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Petrografia ortorúl a pararúl, synkinematických migma
titov a ich diaftoritov v severozápadnej časti Veporského 
ru dohoria 

JAKUB KAMENICKÝ 

Katedra petrografie Prirorlovedeckej fakulty UK, Gottwaldovo nám . 19, 886 02 Bra
tislava 

(22 obr. a 5 tab. v texte) 

Doručené 30. 12. 1981 

IleTporpaqrn:ll OpTorHeiicoB H naparHeHCOB, CHHKHHeMaTH'leCKHX MHr MaTHTOB 
H HX }l,HaqnopHTOB ceaep oJana)l,HOH '!aCn[ Bcnopc1<0ro PYJ\OľOPHll 

J.13yqaeMble rrop0)l,bl 0TH0C51TC51 K 51pa6CK0 ií: cepvU'I (rrpo1<aM6p11yM) , K0T0-

pa51 HMeeT II0 JI11MeTaMopcj:rnoe pa3BHTl1e. PerH0HaJibH0C 113MeHeH11e CB513aH0 

C }l,aJICJiaHCKOií: TeKT0Hl1KOií: H 11poxo7-111na B YCJI0B1151X cpal_\11H rpaHaTC0)l,e p)Ka

ll]HX aMcp1160JIHTOB. 

ITaparHeHCbl o6pa30BaJil1Cb 6Jiar◊)l,ap51 p erH0HaJibH0MY 113MeHeHH!O CBHTbl 

aprHJil1T0Bb!X H aprHJIHT0-rrecqaHHCTb!X CJ[aHl_\eB, C rraqKaMH: )l,p06 . MHrMa

ľHTbl HMe!OT npeHMyll]eCTBeHH0 xapaKTep CTP0Manrqec1rnx MHrMaU!T0B. 

O p T ornei1Cbl 51BJI5110TC51 IlP0 l-\YKT0M per110HaJibH0ľ0 H3MeHeHH51 PH0JIHT0B, 

}l,al_\l1T0B vl HX rmp0KJiaCTMK. B TopvrqHoe TepMH:q eCK0e H3MeHeHH:e Ha6mo

}l,aCTC51 JI0KaJibHO vl cnoco6TBOBaJIO H 3MeHeH l1e T 0J!b!(Q rraparHeMCOB . .[(v1acp

T 0pe3a 0TI!0CMTC51 aJIIlMHCK 0 M Y B03p a cTy, H O ee H aqa.rro 0TH0CMTC51 y)Ke 

)],O BapHCK0ľ0 BpeMeH11, B YCJI0Bl151X cpa[\H:11 3C1felfb! X cna HqeB. 

Petrography of ortho- and paragneisses, synkinematic migmatites and of 
their cliaphthorites in the northwestern part of the Veporské ruclohorie 
Mts. (Centmi Slovakia) 

Crystalline rocks in the northwestern part of the Veporic be long 
to the Jarabá unit (P recambrian) of polymetamorphic development. R e
gional metamorphism is related geneticall y to the Dalsladian tectonics 
under conditions of garnet amphibolite facies. Paragneiss varieties ori
ginated at the expense of argillaceous and a renaceous sediments with 
graywack e intercalations. Mostly stromatitic migmatite varieties are 
in part products of ultrametamorphism. Orthogneiss developed at the 
expense of rhyolite to dacite and acidic p yroclastics. A Variscan thermal 
overprint occurs only locally in paragneiss v arieties. A diaphthoritic 
overprint. in green-schist facies conditions is mainly of Alpine age.· bu t 
early m anifestations of it occurred already during the Variscan cycle. 
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V rokoch 1959- 1968 sme podrobne geo
logicky zmapovali severozápadnú časť Ve
porského rudohoria. To nám poslúžilo ako 
podklad na zostavenie prehľadnej geolo
gickej mapy v mierke 1 : 50 OOO, ako aj 
napísanie geológie tohto územia, ktorá už 
vyšla tlačou (Kamenický, 1977a). Geolo
gické bádania sa nám stali aj východiskom 
nasledujúceho petrografického výskumu. 
V prvej etape sme osvetlili p€trografiu 
amfibolitov a ich diaftoritov (Kamenický, 
1978) a v ďalšej sme sledovali petrogra
fickú povahu ortorúl a pararúl, synkine
matických migmatitov a ich diaftoritov. 
Výsledky bádania, ktoré sú obsahom tejto 
práce, sú zaujímavé z hľadiska litológie 
kryštalinika mapovanej oblasti, ale majú 
veľký význam aj pre poznanie vývoja ce
lého západokarpatského kryštalinika. 

Geologická stavba severozápadnej časti 

Veporského rudohoria 

Bádané územie sa rozprestiera Juzne od 
doliny Hrona medzi Breznom a kúpeľmi 
Brusno a tiahne sa na J až po najsever
nejšie výbežky neovulkanitov skupiny Po
ľany. Buduje ho prevažne kryštalinikum, 
ale mohutný vývoj tu má aj perm a 
v menšej miere je zastúpené aj mezo
zoikum, sedimenty paleogénu a neogénu, 
neovulkanity a kvartérne sedimenty. 

Kryštalinikum buduje takmer celú ju
hovýchodnú časť mapovaného územia 
medzi Podbrezovou, Čeljencom , osadou 
Medveďov a osadou Hrončok v Kame
nistej doline. Drobné výskyty kryštalinika 
sú aj v juhozápadnom segmente ľubie

t ovského pásma medzi Ľubietovou a do
linou Veľkej a Malej Zolnej na V od P o
nickej Huty. Skladá sa prevažne z meta
morfitov ortopôvodu a parapôvodu a iba 
v nepatrnej miere aj z granitoidov. 

Metamorfity sú súčasťou jarabskej série , 
ktorú sme v minulosti zar adili do pred-

kambria (Kamenický, 1977a). V predmeta
morfnom vývoji je jarabská séria v sle
dovanom území z vulkanogénno-sedimen
tárneho komplexu ílovitých a ílovito-pies
čitých bridlíc s vložkami drôb a len s ak
cesorickým zastúpením bituminóznych čle
nov a s pomerne hojným rozšírením eu
geosynklinálnych vulkanitov povahy ba
zaltov, ryolitov a v nepatrnej miere aj 
dacitov. Metamorfity majú najčastejšie 

polymetarnorfný vývoj a okrem regionál
nej premeny vedúcej lokálne až k ultra
metamorfóze a k synkinematickej migma
titizácii a granitizácii spätej s dalslandskou 
tektonikou ich miestami postihla aj nalo
žená ter mická premena a napokon silne 
ovplyvnila variská a alpínska diaitoréza. 

Dalslandskou metamorfózou nadobudli 
sedimentárne členy jarabskej sér ie povahu 
pararúl, feldšpatitizovaných pararúl a 
synkinematických migmatitov, bazalty, ich 
tufy a tufity sa zmenili na amfibolity, ryo
lity a dacity s príslušným pyroklastikom 
získali povahu tzv. ortorúl. Naložená t er
mická premena sa spozorovala len lokálne 
a postihla iba pararuly a feldšpatitizované 
pararuly. Prejavuje sa len mikroskopicky 
porfyroblastmi sillimanitu a m uskovitu. 
Diaftoréza je v študovanom území rozší
rená takmer regionálne a jej intenzita ryt
micky n arastá od SZ na JV. Postihla všet
ky členy kryštalinika, ale najmä pararuly 
a synkinematické mígmatity. 

Granitoidy zastupuje iba hrončocký 

granit , vystupujúci pri juhovýchodnom 
okraji mapovaného územia. Je variského 
veku a intruzívnej povahy, ale za alpín
skeho v eku bol intenzívne mylonitizovaný. 

Perm je vyvinutý iba pri severozápad
nom okraji ľubietovského kryštalinika. 
Má kontinentálny vývoj a je z d v-ech fa
ciálne rozdielnych súvrství: z bazálneho 
súvrstvia sivých a sve tlosivých d rôb s vý
levmi r yolitov a z nadložného pestr ofareb
ného súvrstvia piesčitých bridlíc, d rôb a 
polymiktných konglomerátov. Do permu 
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sme v minulosti (Kamenický, 1977a) zara
ďovali aj granitové porfýry a granodio
ritové porfyrity vystupujúce v ľubietov

skom kryštaliniku, ale ich stratigrafické 
postavenie nie je ešte dokázané. 

Mezozoikum sa skúmalo len okrajovo, 
pokiaľ malo bezprostredný vzťah k paleo
geografii kryštalinika. V mapovanom území 
sú tri mezozoické série a patria chočskej 
a krížňanskej jednotke a chvatimešskej 
sérii (Kamenický, 1977a). Každá má inú 
litologickú náplň, rozličné stratigrafické 
rozpätie a rozdielnu tektonickú pozíciu. 
Mezozoikum krížňanskej jednotky a oba
lovej série Chvatimecha, ako aj obalový 
perm sú slabo regionálne metamorfované. 

Severozápadná časť Veporského rudo
horia sa vyznačuje šupinovito-vrásovou 
stavbou, ktorá vznikla hlavne za alpín
skeho vrásnenia, ale na jej formovaní sa 
zúčastňoval aj starší orogén, najmä tek
tonické pohyby predkambrického a varis
kého cyklu, ale pravdepodobne aj kale
dónske tektonické pohyby. 

Ďalšie údaje o geologickej stavbe sledo
vanej oblasti sú v inej našej publikovanej 
práci (Kamenický, 1977a). 

Petrografia pararúl, ľubietovských orto
rúl a synkinematických migmatitov 

Ako sme už uviedli v 1. kapitole, majú 
pararuly, ľubietovské ortoruly a synkine
matické migmatity severozápadnej časti 

Veporského rudohoria pomerne pestrý pe
t rografický vývoj. Túto pestrosť vyvolali 
viaceré činitele, variabilné chemické zlo
ženie pôvodných hornín, častý polymeta
morfný vývoj, ale aj rozdielna intenzita 
jednotlivých druhov ich premeny. 

Petrografia pararúl 

P araruly vznikli regionálnou premenou 

sedimentámeho súvrstvia ílovitých a ílo
vito-piesčitých bridlíc s polohami drôb a 
s celkom v zácnym zastúpením bituminóz
nych členov, najčastejšie prítomných len 
vo forme uhoľnatého pigmentu. 

V závislosti od charakteru metamorfózy 
možno v bádanej oblasti vyčleniť tri zé
kladné skupiny pararúl: regionálne• mda
morfované, feldšpatitizované a pararuly 
s naloženou termickou metamorfózou. 

Regionálne mei:amorfované pararuly 

majú prevažne drobnozrnný a rovnomer
ne zrnitý vývoj. Vyznačujú sa výrazne 
bridličnatou textúrou s rovnými a navzá
jom rovnobežnými plochami bridličnatosti. 
Majú pomerne jednoduché minerálne zlo
ženie a podstatne ich tvorí kremeň, kyslý 
plagioklas, b iotit ± muskovit. Podľa prí
tomnosti muskovitu a/alebo biotitu možno 
v tejto skupine vyčleniť dve základné va
riety pararúl: muskoviticko-biotitické a 
biotitické. 

Muskoviticko-biotitické pararuly sú 
svetlosivé až tmavosivé a s plochami brid
ličnatosti p osiatymi šupinkami muskovitu 
striebristého lesku. 

Minerálne zloženie : kremeň, plagio
klas )) biotit ~ muskovit. Akcesoricky j e 
prítomný apatit, zirkón a magnetit ± me
taantracit ± turmalín. 

Štruktúra: orientovane lepidogranoblas
tická. 
Sľuda j e zastúpená iba vo vedľajšom 

množstve, pričom biotit najčastejšie pre
vláda nad m uskovitom, resp. je ich po
mer 1 : 1. Potom možno hovoriť o dvoj
sľudných p ararulách (obr. 1). 

Biotitické pararuly sú pozvoľnými pre
chodmi spojené s m uskoviticko-biotitický
mi a dvojsľudnými pararulami. Biotit je 
v n ich často zastúpený až v podst atnom 
množstve, a preto sú prev ažne tmavosivé . 
Sú m enej r ozšírené ako musk oviticko-bio
t itické a dvoj sľudné pararuly . Boli : n apr. 
spozorované v doline Muráň a v doline 
Lopejského čelna, k de t voria drobn é in :... 
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0br. 1. Muskoviticko-biotitická pararula 
s kremeňom (q), p!agioklasom (pl), biotitom 
(bi) a muskovitom (mu). Orientovane lepido
granoblastická štruktúra. J užný breh Hrona 
pri západnom oh:ra,1i Brezna. Zväčš. 32X, 
nik. X 
Fig_ J.. Muscovite-biotile paragneiss with 
quartz (q), plagioclase (pl), biotite (bi) and 
m uscovite (mu). Preíerredly oriented grano
blastic texture. Hron river southern riverside, 
western periphery ol' Brezno town. Magn, 
X 32, crossed ni cols 

terka láci e v páome :,;ynkinematických mig
matilov. 

Minerálne zloženie: kremeň, plagio
klas > biotit. Z akcPsórií je najčastejší 

a patit. zirkón. magnetit ± granát ± m ela
antracit ± turmalín. 

St rul< túra: orientovane lepidogranoblas
tická . 

Okrem lurmalínu sú všetky minerály 
biotitických pararúl regionálnometamorf
ného pôvodu. Preto sú tvarovo usporia
dané a svojimi dominujúcimi polohami 
ležia v plochách met amorfnej bridlična

t os t.i. Turmalín vystupuje na intergranu
lá ch pararúl a má mie8tami porfyroblas
t ický vývoj. Lokálne obsahuj e uzavreniny 
lentikulárneho zrnitéh o a regionálne 
metamorfného kremeňa, a to nás vedie 

k náhfadu. že je produktom naloženej ter
mickej metamorfózy. 
Kremeň má l var lenlikulárnych zŕn 

(priemernPj veľkosti 0,2 ~1.3 mm). ktoré 
sú predlžené v smere metarnorfnej brid l ič

natosti. O krem regionálne metamorfného 
kremeňa l v pararullcl-i miestami vyst u
puje aj r elatívne mladsí kremeň II , ktorý 
l vorí hydrotermálne žilky mm mocnosti 
prenikajúce rnvnobefoe, ale aj š ikmo n a 
bridličnatosť (obr. 2). 

Plagioklas má tvar hypidiomorfnýc'.t a 
xenomorfných tabuliek podľa M(OlO) le
žiacich dominujúcou plochou v plochách 
meLamorfnej bridličnatosti. Podľa indexu 
lomu stanoveného refraktometr icky na 
amorfnom skle (n = 1,503 - 1,503) patr í 
oligoklasu An20 -22- Tvorí jednoduché indi-

0br. 2. Muskoviticko-biotitická pararula 
s kremeň.am (q) , plagi oklasom (pl) , muskovi
tom (mu) a bioti tom (bi) s hydrotermálnou 
žilkou kremeňa. 0 !'ienlovane lepidogranoblas
tická štruktúra . Južný breh Hrona pri západ
nom okraji Brezna. Zvilčš. 32X, n ik. X 
Fig. 2. Muscovi te-biotite paragneiss with 
quartz (q ), plagioclase (pl) , biotite (bi) and 
m uscovit e (mu) with a hydrothermal quartz 
veinlet. Hron r iver sou lhern riverside, western 
periphery of Brezno town. Magn. X 32, crossed 
nicols 
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víduá, ale aj polysyntetické zrasty podľa 

albitového zákona. 
Biotit má v reze bc tvar štíhlych šu

piniek (priemerná veľkosť 0,2 ~ 1,2 mm) 
predlžených v smere bridličnatosti. Má 
červenohnedú farbu a silný pleochroizmus 
(X = bledohnedá, Z = červenohnedá). Má 
veľmi malý 2Vx == 15°. Podľa indexu lomu 
určeného imerznou metódou (nz = 1,645-
1,651) patrí meroxénu s priemerným obsa
hom 58 °/o mol. flogopitu a 42 % mol. 
siderofylitu (Dudek - .Fediuk - Paliv
cová, 1962). 

Aj muskovit má v rezoch bc tvar štíh
lych šupiniek usporiadaných v smere brid
ličnatosti. Je syngenetickým minerálom 
s biotitom, čo dokazuje ich vzájomné pa
ralelné) prernstanie podľa (001). Podľa 

indexu lomu stanoveného imerznou me
tódou nz = 1,592-1,594 patrí muskovitu 
c:1udobnému na Fe. 

Apatit je najrozšírenejším akcesorickým 
minerálom pararúl. Má tvar xenomorf
ných zľn (priemerná veľkosť 0,02 mm) 
vystupujúcich na inlergranulách. 

Zirkón je pomerne zriedkavý, xeno
morfne zrnitý alebo krátkostlpčekovitý 
podľa c a najčastejšie tvorí inklúzie v bio
tite. 

Magnetit tvorí jemnozrnný pigment 
rovnomerne rozptýlený v hornine. 

Granát je v pararulách pomerne vzác
nym, akcesorickým minerálom. Má naj
častejšie habitus xenomorfných zŕn (prie
merná veľkosť 0,02 mm) , ktoré silne za
tláča pennín, čo sťažuje jeho presnú optic
kú identifikáciu. Pravdepodobne patrí 
almandínu. 

Feldšpatitizované pararuly sú minerál
nym zložením, štruktúrou a textúrou ná
padne príbuzné muskoviticko-biotitickým 
pararulám. Odli;ujú sa od nich iba svet
lými očkami plagioklasu a / alebo kremeňa 
(priemernej v eľkosti 0,5-1 cm), ktoré vy
stupujú v relatívne drobnozrnnejšej hmote 
pararulového zloženia. 

