 - bľckcia halitu, 4 -
anhydrit a sadrovec v slabých polohách 
a premigrovaný, 5 - anhydrit a sadrovec, 
6 - fialový a zelený jemnozrnitý až hrubo
zrni Lý drobový pieskovec, 7 - zelený pies
kovec s mineťálmi Cú, 8 - polymiktný zle
penec (strážanský typ)_ 9 - fialový aleuľii, 
10 - polyrniktný zlepenec (ťybnícky typ), 
11 tufit, tuf, vulkanicko-sedimentárna 
bťekcia (I. rndná poloha), 12 - acidné vul
kamty (ryolit), 13 - fia lový drobový pies
kovec a polymiktný zlepenec, 14 - zelený 
aleudt, pieskovec a zlepenec s tufogénnou 
zložkou, 15 - pestré, zmenené vulkanoklas
tiká intermediárnych vulkanitov (II. rudná 
poloha), 16 - zmenené intermediáľne vulka
nity, 17 - zelený aleurit a pieskovce s tuľo
génnou zložkou (III. rndná poloha), 18 - ba
zálny zlepenec vulkanicko-sedimentárnej foť
mácie, 19 - zmenené bázické vulkanity (ba
zalty), 20 - fialový a zelený pieskovec 
a aleurit, 21 - pestrý polymiktný zlepenec 
(bazálny typ), 22 -· metamorfované sedimen
ty a vulkanity karbónu a rakoveckej skupiny 
vcelku 

Fig. 1. Position of volcanites in schematic stra
tigraphical column of the Permian in the No
voveská Huta area. 1 - violet sandslone and 
aleurite, 2 - green and violet aleuťile, 3 -
halíte breccia, 4 - anhydrite a nd gypsum in 
thin layeľs and migrated, 5 - anhydrite and 

gypsum, 6 - violet and green. fine- to coarse
gťained lithic arenite, 7 - gľeen sandslone 
with copper minernls, 8 - polymicl sandslone 
(Stráža type), 9 - violet a leuľi te, 10 - poly
miet conglomerate (Rybník type) . 11 - luffite. 
tuff and volcanosedinwntaľy breccia (1st ore 
layer), 12 - rhyolite, 13 - v iolet lithic arenite 
and polymict conglomerale, 14 - green aleu
rite, sandstone and conglomerate with tu(fa
ceous admixtuťe, 15 - variegated altered 
volcanoclaslics of inLermediate composition 
(2nd oľe Jayer). 16 - alleľed intermediate 
volcanics, 17 - , green aleurite and sandstone 
with copper minerals, 8 - polymict sandstone 
18 - basa! conglomerate of the volcanosedi
menLary [ormalion, 19 -- a ltered basic vol
canite (basa!t), 20 - v iolet green sandstone 
and aleurite, 21 - variegated polymict con
glomera te (basa] typť), 22 - melamorphosed 
sedimentary and volcanic rocks (Carboni
ferous and the Rakovec gťoup). 

Samostatné veľmi preliahnulé šošovkovilé 
telesá majú dižku a širku okolo 100 až 
300 m a vystupujú v jedinom horizonte. 
Zistená šírka výskytov vulkaniiov v seve

rojužnom smere je do 0,5 km, a le doteraz 
známa dižka dosahuje 10 km. Výskyty 
bázických efuzív sú výrazne líniové a sle
dujú významné prešmykové zlomy výcho
do-západného smeru. 

V podložnom exokontakte (0,2-1 m) sa 
zistili slabé kaustické účinky (tehlovočer
vené sfarbenie, rekryštalizácia zí-n a tme
lu) v pieskovci a zlepenci. V nadložných 
sedimentoch, ktoré sú bez kontaktných 
zmien, sú bežné veľké aj malé úlomky 

a útržky efuzív do vzdialenosti 0,5-1 m. 
Nadložná hranica (pôvodný povrch) t elesa 
je nerovná a teleso je čiastočne deštruo
vané. 

Makroskopicky sú to h orniny rovnomer
nej tmavej fialovosivej farby, jemnozrnité 

a bez akýchkoľvek výrastlíc. Nadložná 
časť (tretina) telesa má zvyčajne mandľov
covú textúru (obr. 2). Mandle t voria 

10-30 °ľ0 objemu horniny, majú väčši
nou oválny lvar s priem.erom 2-10 mm, 
ale často s ú pretiahnuté až červíkovilé, 

dlhé 1-10 cm a usporiadané paralelne 
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Obr. 2. Mandľovcový typ bázicke.i vulkanickej 
horniny (vrchná časť telesa). Lokalita Novo
veská Huta, štôlňa č. :30, H-6-30 
Fig. 2. Amygdaloidal basic volcanite, upper 
part of lhe body. Novoveská Huta locality, 
a.ndit No :30, H-6-30 sample 

s nadložnou hranicou. V strednej a pod-
1ožnej časti sú zriedkavé. Telesom prestu
pujú priečne žilky bieleho karbonátu, kto
ré pokladáme za výplň kontrakčných 

trhlín. Všetky doteraz známe výskyty sa 
petľOgra:ficky ovzorkovali a podrobili mikro
skopickému a petrochemickému štúdiu. 

Pri mikroskopickom štúdiu horniny je 
pozorovateľná úplná karbonatizácia a se
ricitizácia základnej hmoty. Pôvodnú 
mandl'ovcovo-intersertálnu štruktúru na
značuje len množstvo opakových lemov n a 
úplne karbonatizovaných, sericitizovaných, 
chloritizovaných, príp. silicifikovaných liš
tovitých a tabufkovitých mineráloch (obr. 
3). Napriek veľkému množstvu výbrusov sa 
nepremenenú horninu nepodarilo zastihnúť. 
Len ojedinele možno v jadrách lemov po
zorovať relikty plagioklasu, ktorého bazicitu 
doteraz nebolo možno určiť. Priemerné za
stúpenie m inerálov je: karbonáty 20-40 °/o, 
sericit 20-;-30 %, výnimočne do 70 %, kre
meň 10-15 %, ži.vce (plagioklasy) 0-20 %, 
rudné minerály hematit a ilmenit 5-15 %. 
Okrem živcov, resp. ilmenitu majú všetky 
minerály charakter sekundárnych a re
kryštalizačných produktov radu premien. 

Obr. 3. Reliktná intersertálna išlruktúi-a bá
zického vulkanitu. Svetlé lišty sú úplne kar
bonatizované a seťicitované plagioklasy, 
tmavé plochy tvorí hematilizovaná bazálna 
hmota. Lokalita Hanisková, vrt 778, hlbka 
289,5 m. Zväčš. 125X, ·1 nikol 
Fig_ 3. Relic intersertal texture oí the basic 
volcanite. Light paths are totally carbonatized 
and sericitized plagioclascs, dark places com
posed of haematitized groundmass. Hanisková 
locality, drilling No 778, 289.5 m depth, magn. 
X 125, parallel nicols 

Akcesoricky vystupuje leukoxén, rutil, 
chlorit, apatit, turmalín, zirkón. 

Výplú mandlí je zonálna, stredná časť 

má niekedy radiálne lúčovitú stavbu. Vý
plň tvorí najčastej;ie dolomit, v menšej 
miere sericit, chlorit, siderit a kremeň 

(obr. 4). 
Silikátové analýzy (tab. 1) dávajú obraz 

o výrazných alochenúckých metamorfných 
procesoch, ktoré horniny postihli. Che
mizmus hornín a jeho zmeny dokumentuje 
obr. 5 vyjadrením obsahu kysličníkov 

v reze efuzívneho telesa. Podobné preme
ny sa zistili pri mandľovcových bázikách 
v perme chočského príkrovu Nízkych Ta
tier (Vozár, 1974), ale aj acidných vulkani
toch severogemerického permu (Rojkovič, 

1969). Premeny potvrdzuj.ú: 
a) Záporná korelácia obsahu SiO2 a C02 

a súčasne k ladná korelácia CO2 a CaO + 
+ MgO. Pri. silne karbonatizovaných ty
poch je nižší obsah SiO2 (Gregorovič, 

1979). 
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b) Veľmi nízke hodnoty obsahu Na2O pri 
vysokom obsahu K2O a priemerných hod
notách AhO:i v porovnaní s „priemerným 
melafýrom" (Daly in Hejtman, 1957). Pre
javom draselnej metasomatózy je vysoký 
obsah sericitu. 

c) Obsah niektorých stopových prvkov 
(Cu, Zn, Co, Ni, tab. 2) je oproti údajom 
z literatúry extrémne nízky (4-20-násob
ne). V ďal3ích prvkoch je obsah približne 
rovnaký, ako uvádza literatúra. Nízky ob
sah stopových prvkov pokladáme do znač
nej miery za prejav odnosu počas meta
morfných procesov. 

Ak sa berie do úvahy maximálny obsah 
SiO2 - pri najnižšom stupni karbonati
zácie, ako aj hodnoty Al2O:i, obsah TiO2, 
Fe2O:1 a FeO, možno predpokladať pôvod
ne bázický charakter hornín. Ak sa pri
hliadne aj na zachované reliktné štruktú
ry, ako aj spôsob vystupovania, možno 
predpokladať, že sa pôvodné horniny po
dobali bazaltom chočského príkrovu. Sú
časný charakter im vtlačila intenzívna 
autometamorfná a postvulkanická karbo
natizácia a argilitizácia s výrazným alo
chemickým účinkom. 

Záver 

Drobnozrniié a mandiovcové bázické efu
zíva zistené v severogernerickorn perme sú 
postihnuté úlnými premenami, hlavne kar-

Obr. 4. Reliktná intersertálna štruktúra bá
zických vulkanitov (na dolnom okraji mandľa 
s uhličitanovou výplľ1ou). Karbonatizovaný 
a sericitizovaný mandľovcový typ vulkanitu. 
Lokalita: dolina Tiesniny na JZ od Stratenej, 
vrt 983. hlbk a 158. 3 m. Zväčš. 125 X, 1 nikol 
Fig. 4. Relic intersertal texture of basic vol
canite. Amygdale with carbonate filling at 
the lower margin. Carbonatized and sericiti
zed type of volc.:inite. Tiesniny valley locality 
SW from Stratená village, drilling No 983, 
158.3 m depth, magn. X 125. para Jiel nicols 
ponents in the effusive body 

Chemické zloženie bázických vulkanito·v 
Chemical composition of basic volcanites 

Tab. 1 

-- -
č. vzorky 778/261,0 778/264,4 778/272,2 778/277,3 778/282,0 778/289,5 

SiO2 36,37 42,67 34,29 34,18 41,34 51,66 
TiOo 1,54 1,25 1,66 2,52 1,48 1,43 
Al2ÓJ 16,97 13,54 16,34 23,05 14,06 14,97 
Fe2O3 5,57 5,35 3,98 2,18 1,18 4,15 
FeO 2,93 3,35 5.94 3,07 5,G5 3,21 
MnO 0,194 0,184 0,2:1 0,177 0,22 0,125 
MgO 5,15 4,89 5,40 4,34 5,58 3,24 · 
CaO 8,89 8,06 8,04 6,97 ll,10 5,16 
Na2O 1,10 0,37 0,48 0,44 0,26 0,69 
K-,O 5,07 4,32 4,53 8,75 4,33 4,24 
P;O5 0,27 0,24 0,12 0,25 0,18 0,18 
H-,O 105 °C 0,35 0,26 0,44 0,22 0,30 0,33.-
H~O 350 °C 0,34 0,32 2,55 0,42 1,21 -0,82 .,, 
str. žíh. 15,23 15,11 15,83 13,80 16,09 10,37' · 
Súčet% 99,97 99,914 99,83 100,37 99,98 100,58 

Analýzy vyhotovil Geologický prieskum, n. p., laboratórne stredisko, Sp. Nová Ves 
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bonatizáciou a sericiiizáciou. Telesá majú 
malú mocnosť, líniové rozšírenie súbežne 
s významnými prešmykovými zlomami 
smeru V- Z a vyskytujú sa v bazálnom sú
vrství zlepencov vulkanicko-sedimentárnej 
formácie. Výlevy prebiehali v pozdlžnych 
depresiách vo vodnom prostredí. To mohlo 

súvisieť so synvulkanickou a synsedimen
tárnou mobilitou týchto zlomových línií. 
Predpokladáme, že bazalty sú iniciálnym 
prejavom neskoršieho spodnopermského 
in termediárneho a acidného vulkanizmu, 
ktorého pľOdukty dominujú vo vyššom 
nadloží. 
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Obl'. 5. Vertikálna clislrii:;úcia chemických zložiek v e[uzívnorn telese vulkanických 
hornín 
Fig. 5. Vet'tical clistribuion o( chernical cornponenls in lhe effusive body 

Cbsah stoµových prnkov v bá,zických efuzi1:acli 
Trace element contents in basic effusives 

Tab. 

C. vzorky 778.'261,0 778 '264,4 7781272,2 778í277,:3 778 '282,0 778,'289,5 

Cu 4 4 5 3 4 5 

Zn 28 30 44 22 26 42 
Ni 34 32 42 20 48 32 
Co 6 5 10 2 7 6 
v 200 140 183 2:30 150 182 
Zr 140 i:36 132 160 112 140 
y 38 26 26 38 26 33 

La 46 34 26 38 24 24 ., 

Obsah uvedený v ppm 
Analýzy vyhotovil Geologický prieskum, n . p ., laboratórne stredisko, Spišská Nová Ves 

2 
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Podstatný význam pci objasňovaní zá
konitostí vulkanizmu môže mať objavenie 
bázických v ulkanitov aj inde v severoge
merickom perme, ako aj ich vzťah k ba
zaltom chočskej jednotky. Podľa super
pozičných vzťahov m ôžu byť ich ekviva
lentom produk ty I. erupčnej fázy (Vozár. 
1974). 

R.l'r,~nzoval 1. Varga 
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Basic volcanites in the western part of the North Gemeric Permian 

JÁN GREGOROVIČ - LADlSLAV NOVOTNÝ 

Prnspection working$ in lhe western part 
of the North Gemeric Permian discovered 
basic effusive bodies nea r Novoeská Huta 
and Stratená villages (Novotný - Rojkovič, 

in print). The volcanite occurs in conglome
rate occupying basa! p a rts of the volcano
sedimentary un it of Lower Permian age 
(fig. 1). Volcanite create$ here an orig inaly 
continuous but recently d~rbered single 
body thick up to 5-l5 m a nd interbedded 
concordantly in conglornerate. The occuľence 
follows the E-W linear trend of main fault 
lines in the area and ihe body is elongaled 
in the same direclion. 
ľhe volcan ite itself is dark violettish-grey, 

fine-grai ned to aphaniLic rnck with amygcla
loida l stľUcture (fíg. 2). The body imposed 
only slight caustic metamorphism on subjacent 
beds. Fragments o[ the vo lcanite occur in the 
overlie r. 

The Oľigin al interserta l and a mygdaloidal 
structure is reminded but by opaque rims 
of totally carbonatized, chloritized a nd silici
[ ied tabu la r or lathy minerals ([ig. 3). Pla 
gioclase r e lics occur only rarely and the 
original groundmass is also complete ly seri 
c it ized and carbona tized. The s ha re of mí
ne ra! conslituents is : carbonate 20-40 °,0 , seľi 

cite 20-30 ", 11 Jocally up to 70 ",u, quartz 

10- 15 °,'0 , feldspars 0-20 %, haemaLite 
an d ilmenite 5-10 O/o. Apart from feldspars 
and ilmenite, th e other minerals a re altera
t ion products. Accessories a r e leucoxene, chlo
ri te, apatite. tourmaline, zircone and rutil e. 
Amygdales are filled up mostly by dolomite, 
less by serici te , chlori te, siderite and quartzi te 
(fig. 4). 

Whoie rock a nalyses (tab. 1) a nd changes 
in the rock chemistry accross the errusive 
body ([ig. 5) yield evidence of strong allo
chemical metamorphi$m in t.he volcanite 
body. Contents of sorne trace elemeats (Cu, 
Zn, Co. N i) are ex tremely low and others 
co1-respond to l iterature data. On the base 
of r ock ch emistry, relic texture and StľUc

ture as well as due to the mode o[ occurren
ce, it is supposed that Lhe original rock had 
basalt ic composi lion. Probably. this basalt 
rep resents the initia l manifesta t ion o[ the 
Lower P ermia n volcanism producls of which. 
in termediate a nd acidic by composition. do
minate in the overlier. Extrusions occured 
into longitudinal depressions a nd aqueous 
envirnnment genera ted by the syn- to post
volcanic mobi li ty of E-W trending [aults. 

Preložil I. Varga 
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Moissanit z rozsypov východoslovenského flyšu 

RUDOL!:' ÚUDA•, !VAN KHI:2ÁNI*, ZDENEK MRAZEK** 

* Geologický p rieskum, n. p .. Geologická oblasC, Jesenského 6, 040 51 Košice 
** Katedra rnineralógie Vysokej školy chemickotechnologickc:j. SuchbátaľOva 5, 

166 28 Praha 6 

( 1 obr. a 1 tab. v lexlej 

Doručené 7. 12. 1981 

Moncca1mT lJ l)OCCLIOIIX lJOCTO'IHOCJIOlJ3l\l(OľO cf>;mma 

B pe3yJII,ľ3TC MttliepaJ!Oľl1YCCKl1X 11CCJIC):(OIJ3H l111 pOCChlllCň lJOCTOYHO-
CJIOB3l\l<OľO Q)JI MIJJa 6b!JIH Oľl[)CACJICHbl ľOJiy6oIJaTO3CJIČHblC 3ČpHa. AHa

J((,!3QM PTľ 6blJI YCT3HOBJICH MOJ1CC3HHT. Era JlJ)OHCXQ)l():(CHHC B J)OCCbll11lX 
ľ!OKa HCl13BCCTHO. n pe1-111OJiaraCM, YTO ero ttCTOYliHKOM llBJill!OľCll nym<a

HHYCCKHC llOJ)O).\bl BOCTOYHOň CJJ0Ba1om. 

l\1oissanite from placeť deposits of the East Slovakian flysch area 

Mineralogicai invesligation of placer deposits in the East Slovakian 
ľlysch area di.scovered bluish-green grains identificd by X-ray analysis 
as moissanite. 'ľhe provenance of moissani te is unknown. It is supposed 
tha t volcanites ln Eastern Slovakia we1~e the source o.f moissanite in 
placers. · 

Pri mineralogickom spracúvaní rozsy
pov z východoslovenského paleogénu sa 
v š tichoch veľmi zriedkavo nachádzali 
zrniečka akvamarínovomodrej farby po
kladané spočiatku za beryl. V rozsypoch 
tieto zrnká sprevádza asociácia g r anátov. 
korundu (zafíru , vzácne aj rubínu), ana
tasu, chrómspinelidov, rutilu, zirkónu, 
glaukonitu a barytu. Podrobnejším mine
ralog ickým bádaním sa pri zrniečkach zis
tili vlastnosti odlišné od berylu a rtg 11na-

lýza ich identifikovala ako veľmi zried
kavý minerál - moissanit. 