Medzi feldšpatitizované pararuly patria 
len horniny s obsahom neosómu do 10 obj. 
010, horniny s vyšším obsahom neosómu 
zaraďuj eme už do migmatitov. 

Minerálne zloženie: plagioklas > kre
meň ) ; biotit. Z akcesórií sa najčastejšie 

spozoroval apatit, zirkón a magnetit . 
Š truktúra: of talmiticko-lepidogranoblas

tická. 
Kremeň feldšpatitizovaných pararúl je 

spravidla dvoch, a le miestami až troch 
generácií: kremeň I je regionálne meta
morfný, kremeň II je produktom ultra
metamorfózy a kremeľí III je hydroter
málneho pôvodu. Kremeň I má drobno
zrnný a lentikulárny vývoj a je tvarovo 
usporiadaný, zatiaľ čo kremeň II j e rela
tívne väčší a tvorí s plagioklasom II por
fyroblasty prejavujuce sa makroskopicky 
vo forme svetlých očiek. 

Aj plagioklas je dvoch generácií: regio
nálne metamorfoý plagioklas I a ultra
metamorfný plagioklas II. Plagioklas I je 
tvarovo usporiadaný, má rovnaký habitus 
i rovnakú bazicitu ako plagioklas musko
viticko-biotitických a biotitických pararúl. 
Plagioklas II naproti tomu tvorí porfy

roblasty a je rovnakej bazicity ako pla
gioklas I. Podľa indexu lomu určeného 

imerznou metódou na amorfnom skle 

(n == 1,501-1,503) patrí oligoklasu An1s -'.!1 
(obr. 3). 

Biotit má drobnošupinkovitý vývoj, je 
tvarovo usporiadaný a je regionálne meta
morfného pôvodu. S pribúdaním intenzity 
ultrametamorfózy sa regeneroval regio
nálne metamorfný biotit, ktorý sa často 

spája do šupinkovitých kumuloblastov ob

tekajúcich p orfyroblasty plagioklasu II 
a Íalebo kremeňa II. Z toho možno usu
dzovať, že v procese ultrametamorfózy pa
rarul nastala aj čiastočná rekryštalizácia 
biotitu I. Ale obidva genetické typy bio
titu patria meroxénu, ktorý je čenieno

hnedý a so silným pleochroizmom (X = 
bledohnedá, Y = červenohnedá). 
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Obr. 3. Feldšpatitizovaná biotitická pararula 
s kremeňom (q), biotitom (bi) a porfyroblast
mi plagioklasu (pl). Oflalmiticko-lepidograno
blastická štruktúra. Smolová (1018,6), 200 m 
na S od vrcholovej kóty_ Zväčš. 32X, nik. X 
Fig. 3. Felspathitized biot ite paragneiss with 
quartz (q), biotite (l.Ji) and plagioclase por
phyroblasts (pl). Ophtalmitic to lepidograno
blastic texture. Smolová hill (1018.6 m) , 200 m 
~outhernly from the summit. Magn. X32, 
crossed nicols 

Pararuly s naloženou termickou meta
morjózou patria medzi petrografické oso
bitosti nielen kryšt.alínika severozápadnej 
časti Veporského rudohoria, ale aj kryš
talinika Západných Karpát vôbec. Spozo
rovali sa na viacerých lokalitách, napr. 
v závere doliny Muráň a v závere doliny 
Lopejské Čelno, v pruhu muskoviticko
biotitických a biotit.ických pararúl krak
lovského pásma na južnom brehu Hrona 
pri západnom okraji Brezna a inde. 

Makroskopicky, ale aj mikroskopicky sú 
to horniny veľmi príbuzné regionálne 
metamorfovaným pararulám a feldšpati
tizovaným pararulám. Odlišujú sa od nich 
iba prítomnosťou dvoch, príp. až troch ge
nerácií regionálne metamorfných, príp. 
ultrametamorfných minerálov a minerálov 

naložene j termickej metamorfózy. Meta
mor iné m inerály regionálne reprezentuje 
hlavne kremeň I, plagioklas I , biotit I, 
ultrametamorfné kremeľí. II a plagioklas II, 
t ermicky metamorfnú generaciu kre
meň III, sillimanit, muskovit a turmalín. 
Termická metamorfóz"! muskoviticko-bio
titických a dvojsľudných pararúl sa dote
raz nespozorovala , a preto pri nich hovo
ríme iba o regionálne metamorfnom mus
kovite. 
Podľa zastúpenia termickometamorf

ných minerálov možno v tejto genetickej 
skupine vyčleniť dve horninové variety; 
pararuly s porfyroblastmi muskovitu a pa
raruly rn sillimanitom a porfyroblastmi 
muskovitu. 

Pararuly s porfyroblastmi muskovitu sú 
petrograficky veľmi pr·'.) ,1zné regionálne 
metamorfným pararu~ám a ultrameta
mor .fným feldšpatitizovaným pararulám. 
Odlišujú sa od nich iba tým, že okrem 
regionálne metamorfného kremeňa I , pla
gioklasu I , biotitu, príp. ultrametamorf
ného kremeľí.a II a plagioklasu II obsahujú 
aj mladšiu generáciu termickometamorf
ných minerálov, najmä muskovit, kre
meň III a turmalín. 

Minerálne zloženie: kremeň, plagio
klas ~ biotit ~ muskovit. Akcesoricky je 
prítomný apatit, zirkón, magnetit a tur
malín. 

štuktúra : porfyroblasticko-lepidograno
blastická. 

Pararuly so sillimanitom a porfyroblast
mi muskovitu sa od predchádzajúcej va
riety odlišujú len tým, že okrem regionál
ne, príp. ultrametamorfných minerálov a 
termicky metamorfného muskov itu, kre
meňa III a turmalínu obsahujú aj termic
kometamorfný sillirnanit. 

Minerálne zloženie: kremeň, plagio
klas ~ b iotit :;; muskovit, sillimanit. 
Z akcesórií je prítomný apat it, zirkón, 
granát II, magnetit a turmalín (obr. 4). 
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Obr. 4. Porfyroblasty metasomatického mus
kovitu naloženej termickej metamorfózy 
s inklúziami !entikuiárne zrnitého regionál
ne me tamorfného kremeňa v biotitickej para
rule. Porfyro blasticko-lepidogranoblastická 
štruktúra. Záver doliny Muráň 150 m na SV 
od kóty 699,4. Zväčš. 32X, nik. X 
Fig. 4. Metasomatic muscovite porphyroblasts 
of the thermal overprint with inclusions of 
lenticularly-grained quartz of regional meta
morphic origin in bioti te paragneiss. Porphy
roblastic-lepidogranoblastic texture. Muráň 
gorge upper edge, 150 m NE from the le
velling point 699.4. Magn. X 32, crossed nicols 

Štruktúra: 
noblastická. 

porfyro blasticko-lepidogra-

Kremeň v pararulách s naloženou ter
mickou metamorfózou je dvoch až troch 
generacn: regionálne metamorfný kre
meň I, kremeň II, ako produkt synkine
matickej feldšpatitizácie, a termickometa
morfný kremeň III, ktorý má izometricko
zrnitý vývoj (priemernej veľkosti 1-2 mm) 
a je symplekticky prerastený jemnovlák
nitým sillimanitom. Vystupuje na inter
granulách pararúl alebo je uzavretý por
fyroblastmi termicky metamorfného mus
kovitu. 

Plagioklas v pararulách s naloženou ter
mickou premenou je jednej alebo dvoch 

generácií: plagioklas I je regionálne me 
tamorfný a plagioklas II je produktom 
1.tltrametamor fózy. 

Plagioklas I má drobnozrnnejši vývoj 
a tvar hypidiomorfn_ých la buliek podľa 

M(OIO) alebo xenomorfných lentikulárnych 
zŕn, ktoré svojou dominujúcou plo-
chou ležia v plochách metamorfnej 
bridličnatosti. l\aproti 1.omu plagioklas 
II. ako :-me už uviedli. má porfyroblastický 
vývoj a spolu s kremeňom II l varí svetlé 
očká feldšpatilizovaných pararúl. V pod
mienkach naloženej termickej metamorfó
zy plagioklasy často me1.asomaticky zatlá
ča sillimanit (obr. 5). Je to proces dealka
lizácie a dekalcifikácie plagioklasu spô-

Obr. 5. Zatláč'anie plagioklasu II (pl) jemne 
vláknitým sillimanitom vo feldšpatitizovanej 
biotitickej pararule s muskovitom (mu), bio
titom (bi) a kremeňom (q). Porfyroblasticko
lepidogranoblastická šlruktúra. Záver doliny 
Muráň, 150 m na SV od kóty 699,4. Zväčš. 
32X , nik. X 
Fig. 5. Replacement of plagioclase II (pl) by 
fine fibrous sillimanite in felspathitized bio
ti te paragneiss wi th muscovi te (mu), bioti te 
(bi) and quartz (q). Porphyroblastic-lepido
granoblastic texture, Muráň gorge upper .-edge, 
magn. X 32, cr ossed nicols 
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Obr. 6. Porfyroblasty pril'čn eho a metasoma
tického muskovitu (mu) symplektiticky pre
rasteného jemne vláknitým sillimanitom s in 
klúziami regionálne melamorfného kremeňa 
v biotitickej pararule . Porfyroblasticko-lepi
dogranoblastická štruktúra . Záver doliny Mu
ráň, 150 m na SV od kóty 699,4. Zvär.š. 32 X , 
nik. X 
Fíg. 6. Metasomatic muscovite porphyroblasts 
(mu) with symplectitic fine fibrous sillima 
nite and inclusions o!' regional metamorphic 
quartz in biotite paragneiss . Porphyroblastic
lepidogranoblastic texture. Muráň gorge 
upper edge. Magn. X32, crossed nicols 

sobený pneumatolyticko-hydrotermálnymi 
roztokmi bohatými na Al. 

Biotit má v týchto horninách často zlo
žitý vývoj, vznikol pôvodne regionálnou 
metamorfózou, ale v procese synkinema
tickej feldšpatitizácie bol čiastočne rekryš
talizovaný. Má jemnošupinkovitý až drob
nošupinkovitý habitus a je tvarovo uspo
riadaný alebo tvorí porfyroblasty, ktoré 
sú svojimi štiepnymi trhlinkami podľa 

(001) často priečne orientované na meta
morfnú bridličnatosť. V procese naloženej 
termickej metamorfózy ho metasomaticky 
zatláčal jemne vláknitý sillimanit. Žatlá
čanie biotitu sillimanitom súvisí s odno
som K, Fe+ 3, Fe +2, Mg a T i z jeho mole
kuiy. 

Je zaujímavé, že obidva genetické typy 
b iotitu m ajú rovnakú farbu a j pleochro
nizmus (X = bledohnedá, Z = červeno

h nedá). Muskovit v regionálne metamor
fovaných alebo ultrametamorfných para
rulách s naloženou termickou metamorfó
zou je iba termickometamorfnéh o pôvodu. 
Tvorí porfyroblasty (veľkosti 2~5 mm) 
vystupuj úce v jemnozrnnej až drobno-
zrnnej 
svojou 
šikmo 

pararulovej mezostáze, ktoré sú 
štiepateľnosťou podľa (001) často 

orientované na bridličnatosť. Ob-
s ahuje početné inklúzie kremeňa, často 

dvoch generácií: starší regionálne mela
morfný kremeň I je lentikulárne zrnitý 
a t varovo usporiadaný a mladší kremeň II, 
ktorý je produktom naloženej termickej 
metamorfózy, má izometricko zrnitý vý
voj a často ho prerastá sillimanit (obr. 6). 
Aj porfyroblasty muskovitu sú často sym
plekticky prerastené jemnov láknitým silli
manitom. Z toho možno dedukovať, že aj 
sillimanit kryštalizoval v dvoch štádiách, 
v staršom spolu s kremeňom III a v mlad
šom spolu s muskovitom. často ich spolu 
deformoval a sprehýbal tlak alpínskeho 
orogénu (obr. 7) . 

Silliman it vystupuje len vo svojej jem
nej vláknitej odrode fibroli tu. Ako sme už 
uviedli, metasomaticky zatláča plagio
klas I a plagioklas II a zriedkavejšie aj 
biotit I. 

Granát, ktorý je blízky alman dínu, sa 
zdá byť t iež dvoch generácií: starší gra
nát I je zriedkavou súčasťou r egionálne 
metamorfných, muskoviticko-biotitických 
a biotitických pararúl. Má len drobno
zrnný vývoj. V termicky metamorfovaných 
pararulách má granát miestami porfy
roblastický vývoj a často obsahuje aj uza
vreniny biotitu. Jeho obsah v pararulách 
s naloženou termickou metamorfózou často 
dosahuje až vedľajšie množstvo. 

Turmalín , ktorý patrí skorylu, je po
merne častým akcesorickým minerálom 
t ermicky metamorfovaných pararúl. Má 
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Obr. 7. Deformované porfyroblasty musko
vitu II (mu) symplektilicky prerasteného jem
ne vláknitým sillimanitom a zatláčanie por
fyroblastov plagioklasu II kumuloblastmi silli
manitu (sil) vo feldšpati tizovanej pararu le 
s naloženou termickou metamorfózou. Porfy
roblasticko-lepidogranoblastická štruktúra. Do
lina Muráň, 120 m na SV od kóty 699,4. 
Zväčš. 32X, nik. X 
Fíg. 7. Deformed porphyroblasts of musco
vite II (mu) with symplectitic intergrown 
fine fibrous sillimanile and replacement of 
plagioclase H by sillimanite cumuloblasts (sil) 
in felspathi tized paragneiss suffering thermal 
overprint. Porphyroblaslic-lepidogranoblastic 
texture. Muráň gorge, 120 m NE from levell
ing point 699.4. Magn. X 32, crossed nicols 

tvar krátkych stípčekov predÍžených podľa 
c. V mikroskope obsahuje inklúzie lenti
kulárne zrnitého tvarovo usporiadaného 
kremeňa I, čo dokazuje, že patrí medzi 
produkty záverečného štádia naloženej 
termickej metamorfózy. 

Regionálne metamorfné a ultrameta
moriné pararuly s naloženou termickou 
premenou najčastejšie viac alebo menej 
intenzívne postihla diaftoréza. V jej po
čiatočnom štádiu tlak postihol hornino
tvorné minerály pararúl, kremeň a živce 
tlak deformoval, vyvalcoval alebo kata
klázoval a sľudy sprehýbaL Súčasne na-

siala postupná sericit izácia plagioklasu 
a chloritizácia biotitu a granátu. Takto 
diaftoritizované horniny sú pod.statne zlo
žené z regionálnometamorfných, príp. 
ultrametamorfných alebo termickometa
morfných m inerálov a minerály diaftorézy 
sú v nich zastúpené len vo vedľajšom 

množstve, a preto maj ú ešte povah u pa
r a rúL V ďalšom š1.ádiu diaft orézy tieto 
horniny prešli d o diaftoritických svorov 
a fylonitov, o ktorých sa píše v kapitole 3. 

Petrograúa ľubietovských orlorúl 

V minulosti sa ľubietovské ortoruly vo
lali aj „žulorulami" alebo „migmatitmi 
žulorulového typu" . Už z rozkolís anosti 
v ich označovaní vychodí, že náhľady n a 
i.ch genézu nie sú doteraz jednotné. Podľa 
starších predstáv tieto horniny vznikli r e
gionálnou premenou granitov alebo syn
kinemat ickou migmatitizáciou pararúl 
(Zoubek, 1928-1936) a podľa nášho star
šieho názoru (Kamenický, 1977a) sú pro
duktmi anatexie pararúl. Ale najnovšie 
výsledky petrog rafického výskumu uká
zali, že sú produktmi regionálnej preme
ny ryolitov, ich tufov a tufitov, v m enšej 
miere aj dacitov a ich pyroklastík. Dôka
zom toho je ich monotónny petrografický 
vývoj a chemické zloženie, ktoré je ná
padne príbuzné ryolitom a dacitom (tab. 1). 
Horniny príbuzného minerálneho a che
mického zloženia mohli vzniknúť aj meta
morfózou drôb alebo arkóz, ale tieto sedi
menty tvorili v jarabskej sérii, pozostá
vajúcej prevažne z ílovitých a ílovitopies
ciiých bridlíc, len drobné vložky cm a mm 
mocnosti a ortoruly miestami dosahujú 
mocnosť až 600 m. Regionálnometamorfný 
pôvod dokazuje aj ich bridličnatá textúra, 
ktorá je výslednicou tvarového usporia
dania ich regionálne metamorfných mine
rálov, najmä kremeúa, ortoklasu, plagio
klasu, biotitu ± muskovitu. 
Podľa pôvodného charakt eru možno 
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-v- ľubietovských ortorulách vyčleniť dve 
základné skupiny hornín; ortoruly vznik
nuté z ryolitov, ich tufov a tufitov a orto
ruly, ktoré vznikli premenou dacitov a ich 
pyroklastík. Ort oruly vzniknuvšie z ryo
litov sú podstatne zložené z kremeňa, 

K-živca (ortoklas - mikroklín) a plagio
klasu. Preto ich možno nazvať aj plagio
klasovo-ortoklasovými ortorulami. Na proti 
tomu metamorfné produkty dacitov sú 
hlavne z kremeňa a plagioklasu, a preto 
ich možno pomenovať plagioklasovými 
ortorulami. Bridličnaté ortoruly prechá
dzajú lokálne do masívnych všesmerne 
zrnit)ch hornín s hypidiomorľne zrnitou 
štruktúrou, ktoré majú zloženie muskovi
tických, muskoviticko-biotitických a bioti
tických granit ov alebo kremenných diori
lov. Horniny spomenutého charakteru sú 
už produktmi ultrnmelamorfózy a parciál
nej analexie plagioklasovo-ortoklasových 
a plagioklasových orlorúl. 