Moissanit prvýkťát opísal H. Moissan 
roku 1905 (in Bauer el a l., 1963) z meteoritu 
Canyon Diabla v Arizóne v USA. Z po
zemských hornín bol opísaný až neskôr. 
Z formácie Green River v štáte Wyoming 
(USA) ho A. J. Regis - L. B. Sand (1958) 
opísali ako nízkotermáln u modifikáciu 
t3-SiC kryštalizujúcu v kubickej sústave. 
Z kimberlitických komínov Jakutskej 
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ASSR opísal A. L. Bobrievič · et al. (1959) 
jeho hexagonálnu modifikáciu (a-SiC). 
Rovnaká modifikácia je známa aj z vul
kanických brekcií v severozápadnej časti 
Ciech (Bauer et al., 1963). Prírodný 
moissanit je totožný so syntetickým a-SiC, 
ktorý sa technicky označuje ako karbo
rundum (Čuchrov et al.. 1961). 

Nález moissanitu na Slovensku je spätý 
s regionálnou šlichovou prospekciou vý
chodoslovenského flyšu (Križáni et al., 
1979). Z vyše 7000 vzoriek rozsypov rieč
nej siete sa našiel iba vo vzorke SU-1502, 
lokalizovanej na sútoku potôčikov tvoria
cich ľavý prítok riečky Oľka juhovýchod
ne od obce Repejov, a to medzi kótou 
Ovsiská (466 m) čl. Tisovec (460 m) v okre
se Humenné. 

Moissanit sa v šlichu nachádza v množ
stve 10-100 zí-n. Zrnká sú priehľadné až 
polopriehľadné, zelenomodľé a so silným 
skleným leskom. V stereomikroskope 
a v riadkovacom elektrónovom r.:"tikrosko
pe (obr. 1) bol v iditeiný tabuikovilý cha
rakter zŕn. Tabuľka znázornená na obr. 1 
je iba malým úlom!wm väč~ieho kryštálu 

Obr. 1. úlomok kľyštálu moissnnit so zreteľ
nými plochami „s·' a ,,-i·'". Riadkovaci elek
trónový mikroskop. zvtiéšené 200 x 
Fig. 1. Moissanite fragment with discernible 
crystal faces "s'' and "-r". SEM picture, 
magn. X200 

a dosahuje veľ kos( O, 1 X 0,2 mm. Ako vy
plýva z pozdlžneho ryhovania, zachované 
sú na nej plochy ,.s·' a ,,-r" podľa kryštá
lového tvaru moissanitu, aký uvádza 
J. Bauer et al. (1963). Na tabuľke nie je 
pozorovateľ.1á štiepateľnosť. ale iba lastú
rovitý lom. Opticky je anizotropná. 

Z tabuľkovitého zrnka sa urobila rtg 
analýza, ktorá zachytila prakticky všetky 
hlavné difrakčné čiary minerálu (tab. 1). 
Údaje sa dobre zhodujú s údajmi pre he
xagonálny moissanil, aký uvádza J. Bauer 
et al. (1963), a s kartou 19-1133 v Selected 
powder dif.Ľraction dala for Minerals 
(1974). 

Zrná moissanilu v rozsypoch východo
slovenského flyšu sú neznámeho pôvodu. 
Značná odľahlosť miesta nálezu od prie
myslových objektov a výskyt pomerne veľ
kých tabuliek, resp. úlomkov z veľkých 

tabuliek moissan itu, vylučujú jeho zámenu 
za synteticky a-SiC (karborundum). Na
vyše sa šlichové vzorky v priebehu celého 
s pracúvania nedostali do styku s abrazí
vami a sú prírodným rozsypom riečnej 

siete. 
Znosovú oblasť výskytu moissanitu bu

duje zlínske súvrstvie račianskej čiastko

vej jednotky magurského príkrovu (Leš
ko - Samuel, 1968). Súvrslvie tvoria pre
važne sedimenty pelitického charakteru 
(olivovozelený až sivomodrý ílovec) s po
lohami glaukonitického pieskovca. Zried
kavejšie sú sivomodré až sivozelené slie
ne. Sedimentácia prebiehala od lutétu do 
vrchného eocénu. Magurský príkrov, po
dobne ako flyšové príkrovy vôbec, bol 
transportovaný na veľkú vzdialenosť a jeho 
koreňové časti nie sú známe. Transport sa 
odhaduje na 150 až 200 km na S (Leško 
et al., 1979), a tak sa príkrovy dostali na 
viac alebo menej tektonicky postihnutý 
povrch platformy. Autori (Leško el al. , 
1979) pred pokladajú, že fundament flyšo
vých príkrovov je v hTbke 4 až 5 km a tvo
ria ho prekambrické, paleozoické a mezo-
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X-my analysis of moissanite 
Tab. 1 

Repejov Moissanit Moissanit 

SU-1502 19- 11:38** 
Bauer et al., Pozná mka 

1963 

I m. 
1 

dm It 
1 

dt It 
1 

dt 

- - - - 4 0,421 kremeň 

- - - - 8 0,334 kremeň 

5 0,263 60 0,267 5 0,262 
10 0,251 100 0,252* 10 0,250 

3 0,235 80 0,236 5 0,234 
2 1 0,216 0,218* 3 0,217 

- - - - 1 0,199 kre me i't 
- - 20 

1 

0,183 2 0,180 
- - - - 2 0,166 kremeň 

8 0,153 0,154* 10 0,153 
2 0,1412 50 

1 

0,143 5 o•,141 
- - 10 0,13:3 1 0,137 

7 0,1308 0,131 * 10 0,131 
- - 20 0,129 2 0,128 
- - 20 0,126* 2 0,125 
- - 0,109* 3 0,108 
- - 30 0,104 ;3 0,104 

2 0,0998 0,01 * 6 0,0999 

• - čiara Loložná s (j-SiC 
•• - Selected powder diĽfrac:Lion dala for Minerals (1974) 
GandolĽiho komôrka 0 57,:3 nm, žiarenie CuKa, Ni filleľ, expozícia 6 hodín 
GanddoHi's equipment 0 57.3 nm, CuKa radialion, Ni-filter, exposil ion 6 hours 

zoické sedimenty platformového vývoja. 
V tomto funda mente možno hľadat: pri
márny pôvod moissanitu. 

Ale oveľa r eálnejšie sa nám zdá. že zdro
jom moissanitu boli mladšie horniny vul
kanického pôvodu. Na jeho pôvod z bá
zických hornín sčasti poukazuje jeho aso
ciácia s chrómspinelmi. Niektorí autori 
(Filimonová - Gorš kov - Mochov -
Trubkin - Cepin. 1980 a Filimon ová -
Gorškov - Korina - Trubkin, 1980) opi
sujú výskyt moissanitu z v ulkanických 
hornín kyslého (ryolity) a lebo intermediár
neho (andezity) zloženia. Moissan it sa na
chádza vo vulkanog,~nnych rudách Pb, Cu, 
Fe, Sn v asociácii s rýdzimi kovmi (Pb 
a Sn). Z ošurkovského dioritového masívu 
opísal moissanit G. I. Tuggvil~ . -:-'." A. . M. 

Ogu rcov (1980) v asociác ii s amfibolmi, 
a patitom , korundom a titanitom. V ťažkej 
frakcii elúvia zistili aj epidot, zirkón, 
anatas a t itanomagnetit. Podobná mine
rálna asociácia sa zistila aj v rozsypoch 
lokality Repejov. 