Playioklasovo-ort0klasové orlOruly sú 
svetlosivé až sivé. majú prevažne drobno
zrnitý a rovnomernE: zrnitý vývoj a brid
li čnatú textúru . Postupným zväčšovanim 

zrna prechádzajú drobnozrni té a rovno
m erne zrnité ort0ruly do strednozrnitých 
a najčastejsie oftalmitických variet. 
Podľa zastúpenia vedľajších minerálov , 

muskovit u a biolitu, možno v tejto skupi
n e vyčleniť tri variety plagioklasovo-or
toklasových ortorúl : muskovitické, musko
viticko-biotitické, biotitické a podľa tex
túry ešte oftalmitické ortoruly. 

M uskovi ticko-plagioklasovo-ortoklaso
v é ortoruly sú pomerne málo rozšírené. 
Spozorovali sa napr. v oblasti Cierťaže 

(1204,2), kde tvoria polohy v muskovitic
ko-biotitických a biotitických ortorulách. 
Vznikli premenou najkyslejsích diferenciá
tov ryolitov, ale masívne variety sú aj pro
duktom parciálnej anatexie plagioklasovo
ortoklasových ortorúl. Sú svetlosivej až 
sivej farby a drobnozrnitého a rovnomerne 
zrnitého vývoja (priemerná veľkosť 0,6--

1,3 mm) a nezreteľne bridličnatej textúry. 
Minerálne zloženie: kremeň :::: orto

klas 2: plagioklas, vedľajšie zastúpenie má 
muskovit . Z akcesórií je bežný apatit, zir
kón a magnetit. Miestami je akcesoricky 
prítomný aj mikrokiín, biotit a granát. 

Štruktúra: orientovane lepidogranoblas
tická. 

Muskoviticko-biotitické až dvojsľudné 

plagioklaSDvo-ortoklasové ortoruly sú po
zvoľnými prechodmi spojené s muskovitic
kými a biotitickými ortorulami. Aj ony sú 
svetlosivé až sivé a drobnozrnitého a rov
nomerne zrnitého vývoja (priemernej veľ

kosti 0.6-- 1.2 mm) a nevýrazne bridlič

natej textúry (obr. 8). 

Minerálne zloženi e : kreme ii. ? ort o-

0br. 8. Muskoviticko-biotilicko-plagioklasovo
ortoklasová ortorula s kremeňom (q) , ortokla
som (or), plagioklasom (pl) a s vedľajším za
stúpením muskovitu a biotitu (šupinkovité). 
Orientovane lepidogranoblastická štruktúra. 
Dolina Predajniansk.eho Celna, kóta 739,2. 
Zväčš . 32 X, nik. X 
Fíg. 8. Muscovite-biotite-plagioclase-or thoclase 
orthogneiss with quartz (q), orthoclase (or), 
plagioclase (pl), subordinated muscovite and 
biotite (flakes). Lepidogranoblastic texture . 
Predajnianske Čelno valley, levelli ng point 
739.2. Magn_ X 32, crossed nicols 
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klas c: plagioklas , vedľajšie zastúpenie má 
muskovit a biotit. Z akcesóril je prítomný 
a patit, zirkón a magnetit a miestami aj 
mikroklín. 

Štruktúra: orientovane lepidogranoblas
t ická. 

Bioti ticko-plagioklasovo-ortoklasové or
toruly sú najrozšírenejším typom ľubie

tovských ortorúl. Sú napr. hojne rozšírené 
v širšom okolí Čierťaže (1204,2) a Čelna 
(940,3). Majú najčastejšie drobnozrnitý a 
rovnomerne zrnitý vývoj (priemerná veľ
kosť zrna 0,5-1,2 mm). Sú zreteľne brid
ličnatej textúry a svetlosivej až sivej far
by. Len miestami obsahujú porfyroblasty 
kremeňa a/alebo mikroklínu (priemernej 
veľkosti 2-8 mm). S pribúdaním porfy
r oblastov prechádzajú rovnomerne zrnité 
ortoruly do oftalmitických ortorúl a tie 
miestami do masívnych granitov (obr. 9). 

Minerálne zloženie: kremeň 2:: orto
klas ::,, plagioklas, vedľajšie zastúpenie má 
biotit ± mikroklín. Z akcesórií je bežný 
apatit, zirkón, magnetit a miestami aj mus
kovit. 

Štruktúra: orientovane lepidogranoblas
tická. 

Oftalmitické biotiticko-plagioklasovo-or
toklasové ortoruly su produktom ultrame
tamorfózy ryolitov a ic-h pyroklast[k. pri 
k toľej nastala aj parciálna anatexia a 
vznikli porfyroblasty kremeňa a /alebo 
mikroklínu alebo sa aj pretavili väčší,::, 

časti ortorulového komplexu a vznikla 
anatektická magma. z ktorej vznikli ma
sívne granitické horniny so sukcesiou 
magmatickej kryštalizácie. Majú medzi 
ľubietovskými ortoculami pomerne malé 
rozšírenie: sµozorovali sa napr. na západ
nom svahu Celna (940,:J) a v doline Pre
dajnianskeho Celna pri jej vyústení do 
doliny LopeJského Celna. Tvoria polohy 
v ostatných typoch 1 ubietovských ortorúL 
hlavne v bioti tickýcb ortorulácb. s ktorými 
sú spojené pozvoľnými prechodmi. Sú svet
losivej farby a majú relatívne väčší vývoj 

zrna (priemerná veľkosť 1- 2 mm) a oftal
miticko-bridličnatú až nezreteľnú bridlič

natú textúru. 
Minerálne zloženie : kremeň , K-živec 

(ortoklas ~ mikroklin) ::,, plagioklas, 
vedľajšie zastúpenie má biotit. Akcesoric
ky je bežný apatit, zirkón a magnetit. 

Štruktúra: oftalmiticko-lepidogranoblas
tická. 

Anatektické granity tvoria drobné a 
nepravidelné polohy v ortorulách, majú 
s nimi rovnaké minerálne zloženie, ale 
masívnu textúru a hypidiomorine zrnitú 
štruktúru. 
Kremeň spolu s K-živcom a plagiokla

som patria medzi podstatné minerály ľu-

0br 9. Bi o Li Ucko-plagioklasovo-orloklasová 
ortorula , kr1c;merio111 (4)_ ortokJasom (orl. 
plagioklasom (pl). mil,r0kJinom (mriežkovaný) 
a bi o Li tom (šupinl,ovi ty). Orientovane lepido
granoblastická štruktúra. Východný svah 
Cierťaze (\204,2), 100 m na SV od vrcholovej 
kóty. Zväčš. 32 )< , nik. X 
Fig. 9. Bioti te-plagioclase-orthoclase orthogne
iss with quartz (q>, orthoclase (or) , p!agio
ciase (pl), microcline (grid texture) and bio
tite ([lakesl. Preferr,edlv oriented Jepidogra
noblastic texture. čierťaž hill (1204.2 m) 
eastern slope, 100 m NE from the summit. 
Magn. X 32, crossed nicols 
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bietovských plagioklasovo-ortoklasových 
ortorúl a z nich vzniknutých anatektických 
granitov. Jeho pomer ku K-živcu a plagio
klasu je často 1 : 1 : 1. 

V drobnozrnitých a rovnomerne zr ni
tých ortorulách má kremeň lentikulárne 
zrnitý vývoj (priemernej veľkosti 0,6-
1,2 mm), je tvarovo u sporiadaný, čo je 
dôkazom o jeho regionálne metamorfnom 
pôvode. V oftalmitických ortorulách okrem 
regionálne metamorfného kremeňa I vy
stupujú aj porfyroblasty kremeňa II (prie
mernej veľkosti 0,5--2 cm), ktoré vznikli 
v procese ultrametamorfózy ortorúl. 
Majú najčastejšie tvar tlstých šošoviek 
predižených v smere metamorfnej bridlič

na tosti. V anatektických granitoch má 
kremeň alotriomorfne zrnitý vývoj a vše
smernú orientáciu. 

Ortoklas v drobnozrnitých a rovnomerne 
zrnitých ortorulách má najčastejšie habi
tus xenomorfných tabuliek podľa M(0lO), 
ktoré sú svojou dominujúcou plochou 
orientované rovnobežne s plochami brid
ličnatosti. A to je dôkaz, že je produktom 
parakinema ti.ckej rekryštalizácie regionál
nej metamorfózy. V anatektických grani
toch majú tabuľky ortoklasu hypidiomorf
ný vývoj a všesmernú orientáciu. Naproti 
tomu v oftalmitických ortorulách má re
latívne väčší vývo( (priememej veľkosti 
1-2 mm), je najčastejšie mikropertitický 
a okrem samostatných jedincov tvorí aj 
zrasty podľa karlovarského zákona. Jeho 
monoklinická symetria sa stanovila Fjo
dorovou metódou. V zóne kolmej na 
M(0lO) Z/b má rovnobežné zhášanie. 

Mikroklín je bežnou súčasťou len oftal
mitických ortorúl, v drobnozrnitom a rov
nomerne zrnitých ortorulách zvyčajne chý
ba alebo vystupuje iba v akcesorickom 
množstve. Porfyroblasty mikroklínu oftal
mitických ortorúl často obsahujú inklúzie 
regionálne metamorfných minerálov: pla
gioklasu, kremeňa, biotitu a pod. , a preto 
ho pokladáme za relatívne mladší minerál, 

produkt ultrametan1orfózy ľ ubietovských 

ortorúl. Je často mikropertitick ý a vyzna
čuje sa častým mikroklínovým mriežko
vaním (obr. 10). 

Plagioklas je v ľubietovských ort orulách 
a z nich vzniknutých anatektick ých grani
tov r ov nakej genézy a rovnakéh o h abitu 
ako ortoklas. V ortorulách m á prevažn e 
tvar xenomorfných tabuliek podľa M (0lO) 
(priemernej veľkosti 0,6-1 ,5 m m) , k toré 
sú tvarovo usporiadané a svoj ou dominu
júcou plochou ležia v plochách bridlična
tosti a v am,tektických granitoch maj ú 
hypidiomorfné tabuľky všesmernú orien
táciu. Okrem samostatných jedincov tvorí 
aj zrasty podľa albitového zák ona. Patrí 

oligoklasu An1 s-20-
Muskovit vystupuje hlavne v musko

vitických a muskovi licko-biotitických pla
gioklasovo-ortoklasových ortorulách. Je 

Obr. 10. Porfyroblas ty rnikroklínovéh o pertitu 
v oftalmi t i ckej bioti t icko-plagioklasovo-o rto
klasovej ortorule. Pn,dajnianske Čelno, 500 m 
na Z od kóty 940,3. Zväčs. 32X, nik . X 
Fig. 10. Microcline perthite porphyroblasts in 
ophtalmi tie biotite-plagioclase-orthoclase or
thogneiss. Predajnianske čelno, 500 m west
ernly fro m levelling point 940.3. Magn. X 32, 
crossed nicols 
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tiež regionálne metamorfného pôvodu a 
má tvar drobných šupiniek (priemernej 
veľkosti 0,5- 1,3 mm), ktoré sú štiepateľ
nosťou podľa (001) rovnobežné s plochami 
bridlična tosti. 

Biotit má v muskoviticko-biotitických, 
b iotitických a oftalmicko-biotitických pla
gioklasovo-ortoklasových ortorulách pre
važne jemne šupinkovitý vývoj (priemerná 
veľkosť 0,5- 1,4 mm) .. Je červenohnedej 

farby a silného pleochronizmu (X = bledo
hnedá, Z = červenohnedá). Je tvarovo 
usporiadaný a svojou dominujúcou plo
chou (001) je rovnobežný s bridličnatosťou 
ortorúl. Je to dôkaz o jeho regionálne 
metamorfnom pôvode. Podľa indexu lomu 
(n 2 = 1,653) určeného imerznou metódou 
patrí meroxénu so 47 ° 0 mol. flogopitu 
a 53 °Io mol. siderofylitu. Rovnaký optický 
charakter má aj biolit anatektických gra
nitov, ale mb všesmernú orientáciu. 

Apatit je najčastejšou akcesóriou ľubie
tovských ortorúl. Má tvar xenomorfných 
zŕn (priemerná veľkosť 0,03 mm) vystu
p ujúc.ich na intergranulách. 

Zirkón býva uzatvorený biotitom a le
muje ho výrazný plaeochroický dvorec. Je 
krátkost1pčekovitý (dÍžky do 0,02 mm). 

Granát vystupuje v ľubietovských or
torulách pomerne vzácne. Má tvar xeno
morfných zŕn (veľkosť do 0,6 mm) , býva 
veľmi silne chloritizovaný, čo veľmi sťa

žuje presne ho opticky identifikovať. Prav
depodobne patrí almandí.nu. 

Drobnozrnité a rovnomerne zrnité a 
oftalmi tické plagioklasovo-ortoklasové or
toruly často postihla diaftoréza a postupne 
sa premenili na dialtoritické svory a fylo
nity. V počiatočnom štádiu tejto premeny 
b oli jednotlivé minerály stlačené, sľuda 

t lakom sprehýbaná, živce, a hlavne kre
meň vyvalcované v ploche šošovky alebo 
granulované na jemnozrnný agregát 
(obr. 11). Súčasne nastala intenzívna seri
citizácia živcov a chloritizácia b iotitu a 
gran átu. Takto premenené horniny majú 

Obr. 11. Diaftoriti2.0va11á nl'-lSkoviticko-plagio
klasovo-ortoklasová ortorula s počiatočne se
ricitizovaným p lagioklasom (albi ticky lamelo
vaný), ortoklasom (or) a vyvalcovaným kre
meňom (q) s vedľajším zastúpením musko
vitu (šupinkovitý). Granoblasticko-kakiritická 
štruktúra. Záver doliny B,začky, 300 m na 
JV od kóty 797,5. Zväčš. 32X, nik. X 
Fig. 11. Diaph thoritized muscovite-plagiocla
se-orthoclase orthogneiss with beginning seri
ci tization of p]agioclase (albi tie lamella2), 
orthoclase (or), laminated quar tz (q) and 
subordinated muscovite (ílaky). Granoblastic
kakiritic texture. Upper end of the Brzačka 
gorge, 300 m southeasternly from levelling 
poin t 797.5. Magn. X32, crossed nicols 

ešte povahu regionálne metamorfných 
metamorfitov a možno ich označovať ako 
diaftorizované muskovitické, muskoviticko
biotitické a b iotitickE plagioklasovo-orto
klasové ortoruly. 

Plagioklasové ortoruly sa spozorovali len 
v doline Veľká a Malá Zolná na Z od Po
nickeJ Huty, kde vystupujú vo forme 
dvoch menších telies v oblasti kóty 597 .4 
a 595,9 a vo forme drobného výskytu v j'u
h ozápadnom okolí Ľubietovej, 600 m na 
S od kóty 658,4. V minulosti sme tieto 
horniny (Kamenický, 1977a) pokladali za 
n ebulitické m igmatity pararúl. Ako vyply
nulo z najnovších poznatkov podrob ného 
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petrografického výskumu, sú tieto horni
ny metamorfnými produktmi dacitov a ich 
pyroklastík a majú prevažne povahu bio
titicko-plagioklasových ortorúl. Sú sivé až 
tmavosivé a často so sivozelenkavým ná
dychom. Majú najčastejšie strednozrnitý 
a rovnomerne zrnitý vývoj (priemernej 
veľkosti zrna 2--3 mm). Okrem prevlá
dajúcich rovnomerne zrnitých ortorúl sú 
tu podradne vyvinuté aj oftalmitické Va
riety s porfyroblastmi plagioklasu veľké 

do I cm a ukrem bridličnatých plagiokla
sových ortorúl aj masívne biotitické kre
menné diority, ktoré sú produktom ana
texie ortorúl. Plagioklasové ortoruly a 
kremenné diority majú rovnaké zloženie. 
odlbujú sa hlavne textúrou (obr. 12). 

Minerálne zloženie: plagioklas ~ kre
meň. vedľajšie zastupenie biolitu. Akce
soricky je najéastejší granát a menej častý 
apatit , zirkón a magnetit. 

Struktúra: orientovane lepidogranoblas
tická alebo grani tická. 

Plagioklas má tvar xenomorľných tabu
liek podľa M(0I0) (priemernej veľkosti 

2.5-3,2 mm), ktoré v oriorulách preja
vujú tendenciu po I varovom usporiadaní 
a svojou dominujúcou plochou často ležia 
v plohách bridličnatosti. V masívnych kre
menných dioritoch má plagioklas všesmer
nú orientáciu. Je najčastejšie jemne albi
ticky lamelovaný a podľa indexu lomu 
imerzne určeného na amorfnom skle 
(n = 1,511-1,515) patrí andezínu An31_:J:J. 
Kremeň v ortorulách má habitus lenti

kulárnych zŕn (priemernej veľkosti 2-3,8, 
maximálne až 6 mm), ktoré sú čiastočne 
tvarovo usporiadané a svojím predížením 
sú rovnobežné s plochami metamorfn ej 
bridličnatosti. V kremenných dioritoch je 
kremeň izometricko zrnitý a všesmerne 
orientovaný. 

Biotit má šupinkovitý v ývoj (priemernej 
veľkosti 1,3-2,5 mm) . Je červenohnedej 

farby a silného pleochroizmu (X = bledo
hnedá, Z = hnedočervená). Obsahu je 

mies~ami uzavreniny apatitu, zirkónu a 
magnetitu. Podľa indexu lomu stanovené
ho refraktometricky (nz = 1,651) patrí 
meroxénu so 42 % mol. flogopitu a 58 °ľu 
mol. sidero[ylitu. 

Gran át, ktorý patrí pravdepodobne al
mandín u, má tvar xenomorfných zŕn 

(priemernej veľkosli 0,5-2 mm), je naj
častejším akcesorickým minerálom biotitic
ko-plagioklasových ortorúl. 

Apatit má charakter alotr iomorfných 
zŕn vystupujúcich najčastejšie v biotite. 
ale aj na intergranulách horniny. 

Zirkón je pomerne \'Zácnym minerálom 
a najčastejšie ho uzatvára biotit. Má krát
kostlpéekovitý trnr a lemuje ho výrazný 
pleochroický dvorec. 

Magnetit vystupuje vo forme pigmentu 
rozptýleného v hornine. 

Obr. 12. Biotiticko-plagioklasová ortorula 
s plagioklasom (pl), kremeňom (q) a vedľaj
ším biotitom (bi). Lepidogranoblastická štruk
túra. Ponická Huta, 300 m na V od kóty 
597,5. Zväčš . 32 X, nik. X 
Fig. 12. Biotite-p!agioclase orthogneiss with 
plagioclase (pl), quartz (q) and subordinatecL 
biotite (bi). Lepidogranoblastic texture. Po
nická Huta village, 300 m easte'rnly from 
Jevelling point 597.5. Magn. X 32, crossed ni
cols 
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Biotiticko--plagioklasové ortoruly a ich 
anatektity študovanej oblasti takmer vše
obecne postihla dia.ftoréza a postupne sa 
premenili na diaftority. V počiatočnom 

štádiu tejto premeny najprv tlak postihol 
horninotvorné minerály, čo sa prejavilo ich 
undulóznym zhášaním, kremeň je okrem 
toho často popraskaný a granulovaný a 
biotit sprehýbaný. Súčasne sa uplatnila aj 
slab á sericitizácia plagioklasu a chloriti
zácia biolitu a granátu. Takto premenené 
horniny sú ešte podstatne tvorené regio
nálne metamorfnými minerálmi , a preto 
ich možno nazvať diaľtoritizovanými pla
gioklasovými ortorulami alebo dislokačne 

metamorfovanými kremennými dioritmi. 
S pribúdaním intenzity diaftorézy sa pla
gioklas postupne dokonale sericitizoval, 
biot it chloritizoval alebo baueritizoval a 
granát chloritizoval. 

Petrografia synkinematických migmatitov 

Ako sme už uviedli v 1. kapitole, vy
stupujú synkinematické migmatity v ľubie 

tovskom a kraklovskom pásme a neskoro
kinematické až postkinematické migmatity 
v kráľovohoľskom pásme už mimo oblasti 
š tudovaného územia. Synkinematické mig
m atity veľmi často intenzívne postihla 
diaftoréza a postupne sa premenili n a 
diaftoritické svory a fylonity. Migmatity 
bez fenoménov diaftorézy sú v bádanom 
ú zemí veľmi zriedkavé a majú povahu 
stromatitických migmatitov so silnou pre
vahou paleosómu (70- 90 obj. %) nad 
neosómom. Klesaním podielu neosómu pod 
10 objem. % prechádzajú stromatické 
migmatity do feldšpatitizovaných pararúl, 
o k torých sme už hov-erili. 

Stromatitické migmatity sú bridličnato
páskovanej textúry a sú z paleosómu a 
neosómu striedajúcich sa v mm a cm moc
nosti. 

P aleosóm má povahu biot itických para-

rúl, ktoré sme už petrograficky charak
terizovali. Je tmavosivej farby a pozo
stáva z regionálne metamorfných tva
rovo usporiadaných minerálov. Má drob
nozrnitý a rovnomerne zrnitý vývoj a vý
razne bridličnatú textúru. 

Minerálne zloženie paleosómu: kre
meň, plagioklas ) ) biotit, akcesoricky je za
stúpený granát , apatit, zirkón a magnetit. 

Štruktúra : orientovane lepidogranoblas-
1.ická. 

Neosóm je najčastejšie zložený z oligo
klasu, miestami aj z mikroklínu, a má 
charakter aplitov až pegmatitov. Je svet
losivej farby, relatívne hrubozrnnejšieho, 
drobnozrnitého až strednozrnitého vývoj a 
a všesmernej textúry. Masívna text úra 
neosómu je výrazom jeho kryštalizácie 
z parciálne anatektickej magmy v období 
po kulminácii tektonického procesu. 

Minerálne zloženie neosómu: plagio
klas > kremeú ± mikroklín ± muskovit. 

Štruktúra : granoblastická. 
Podľa vzá jomného vzťahu minerálov 

neosómu možno usudzovať, že proces syn
kinematickej migmatitizácie nebol jedno
razovým aktom, ale prebiehal aspoň 

v dvoch a m iestami až v troch štádiách. 
V prvom štádiu kryštalizoval plagioklas II 
o. kremeň II (plagioklas I a kremeň I, 
ktoré sú súčasťou paleosómu migmatitov, 
sú regionálne metamorfného pôvodu), 
v druhom mi.kroklín I, kremeň III a mus
kovit a v treťom mikroklín II a kremeň IV. 
Tretie štádium sa prejavilo tvorbou žiliek 
mm a cm m ocnosti často prenikajúcich 
migmatitmi šikmo na ich metamorfnú 
bridličnatosť. Na tvorbe n eosómu sa naj
viac zúčastnilo prvé štádium, ktoré sa 
uplatnilo tak mer v cele.i oblasti synkine
matických migmatitov. Minerálna asociá
cia druhého štádia sa spozorovala len lo
kálne, napr. na lokalite Za lazom (690,3) 
1 km na S od osady K rám a na zápaanom 
svahu Veľkej doliny pri juhozápadnom 
okraji osady Medveďov (obr. 13). 
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Obr. 13. Stromatitický migmatít s kremeňom 
(q) , plagioklasom (pl). biotitom (bi) a mikro
klínom (mriežkovaný). S1.ruktúra lepidograno
blastická. Za lazom (690,9), 1 km na S od 
osady Krám. Zväčš. 32 X , nik. X 
Fig. 13. Stromatitic migmatite with quartz (q), 
plagioclase (pl), biotite (bi) and microcline 
(grid texture). Lepidogranoblastic texture. Za 
lazom levelling point (690.9 m) 1 km nort
hernly from Krám settlement. Magn. X32, 
crossed nicols 

Kremeň, ako sme už uviedli , vystupuje 
v migmatitoch minimálne v dvoch a ma
x imálne až v štyroch generáciách. Regio
n álne metamorfný kremeň I je súčasťou 
paleosómu, má drobnozrnný a lentikulár
n y vývoj a je tvarovo usporiadaný a kre
meň II-IV je produktom synkinematickej 
migmatitizácie, má izometrický a spra
vidla hrubozrnnejší vývoj. 

Plagioklas, ako tu už vychodí z uvede
n ého, je tiež dvoch generácií. Regionálne 
metamorfný plagioklas I je súčasťou pa
leosómu, má lentikulárne zrnitý vývoj, je 
drobn ozrnný a je tv arovo usporiadaný. 
Naproti tomu plagioklas II vznikol v p r o
cese syn kinematickej m igmat itizácie, m á 
často tv a r izometr ických zŕn alebo tabu
liek podľa M(0 l 0) , hrubozrnnejší výv oj 

(priemerná veľkosť 0,8-2 mm) a nie ie 
markantnejšie tvarovo usporiadaný. Obi
dva genetické typy plagioklasu sú často 

jemne albiticky lamelcvané a patria oli
goklasu An:10-2i-

Biotit vystupuje hlavne v paleosóme. 
V porovnaní s pararulami m á relatívne 
väčší vývoj ~priemerná veľkosť 1,3 mm) 
a okrem samostatne tvarovo usporiada
ných šupiniek sa často spája do súvislého 
šupinkovitého agregátu prebiehajúceho 
rovnobežne s bridličnatosťou migmatitov. 
Z toho vyplýva záver, že sa pôvodne re
gionálne metamorfný biotit v procese syn
kinematickej migmatitizácie čiastočne re
generoval. Je červenohnedej farby, silného 
pleochroizmu (X = bledohnedá, Z = čer

venohnedá) a patrí meroxénu. 
Mikroklín má tvar izometrických a xe

nomorfných zŕn , je mikroklínovo mriež
kovaný a je produktom druhého a tretieho 
štádia synkinematickej migmatizácie. 

Muskovit je b ežným horninotvorným 
minerálom diaftoritizovaných migmatitov , 
ale je v nich prevažne produktom baueri
tizácie biotitu. Dokazuje to nielen jeho 
tvarové uspo,iadanie, ale aj povlak l,mo
ni.tu vystupujúci na jeho štiepnyc'1 plo
chách podľa (001). Okrem muskovitu 
vzniknuvšieho baueľitizáciou sa v niekto
rých migmatitoch spozorovali porfyroblas
ty priečneho muskovitu s uzavreninami 

lentikulárne zrnitého tvarovo usporiada
ného kremeňa, ktorý je regionálne meta
morfného pôvodu. Takýto muskovit mohol 
byť produktom druhého št ádia synkinema
t ickej m igmatitizácie. 

Aj syn kinematické migmatity veľmi čas
to podliehali diaftoréze, a preto okrem 
primárnych. minerálov regionálnej meta
morfózy a synkinematickej migmatitizácie 
veľmi často obsah.ujú aj sekundárne mi
nerály, a to najmä sericit, vznikRutý seri
ci tizáciou živcov, a chlorit, ktor ý je pro
duktom chloritizácie biotitu. 
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Petrografia diaftoritov pararúl, ľubie

tovských ortorúl a synkinematických 
migmatitov 

Diaftoréza postihla všetky horninové 
typy skúmaného kryštalinika, ortoruly a 
pararuly, amfibolity a synkinematické 
migmatity, ale nie rovnakou intenzitou. 
Najviac t ejto premene podľahli pararuly 
a synkinematické migmatity a ich diafto
r éza nastala takmer v regionálnom me
r adle . Na proti tomu amfibolity vystupu
júce v komplexe p ararúl a synkinematic
kých migmatitov sú menej diaftoritizované, 
r esp. sa táto premena v nich viaže len na 
úzke dislokačné pásma. Z toho by sa dalo 
usudzovať, že amfibolity sú proti diafto
r éze rezistentnejšie. Aj v oblasti ľubietov
ských ortorúl sa diaftoréza obmedzila len 
n a úzku zónu nasunutia ľubietovského 

kryštalinika na bazálne súvrstvie obalo
vého permu. 

Ako sme už uviedli v geologickej časti 

práce, diaftoréza v Západných Karpatoch 
bola spätá hlavne s alpínskou orogenézou, 
ale jej počiatky siahajú už do variského 
obdobia . Z predbežnej petrografickej ana
lýzy diaftoritov obliakového materiálu 
konglomerátov ľubietovského permu, ale 
aj z podrobného petrografického výskumu 
diaftoritických svorov a fylonitov ľubie

tovského a kraklovského kryštalinika usu
dzujeme, že variská diaftoréza mala len 
menšie rozšírenie a uplatnila sa iba 
v úzkych, tektonicky silne namáhaných 
zónach. 

Diaftoríty ortorúl a pararúl a synkine
matických migmatitov severozápadnej 
časti Veporského rudohoria patria dvom 
základným horninovým typom, diaftoritic
kým svorom a fylonitom. 

Diaftoritické svory sú vo svojom typic
k om vývoji priestorovo späté len s pararu
lami a synkinematickými migmatitmi. Na-

proti tomu sa fylonity spozorovali nielen 
v pararulách a synkinematických migma
titoch, ale a j v ľubietovských ort orulách. 

Diaftoritické svory majú drobnozrnný a 
najčastejšie h eteroblastický vývoj podmie
nený porfyroblastmi muskovitu a chloritu 
vystupujúcim i v drobnozrnnej kremeňovo
chloritovej a/alebo sericitickej mezostáze. 
Vyznačujú sa výrazne bridličnatou textú
rou s nerovnými, hrbolčekovitými a spre
hýbanými plochami bridličnatosti. Sú sivej 
až tmavosivej farby a na plochách brid
ličnatosti p osiate šupinkami muskovitu 
často striebristého lesku. Patria dvom zá
kladným h orninovým typom, muskovitic
kým a chloriticko-muskovitickým diaftori
tickým svorom. 

Muskovitické diaf toritické svory sú vo 
svojom typickom vývoji tvorené iba alebo 
takmer len diaftoritickými minerálmi, 
kremeňom, muskovitom s akcesorickým 
zastúpením chloritu a hematitu. V pre
chodných vanetách týchto hornín vystu
pujú aj zvyšky regionálne metamorfných 
minerálov, kremeňa, plagioklasu, b iotitu a 
granátu. Medzi regionálne met amorfné 
minerály pravdepodobne patrí aj akce
sorický apatit. 

Minerálne zloženie: kremeň, muskovit, 
akcesoricky je zastúpený chlorit hema
tit ::!~ zvyšky plagioklasu ± kremeňa ± 
granátu ± b iotitu ± apatitu. 

štruktúra: blastoporfyricko-lepidograno
blastická až zvírená lepidogranoblast ická. 

Chloriticko-muskovi tické diaftoritické 
svory sa od muskovitických svorov odli
šujú len prítomnosťou chloritu, k torý je 
v nich zastúpený vo vedľajšom až podstat
nom množstv e. 

Minerálne zloženie: kremeň, m uskovit
sericit > chlorit, akcesorický je zastúpený 
hematit ± zvyšky plagioklasu ± k r eme
ňa ± granát u ± biotitu ± apatitu. 

Štruktúra: blastoporfyricko-lepidograno
blastická až zvírená lepidogranoblastická. 
Kremeň j e v extrémne diaftoritizova-
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ných svoroch iba diaftoritického pôvodu. 
Má jemnozrnný vývoj (priemernej veľkosti 
0,1 mm) a je rovnomerne rozptýlený v ce
lej hmote horniny alebo sa spája do zrni
tého agregátu koncentrovaného len do jej 
istých polôh. V menej intenzívne diaftori
tizovaných horninových varietách má cha
rakter porfyroblastov (priemernej veľkosti 
3 mm), ktoré sú zvyškami po regionálne 
metamorfnom kremeni. Porfyroblasty kre
meňa sú často popraskané, na okraji gra
nulované a diaftorézou čiastočne regene
rované. 

Muskovit a jeho jemnošupinkovitá od
roda sericit sú vo svoroch iba diaftoritic
kého pôvodu. MuskoYit vznikol baueriti
záciou biotitu a sericit sericitizáciou pla
gioklasu. Dôkazom baueritizácie biotitu j e 
povlak limonitu na štiepnych plochách 
muskovitu a zvyšky biotitu v bauerite a 
dôkazom sericitizácie plagioklasu sú jeho 
zvyšky v jemnošupinkovitom agregáte se
rici tu. 

Muskovit má povahu pseudoporfyroblas
t ov alebo šupinkovitých kumuloblastov 
(priemernej veľkosti 1 mm) vystupujúcich 
v jemnošupinkovito-zrnitej sericiticko-kre
meňovej alebo chloriticko-sericiticko-kre
meňovej mezostáze. Je tvarovo menej do
konale usporiadaný a často býva akoby 
zvírený. 

Chlorit vznikol chloritizáciou granátu a 
biotitu. Má jemnošupinkovitý a pseudo
porfyroblastický vývoj, ale tvorí aj šupin
kovité kumuloblasty. Je modrozelenej až 
trávovozelenej farby, výrazného pleochro
izmu a patrí pennínu. Analogicky musko
vitu - sericitu je tvarovo nedokonale 
usporiadaný a spolu s nimi vytvára základ 
zvírenej textúry diaftoritických svorov. 

Hematit tvorí jemnozrnný pigment, kto
rý je prevažne rovnomerne rozptýlený 
v hornine. Pri zvetrávaní diaftoritických 
svorov sa mení na limonit. 

Zvyšky regionálne metamorfných mine
rálov, plagioklasu, kremeňa, granátu a bio-

titu majú rovnaký charakter a ko v para
rulách a synkinematických migmatitoch, 
a preto už nie je nevyhnutné bližšie sa im 
venovať. 

Fylonity sú zo všetkých členov kryštali
nika severozápadnej časti Veporského r u
dohoria najrozšírenejšie. Budujú takmer 
celé kry.štalinikum veporskej časti krak
lovského pásma a juhovýchodnú časť ľu

bietovského kryštalinika. Ako vychodí 
z ich minerálneho zloženia a priestorového 
vzťahu, vznikli prevažne z pararúl a syn
kinematických migmatitov, iba celkom 
podradne aj z ľubietovských ort orúl. 