Prítomnosí vulkanických hornín kyslého 
aj intermediárneho zložen ia je známa v ši
rokej oblasti južne od súčasnej pozície se
dimentov východoslovenského flyšu (Vi
horlat. Popriečny, S lanské vrchy, Zem
plínske vrchy) a a ko sa už uviedlo (Leško 
et al. , 1979), príkrovy východoslovenského 
f lyšu majú svoje koreňové časti niekde 
južnejšie od súčasnej pozície. Preto j e éel
~om reálne hfadať pôyod moissanitu 
v týchto vullq~nic~ých_ oblastiach , aj keď 
sa moissanit . môže 'bezprostr edne · geneticky 
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viazať na xenolity neznámych bázických 
alebo ultrabázických hornín z podložia 

vulkanítov pohllených vulkanitmi. Aso

ciácia vysokotermálnych minerálov (ko

rund, cordierit, seluminait) sa zistila v xe
nolitoch dioritových porfyritov na lokalite 

Maglovec a Vechec (Ďuďa et al., 1981). 
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Moissanite from placers of the East Slovakian flysch 

RUDOLF ĎUĎA - IVAN KRižANI - ZDENEK MRAZEK 

In the course of mineralogical investiga
tions, bluish-green mineral grains associating 
with corundum, anatase, chromian spinel, 
garnet, rutile, zircon, glauconite and baryte were 
found in panning samples from the East Slo
vakian flysch belt. A more detailed analysis 
(tab. 1) allowed the idenlification of this mí
nera! as moissanite. Because no synthetical 
a-SiC is concerned, the dispersion of this 
mineral was investigaled in order to delimite 
itS possibie source area. Several authors (Leš
ko et al., 1979) admit the northward tectonic 
transport of flysch nappes with their root 

areas left more southernly from their recent 
extent. Moissanite occurences in the Magura 
flysch belt and the existence of considerable 
areas built by volcanites southernly Ieds us 
to look after source areas in these volcanites. 
Such presumption is, to a certain extent, mo
tivated also by moissanite findings in vol
canic areas on Soviet territory (Filimonova 
et al., 1980a, 1980b, Tugovik - Ogurtsov, 
Hl80). 

Preložil I. Varga 
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AKTUALITA 

Geologické pomer y ložiska korekčného vápenca Krivoklát-Drie
ňova hora 

FRANTISEK BELES, EDUARD JABLONSKÝ 

--------

Geology of thc I{rivoklát-Drieľíova hora limestone clcposit 

The Kľivoklát-Dťieňova hora limeslone deposil for use in cement 
industľy is built by the Czorsztyrí group o[ the Pieniny Klippen Belt. 
During the geological prospection of the deposil, muin geological and 
chemical-lechnological properties o( the limestone body (Juťassic to 
Upper Cretaceous) weľe asceľtained. Besides this limestone, also the 
"Púchov" ťed maľls as well as dark-grey claystone and siltstone of 1he 
Manín unit occur in the immediate suľroundings of the deposit. 

Loži.sko Kľivoklát-Dľieňova hora v okľesc 

Považská Bysltica je dlhé okolo 900 m, ši
roké cca 350 m, leží v smeťe V-Z a je sú
čas(ou trenčiansko-púchovského úseku bradlo
vého pásma. Buduje ho czoľsztynská séľia -
vápenec pestrej litostratigrafickej náplne 
v stťatigrafickom ľozsahu jura až vrchná 
krieda. Na stavbe ložiska sa zúčastňuje čeť
vený slieňovec tzv. púchovského typu a tma
vosivý ilovec a prachovcc manínskej jednot
ky, ktoré tvoria vlastný obal bradla. Zastú
penie kvartérnych uloženín nie je podstatné. 

Najbohatšie je v ložisku zastúpený stredno
zrnný až hrubozrnný, ojedinele silicifikovaný 
al.ebo slabo piesčitý svetlý kľinoidový vápe
nec, miestami s nez.ľeteľným lavicovitým 
vývojom. Lokálne je intenzívflejšie tektonic
ky porušený a prevrásnený, Vrstvy majú ge
nerálny smer V-Z a úklon 35-60° na J. Mi
kroskopicky ho možno označi e za biospari t. 
Sporadicky sa zistila prítomnosť detľitického 
kremeňa, autigénneho živca a intľaklastov 

mikritického vápenca. Maximálna nepravá 
mocnosť vápencového telesa dosahuje cca 
190 m. 
červený slieňovec púchovského typu czorsz

tynskej jednotky sa zistil v nadloží vápen
covéhq telesa najmä na južnom a západnom 

okraji ložiska. Jeho pokračovanie pod teleso 
vápenca prieskumné práce nepotvrdili. Stťati
graficky toto súvrstvie zaraďujeme do vrch
nej kľiedy a možno ho chápať ako súčasť 

obalu telesa vápenca. 
Maninsku jednotku repľezentc1je najmä tma

vos1vy jemnopiesčitý ílovec až prachovec 
slratigrafického rozsahu senón až paleocén (?}. 
Tieto horniny tvoria obal czorsztynskej jed
notky. Vystupujú v ostrom kontakte v podloží 
vápencového telesa a rovnakú pozíciu pred
pokladáme aj v podloží červeného slie1'íovca. 

Geofyzikálne práce na ložisku, ako a j vrty 
zistili dva systémy porúch: smeru S-J a 
V-Z. Po poruchách smeru V-Z, ktoľé sú 
staršie, sa vápencové teleso zdvihlo a vý
razne ohraničilo na severnej stľane. úklon 
týchto porúch je strmo na S (obr. 2). Priečne 
strmé poruchy smeru S-J s úklonom na V 
viedli k segmentácii telesa vápenca. V okolí 
vrtu KV-3 sa zistila šupinovitá stavba. šu
piny sú od seba oddelené nepravidelne moc
nými polohami zavlečených senónskych hor
nín alebo aj brekciarni vápenca (obr. 1). 

Technologické zhodnotenie vápenca 

Z hľadiska technológie je vápenec, ktorý 
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Obr. 1. Pozdlžny geologický rez ložiskom Krivoklát (zostavil Beleš, 1980). 1 - hlina 
s úlomkami, sutina, 2 - krinoidový vápenec_ 3 - tmavosivý slieňovec, 4 - tekto
nická porucha 
Fig. 1. Longiludinal geological section of the Krivoklát deposit (Beleš, 1980). 1 
loam, debr is. 2 - Cr inoidea limestone, 3 - dark-grey marlstone, 4 - dislocation 
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bol vlastným predmetom prieskumu, che
micky var iabilný, a to najmä podľa obsahu 
Si02, a lým aj CaO. Má takéto priemerné 
chemické zloženie: Si02 - 5,93 %; Al203 -
.l.20 °/0 ; Fe20,1 - 0,59 °/o- Ca O - 50, 17 % ; 
MgO - 0,82 °io; SZ - 40,49 %, S0:1 - 0,12 °/o; 
P 20 -, - 0.06 O/o, Mn O - 0,02 % ; Ti02 - 0,06 "io; 
K 20 - 0,29 %; Na20 - 0,09 °/0. 

Vápenec je vhodný na prípravu dvojzlož
kovej a trojzložkovej cementárskej surovino
vej zmesi v kombinácii s typmi surovín lo
žiska Horné Srnie. Overený vápenec vyhovuje 
požiadavkám CSN 72 1217 - Vápenec, akos[ 
kvalitatívnej triedy IV - VI. 

Záver . 

Geologic.ké a vrtné práce (1061l-m) na ložisku 
Krivoklál-Drieňova hora overili nové záso
by vápenca (35,5 mil. ton v kat. C2), ktorý 

Obr. 2. Priečny geologický rez ložiskom Kri
voklát (zostavil Beleš, 1980). 1 hlina 
s úlomkami, sutina, 2 - krinoidový vápenec, 
3 - púchovský červený slieňovec, 4 - tmavo
sivý slieňovec, 5 - tekton ická porucha 
Fíg. 2. Geological cross-section of the Krivo
klát deposit (Beleš, l\J80) . l - loam, debris, 
2 - Crinoidea limestone, 3 - red „Púchov'· 
marlstone, 4 - dark-grey ľllarlstone, 5 -
dislocation 

je vhodný ako korektív sialických surovín 
ložiska v Hornom Srní pre existujúcu, príp. 
rekonštruovanú cementáret'í. alebo aj výstavbu 
nového závodu . 

Bradlo Drieňova hora možno podľa tekto
nických a morfologických pozitívnych foriem 
zaradiť do skupiny typu pieninských bra
diel pieninského podtypu (v zmysle Andru
sova - Scheibnera, UJ68). 

V súčasnosti na ložisku prebieha etapa 
predbežného prieskumu orientovaná na zis
tenie zásoby vápenca kal. Ct v západnej časti 
ložiska, kde je najkvalitnejší. Tento prieskum 
berie do úvahy už aj možnosť oveľiť a využí
vať ďalší typ sprievodnej cementárskej suro
viny - červeného vrchnokriedového slieňov
ca. 

Geologický pries1cum Žilina 
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KRONIKA 

Naši jubilanti 

Cien korešpondent SA V Oto Fusán jubiluje 

V marci tohto roku sa významného život
ného jubilea dožil popredný českos lovenský 

geológ, príslušník prvej gene rác ie slovenských 
geológov. člen korešpondent SA V Oto Fusá n. 
Sesťdesi atych na1:odenín sa dožil v dobrom 
zdraví, plný e lá nu a tak, ako srne h o stre
távali po celé desa(ročia - s príslovečným 
optimistickým úsmevom. 