Sú to horniny pomerne jednoduchého 
minerálneho zloženia. Tvorí ich hlavne 
kremeň, sericit, chlorit a albit ± meta
antracit. Makroskopicky majú veľmi mo
notónny petrografický vývoj, a preto boli 
zmapované ako jednotný litologický celok. 
Ale detailné mikroskopické štúdium uká
zalo, že sú to horniny pomerne pestrého 
petrografického zloženia. Mikroskopicky 
sme vyčlenili nasledujúce typy fylonitov: 
sericiticko-kremeňové, chloriticko-sericitic
ké, albiticko-chloriticko-sericitické , chlori-
ticko-serici ticko-kremeň ov é, prúžkované 
chloriticko-sericiticko-kremeňové a meta
antraci ticko-chloriticko-serici tické fyloni ty. 
Je prirodzené, že sú vyčlenené typy pospá
jané pozvoľnými prechodmi. 

Makroskopicky sú to horniny jemnošu
pinkovito-zrnité a jemnobridličnaté. Plo
chy bridličnatosti majú hrbolčekovité, ne
rovné a sprehýbané. Okrem prevládajúcej 
diaftoritickej bridličnatosti majú často ešte 
reliktne zachovanú staršiu, regionálne 
metamorfnú bridličnatosť a ojedinele do
konca aj relikty primárnej vrstvovitosti. 
A výsledkom takejto ich stavby je pre ne 
typický šupinkovitý rozpad. 

Tvoria ich iba alebo takmer iba diafto
ritické minerály. Zvyšky regionálne meta
morfných minerálov sú v nich zastúpené 
iba celkom ojedinele a aj to len v akceso-
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ľickom až vedľajšom množstve. Sú zelen
kavosivej , sivej alebo svetlosivej farby. 
Plochy bridličnatosti majú často posiate 
šupinkarpi sericitu, a preto majú strieb
ristý lesk. 

Sericiticko-kremeňové f ylonity vznikli 
diaftorézou ľubietovských plagioklasovo
ortoklasových ortorúl. Dôkazom toho je 
ich vzájomné spojenie pozvoľnými pre
chodmi. Vystupujú hlavne v zóne nasu
nutia ľubietovských ortorúl na bazálne 
súvrstvie obalového permu v priestore 
Čelj enec - Podbrezová. 

Minerálne zloženie: sericit >) kremeň, 

akcesorický podiel má chlorit, ± turmalín 
a limonit. 

Štruktúra: oftalmiticko-fylonitická. 
Extrémne diaftoritizované sericiticko

kremeňové fylonity sú iba z minerálov 
diafi:oritického pôvodu, ale v ich prechod
ných varietách k plagioklasovo-ortoklaso
vým nrtorulám často vystupujú zvyšky 
regionálne metamorfného kremeňa, orto
klasu alebo plagioklasu (obr. 14). Tlakom 
sú deformované a vyvalcované na lentiku
lárne porfyroklasty. Medzi ich typické 
znaky patrí svetlosivá farba so striebris
tým leskom na plochách bridličnatosti. 

Kremeň má často tvar porfyroklasov vy
stupujúcich v jemnošupinkovitom tvarovo 
usporiadanom agregáte sericitu. 

Ch!oriticko-sericitické fylonity sú prav
depodobne produktom diaftorézy musko
viticko-biotitických a biotitických pararúl 
a migmatitov, ktorých pôvodné horniny 
mali charakter ílovito-piesčitých sedimen
tov . Svedčí o tom nielen ich minerálne, 
ale najmä chemické zloženie, ktoré je blíz
ke regionálnym metamorfit om. 

Minerálne zloženie: sericit ~ kre
meň 2: chlorit, akcesoricky je zastúpený 
hematit, limonit ± turmalín. 

Štruktúra: zvírená granolepidoblastická 
až vráskovane granolepidoblastická. 

Okrem spoločných znakov s ostatnými 
typmi fylonitov, o ktorých sme už hovo-

rili, medzi typické znaky chloriticko-seri
citických fylonitov patrí zelenkavosivá 
farba, spôsobená obsahom chloritu. P omer 
t roch základných minerálov (sericitu, chlo
ritu a kremeňa) je pri nich často 1 : 1 : 1, 
ale neraz niektorý z nich prevláda, a preto 
okrem chloriticko-sericitických fylonitov 
možno často hovoriť aj o sericiticko-chlo
r i tických fylonitoch (obr. 15). 

Albiticko-chloriticko-sericitické fylonity 
vznikli pravdepodobne z pararúl a syn ki
nematických migmatitov chudobných n a 
kremeň. Indikuje to nedostatok alebo len 
akcesorické zastúpenie kremeňa v ich zlo
žení. 

Minerálne 
rit 2: albit. Z 
meň, hematit 

zloženie: sericit 2: chlo
a kcesórií je najčastejší k re
a limonit, ale miestami j e 

Obr. 14. Seriticko-krerneľíové fylonity so zvyš
kami regionálne metamorfného kremeňa (q) 
a plagioklasu (pl). Oftalmiticko-fylonitická 
štruktúra. Veľké čelno (1171,4), 750 m na SV 
od vrcholovej kóty. Zväčš . 32 X , nik. X 
Fig. 14. Sericite-quartz phyllonite with rem
nants of regional metamorphic quartz (q) an.d 
plagioclase (pl). Ophtalmitic-phyllonitic tex 
ture. Veľké čelno hill (1171.4 m), 750 m 
northeasternly fro m the summit. Magn. X32, 
crossed nicols 
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Obr. 15. Chloriticko-sericitický fylonit s chlo
ritom, sericitom (.fopinkovité) a kremeňom 
(lentikulárne zrnitý). Vráskovane granolepi
doblastická štruktúra. Dolina Hruškovo, kóta 
649,3. Zväčš. 32X, nik. X 
fig. 15. Chlorite-sericite phyllonite with chlo
rite, sericite (flaky) and quartz (lenticularly 
grained). Folded granolepidoblastic texture, 
Hruškovo gorge, levelling point 649.3. Magn. 
X32, crossed nicols 

prítomný aj granát, chloritoid, metaantra
cit a turmalín. 

Štruktúra: porfyroblasticko-fylonitická. 
Charakteristickým znakom týchto fylo

nitov je vystupovanie porfyroblastov albi
tu priemernej veľkosti 0,6- 18 mm (obr. 
16). Albit má tabuľkovitý habitus podľa 

M(0lO) a svojou dominujúcou plochou leží 
v plochách diaftoritickej bridličnatosti. 

Ojedinele obsahujú aj slabé vložky (prie
mernej mocnosti 0,6-3 mm) hlavne z kre
meňa a s vedľajším zastúpením chloritu 
a sericitu. 

Vzájomný pomer albitu, chloritu a se
r icitu je menlivý, najčastejšie v nich pre
vláda sericit, ale v niektorých varietách 
m ôže prevládať aj chlorit alebo albit. Pre
to v závislosti od ich percentuálneho zast ú
penia možno hovoriť aj o albiticko-chlori-

ticko-sericitických alebo chloriticko-serici
ticko-albitických fylonitoch. 

Chloriticko-sericiticko-lcremeňové fylo
nity m ohli vzniknúť v súlade s dominujú
cim postavením kremeúa v ich zložení 
z pararúl a 5ynkinematických migmatitov 
bohatých na kremeň. 

Minerálne zloženie: kremeň )) sericit, 
chlorit, v akcesorickom podiele je hematit, 
limonit ± granát ± turmalín ± meta
antracit . 

Štruktúra: fylonitická. 
Zastú penie chloritu a sericitu je veľmi 

premenlivé a podľa toho Sól m ení aj ich 
označovanie. Pri prevahe sericitu sa ho
vorí o chloriticko-sericiticko-kremeňových 

a pri p r evahe chloritu a sericiticko-chlori
ticko-kremeňových fylonitoch. 

Obr. 16. Albi ticko-chlori ticko-seri ci tický fylo
nit s porfyroblastmi alhitu (ab) vystupujú
cimi v jemnošupinkovitej chloriticko-serici
tickej mezostáze. Porfyroblasticko-fylonitická 
štruktúra. Veľká dolina, kameňolom, 1,5 km 
na JZ od osady Medvedov. Zväčš. 32 X , nik. X 
Fig. 16. Albite-chlorite-sericite phyllonite with 
albite (ab) porphyroblasts in fine flaky chlo
rite-sericite matrix. Porphyroblastic phyllo
nite texture. Veľká dolina valley, quarry 
1.5 km southwesternly from Medveďov 
settlement. Magn. X 32, crossed nicols 
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Celkom vzácne sa v chloriticko-sericitic
ko-kremeňových fylonitoch spozoroval aj 
pigment metaantracitu. Často sa koncen
truje do istých navzájom rovnobežných 
polôh, miestami diskordantných k diafto-
ritickej bridlična tosti. Je to relikt po pô
vodnej vrstvovitosti sedimentárnych hor
nín. 

Prúžkované chloriticko-sericitické fylo
nity patria medzi najrozšírenejšie diafto
rity severozápadnej časti Veporského rudo
horia. Ich najtypickejším znakom je prúž
kovaná textúra, vytvorená striedaním sa 
zelenkavosivých a svetlosivých polôh roz
dielneho minerálneho zloženia. 

Minerálne zloženie: 
a) Zelenkavosivé polohy - sericit ;,; chlo

rit s akcesorickým podielom hematitu, 
limonitu ± kremeňa ± albitu ± tur
malínu. 

b) Svetlosivé polohy - kremeň )) seri
cit > chlorit s akcesorickým hematitom, 
limonitom ± turmalínom. 

Š truktúra : prúžkovane fylonitická. 
Zelenkavosivé, sericiticko-chloritické po

lohy silne pevládajú nad svetlosivými na 
kremeň bohatými polohami. Styk polôh je 
pomerne ostrý a ich priemerná mocnosť je 
0,6-2 mm. 

Otázka vzniku prúžkovanej stavby fylo
nitov n ie je vyriešená jednoznačne. V prí
pade r egionálnych parametamorfitov ta
kúto stavbu bežne pokladáme za relikt pô
vodnej vrstvovitosti sedimentov skladajú
cich sa z faciálne rozdielnych sedimentár
nych rytmov a ich bridličnatosť sa volá aj 
vrstvová bridličnatosť. V prípade poly
m etamorfoých hornín, akými sú a j bádané 
fylonity, sa prúžkovaná stavba často po
važuje za produkt metamorfnej diferenciá
cie. Podľa našich skúseností, n ajmä po pre
ukázaní zvyškov primárnej vrstvovit ost i 
v iných typoch fylonitov, pokladáme prúž
kovanú stavbu chloriticko-sericitických fy
lonitov za relikt primárnej vrstvovitosti. 

M etaantraciticko- chloriticko-sericitické 
f ylonity vystupujú v skúmanom území 
veľmi zriedkavo a najčastejšie tvoria len 
niekoľko desiatok cm vložky v ostatných 
typoch fyloni tov. 

Minerálne zloženie: sericit )) chlorit > 

metaantracit. Akcesoricky je bežne prí
tomný kremeň ± turmalín a celkom vzác
ne hematit, limonit . 

štruktúra: zvírená lepidoblastická. 
Naj typickejším znakom týchto fylonitov 

je vectľajšie až podstatné zastúpenie meta
antracitu, čo sa prejavuje aj ich tmavo
sivou až čiernou farbou. Metaantracit má 
povahu mikroskopického pigmentu a pre
važne sa sústreďuje do istých polôh boha
tých na meta antrac1t. Tieto polohy sú 
miestami rovnobežné, ale niekde aj disk or
dantné na met amorfnú bridličnatosť fylo
n itov. 

Ako sme už uviedli, študované fylonity 
sú s výnimkou ojedinelých zvyškov regio
nálne metamorfných minerálov len z mi
nerálov diaftor itického pôvodu. 
Kremeň má najčastejšie tvar lentikulár

nych tvarovo usporiadaných zŕn priemer
nej veľkosti 0,1-0,4 mm a iba v prechod
n ých varietách s regionálnym metamor fi
tom tvorí relatívne väčšie porfyroklasty 
veľké do 1 mm. 

Sericit a chlorit m ajú rovnaký vývoj, 
tvoria ojedinelé šupinky (priemernej veľ
kosti 0,03-0,3 mm) alebo ešte častejšie 

súvislý jemnošupinkovitý tvarovo usporia
daný agregát. Sericit vznikol sericítizáciou 
živ cov a chlorit chloritizáciou biotitu, príp . 
granátu. Chlorit patrí pennínu, je zelene j 
farby, zreteľného pleochroizmu (X = ble
dozelená, Z = zelená) a medzi skrížen ými 
nikolmi má levanduľovomodrú farbu. 

Albit vystupuje hlavne v albiticko-chlo
riticko-sericitických fylonitoch. Má najčas
t ejšie tvar tabuľkovitých porfyroblastqv 
(priemernej veľkosti 0,6-1 mm) podľa 

l\JI(0lO) , ktoré vystupujú v relatívne jem
nošupinkovitej sericiticko-chloritickej me-
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zostáze. Okrem samostatných jedincov tvo
rí aj zrasty podľa albitového zákona. 

Turmalín je častým akcesorickým mine
rálom skúmaných fylonitov. Aj on je dia
ftoritického pôvodu a patrí skorylu. 

Metaantracit a hematit vo fylonitoch 
spravidla tvoria jemnozrnný pigment, ale 
ojedinele sa koncentrujú aj do zrnitého 
agregátu. 

Chemické zloženie ortorúl, pararúl a ich 
d.iaftoritov 

Kryštalinikum severozápadnej časti Ve
porského rudohoria je veľmi vhodné na 
riešenie niektorých geochemických problé
mov, najmä otázky izochemického či alo
chemického charakteru regionálnej pre
meny a ultrametamorfózy, geochemického 
vzťahu synkinematickej a postkinematic
kej migmatitizáéie, geochemického vývoja 
diaftorézy ap. Ale preliminovaný počet si-
likátových (19) a spektrálnych (72) analýz 
nám nedovoľuje riešiť tieto problémy. Za 
takejto situácie možno stanoviť aspoň zá
kladné chemické zloženie ortorúl, pa ra
rúl a fylonitov, ktoré vznikli diaftorézou 
p ararúl a synkinematický ch migmatit ov. 
Okrem toho sme o chemickom zložení am
fibolitov a ich diaftoritov už písali (Ka
menický, 1978). 

Ľubietovské ortoruly, ako sme už uvied
li v petrografickej časti t ejto práce, pat ria 
do dvoch základných horninových typov, 
plagioklasovo-ortoklasových a plagiokla so
vých ortorúl. 

Plagioklasovo-ortoklasové ortoruly (t ab. 
1, anal. č. 1-4) vznikli r egionálnou pre
m enou ryolitov, ich tufov a tufitov. Pre
t o s nimi majú aj veľmi p ríbuzné chemick é 
zloženie. Vyznačujú sa stálym chemickým 
zložením a t akmer všeobecnou prevahou 
K2O nad Na2O, čo j e v súlade aj s prev a
hou K -živca nad plagioklasom v ich mo
dálnom zložení (tab. 3, anal. 1-4). Menšie 

odchýlky od minerálneho a chemického 
zloženia ryolitov vykazuje iba ortoklaso
vo-plag ioklasová ortorula anal. č. 1, ktorá 
mohla vzniknúť z ryolitového tufu silne 
znečisteného klastickou prímesou. 

Aj v koncentrácii stopových prvkov vy
kazujú plagioklasovo-ortoklasové ortoruly 
(tab. 4, č . 4--6) isté zhody s chemizmom 
kyslých magmatitov. Týka sa to najmä ob
sahu Pb (19-27 ppm), Ga (20-24 ppm). 
Cu (19-38 ppm) , Y (30-31 ppm), Zr (135-
382 ppm), Ba (500--941 ppm) a Sr (49-
106 ppm), ktoré sú veľmi blízke priemer
ným hodnotám granitov (Tauson, 1961, 
Turekia n - Wedepohl, 1961, Vinogradov, 
1962). 

Plagioklasové ortoruly (tab. 1, anal. č. 

5-6) vznikli, ako sme už uviedli, z daci
tov a ich pyroklastík, a preto s nimi majú 
aj rovnaký chemizmus. Na rozdiel od pla
gioklasovo-ortoklasových ortor úl sa vy
značujú všeobecnou prevahou Na2O nad 
K2O a relatívne vyšším obsahom CaO 
(2.48- 6.51°,"0), MgO (2.23-2.82 0/u) a Al20:3 

(13.71-17.79 %), ale relatívne nižším ob
sahom SiO2 (60 .45-63.09 %). 

Aj v koncentrácii niektorých stopových 
p rvkov sú plagioklasové ortoruly (tab. 4, 
č. 7) b lízke intermediárnym magmatitom. 
Týka sa to najmä obsahu Pb (15 ppm), 
Ga (25 ppm), V (122 ppm), a hlavne Ba 
(1670 ppm) a Sr (640 ppm). 

Pararuly (tab. 2, anal. č. 9-12) sa vy
značujú pomerne variabilným chemickým 
zložením, čo je v súlade nielen s ich roz
dielnym predmetamorfným faciálnym vý

vojom, ale aj s ich menlivým m inerálnym 
zložením (tab. 3, anal. č. 9-12). Analýza 
pararuly č. 11 je chemicky veľmi blízka 
ílovitým bridliciam, č . 9 a 10 ílovito-pies
čitým bridliciam a č. 12 je zhodná s che
mickým zložením drób. Okrem toho nie
ktoré pararuly p osti.hla naložená termická 
premena , s ktorou súvisí prínos hlavne ká
lia, alumínia a bóru za vzniku m etasoma
t ického muskovitu, sillimanitu a t urmalínu. 
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Percento hmotnosti a Niggliho hodnoty plagíoklasovo-ortok lasorých a plagioklasových 
ortorúl 

Weight per cents and Niggli's values of plagioclase-orthoclase and plagioclase 
orthogneiss 

Tab. 1 

Čís. 
1 2 3 4 5 6 7 8 anal. 