Jubilant sa narodil v robotníckej rodine 
30. marca 1922 v Dolnej Tureckej (obec Staré 
Hoťy). Po piatich rokoch ľudovej školy, kto
ré vychodil v rodisku, študoval na štátnom 

ľeálnom gymnáziu v Banskej Bystrici. Po 
m aturite v roku 1941 sa zapísal na Prírodo
vedeckú fakultu Slovenskej univerzity v Bľa
tislave. Vysokoškolské štúdium prírodopisu 
a zemepisu ukončil roku 1947. Láska k prí
rode a náklonnosť k baníctvu. ovp lyvnená 
rodným krajom a zdedená od otca - ba
níka, rozhodli, že posledné roky vysokoškol
ského štúdia venoval hlavne geológii. V ro
koch 1945-1947 ako asistent vynikajúceho 
vedca profesora D. Andrusova vypracoval 
dizertačnú prácu Geulógia západného okolia 
Roži'lavy a po jej obhá jení roku 1948 získal 
titul RNDr. V tomže roku nastúpil na štát
ny geologický ústav, roku 195:l premenovaný 
na Geologický ústav Dionýza Štúra, a tam 
[Jťacuje doteraz. 
Začiatok odbornej kaľiéry jubilanta rovna

ko ako celej generácie bol spätý z bezpro
s trednými potrebami praxe, ako ich dikto
vali povojnové časy. Pracoval v odbore inži
nierskej geológie najmä pre vodné a želez
ničné stavby a ložiskovej geológie. Cez t iet.o 
praktické úlohy sa prepracoval k ľegionálnej 

geológii, V prvom rade sa venoval Spišsko
gem erskému rudohoriu a priľahlej Čiernej 
hoľe. Geológovia, ktorí dôverne poznajú zlo
ži tú geologickú problematiku týchto hor stiev, 
oce11ujú priekopnícku prácu jubilanta o lito
stratigrafii paleozoika i mezozoika, jeho pos
tuláty o stavbe, tektogenéze a v neposlednom 
rade geologické mapy, z ktorých geologická 
mapa Spišsko-gemerského -rudohoria v mier
ke 1 : 100 OOO bola prvou publikovanou m a
pou celého rudohoria. Vďaka bohatým skúse
nostiam z regionálnej geológie jub ilanta vy
menovali za hlavného redak tora geologických 
generálnych máp ČSSR 1 : 200 OOO pre územie 
Slovenska, k olektívn eho diela českosloven-



ských geológov, ktoré bolo po ukončení vy-
7namenané Radom republiky. Po skončení 

tejto práce bol hlavným redaktorom sloven

skej časti Geologickej m apy C:SSR 1 : 500 OOO 

a Tektonickej mapy ČSSR 1 : 1 OOO OOO. Od 

roku 1965 sa jubilant zameral n ajmä na vý
skum geologickej stavby podložia te rciérnych 

sedimentov. S ústredil sa najmä na oblasf 

stredoslovenských neovulkanitov, a to v s ú
vis lost i s prognózami nerastných surovín 

viazúcich sa na pod lolie p r oduktov vulkanic

kých apa rátov. S kolektívom geológov a geo
fyzikov podal prvý obra,: o morfoštruktúrach 

a stavbe podložia neovulkanitov a postupne 
ho rozšíril na Podunajskú, Juhoslovenskú 

a Východoslovenskú nížinu. Túto tematiku 

spracoval v dizertačnej práci. za ktorú dostal 

roku 1970 hodnos( doktora vied. V ostatnom 

období sa venuje hll::inneJ a blokovej stavbe 
Západnýc h Karpát. Oto Fusán zverejnil vý
sledky výskumov vo vyše 60-ich publiká
ciách zameraných najmii na litostratigra[iu. 

tektoniku a tektogenézu vnútorných Západ

ných Karpát. Záslužná je -aj :jeho popu larizač

ná práca, pri ktorej poznatky o geológii Slo
venska pretlmočil do reči zrozumiteľnej ši
rokej verejnosti v d iele Slovensko II - PľÍ

roda. 
C:len korešpondent Oto F usán nie je pra

covníkom, ktorý nevybočí z okr uhu rýdzo 

odborných problémov. Od oslobodenia, keď sa 
na ši rokej základni začala budovať geolo

gická služba na Slovensku, sa aktívne a účin
ne zapoji l prakticky do v~etkfch organizač

ných činnosti, ktorý mi geológia u nás pr ešla. 

Na Geologickom ústave D. Štúra poznal všet
ky s tu pne hierarchie od radového pracov
níka cez vedúceho oddelenia a výskumu až 

po riaditeľa ústavu (1969-1976). Vykonával 

mnohé funkcie v národných i celoštátnych 
o rgánoch , vo vedeckfch, edičných a redakč

ných radách. Od roku 19fi:l je tajomníkom 

československého výoorn Karpatsko-balkán
skej geologickej asoc1ac1e a v rokoch 

1973-1977 bol jej prezidentom. Je p redsedom 

C:eskoslovenského národného geologického 

komitétu a predsedom problémovej komisie 

IX. mnohostrannej spolupťáce akadémií so
cialistických štátov. Je dlhoročným aktívnym 

členom Slovenskej ~eologickej spoločnosti 

a od roku 1978 do roku 1981 bol predsedom 
jej ústredného \·ý boru. Popri výskumnej a or
ganizátor skej práci sa venoval aj v_í·chove 

odborných kádrov. V rokoch 1956-1960 

prednášal na Pnrodovetleckej fakulte Univer
zity Kamenského historickú geológiu, viedol 
študentov pri diplomových prácach. je ško

liteľom ašpirantov z geológie. predsedom ko
misie pre obhajobu kandidátskych dizertač

ných prác a členom komisie pre obhajobu 

doktorských prác. 
Za ve:leckú a organizačnú prácu jubilanta 

pocti Ii radom vyznamenaní. ako na pr. Naj
lepší pracovník geologickej služby (1960). Vy

znamenanie za z:isluhy u výstavbu (1970), 

čestná plaketa Dionýza Stúľa za zásluhy 

v pľÍrodn,ých vedách SAV (1977) , Rad čer

venej zástavy práce (1 963), Pamätná medaila 

k :30. výročiu SNP. Ako popredný slovenský 
vedec bol ľOku 1977 zvolený za člena koreš
pondenta SAV. 

Pri príležitosti šesťdesiatych narodenín že
láme členovi korešpondentovi SA V Otovi Fu

sánovi veľa zdravia, osobného šťastia a dobrú 

pracovnú pohodu, aby ešte dlhé roky vy
užíval svoje bohaté skúsenosti na prospech 

karpatskej geológie a v neposle:lnom rade aj 

pre vlastné potešenie . 
Anton Biely 
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Na životné jubileum RNDr. Tomáša Gregora, CSc. 

V máji tohto roku sa dožíva šesťdesiatich 
rokov RNDr. Tomáš Gregoľ, CSc. Narndil sa 
24. mája 1922 v Prievidzi. Láska k príľodným 
vedám ho po skončení stredoškolských štúdií 
zaviedla na Prírodovedeckú fakultu v Bra
tislave. Z geologických disciplín zaujala mla
dého vysokoškoláka najmä loiisková geológia. 
Hlboké vedomosti v tomto odbore získal aj 
na Prírndovedeckej fakulte Karlovej univer
zity. 

Po príchode do Západoslovenského rudné
ho prieskumu v Turčianskych Tepliciach nad
viazal T. Gregor na diplomovú prácu a vy
konával prieskum surovín mastenca a magne
zitu v juhozápadnej · oblasti Spišsko-gemer
ského rudohoria. Cieľavedomosť a húževna
tosť, s akou zveren é úlohy plnil, nezostala 
bez povšimnutia. Roku l!J53 poverili jubilan
ta zodpovednou funkciou h lavného geológa 
Geologického prieskumu v Turčianskych Tep
liciach. 

Potreby národného hospodárstva v tomto 
období si onedlho vyžiadali ďalšiu zmenu 
pracoviska dr. Tomáša Gregora. Stal sa hlav
ným geológom Gemerských železorudných 
ban í v Rožňave. Počas siedmich rokov sa za-

ol::era l komplex ným riešením mnohých ložísk. 
Viedol a v spolupráci so závo::lnými geológmi 
hodnotil zásoby ťažobných ložísk patriacich 
do kompetencie Gemerských železorudných 
baní. 

Roku 1958 nastúpil jubilant do Geologic
kého ústavu D. Štúra v Bratislave a stal sa 
členom ložiskového oddelenia. Nové úlohy 
plnil s nevšedným elánom. Skúsenosti z íska
né v prieskumných a Cažobných podnikoch sa 
mu stali cenným prínosom v bádateľskej práci. 
Jeho hlavnou oblasťou činnosti bol geologic
koštrnktúrny a metalogenetický výskum zá
padnej časti gemeľika. Definícia, stanovenie 
chron ológie tektonických procesov a prvkov, 
ako aj spätosť s metalogenetickými procesmi 
tejto oblasti sú príkladom vysoko zodpoved
ného prístupu k práci. 

Podstatnou mierou sa zúčastňoval aj na zo
stavovaní generálnych máp nernstných suro
Yín Slovenska a zaslúžil sa aj o dobré meno 
československej geológie v zahraničí. Praco
val ako expert ložiskovej geológie vo Viet-
namskej demokratickej republike a na Kube. 
Za príkladné plnenie povinností ho Vietnam
ská demokratická republika vyznamenala 
zlatým odznakom Družba, 

Ako vedúci oddelenia Spišsko-gemerskéh o 
rudohoria a námestník riaditeľa GúDS sa vý
razne pričinil o rozvoj ústavu. Za výsledky 
v geológii ho niekoľkokrát ocenili rezortnými 
vyznamenaniami a ďakovnými listami. 

Jeho výskumná činnosť sa premietla aj 
v značnom počte publikovaných prác a ar
chivovaných správ. 
Veľmi kladne treba hodnotiť politickú a 

spoločenskú angažovanosť jubilanta v oblasti 
odborných organizáci í, osobitne v SGS a 
CSVTS. 

Je známy jemu vlastnou skromnosťou, 
srdečnosfou a ľudským prístupom, ktorým 
obdarúva ostatných spolupracovníkov. 

So všetkou úprimnosťou blahoželáme jubi
lujúcemu dr. Tomášovi Gregorovi, CSc., a že
láme mu pevné zdravie a neochabujúci pra
covný elán. 

Stefan Bajanílc 
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Ing. Dušan Ďurica, CSc., padesátiletý 

V Jednu dosáhl 
50 let dt-ívejší 
hlavní geolog zá
vodu Michalovce 
podniku čND Ho
donín (1960-1965), 
nyní vedoucí od
dčlení energetic
kých zd roju a 
výzkumu a zá
slupce f·edilele od
boru českého geo

Jogi ckého úf-adu Ing. Dušan Ďurica, CSc. Je 
východoslovenským rodákem z Krivan 
v okrese Prešov (29. 1. 19:32). Po gymnáziu 
v Sabinove absolvoval obor melodiky pruzku
mu a vyhledávání ložisek ropy a zemního 
plynu na Vysoké škole báľiské v Ostrave 
(1958). Externí aspirantu ru v SAV a zahra
niční studium v rámci T-:Iumboldtova slipen
dia, zamerené rovné,: na naftovou geologii 
(u prof. Boigka v Bundesanstalt f. Boden[or
schung v H annoveru) a stáže u fiťem Prakla, 
Preussag a Wintershail (1!)68-1974) zakonči l 

kandidátskou prací z geologie východosloven
ské neogenní pánve a dosáhl hodnosti kandi
dáta geologických \"éd (Ul77). 

Ing. Ďurica je aulorem a spoluautorem více 
než 40 odborných článku. Polovinu z nich 
tvoh puvodní vedecké práce zamerené, tak 
jako jeho dizertace, pro níž byly zčásli pi:·í
prnvou a zčásli z ni vyrustaly, na geologii 
východního Slovenska, na _iehož ekonomicko
geologickém rozvoji si pí-es své pomeme 
k rátké pusobení získal Ing_ Ďurica významné 
zásluhy v oboru zemního plynu. Tyto pu
vodní práce se však nezabývají jen ložisky 
plynu a perspektívami narty, ale i problémy 
východoslovenských lignitu a kamenné soli. 
Netýkají se také jen neogénu, ale i vývoje 
východního Slovenska po stránce stratigra
fické, vulkanologické a melamorfní. Ing. úu
rica využil pro prohloubení geologického vý
zkumu svého rodného kraje i svých vedec
kých styku se slovenskými, českými a zah ra
ničními badateli a laboratoí-emi a získal lak 
pro tuto df·íve zanedbávanou část ČSSR 
mnoho významných včdeckých údaju vysoké 
úrovne. 

Druhá polovina článku souvisí s úkoly 
Ing. Ďurici na úGú a ČGÚ, kde pracuje od 

r. 1966. Jsou to rozbory a referáty týkající se 
p roblému evropské a svčtové težby nafty 
a plynu. Vycházejí rnvnež ze zahrnničních 

zkušeností a kon taktu Ing. Ďurici a dále 
z diskuz í s československými, sovetskými, pol
skými a nemeckými odborníky. Tyto články 
se zamefojí na aktuálni úkoly naftové geo
logie u nás i v zemích našich sousedu. Tý
kají se i plynových zásobníku, dálkového 
pruzkumu Zeme i spolupráce v RVHP, kde je 
Ing. Ďurica členem delegace ČSSR ve Stálé 
komisi pro naftový a plynárenský prumysl. 
Ing. Ďurica zastupuje ČGÚ i jako člen ko
legia geologie - geografie ČSA V. Jako pra
covník širokého rozhledu b y! jmenován čie
nem státnich zlrnšebních Irnmisí VSB v Ostra
ve, UJEP v Brne a KU v Praze. 

Již pí-ed svým nástupem na úGú byl v r. 
1964 ocenen jako nejlepší pracovník geolo
gické služby v ČSSR. V r. 1981 mu byl ude
len titu l zasloužilý pracovník rezortu čGú. 
Za svoji činnost pro RVHP obdržel v r. 1974 
pamélní medaili RVHP a v r. 1981 pamélní 
medailí Stálé komise RVHP pm naftový a 
plynárensÍ,ý prumysl. V ľ. 1979 dostal za 
svoji vedeckou spolupráci Purkyňovu medailí 
úúG a v r. 1982 medailí D. Slúra od GúDS 
a medailí VSB v Ostrave. 

Ing. Ďuricu lze pf-irovnat k citlivému diri
gentu výzkumné prípravy perspektivních 
smeru naflové a plynové prospekce pi'edevším 
na území české socialistické republ iky. Jeho 
osobní zkušenosti v naftové prospekci a úzké 
svazky s naším naftovým pruzkumným a te
ž.ebním prumyslem jsou zárukou optimálni 
koordinace společné pi'ipravy základních geo
fyzikáln ích a vrtne lechnických prací mezi 
rezoľty čGú, SGU, FMPE. SPK a FMTIR. 
Krome širokých zkušeno5tí pomáhá Ing. Ďu
ricovi v mnohostranné koord i nační príprave 
tohoto vedecky, finančné i technologicky ná
ročného a ekonomicky prúkopnického podni
kání našeho socialistického státu i jeho osob
ní pi:-ístup a umení sdružit ve společném úsilí 
pracovníky ruzných institucí a pro[esí, což 
není vždy jednoduché. 

V zájmu da lšího úspešného rozvoje naší 
ekonomické geologie a rozvoje využívání do
mácich energetických zdroju pí-ejeme Ing. Ďu
ricovi, kteľý dosahuje vrcholu rozvoje svých 
tvurčích sil mnoho zdaru v jeho velmi od
povčdné a záslužné činnosti. 

Zdenelc Roth 



RNDr. Vojtech Struňák päťdesiatročný 

I 

7. februára 1982 
oslávil päCdesiate 
na r odeniny RNDr. 
Vojtech Stru11ák, 
riaditeľ Inžinier
skogeologického 
a hydľOgeologic

kého prieskumu, 
n. p., v 2:iline. 
NaľOdil sa v 

Pustom Cemernom 
na-v.ýchodnom Slo-
vensku Stredo-
školské štúdiá 
ukončil v Micha

lovciach na tamojšom gymnáziu a vysokoškol
ské na Geologicko-geogra[ickej fakulte Uni
verzí ty Komenského v Bratislave roku 1953, 
kde získal diplom promovaného geológa, a 
začal pracovať v úsLave stavebnej geológie 
v 2:iline. 

Prvé roky jubiJaotovej praxe patrili hydro
geologickém1.1 prieskumu . Spočiatku riešil 
prieskumné úlohy súvisiace s obyčajnou vo
dou (Michalovce, Humenné, Lastomír - Sliep
kovce, Kokšov-Bakša. Krafovany - Turany -
Lipovec a i.). KPskôr sa špecia li zoval na 
pľieskum minerálnych a ter málnych vôd 
a postupne zhodnotil zdroj v Kišovciach 
a švábovciach, Sklených Tepliciach, Barde
jovských Kúpeľoch, Bľusne a v číži. 

V rokoch 1964 až 1970 pľacoval ako od
borný geológ pre hydľogeológiu v novozria
denom IGHP v 2:iline. Bohaté odborné a Oľ
ganizačné skúsenosti liskal aj št~dijnými ces. 
tarni do Sovietskeho zväzu, MLR, PLR, Fran
cúzska, Talianska a slážou v USA a v Islan
de. 

Po vytvorení Slovenského geologického úra
du roku lllíO jubi lanta vymenovali za geo
logického námestníka podniku. Odborné ve
domosti a pracovné' skúsenosti, ako aj spolo
čenský rozhľad mu umožni li cieľavedome 

usmen'í.ovaC prácu podniku v oblasti geológie. 
Vďaka koncepčnému prístupu sa mu v prie
behu desaťročia podarilo rozšiľiť a skvalitni C 
prieskumnú činnosC. zabezpeči ť širokú apli
káciu VTV, modernizáciu labor atórnej te::h
niky, rozvoj mechaniky hornín. ako aj a k
tívnu účasť podniku na rozvoji prieskum
ných metód v rámci IN'ľERGEOTECHNIKY 
a v ďa lších sférach . 
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Ako geologický námestník kládol dôraz na 
plnenie prieskumných úloh, ktoré boli pod
kladom na projekciu a výstavbu v kľúčových 
odvetviach nášho hospodárstva včítane hy
droen ergetických diel, vodných nádrží ap. 