Si02 71 ,09 72,44 73,17 73,56 60,45 63,09 61,99 61 ,66 
Ti02 0,69 0,47 0,35 0,14 0,96 0,74 0,79 0,99 
Al20 3 12,24 13,68 11 ,81 13,68 16,08 17,79 16,89 13,71 
Fel20 3 2,11 0,87 1,72 1,34 4,47 1,51 1,59 1,55 
FeO 3,50 2,23 2,01 1,09 3,16 2,91 :J,03 3,43 
MnO 0,08 0,04 0,04 0,05 0,08 0,02 0,04 0,08 
MgO 1,94 0,99 0,77 0,97 2,82 2,23 2,54 2,48 
CaO 1,64 1,28 1,59 1,32 3,67 2,48 3,16 6,51 
Na20 2,75 2,61 2,67 2,32 3,85 3,98 3,95 3,90 
K20 1,60 2,76 4,17 3,82 1,56 2,73 2,96 1,98 
P 205 0,35 0,19 0,14 0,15 0,63 2,26 0,15 0,40 
H 20+ 2,15 2,06 1,09 0,80 2,02 2,08 2,68 3,43 
H 20- 0,09 0,03 0,07 0,11 0,06 0,19 0,17 0,13 

Spolu 100,23 99,65 99,60 99,35 99,81 100,01 99,94 100,25 

si 
a l 
fm 
C 

alk 
k 
m g 
Q 
L 
M 

353,36 408,42 405,42 419,14 21 2,96 246,20 233,12 221,15 
35,79 45,37 38,50 45,85 33,31 40,83 37,36 
37,16 22,70 22,97 19,42 36,22 26,97 28,44 

8,74 7,75 9,44 8,07 13,84 10,38 12,72 
18,:ll 24,18 29,09 26,66 16,63 21,82 21 ,48 

0,28 0,41 0,51 0,52 0,21 0,31 0,33 
0,38 0,37 o:28 0,61 0,41 0,48 0,50 

59,61 61,50 58,59 61,13 44,92 47,30 45,29 
26,82 29,12 35,3!1 31,13 38,94 39,64 42,62 
13,57 9,38 6,02 7,74 16,14 13,06 12,09 

1 - Diaftori tizovaná bioti ticko-ortoklasovo-plagioklasová or torula. Severný hrebeň. 
Veľkého čelna (1171,4) , ::!00 m na JZ od kóty 945,5; 2 - diaft~ zovaná biotiticko-or
toklasovo-plagioklasová ortorula_ Juhozápadný svah Čierťaže; 3 - biotiticko-ortokla
sovo-plagioklasová ortorula s porfyroblastmi mikroklínu. Západný svah čelna 940,3), 
chodník na vrstevnici 775, 500 m na Z od kóty 940,3; 4 - b iotiticko-ortoklasovo-pla
gioklasová ortorula s porfyroblastmi mikroklínu. Dolina Predčelno, 3,5 km na JV 
od Lopeja; 5 - biotiticko-plagioklasová ortorula. Dolina Veľká Zolná, 500 m na V od 
Ponickej Huty; 6 - biotiticko-plagioklasová ortorula. Dolina Malá Zolná, 500 m 
na V od Ponickej Huty: 7 - biotiticko-plagioklasová ortorula. Dolina Malá Zolná, 
500 m na V od Ponickej Huty ; 8 - biotiticko-piagioklasová ortorula. Svah doliny 
Malá Zolná, vrstevnica (100, 500 m na V od Ponickej Huty. 
1 - Diaphthoritized biotite-orthoclase-plagioclase orthogneiss , northern ridge of the 
Veľké Čelno hill (1171.4), 300 m SW from levelling point 945.5 ; 2 - diaphthori tized 
biotite-orthoclase-plagioclase orthogneiss, SW slope of the Čierfaž hill; 3 - bio
ti te -orthoclase-plagioclase orthogneiss with microcline porphyťOblasts, western slope 
of Čelno hill (940.3), path on the 775 m contour line, 500 m w esternly from levelling 
point 9403.; 4 - bioti te-orthoclase-plagioclase orthogneiss wi th microcline porphy
r oblasts, Predčelno valley, 3.5 kn1 SE from L opej village; 5 - biotite-plagioclase 
orthogneiss, Veľká Zolná valley, 500 m easternly from Ponická H uta village; 6 -
b iotite-plagioclase orthogneiss, Malá Zolná valley, 500 m easternly from Ponická 
Huta village ; 7 - biotite-plagioclase orthogneiss, Malá Zolná valley, 500 m easternly 
from P onická Huta village; 8 - biotite-plagi oclase orthogneiss, slope of the Malá 
Zolná valley, 600 m contour line, 500 m easternly from Ponická Huta village, 

28,92 
28,00 
25,01 
18,07 

0,25 
0,48 

44,53 
38,29 
17,18 
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Percento hmotnosti a Niggliho hodnoty pararúl a fylonitov 
Weight per cents and Nigglľs values of paragneiss and phyllonite 

Tab. 

Čís. 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 anal. 

Si02 73,17 72,75 68,03 77,34 75,70 69,18 78,41 55,48 57,96 54,60 
Ti02 0,66 0,39 0,63 0,21 0,05 0,59 0,70 0,24 0,22 0,27 
Al20 3 13,48 13,19 15,23 12,56 14,10 14,69 10,16 20,19 19,31 21 ,58 
Fe203 0,64 0,88 0,70 0,25 2,14 0,17 3,97 2,13 2,99 
FeO 2,84 2,43 4,24 0,72 0,49 1,21 2,38 5,41 6,01 5,76 
MnO 0,06 0,03 0,04 0,01 0,01 0,01 0,05 0,08 0,22 0,1 2 
MgO 1,84 1,65 2,50 0,17 0, 57 0,83 4,05 2,70 2,59 2,80 
CaO 1,38 1,53 1,15 1,22 1 ,22 0,94 1,40 1,80 2,08 1,38 
Na20 2,01 3,25 1,83 3,21 2,99 2,37 1,02 0,89 1,99 2,35 
K20 2,38 3,30 3,55 4,01 2,59 6,47 0,46 5,47 4,13 4,31 
P205 0,18 0,06 0,18 0,07 0,25 0,04 0,11 0,26 0,04 0, 04 
H20+ 1,09 1,08 1,888 0,81 1,18 1,82 1,58 3,63 3,21 3,72 
H20 - 0,09 0,05 0,11 0,01 0,04 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 

Spolu 99,82 100,59 100,07 100,34 99,44 100,31 100,52 100,15 99,93 99,07 

s i 395,04 366,98 307,60 508,08 182,58 178, 75 201,08 186,47 461,44 347,08 
al 42,82 39,13 40,50 48,52 26,38 41,56 39,41 39,91 35,16 43,35 
fm 30,52 26,13 35,68 5,64 53,15 37,14 37,03 38,98 48,15 19,38 
C 7,97 8,26 5,56 8,59 13,52 4,84 7,72 6,47 8,83 5,06 
alk 18,69 26,48 18,26 37,25 6,94 16,46 15,84 14,64 7,56 32,21 
k 
mg 
Q 
L 
M 

0,44 0,40 0,56 0,45 0,49 0,55 0,58 0,80 0,23 0,64 
0,49 0,48 0,48 0,29 0,52 0,37 0,36 0,35 0,74 0,32 

62,97 56,92 55,85 62,27 45,93 35,01 44,57 43,14 71,42 52,81 
24.45 34,48 27,38 35,92 26 03 36,93 33,17 31,45 11,89 39,88 
12:58 8,60 16,77 1,81 28,04 28,06 22,26 24,41 16,69 7,31 

9 - Muskoviticko-biotitická pararula. Dolina Muráň, 600 m na J od kóty 968,2; 
10 - muskoviticko-biotitická pararula. Dolina Murárr, 600 m na J od kóty 968,2; 
11 - biotitická pararula s metasomatickým muskovitom a sillimanitom. Záver doliny 
Lopejského Čelna, 300 m na J od kóty 945,5; 12 - biotitická pararula s metaso
m atickým muskovitom a s illimanitom. Dolina Muráň, 580 m na .T od kóty 968,2 ; 
13 - albiticko-sericitický fylonit. Minerálne zloženie : serici t > kremeň > albit; 
akcesoricky hematit - limonit a turmalín. Dolina Čierneho Hrona, 300 m na S od 
kóty 494,5; 14 - albiticko-sericitický fylonit. Mineráln e zloženie: sericit > k r e
meň > albit )) chlori t; akcesoricky hematit a limonit. Kamenistá dolina; 15 -
albiticko-chloritický fylonit. Minerálne zloženie: kremeň > chlori t > albit > sericit; 
akcesoricky hematit - limonit. Veľká dolina. kameňolom, 1,5 km na JZ od osady 
Medveďov; 16 - chloriticko-sericitický fylonit. Minerálne zloženie: sericit > chlo
rit > kremeň ± albit; akcesoricky hemati t a limonit. K amenistá dolina, zárez úzko
koľajnej železnice pri há:jovni Andrejská ; 17 - albiticko-chloriticko-sericitický fy
lonit. Minerálne zloženie: sericit > kremeň > chlorit ~ albit : akcesoricky h ematit, 
limonit a turmalín. Kamenistá dolina, zárez úzkokoľajnej železnice pri hájovni K r am
niská; 18 - sericiticko-chloritický fylonit . Minerálne zloženie: chlorit )) sericit > kre
meň ; akcesoricky hematit a lim onit a apatit. Hájny grúň (831, 7), 500 m na J od 
vrcholovej kóty; 19 - serici tickó-aktinoliticko-chloritický fylonit. Minerálne zloženie: 
chlori t > aktinolit > serici.t > kremeň; akcesoricky hema tit ± li monit. Dolina Čier
n eho Hrona, 300 m na S od k óty 494,5. 
9 - muscovite-biotite p a!;,llgneiss, Muráň gorge, 600 m southernly from levelli ng 
p oint 968 .2 ; 10 - m uscovite- biotite pa ragneiss, Murá11. gorge, 600 m southernly frorh 
levelling point 968.2; 11 - biot.i t e paragneiss w i th metasomatic muscov ite and silli
m anite, upper end of the Lopejské čelno gorge, 300 m southem ly from levelli ng 
p oin t 945.5; 12 - biotite paragneiss with m etasomatic muscovite a nd sillimanite, 
Muráň gorge, 580 m southernly from l evelling p oint 968.2; 13 - alb it e-serici te 

2 

19 

58,13 
0,59 

14,28 
1,80 
5,92 
2,11 
5,91 
4,02 
1,17 
1,68 
0,11 
3,98 
0,09 

99,79 

485 ,08 
53,14 

9,34 
8,38 

29,14 
0,36 
0,58 

64,42 
29,97 

5,61 
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phyllonite. Mineral composition: sericite > quartz > al bite, accessory haematite, li
monite and tourmaline, Čierny Hron valley, 300 m southwards from levelling point 
494.5; 14 - albite-sericite phyllonite. Mineral composition: sericite > quartz > al bi
te )) chlorite, accessory haematite and limonite, Kamenistá dolina valley; 15 -
albite-chlorite phyllonite. Mineral composition: quartz > chlorite > albite > sericite, 
accessory haematite and limonite, Veľká dolina valley, quarry, 1.5 km SW from 
Medveďov settlement; 16 - chlorite-sericite phyllonite. Mínera! composition: seri
cite > chlorite > quartz ± albite, accessory haematite and limonite, Kamenistá do
lina valley, cut of the of the forest railway near Andrejská courtyard; 17 - albite
chlorite-sericite phyllonite. Mínera! composition: sericite > quartz > chlorite )) al bite, 
accessory haematite, limonite and tourmaline, Kamenistá dolina valley, cut of the 
forest railway near Kramniská courtyard; 18 - sericite-chlorite phyllonite. Mineral 
composition: chlorite )) sericite > quartz, accessory haematite, limonite and apatite, 
Hájný grúň hill (831.7), 500 m southernly from the summit; 19 - sericite-actino
lite-chlorite phyllonite. Mineral composition: chlorite > actinolite > sericite > quartz, 
accessory haematite ± limonite, Čierny Hron valley, 300 m northernly from levelling 
point 494.5 

Zaujímavé poznatky o faciálnom vývoji 
a podmienkach vzniku pôvodných sedi
mentov prinášajú údaje o niektorých sto
pových prvkoch v pararulá9h (tab. 4 č. 

1-3), najmä Ga (3-11 ppm), V (60-60-
162 ppm), Y (7-19 ppm), Ba (1644-3000 
ppm) a Sr (157-277 ppm), ktoré sú veľmi 
blízke priemerným hodnotám hlbokomor
ských ílovitých bridlíc (Turekian - Wede
pohl, 1961, Vinogradov, 1962). T ieto úva
hy sú v zhode s naším názorom o hlboko
morskom vývoji jarabskei série. 

Fylonity vznikli z ortorúl a pararúl a zo 
synkinematických migmatitov. Chemicky 
sme analyzovali iba fylonity, ktoré vznikli 
z pararúl, príp. synkinematických migma
titov. Ako ukazujú výsledky chemických 
analýz (tab. 2, anal. č. 13-19), majú fylo
n ity veľmi premenlivé chemické zloženie. 
Týka sa to takmer všetkých oxidov, ale 
najmä SiO2 (;J4,60-75,70 %), Al2O3 
(10,16-21,58 °Io), FeO (0 ,49-6,010/o), MgO 
(0,57-5,91 %) a K 2O (0,46-6,47 %). Tieto 
zmeny mohol vyvolať nielen ich vznik 
z pararúl a synkinematických migmatitov, 
ale a j proces diaftorézy, pri ktorom sa la
terálne vylučoval sekrečný kremeň, často 

sp revádzaný chlor itom a hematitom. 
Koncentráciu stopových prvkov vo fylo

nitoch sme sledovali n a príkla de 24 spek
trálnych analýz, z ktorých sme pre j ed 
notlivé typy fylonitov vypočítali priemer-

né hodnoty (tab. 5, č. 1-7). Pri korelácii 
stopových prvkov v pararulách a fyloni
t och dochádzame k záveru, že pri diafto
réze pararúl často klesal obsah Cu, V, Zr 
a Ba, ale sa a j slabo zvyšoval B, Ga a Y 
vo fylonitoch. 
Variačnú šírku v minerálnom a chemic

kom zložení analyzovaných horninových 
skupín vyjadrnjú nasledujúce diagramy. 

V Niggliho diagrame QLM (obr. 17) ležia 
všetky analyzované horniny nad úsečkou 
nasýtenia PF, čo j e v súlade s vystupova
ním kremeňa v ich minerálnom zložení. 
Plagioklasovo-ortoklasové ortoruly ležia 
v jednom proj ekčnom poli, bližšie k pólu 
Q a plagioklasové ortoruly bližšie k spoj
nici PF, čo je zasa v súlade s rozdielnym 
obsahom kremeňa v ich zložení. An aly
zované fylonity , ktoré, ako sme už uviedli, 
vznikli diaftor ézou pararúl a synkinema
tických migmatitov, majú v tetraédr:i QLM 
n aJvacs1 rozptyl. Príčinu treba hľadať 

v procese synkinematickej migmatitizácie 
pararúl a ich d iaftoréze, s ktorými nastala 
istá zmena v ich chemizme. 

V diagrame K-Na- -Ca (obr. 18) vy stu
pujú opäť projekčné body pararúl a pla

g ioklasovo-ortoklasových ortorúl naJcas
tejšie blízko seba a b ližšie k pólu K , . čo 
vyjadruje p r ev ahu K nad Na v ich che
m ickom zložení. Naproti t omu proj ekčné 

body p lagiok lasových ortorúl ležia bližšie 
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Modálne zloženie ortoklasovo-plagioklasových ortorúl, plagioklasových ortorúl 
a pararúl 

Modal composition of orthoclase-plagioclase orthogneiss, plagioclase orthogneiss 
and paragneiss 

T ab. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kremeň 36 32 39 39 30 32 31 30 39 37 35 42 
Plagioklas 27 24 26 25 49 48 50 47 27 29 23 29 
K-živec 21 27 31 29 
Biotit 10 7 5 4 15 15 14 13 18 17 19 4 
Muskovit 13 15 16 21 
Sillimanit 3 2 
Kalcit 6 
Akcesórie 6 4 3 3 6 5 5 4 3 2 4 2 

----- -- -- -
- 1-4 - ortoklaso'\7o-plagioklasové ortoruly, 5-8 - plagioklasové ortoruly, 9-12 

pararuly 

1-4 - orthoclase-plagioclase orthogneiss, 5-8 - plagioclase orthogneiss, 9-12 
paragneiss 

Priemerný obsah stopových prvkov ortorúl, pararúl a synkinematických migmatitov 
v ppm 

Average contents of trace elements in orthognefas, paragneiss and synkinematic 
migmetite samples, in p. p. m. 