Za spoločenskú a ngažovanosC a úspechy 
v plnení úloh in:cinierskej geológie a hydro
geológie jubilantovi udeiili vyznamenanie Za 
pracovnú vernosC, Najlepší pracovník rezortu 
SGú a roku 1981 Rad červenej hviezdy práce. 

Jubilantov prínos do geológie, ale n ajmä 
hydrogeológie je odbornej verejnosti známy 
z viacerých publikácii. Je členom Slovenskej 
geologickej spoločnosti, VTS a viaceľých od-
1:ornoriadiacich komisii a poradných zborov. 

Roku 1981 sa RNDr. V. Struťiák stal ľia 

ditel'om IGHP, n. p ., v 2:i!ine. Aj keď je 
v tejto funkc ii len krátky čas, významne pri
spieva k ďalši-emu rozvoju· podniku. a vedie 
ho k splneniu hlavných úloh a cieľov inži
nierskej geológie a hydrogeológie na Sloven
sku. 

V m~ne geologickej verejnosti želáme ju -
1: ilantovi veľa zdravia, dobrú pťacovnú aj 
osobnú pohodu a ďal šie úspechy v nastúpenej 
ceste na prospech rozvoja inžinierskej geológie 
a hydrogeológie na Slovensku. 

Pavel Tkáčik - Pavol Bujalka 

Ing. Eduard Drnzík 50-ročný 

V dobrom z::l ľa

ví a v plnej tvo
rivej prieskumnej 
aktivite oslávil v 
marci t. r. pä Cde
sia te narodeniny 
Ing. Eduaľd Drn
zík. vedúci geolo
gickej oblasti Geo
logického pľiesku
mu Spišská Nová 
Ves. 

Na rodi I sa 16. 
marca 19:32 v Oslanoch. Roku 1950 maturo
val na Gymnáziu v Prievidzi. Vysokoškolské 
štúdium zača l na Prírodovedeckej fakulte 
Univerzity Kamenského v Bratislave v od
bore geológia, ale už po absolvovaní prvého 
ročníka ho vybrali na štúdiá do ZSSR. Roku 
1957 ukončil Kalinin ovu vysokú školu (a
rebných kovov zlata v Moskve v špecializácii 
geológia a pľieskum ložísk ako banský inži-
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nier geológ. 
Odbornú prax zaéa l jubila n t vykonávaf 

v bývalom Východoslovenskom rudnom 
prieskume. Ako mladý a ambiciózny geológ 
v pomerne krátkom éase spracoval geologic
koložiskové pomery rajónu Novoveskej Huty 
a kvalifikovane odhadol jeho perspektívy, 
najmä medenej rudy .. Jeho práca podnietila 
aj intenzívnejšie vyhľadávanie a prieskum 
rádioaktívnych surovín. Roku 1960 na základe 
medzipodnikovej dohody vstúpil do služieb 
čsUP. Jeho odborná činnosť bola zameraná 
na geologicko-tektonickú stavbu a stratigrafiu 
severogemerického permu. S menom jubilan
ta sa spája zistenie a výpočet dnes už vy(a
zených zás0b rádioaktívn,,ch surovín pod 
Malým Muráňom a založenie nového prie
skumného závodu. Neskôr vyvíjal prieskum
nú aktivitu ako vedúc: vyhľadávacieho prie
skumu aj v iných štťUktúrno-tektoni ckých 

jednotkách s vývojom permu. Za pracovnú, 
odbornú a organizátorskú či nnosť mu roku 
1964 vedenie podniku udelilo čestný odznak 
najlepšieho pracovníka PR. 

Roku 1967 sa jubilant vrátil do Geologic
kého prieskumu v Spišskej Novej Vsi. Pra
coval ako odborný geológ pre ekonomiku su
rovín. Bohaté teoretické vedomosti a prak
tické skúsenosti uplatnil pri projektovaní 
a spracúvaní niektorfch časti Geologickolo
žiskovej š túd ie Spišsko-gemerského rudohoria. 
O1,sem toho externe spolupracoval pri de
šifrovaní cínových anomálii v okolí Hnilca. 
Bol spoluautorom nálezovej správy o prvom 
cínovom zrudnení v SGR v Medveďom po
toku pri Hni lei. Roku 1970 ho vymenovali do 
funkcie vedúceho geologickej oblasti v Spiš
s kej Novej Vsi a zárovc~ň aj za vedúceho 
pracovnej skupiny pre cínové rudy a hlav
ného riešiteľa prieskumnej úlohy Hnilec -
Medvedí potok. Veľmi energicky a na vy
sokej odbornej úrovni rozvíjal geologicko
prieskumnú činnosť zameranú na tento ne
tradičný typ zrudnenia. Roku 1974- 1976 vy
konával ako hlavný geológ ťažobného podni
ku v Matahambr e expertíznu činnosť na 
Kube. Po návrale do pôvodných funkcií sa 
orientoval na rudný výskyt cínovej minera
lizácie a preskúmal ako prvé cínové ložisko 
v gemeriku aj v čs. Západných Karpatoch 
a prognózne zhodnotil hnilecké rudné pole. 

Charakteristickou črtou 25-ročnej prie
skumnej jubilantovej činnosti bolo systema
tické dopl1'\anie odborných vedomostí a ich 
racionálne zužitkúvanie v prie, '-;:umnej praxi. 
Nové poznatky a skúsenosti zverej11oval sám 

alebo so spolupracovníkmi na geologických 
sympóziách, konferenciách a seminároch, ako 
aj v odbornej literatúľe, najmä v časopise 

Mineralia s lovaca. J eho odborné publikácie 
sú zamerané n a osobitné typy zrudnenia 
v severogemerickom perme, na jeho geolo
gicko-technickú stavbu a stratigra(iu, na ge
nézu uránového zrudnenia a v ostatných ro
koch na zákonilosti lokalizácie a priestoro
vého rozmiestnenia cínového ZťUdnenia. 

Problem.atike cínu sa venuje v r::ímci vedec
kej ašpirantúry. 

Jubilant je od čias gymnaziálnych štúdií 
členom KSČ. Sám, ako aj kolektív, ktorý ve
die, bol z príležitosti 50. výročia založenia 
KSČ vyznamenaný úV KSČ za vynikajúce 
výsledky v prieskumnej činnosti. OV KSS 
v Spišskej Novej Vsi udelilo kolektívu jubi
lanta medailu za rozvoj okresu. 

Pri príležitosti životného jubilea udelili 
Ing_ Eduardovi Drnzíkovi odznak Vzorný pra
covník podniku a ov ··xss mu zaslalo ďa
kovný list a odmen il ho p laketou V. I. Le
nina za politickú prácu. 

Na päCdesiale narodeniny jubilantovi blaho
želáme a prajeme mu pevné zdravie a nové 
úspechy v práci. 

Pavol Grecula 

Na päťdesiaiiny 
doc. RNDr. Viliama Sitára, CSc. 

V maľci oslávil 
päCdesiate narode
niny dlhoročný 

člen Katedry geo
lógie a paleontoló
gie Prírodovedec
kej fakully Uni
verzity K omen
ského v Bratislave 
rloc. RNDr. ViÍiam 
Sitár, CSc. 

Jubilant sa na
rodil 18 marca 
19:32 v obci Brez
nica-Záhorčie na 
Pohron í. P o skon
čení gymnaziál-
n eho štúdia roku 

1951 v Banskej Bystrici pokračoval vo vyso
koškolských štúdiách na Prírodovedeckej fa
kulte UK v Bratislave a ukonči l ich roku 



1956. V tom istom roku nastúpil ako asistent 
na Katedru geológie a paleon tológie P F UK 
v Bratislave. Roku 1973 ho vymenovali 
a ustanovili z.a docenta paleontológie a 
v tomto postavení pracuje dodnes. 

Doc. RNDr. Viliam Sitár, CSc., dosiahol svo
j ou usilovnosCou a pracovitosťou významné 
postavenie ako erudovaný pedagóg, a le aj ako 
svedomitý vedecký pracovník. Vo vedeckej 
práci sa venuje štúd iu miocénnej flóry zá
padokar patských oblasti. z tohto odboru na
písal a roku 1967 s úspechom obhájil kandi
dátsku dizertačnú Pťácu. Prehlbenie štúdia 
fosílnej flóry miocénu umožnilo jubilantovi 
uverejní ť rad vedeckých štúdií, v ktorých 
často uvádza výskyty nových a prvý raz bá
d.aných druhov a mnoho radov a d r uhov 
ťosílnych rasti[n z oblasti Západných Karpát. 
Výsledky jeho vS-skumu umožnili v nejed
nom pľÍµade 0dôvodniť a spresniť stratigra
(ické postavenie súvrství sedimentov, z kto
rých ,)písal zvyšky rasll111. Veľmi podrobne 
preštudoval sannatskú flóru najmä z Tur
čianskej kolliny a z •nočiarskych diatomitov 
(na SV od Banskej Štiavnice), ale aj iných 
lokalít vnútorných kctiín Západných Karpát. 
Prehlbil a doplnil po,:natky o zložení flóry 
miocénu v strednej Európe. o paleoekologic
kých podmienkach a ,1rnbil koreláciu s inými 

oblasťami západnej a východnej Európy. 
V ostatných rokoch študoval fosílnu flóru aj zo 
starších, paleozoických útvarov, predovšetkým 
permokarbónsku flóru zemplínskeho ostrnva. 