Tab. 4 

Nr. Horninový typ E Pb GaSn Cu v Y Sc Zr Ni Co Cr Ba Sr j n 

i M uskovi ticko-bioti ti cké 
14 37 9 33 1n 60 18 5 670 26 9 52 2036 183 6 1 pararuly 

2 
Biotitické 

10 26 11 33 86 162 7 9 1116 :34 18 65 3000 277 3 pararuly 

3 Pararuly s metasomatickým 
22 40 3 28 67 96 9 9 344 29 14 57 2495 157 4 muskovitom a sillimanitom 

4 i\1 uskov i ticko-plagi o klasovo-
16 24 21 12 27 24 31 6 133 9 7 23 500 100 7 ortoklasové ortoruly 

5 
Bioti ticko-plagioklasovo-

30 27 24 10 38 20 30 7 382 16 5 11 106 941 11 ortoklasové ortoruly 

Oftalmi tické plagioklasovo-
6 ortoklasovo-bioti tické 12 19 20 14 19 23 31 8 156 10 10 16 763 49 3 

ortoruly 

7 
13ioti ticko-plagi o klasové 33 15 25 17 33 122 :32 16 272 37 12 32 1670 640 6 
ortoruly 

8 
Feldšpatitické pararuly, 24 21 16 8 92 65 19 
stromatitické migmatity 

8 484 35 12 50 1644 2'66 8 

9 Stromatitické migmatity. 30 13 26 n 41 
s muskov1tom a rrnkroklinom 

10 10 4 34 8 3 3 461 93 3 
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Priemerný obsah stopových prvkov fylonitov v ppm 
Average contents of trace elements in phyllonite in p. p. m. 

Tab. 5 

Nr. 
1 

Horninový typ B Pb Ga Sn Cu v Y Sc Zr Ni Co Cr Ba Sr 
I n 

--
1 Sericitické fylonity 31 38 9 33 68 37 21 3 331 24 3 16 2100 81 15 

2 Chloriticko-sericitické 9( 23 34 28 14 57 30 11 189 69 12 80 1627 130 4 fylonity 

3 Ch lori ticko-al bi ticko- 3( 11 29 18 126 65 23 10 495 58 13 64 1318 146 5 sericitické fylonity 

4 Serici tie k o-ch lori ticko- H 21 28 18 102 61 22 10 105 56 35 70 1325 105 2 
kremeňové fylonity 

5 Serici ticko-kremeňové IO: 16 26 22 105 50 17 9 296 66 10 64 1103 150 6 fylonity 

6 Graná tovo-seri ci tické 
33 81 36 18 115 120 31 14 263 47 5 90 2160 95 1 fylonity 

7 Serici ticko-aktinoli ticko-
- 13 29 20 275 68 23 18 200 11, 25 120 660 500 chloritické fylonity 

Q K 
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Obr. 17. Projekčné body pararúl (krúžky), 
plagioklasovo-ortoklasových ortorúl (š tvorče
k y), plagioklasových ortorúl (krížik y) a fylo
ni tov (bodky) v Niggliho tetraédri QLM 
Fig. 17. F igura ti ve poin ts of pa ragneiss (ci r 
cl es), plagioclase-orthoclase orthogneiss (squa
r es) , plagioclase orthogneiss (cr osses) and 
phyllonites (points) in Niggli 's QLM tetra
hedron 

20 60 80 

Obr. 18. Projekčné body pararúl (krúžky), 
plagioklasovo-ortoklasových ortorúl (štvorče
ky). plagioklasových ortorúl (kr ížiky) a fylo 
nitov (bodk y) v tetraédri K - Na -Ca 
Fig_ 18. Figu rative points of paragneiss (ci r 
cles), plagioclase-orthoclase or th ogneiss :(squa
r es) , plagioclase or th ogneiss (crosses) an d 
p hyllonites (poin ts) in K - N a - Ca t et r ahed
ron 
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k pólu Ca alebo Na, čo zasa súvisí s nedo
statkom K-živcov a relatívne vyššou bazi
citou plagioklasu v ich minerálnom zložení. 
Fylonity majú aj v tomto diagrame naj
väčší rozptyl, a to je celkom v súlade s ich 
menlivým minerálnym zložením. 

Zaujímavú priestorovú diferenciáciu pa 
rarúl a plagioklasovo-ortoklasových ortorúl 
poskytuje diagram Fe - (Na + K) - Mg 
(obr. 19). Projekčné body sú v súlade s ich 
relatívne nižším obsahom alkálií rozptý
lené blízko strany Fe - Mg a plagioklaso
vo-ortoklasových ortorúl v súlade s ich níz•
kym obsahom Mg a zvýšeným obsahom 
alkálií blízko strany Fe - (Na+ K) a pólu 
(Na+ K). 

V diagrame Niggliho hodnôt al - (c + 
+ alk) v závislosti od Si (obr. 20) sme 
chceli odlíšiť pole parametamorfitov cd 
poľa ortometamorfitov, ale tento predpo
klad sa v našom prípade nesplnil, lebo 
projekčné body plagioklasovo-ortoklaso-

80 

Fe /ot. 
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60 

40 

X 

■ ■• 
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w< • o 
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o 
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Obr. 19. Projekčné body pararúl (krúžky) , 
plagioklasovo-ortoklasových ortorúl (štvorče
ky), plagioklasových or to rúl (krížiky) a fy
lonitov (bodky) v tetraédri Fe - (Na+ K) -
- Mg 
Fig. 19. Figurative points of paragneiss 
(circles), plagioclase-orthoclase orthogneiss 
(squares) , plagioclase orthogneiss (crosses) 
and phyllonites (poi nts) in Fe - (Na + K) -
- Mg tetrahedron 
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Obr. 20. Projekčné body pararúl (krúžky), 
plagioklasovo-ortoklasových ortorúl (štvorče
ky) , plagioklasových ortorúl (krížiky) a fylo
nitov (bodky) v korelačnom diagrame 
al - (c + alk) : si 
Fig. 20. Figurative points of paragneiss 
(circles), plagioclase-orthoclase orthogneiss 
(squares), plagioclase orthogneiss (crosses) 
and phyllonites in al - (c + alk): si correla
tion plot 

vých ortorúl a para rúl ležia v jednom poli 
a projekčné body fylonitov majú opäť ne
pravidelný rozptyl. 

Ani v d iagrame Simonena (al + fm) -
•- (c + fm) v závislosti od Si (obr . 21) sa 
naše očakávania o grafickom rozlíšení or
tometamor.fitov a paramentamorfitov n e
splnili, leb o aj v tomto prípade padajú 
plagioklasovo-ortoklasové ortoruly a para
ruly do jed ného projekčného poľa a fylo
nity maj ú znovu abnormálne široký 
rozptyl. 

Z Hakerovho diagramu zastúpenia hlav
ných oxidov v závislosti od obsah u SiO2 
(obr. 22) možno vyčítať, že plagioklasovo
ortoklasové ortoruly a pararuly m ajú veľ
mi príbuzné chemické zloženie a odlišujú 
sa od seba m arkantnejšie iba r elatívne vyš
ším obsahom F eO a MgO v par arulách. 
Chemicky samostatnú horninovú sk upinu 
predstavujú plagioklasové ortoruly, k toré 
sa od plagiok lasovo-ortoklasových ortorúl 
odlišuj ú hlavn e nižším obsahom SiO2, ale 
a j r elatívn e v yšším obsahom F eO, .Na2O, 
CaO a MgO (t ab. 1). 

Zo silikátových a spektrálnych analýz 
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Obr. 21. Projekčné body pararúl (krúžky), 
plagioklasovo-ortoklasových ortorúl (štvorče
ky), plagioklasových ortorúl (krížiky) a fylo
nitov v korelačnom diagrame (al+ fm) -
- (c + alk) : si podľa Simonena 
Fig. 2~. Figurative points of paragneiss (cir
cles) , plagioclase-orthoclase orthogneiss 
(squares) , plagioclase orthogneiss (crosses) 
and phyllonites (points) in Simonen's 
(al + fm) - (c + alk) : si correlation plot 

dochádzame aj k záveru, že pri diaftoréze 
pararúl sa často znižoval obsah Si02 a 
Ti02, Cu, V, Zr a Ba, ale aj slabo zvyšoval 
B, Ga a Y vo fylonitoch (tab. 2, 4 a 5). 

Vývoj a podmienky metamorfózy 

Ako to vyplýva z celej práce, patrí se
verozápadná časť Veporského rudohoria do 
územia s klasickým vývojom metamorfózy. 
Metamorfóza tu postihla nielen kryštalini
kum, ale aj obalový perm a mezozoikum 
obalovej série Chvatimecha. 

Kryštalinikum má najčastejšie polyme

t amorfný vývoj a okrem regionálnej meta
morfózy, vedúcej niekde až k parciálnej 
anatexii, ho miestami postihla aj naložená 
termická metamorfóza a diaftoréza. Preto 
je toto územie veľmi poučné nielen z hľa
d iska petrografie jeho jednotlivých geolo-

gických útvarov, ale aj z hľadiska vývoja 
metamorfózy v Západných Karpatoch vô
bec. 

Stanovením charakteru a počtu meta
morfných fáz prostredníctvom určenia 

sukcesie m etamorfnej rekryštalizácie bolo 
možno v severozápadnej časti Veporských 
vrchov vyčleniť tri tektonometamorfné 
cykly: dalslandský, variský a alpínsky. 

Dalslandský tektonicko-metamorfný cyk
lus sa prej a vil regionálnou premen ou ja
rabskej série. Pri posudzovaní podmienok 
dalslandskej metamorfózy vychádzame 
z jej kritick ých minerálov, ako je alman
dín, kyanit, ortoklas, diopsid, ale a j z mi
nerálneho páru amfibol~ plagioklas. Kya
nit, diopsid a amfibol vystupujú len v am
fibolitoch (Kamenický, 1978), almandín 
v amfibolitoch i ortorulách a para rulách 
a ortoklas iba v plagioklasovo-ortoklaso
vých oriorulách. 

Almandín a kyanit môžu vystupovať už 
v kremeňovo-albitovo-epidotovo-almandí

novej subfácii fácie zelených bridlíc. V tej
to subfácii mohol vzniknúť aj obyčajný 

amfibol, ale len v asociácii s albitom. Ale 
plagioklas bádaných amfibolitov patrí bá
zickému andezínu až kyslému léi.bradoritu. 
Pararuly, p lagioklasovo-ortoklasové orto
ruly a i. obsahujú oveľa kyslejší plagio
klas (oligoklas Anrn-20), ale toto zníženie 
bazicity plagioklasu má príčiny v chemiz
me a spočíva v nenasýtenosti metamorf
ných reakcií na Ca v týchto horninách. 

Diopsid je vyšším termálnym minerálom 
a objavuje sa po prvýkrát až v staurolito
vo-almandinovej subfácii fácie granatic
kých amfibolitov, aj to len vtedy, keď 

tlak nebol príliš vysoký. Podľa H. C. F. 
Winklera (1967) počiatok fácie gr anatic
kých amfibolitov limitovali nasledujúce 
rovnovážne hodnoty: 540 ± 20 °C a 0,2 
GPa, 550 ± 30 °C a 04, GPa a 560 ± 20 °C 
a 0,7 GPa pH20. 
Podľa E. Althausa (1966, 1967))' môže 

kyanit vzniknúť z pyrofylitu pri tlaku 
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0,6 ± 0,1 GPa, a to podľa rovnice 
1 pyrofylit ~ 1 kyanit + 2 kremene + 
+ 2 H20 
E. Althaus stanovil nasledujúce rovno

vážne hodnoty tejto reakcie: 490 ± 10 °C a 
0,2 GPa, 505 ± 10 °C a 0,4 GPa a 510 ± 10 
°C a 0,7 GPa pH20. 

Naj vyšším termálnym regionálnometa
morfným minerálom študovanej oblasti je 
ortoklas. Objavuje sa až v najvyššej ter
málnej oblasti fácie granatických amfibo
litov spolu so sillimanitom a almandínom. 
Regionálne metamorfný sillimanit v aso

: iácii s ortoklasom sa v skúmanej oblasti 
nespozoroval. Miesto neho je v asociáci 
s ortoklasom almandín. Podľa H. G. F. 
Winklera (1967) môže ortoklas a almandín 
vzniknúť reakciou 

1 muskovit + 1 biotit + 3 kremene :;:± 

.:: 1 almandín + 1 ortoklas + 2 H20 
pri tlaku 0,4 GPa a 690 °C a pri vyššom 
tlaku barrowianskej metamorfózy sa mus
kovit v prítomnosti kremeňa a biotitu 
stáva instabilným až po prekročení teploty 
670-700 °C. 

Z uvedeného vychodí. že dalslandská 
metamorfóza jarabskej série bola stredno
tlaková a v severozápadnej časti Vepor
ského rudohoria dosiahla pri tlaku 0,6-
0, 7 GPa pH20 teplotu 670-700 °C. Táto 
oblasť teda reprezentuje jednu z termál
nych osí dalslandskej metamorfózy. 

Variský tektonicko-metamorfný cyklus sa 
viaže na bretónsko-sudetskú fázu, ktorá sa 

v študovanom území prejavila nedostat
kom karbónu, intrúziou hrončockého gra
nitu, naloženou termickou metamorfózou 
a počiatočnou diaftorézou kryštalinika. 

S variskou intrúziou hrončockého gra-

◄ 

nitu súvisel aj vznik neskorokinematic
kých až postkinematických migmatitov 
vystupujúcich v jeho plášti. Dokazuje to 
pribúdanie intenzity migmatitizácie sme
r om ku kontaktu s granitom. Tieto mig
matity sme doteraz detailnejšie neskúmali, 
a preto venujeme pozornosť ostatným 
metamorfným procesom variskej orogené
zy: naloženej metamorfóze a diaftoréze. 

Variský vek naloženej termickej meta
morfózy vyplýva z toho, že naložená ter

mická metamorfóza postihla už regionálne 
metamorfované pararuly a takto polyme
tamorfované horniny ešte miestami po
stihla alpínska diaftoréza. Podľa všesmer
nej orientácie termicky metamor:fného 
kremeňa, muskovitu, sillimanitu a turma
línu možno konštatovať, že táto premena 
nastala za pôsobenia iba hydrostatického 

tlaku a že tento tlak bol nízky. O jej ma
ximálnej teplote možno uvažovať najmä na 
základe jej llajvyššie termálneho minerá
lu, ktorým je sillimanit. Všesmerne orien
tovaný sillimanit mohol vzniknúť kontakt
nou metamorfózou, ale až vo fácii orto
klasovo-cordieritických rohovcov, ktoré 
vznikajú len za pôsobenia vyššej termál
nej magmy, akou je gabroidná intrúzia. 
Takéto podmienky v bádanom území ne
boli. Dôkazom toho je nedostatok ortokla
su, cordieritu či biotitu v asociácii s ter
micky metamorfným sillimanitom, ktoré 
by v pararulách pri týchto podmienkach 
museli vzniknúť. Ale aj vystupovanie 
muskovitu a turmalínu v asociácii so silli
manitom je v rozpore s vystupovaním aby

sálnej gabroidnej intrúzie. Sillimanit mo
hol teda vzniknúť len za osobitných pod
mienok, pri relatívne nižšei teplote, prav-

Obr. 22. Projekčné body paraľúl (krúžky), plagioklasovo-ortoklasových ortorúl (štvor
čeky), plagioklasových ortorúl (krížiky) a fylonitov (bodky) v diagrame Harkera 
Fig . 22. Figurative points of paragneiss (circles), plagioclase-orthoclase orthogneiss 
(squares), plagioclase orthogneiss (crosses) and phyllonites (points) in Harker's 
diagram 



512 Mineralía slov., 14., 1982 

depodohne . ..pôsobením pneumatolytických 
roztokov granitickej intrúzie bohatých na 
Al, F a (OH), a to za súčasnej tvorby 
muskovitu a turmalinu (Pitscher, 1965, 
Kamenický, 1978). 

Alpínsky tektonometamorfný cyklus sa 
viaže na kriedové vrásnenie mediteránnej 
fázy. V študovanom území sa prejavil dvo
jakým spôsobom; progresívnou regionál
nou premenou obalového permu a mezo
zoika obalovej série Chvatimecha a retro
grádnou diaftorézou kryštalinika. 

Z minerálnej asociácie regionálne meta
morfovaných sedimentov permu a mezo
zoika, najmä sericitu, chloritu ± albitu, 
možno usudzovať, že táto premena bola 
strednotlaková a nastala v podmienkach 
kremeňovo-albitovo-muskovitovo-chlorito

vej subfácie fácie zelených bridlíc. 
O podmienkach alpínskej dia.ftorézy je 

k dispozícii viac konkrétnych údajov. 
Možno o nich usudzovať z minerálnej aso
ciácie diaftoritov, ako je kremeň, albit, 
sericit, chlorit, epidot a klinozoisit. Tieto 
minerály sú charakteristické pre najnižšie 
termálnu oblasť fácie zelených bridlíc. Za
čiatok fácie zelených bridlíc a súčasne aj 
začiatok kremeňovo-albitovo-muskovitovo

chloritovej subfácie podľa H. G. F. Win
klera (1967) charakterizujú nasledujúce 
hodnoty rovnováhy: 390 ± 10 °Ca 0,2 GPa, 
400 ± 10 °C a 0,5 GPa, 405 ± 10 °C a 
0,7 GPa, 415 ± 10 °C a 1,1 GPa pH2O. 
Z toho vychodí, že alpínska diaftoréza 
mohla nastať pri teplote 400-450 °C a 
tlaku 0,6-0,7 GPa. 