Doc. RNDr. Viliama Sitára, CSc., na pra
covisku vždy hodnotia ako nadaného a sve
domitého pedagóga. Venuje sa výchove mla
dých vedeckých kádrov. skvalitňuje svoje 
prednášky a cvičenia moderný mi vyučovací
mi pomôckami. Aby uľahčil štúdium fytopa
leontológie vysokoškolským študentom, napí
sa l veľmi poučné skriptá, ktoré sú vlastne 
prvou po slovensky napísanou paleobotanic
kou študijnou príručkou. 

Jubi la nt venuje veľkú pozornosť aj ma
sovoorganizač,nej práci. Mnoho rokov bol úse
kovým dôverníkom ROH a vyše desať rokov 
je členom závodného vS·boru ROH. V T J Slá
v ia Prírndovedec sa venuje najmladším čle

nom a deťom zamestnancov Prírodovedeckej 
fakulty UK vštepuje lásku k športu. 

Rozsiahla a významná je činnosť jubilanta 
na Prírodovedeckej fakulte UK, a to ako na 
pedagogickom a vedeckom poli, tak aj v ma
sovoprospešnej činnos li. 

Pri päťdesiatinách želi1me doc. RNDr. Vi
liamovi Sitárnvi, CSc., pevné zdravie a mno
ho úspechov v ďalšej tvorivej činnosti. 

Jozef Svagrovský 

Živ otné jubileá členov S loven ske j geologickej spoločnosti 

ústredný výbor Slovenskej geologickej spo
ločnosti s po tešením konštatoval, že sa v plnej 
sviežosti, v optimizme a pracovnom eláne 
dožívajú životných jubileí títo jej členovia: 

člen korešpondent SAV O. Fusán (:30. :3. 1922) . 
RNDr. Ján Byslrický, DrSc. (15. 5. 1922) , 
RNDr. Ján Ilavský, DrSc. (30. 4. 1922) a RNDr. 
Viera Kantornvá (7. 1. 1922) - šes(desiatročné 

jubileum ; Ing. Marla Abonyiová (9. 8. 19:32). 
RNDr. Vojtech Strui'lák (7. 2. 1932), RNDr. 
Augustín Began, CSc. (3. 1. 19:l2), RNDr. K a
rol Borza, CSc. (13. 7. Hl32), Ing. Dušan Ďu
rica, CSc. (29. I. 19:32), RNDr. K arol Eliáš, CSc. 
(6. 1. 1932), RNDr. Eva Hýrošová (5. 12. 1932) , 
Ing. Miloš Choma (13. 12. 19:32), Ing. Lubomír 
Zbol'il, CSc. (31. 12. 1932), RNDr. Ste[an Vin
cenc, CSc. (21. 11. 1932), RNDr. Eugénia Vaš
kovská, CSc. (4. 7. 19:J2), Ing. Blažej Tyleček 

(19. 2. 1932) , Ing, Milan 'l'apák, CSc. (5. 1. 
1932), RNDr. Ján šuba (14. 10. 1932), RNDr. 
Paulína Snopková, CSc. (22. 6. 1932), RNDr. 
Jozef Sala.i, CSc. (11. 1. 1932), Ing. Dominik 
Polakovič (15. 9. 19:32), RNDr. Eva Plande
rová. CSc. (8. 11. 1932), P. g. J á n Otepka 
(22. 9. 1932), RNDr. Ján Nemčok, CSc. (24. 3. 
1932) , RNDr. Anna l\'rihaliková (31. 5. 19:32) , 
RNDr. Michal Lukáč (27. 3. 1932), RNDr. 
Ivan Lehotský, CSc. (:Jl. 1. 1932) - päťde

siatročné jubileum. 
Osemdesiatich rnkov sa dožíva Ing. Kristína 

lzáková. 
ústredný výbor Slovenskej geologickej 

spoločnosti aj celá geologic ká pospolitosť že
lajú jubilantom do ďalšej činnosti mnoho tvo
rivých síl a dobré zdravie. 

O. Samuel 
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P lán významnejších akcií Slovenskej gcolog"ickej spoločnosti na druhý 
polrok 1982 

Bratislava 
24. 9. 1982: Fórum mladých I 
Petrológia, stratigrafia, geológia a tektonika - seminár 
25. 11. 1982: Biostrati,graficlcý výskum metamorfovaných sedimentov pomocou palino
lógie so zameraním na nerastné suroviny - celoštátny semináľ 
Odborné skupiny 
paleontologická - 30. D.-1. 10. - exkurzia: Považie (panelová diskusia) 
hydrogeologická - ok.tóber : Výsledky a perspektívy základného hydrogeologického 
výskumu (súbor prednášok) 
30. 9.-1. 10.: Využitie geolennálnej energie na južnom Slovensku - exkurzia 
lnžinieľska geológia - 29. !J.: Problémy injektáže aluviálnych nňplai,ov - Vodné 
dielo Dunaj 
27. 10.: Statické zabezpečenie strečnianslcej hradnej skaly 
geochemická - október 1982: Geochemické hmatové bilancie - súčasný síav po
znatkov a perspektívy výskumu 
november 1982: Problémy genézy tzv. Au-Sb formácie krá:mohorsko-milešovskej 
oblasti 

Žilina 
október: Výsledlcy a perspektívy regionálneho aydrogeologu:kého 1:ýskum11 a priesku
mu - súboť prednášok 
november: Geotechnika v priesk11mnej praxi - prednáškové odpoludnie 

Spišská Nová Ves 
júl: Možnosti aplikácie diaľkového prieskumu Z eme v geológii - prednáška 
august: Aplikácia geofyzikálneho prieskumu pri vyhľadávaní nerastných surovín 
prednáška 
september: Nové poznatky o geologickej stavbe SGR - prednáška 
ok tóber : Stretnutia IAGOD v Tbilisi - prednáška 
november: Problematika keramických surovín u CSSR - pľc::lnáška s besedou 
decembeť: Metalogenéza ložiska Rudňany - seminár 

Košice 
18.-20. 8.: Strulctúry rudných rajónov - seminár 
Hl. 10.: Zemplinilcum - seminár 
30. 11.-1. 12.-: Výsledky komplexných geologiclw-geofyzikálnych prác vo východnej 
časti SGR - semináľ 
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AKTUALITY NEWS 

František Beleš - Eduard Jablonský 
Geologické pomery ložiska korekčného vá- Geology of the Krivoklát-Drieňová hora 
penca Krivoklát-Drieňova hora 375 limestone deposit 

Ján Feranec - Lubomil Pospišil 
Informácie o prvých výsledkoch interpr~tá- Informations on first results oľ space pho-
cie kozmických snímok z flyšového pásma tograph interpretation of the Carpathian 

354. ílysch belt 

KRONIKA CHRONICLE 

Anton Biely 

člen korešpondent SAV Oto Fusán jubiluje Jubilee of Oto Fusán, Corresoonding 
377 member of the Slovak Akademy of Sciences 

Stefan Bajaník 
Na životné jubileum RNDr. Tomáša Gre- Jubilee of RNDr. Tomáša Gregor, CSc. 
gora, CSc. 

Zdeniik Roth 
Ing. Dušan Ďurica, CSc., padesátiletý Dušan Ďurica, Dipl. Eng., CSc., fifty year 

380 old 

Pavel 'ľkáčik - Pavol Bujalka 
RNDr. Vojtech Struňák päťdesiatročný Fifty years of RNDr. Vojtech Struňák 

JJave,l Grecula 

Ing. Eduard Drzník 50-ročný 381 Fifty years of Eduard Drnzík, Dipl. Eng. 

Jozef Svagrovský 

Na päťdesiatiny doc. RNDr. Viliama Sitá- To fifty years of Doc. RNDr. Viliam Si-
ra, CSc. 382 tár, CSc. 

ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI THE SOCIETY'S LIFE 

Vojtech Vilínovič 

Petrológia a geochémia granitoidných hor- Petrology and geochemistry of granitoids 
nín 322 

Dušan Lamoš 

Problémy ochrany podzemných vôd SSR Problems of ground water protection in 
322 Slovakia 

RECENZIA BOOK REVIEW 

Kamíl Vrana 

B. Vud - D. Frejzer: Osnovy termodina
mild dľa geologov 

B. Vud - D. Frejzer: Basic termodynamics 
354 for geologists 

OZNAM 

Plán významnejších akcií Slovenskej geo
logickej spoločnosti na druhý polrok 1982 

384 

ADVERTISEMENT 

More important events of the Slovak Geo
Jogical Society to be held in 2nd se 
mestre, 1982 
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