Z chemického zloženia regionálne meta
morfných a diaftoritických minerálov, a 
najmä častého obsahu (OH) v diaftoritic
kých mineráloch možno ďalej usudzovať, 

že diaftoréza bola minimálne trojfázovým 
aktom. Najprv sa uplatnila mylonitizácia, 
potom zvodnenie mylonitizovaných zón a 
iba potom mohli vznikať (OH) silikáty 
diaftoritov, akým je napr. sericit, chlorit, 
epidot či klinozoisit. 

Záver 

Ako vychodí z našich štúdií (Kamenic
ký, 1977a), severozápadná časť Veporské-
ho rudohoria patrí medzi oblasti s naj
komplik ovanejšou stavbou v Západných 
Karpatoch. Buduje ju prevažne kryštali
nikum, ale na jej stavbe sa zúčastňujú aj 
mladšie útvary, sedimenty a vulkanity 
permu, ·-mezozoické série, sedimenty cen
trálnokarpatského paleogénu a neogénu, 
ako aj neovulkanity. 

Kryšt alinikum reprezentujú hlavne meta
morfity, ale podradne sa tu vyvinuli aj 
granity. Metamorfity sú súčasťou jarab
skej série, ktorá patrí do prekambria. Má 
v sledovanom území čiastočne odlišný 
predmetamorfný vývoj a skladá sa pre
važne z flyšoidného súvrstvia ílovitých a 
ílovito-piesčitých bridlíc s vložkami drôb, 
pomerne hojným zastúpením eugenosyn
klinálnych vulkanitov povahy bazaltov, 
ryolitov a dacitov. A práve striedanie sa 
bázickéh o, intermediárneho a kyslého vul
kanizmu patrí medzi svojrázne znaky ja
rabskej série severozápadnej časti Vepor
ského rudohoria. 

Metamorfity majú najčastejšie polyme
tamorfný vývoj a okrem regionálnej pre
meny, vedúcej kde-tu až k ultrametamor
fóze a k synkinematickej migmatitizácii, 
ich miestami postihla naložená termická 
premena a veľmi často aj diaftoréza. 

Regionálna premena bola geneticky spä
tá s dalsla ndskou tektonikou a nastala 
v podmienkach fácie granatických amfibo
litov pri 670-700 °C a 0.6-0.7 GPa pH2O. 
Touto pr emenou nadobudli sedimenty ja
rabskej série povahu pararúl, feldšpatiti
zovaných pararúl alebo synkinematických 
migmatitov. Bázické vulkanity sa súčasne 
zmenili na amfibolity (Kamenický, 1978) 
a kyslé a intermediárne členy na ortoruly. 

Pararuly tvorí hlavne kremeň a plagio
klas s vedľajším zastúpením biotitu ± mus
kovitu ±mikroklínu. Pozvoľne prechádza-
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jú do feldšpatitizovaných pararúl a syn
kinematických migmatitov, najčastejšie 

stromatitického typu, pozostávajúcich 
z dvoch generácií minerálov, regionálne 
metamorfných a ultrametamorfných. 

Genéza ortorúl nebola v minulosti zná
ma a aj preto sa tieto horniny pomenú
vali rozlične - ľubietovské ortoruly, žulo
ruly alebo migmatity žulorulového typu. 
Ako vyplynulo z nášho petrografického 
štúdia, vznikli ľubietovské ortoruly regio
nálnou premenou ryolitov, podradne aj 
dacitov a ich pyroklastík. Regionálnou 
premenou ryolitov, ich tufov a tufitov 
vznikli plagioklasovo-ortoklasové ortoruly, 

ktoré sú hlavne z kremeňa, ortoklasu a 
p lagioklasu a s vedľajším podielom biotitu 

a /alebo muskovitu ± mikroklínu a z tla
citov plagioklasové ortoruly pozostávajúce 
hlavne z plagioklasu a kremeňa a s ved
ľ ajším zastúpením biotitu. 

Naložená termická premena patrí medzi 
petrografické osobitosti nielen kryštalinika 
severozápadnej časti Veporského rudoho
ria, ale aj celého západokarpatského kryš
talinika. V skúmanom území má iba lo
kálne rozšírenie a nastala po regionálnej 
metamorfóze, ale ešte pred diaftorézou 

študovaného kryštalinika. Spozorovala sa 
len pri pararulách a feldšpatitizovaných 
pararulách a prejavuje sa najmä p orfyro
blastmi metasomatického muskovit u ± tur
malinu s častými inklúziami r egionálne 

m etamorfného kremeňa a 
t a somatickým zatláčaním 

morfného plagioklasu a 
vláknitým sillimanitom. 

regionálne me
aj ultrameta
b iotitu jemne 

Diaftoréza postihla všetky členy báda-
ného kryštalinika, ale najviac pararuly a 
synkinematické migmatity. Odohr ala sa 
hlavne počas alpínskeho orogénu, ale jej 
počiatky spadajú u ž do variského obdobia. 
Variskú fázu diaftorézy dokazuj e v ystu
povanie diaftoritov v obliakovom mate

r iáli konglomerátov ľubietovského permu 
a alpínsku fázu rovnaká minerálna aso-

ciácia diaftoritov a regionálne metamorfo
vaného mezozoika obalovej série, ako aj 
konkordancia drobných tektonických 
štruktúr diaftoritov s kriedovými štruktú
r ami mezozoika . Nastala v podmienkach 
fácie zelených bridlíc pri 400-450 °C a 
0.6-0.7 GPa pH20. Diaftorézou ortor úl a 
pararúl a synkinematických migmatitov 
vznikli rozličné typy diaftoritických svo
rnv a fylonitov , ktoré sú najčastejšie z kre
meňa , sericitu ± albitu ± klinozoisitu ap. 

Recenzoval M. Su k 
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Petrography of ortho- and paragneisses, synkinematic migmatites 
and of their diaphthorites in the northwestern part of the 

Veporské rudohorie Mts. (Centra! Slovakia) 

JAKUB KAMENICKÝ 

Recent studies of the author (Kamenický 
1977a) evidenced that the northeastern part 
oI the Veporské rudohorie Mts. is built mainly 
by crystalline rocks. Nevertheless, also 
younger complexes i. e. sediments and vol
canites of Permian age, Mesozoic cover 
("envelope") sequence of the Chvatimech se
ries, the Krížna and Choč units and sediments 
of the Centra! Carpathian Paleogene, of Neo
gene as well as neovolcanites of the Poľana 
group share the structure of- the area. 

The crystalline consists mainly of meta
morphics but also granites a re present there. 
Metamorphic rocks participate on the Jarabá 
series of Precambrian age (Kamenický 1977). 
T he lithological sequence represents an eu
geosynclinal development of the Western 
Carpathians consisting or iginally of thick 
a rgillaceous and ar gillaceous-arenaceous sha
le beds w ith graywacke intercalations and ra re 

layers of bituminous shales. The sedimenta
tion of this flyschoid sequence was conco
mitant with weak manifestations of basic 
volcanism (basaltic composition) a nd frequen t 
pyroclastic layers. In the investigated area, 
the development of the ,J arabá series w as 
partly d ifferent. Diíferences appear m ostly 
in the a lternation of basic volcani c products 
with tha t of intermediate and acidic compo
sition and also in their m ore frequent appe
arance. 

Crystalline schists i n the area investigated 
underwent, at most, a polymetamorphic de
velopmen t. Besides regional m etamorphic 
events leading in places to ultrametamorp hism 
and synk inematic migmatitization also a later 
thermic a lteration and , v er y frequently, a 
diaphthor itic rework ing occurred in the area. 

Regional alterations are genetica lly r elated 
to Dalsladian orogenic even ts a nd occ.urrGid 
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in conditions of tiie garnet amphibolite facies 
at 670-700 °C and 0.6-0.7 GPa pH2O, respec
tively. As the result of this metamorphism, 
sediments of t he Jarabá series ha ve been 
converted to various kinds of paragneiss, fel
spathitized paragneiss or synkinematic mig
matite. Basic volcatites have been altere d, 
at the same time, in to amphibolite whereas 
acidic to intermediate varieties to orthogneiss. 
Petrography of amphibolites was dealt with 
by the author etsewhere (Kamenický 1978) 
and results of petrographic investiga tions of 
other lithotypes are contained in the present 
paper. 

Paragneiss varieties are of relatively small 
extent in the investigated area as underwent 
mostly diaphthoritic alterations. Paragneiss 
creates some small bodies in the Kraklová 
zone southwesternly from Brezno town and 
also small intercalations in synkinematic 
m igmatite of the Ľubietová and Kraklová 
zones. Overwhelming fine and equigranular 
textu re wi th well expressed s laty structure 
are the typical features in paragneiss. Quartz 
and plagioclase create main constituents 
whereas biotite ± museovite are subordina
ted. Paragneiss passes into felspathitized va
rieties with light " augen" of plagioclase 
and/or quartz both of ultrametamorphie 
origin. 

Synkinematic migmat ite is frequent along 
the northwestern margin of the Ľubie
tová erystalline where a eontinuous belt oe
curs between Celjenee a nd Podbrezová. 
A further autonomous body is in the Krak
lová zone at the western margin of the Krám 
settlement. Synkinematic migmatite has 
m ostly stromatitic appearanee with a more 
or less intensive diaphthoritic overprint. The 
paleosome of migmatite has , from petrogra
phical point of view, character of paragneiss 
whereas the neosome consists, most frequent
ly, of quartz and plagioclase in p laces with 
microeline, muscovite and quartz II. 

Orthogneiss varieties have been assigned 
in the past by various nam.es mostly as the 
Ľubietová orthogneiss, granitogneiss or else 
migmatite of granitogneiss type. However 
their origin remained unknown so far. These 
rocks were fo rmerly considered to represent 
metamorphosed granite, strongly migmatitized 
paragneiss or anatektite. In fac t, we a re 
dealing w ith produets of regional meta
mo,rphism at the exp ense of acidic to in ter 
mediate v olean ites in the Jarabá series. 
Durin g jhe r egional m etamorphism, plagio-

elase-orthoclase orthogneiss originated from 
rhyolite, tuff and tuffite whereas plagioclase 
orthogneiss from roeks of daei tie eomposi
tion. 

Plagioclase-orthoclase orthogneiss oceurs 
a long the northwestern margin of the Ľubie
tová erystallin e in a continuous belt between 
Podbrezová and Ľubietová but also in the 
southwestern continuatlon of the Ľubietová 
zone between Ponická Huta and Ľubi etová . 

Orthogneiss varieties hav e light grey to grey 
colour and fi ne equigranular texture, slaty 
strueture passing, in plaees, into ophtalmitic 
or massi ve va rieties. Quartz, orthoclase and 
plagioclase a r e t he main eonstituents whereas 
biotite and/or museovite ± mierocline are 
subordinated. Microcline oeeurs frequently as 
the main mineral in oph talmi tie and m assi ve 
rocks. 

Plagioclase orthogneiss has been observed 
only in the area o[ Veľká and Malá Zolna 
valleys westernly from Ponická Huta village. 
The rock is of simple composition conta ining 
of but plagioclase and quartz with subordina
ted amounts of biotite. 

The thermal overprint of crystalline pro
dueed petrographie pecularities not alone in 
t he northwestern part oľ the Veporic erys
talline but i n lhe entire Western Carpathians. 
P roduets of i hermal overprint have, i n the 
area investigaied, only limited extent an d 
h ave been observed but in the Muráň and 
P redajnianske Celno valleys as well as in the 
H ron river valley in the western outskir ts of 
Brezno town. The thermal overprint oc
curred after r egional metamorphism but pre
ceeded diaphtoritic altera tions and is, probably, 
of Variscan age_ Only paragneiss varieties 
suffered thermal metamorphic overprint w hat 
appears in the crystallization of metasomatic 
m useovite ± tourmaline porphyroblasts and 
in metasomatic replacement of regional meta
m orphic and ultrametamorphie plagioclase by 
fine fib rous sillimanite in the fineg rained 
paragneiss. The (001) cleavage fissures in 
m useovite porphyroblasts and toumalin e 
elongated a long its c-a xis have attitudes 
across the metamorphic foliation of the en
closing paragneiss. Besides that, t hey contain 
frequently numero us inclusions of lentieulárly 
grained quartz of r egiona l metamorphic 
origin. The ther mal source for this overprint 
r emain.s unknown b ut, on the base of ·the 
mineral assem blage produced, a hypoabyssal 
grani t ie intr usion not yet uncovered b y de
nudation may be supposed. 
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Diaphthoritic alterations suffered all litho
logic members of the crystalline but particu
larly the paragneiss and synkinematic mig
mati te varieties. This overprint occurred 
chiefly during Alpine orogenic events but its 
initial stage took place already during the 
Variscan tíme. Variscan age of diaphthoresis 
~s proved by the presence of diaphthoritized 
crystalline pebbles in the Ľubietová Permian 
whereas an Alpine age may be deduced from 
similar mineral assemblage of diaphthorites 
and regional metamorphosed Mesozoic rocks 
of the Chvatimech envelope series together 
with similar attitude ot megascopic structures 
in diaphthorites and of Cretaceous structural 
elements in the Mesozoic rocks. The diaphtho
ritic overprint occuned at PT-conditions of 
400-450 °c and 0.6--0.7 GPa pH20. Various 
mica-schists and phyllonites originated at the 
expense of gneiss and synkinematic migma
tite during the diaphthoresis. Retrogressed 
lithologic varieties have siaty structure with 
uneven and Eolded foliation planes and flaky 
disintegration. Mineral assemblages are most 
frequently those of quartz, sericite, chlo-

RECENZIA 

N. L. D o b r e c o v : Globafnyje petrologi
českije procesy. Moskva, Izd. Nedra, 19 , 
236 s. 

Vydať v dvoch rokoch po sebe dve knihy 
s petrologickou problematikou si vyžaduj e 
n ielen nezvyčajný talent a erudíciu, ale bez 
m imoriadnej koncentrácie a usilovnosti by to 
zre jme nedokázal nijaký au tor . Lenže všetky 
takéto vlastnosti autor m onografie Globaľnyje 
petrologičeskije processy N; L . Dobrecov 
zrejme má. Veď okrem toho, že je jedným 
z najplodnejších (a naj čítanej ších) autorov 
v oblasti geologických vied ZSSR, aktívna je 
aj jeho účasť na r iadení a výchove (je riadi
teľom inštitútu, vedúcim katedry, profesorom, 
školiteľom ašpirantov). Nemienime vymenú
vať zásluhy autora, ale iba konštatovať jeho 
obrovskú erudíciu a pracovitosť. časť najvý
znamnejších prác N. L. Dobrecova sme 
uviedli v recenzii jeho pr edchádzajúcej mono
grafie Vvedenije v globaľnuju petrologiju 
roku 1980 (Mineralia slov., 13, s. 86). 

Na rozdiel od predchádzajúcej knihy au
tora, v ktorej sa interpretujú alternatívne 
modely základných petrologických procesov 

rite ± al bite ± cli nozoisi te a. o. 
The rock chemistry of ortho- and paragneiss 

varieties and of their diaphthori tie products 
is evidenced by the means of 19 w hole rock 
chemical analyses and 72 spectral analyses 
(Tabs. I-V). Results point to the following 
conclusions. 

a) Paragneiss varieties have chemical com
positions very similar to argillite, arenaceous 
argillite or graywacke whereas p!agioclase
orthoclase orthogneiss varieties to rhyoli te 
and plagioclase arthogneiss to dacite. 

b) Contents of trace elements, mainly of 
Ga, V, Y, Ba and Sr are near to average 
values in argillaceous deep-sea sediments. 
'ľhis result is in agreement with the presumed 
deep-sea origin of the Jarabá series. 

c) Correlations between paragneiss varie
ties and t heir diaphthorites point to the dec
rease of Si02, Ti02, Cu, V, Zr an d Ba but 
also to sl ight increase of B, Ga a nd Y con
tents in phyllonile. 

Preložil 1. Varga 

podľa predstáv rozličných autorov, v naj 
novšej publikácii ide prevažne o podanie a 
zdôvodnenie autorových riešení globálnych 
procesov m agmatizmu a metamorfizmu. Pri
tom, ako zdôraznil sám autor, nejde o syste
matizujúcu prácu. Niektoré magmatické pro
cesy a fen omény, aj keď sú zaujímavé, n ie 
sú d o recenzovanej publikácie zahrn uté pre
t ože nemaj ú globálny význam či r ozšírenie. 

Monografia N . L. Dobrecova sa delí na štyri 
základné a tematicky vyhranené časti. Prvá 
je v enovan á vývo ju Zem e a stavbe tektono
sféry. V n ej sa detailne p reberaj ú procesy 
prebiehajúce v kontinentálnej aj oceanickej 
li tosfére, ch arakterizujú sa magmatické a 
metamorfn é procesy v aktívnych zónach 
Zeme. Typy magmatickej a v ulkanick ej akti 
vity autor vysvetľuj e prostredníctvom proce
sov anatexie, syntex ie a paratexie. V druhej 
časti sú rozvedené problémy magmatizmu a 
magmatických formáci í, pričom sa a utor sú
stredil na problematiku bazaltov, ofioli tov, 
andezitového vulkanizmu, k ôrovú a natexiu, 
gabro-granitový rnagmatizmus a stťučnejšie 

Pokračovanie na str. 548. 
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Došlo 22. 2. 1982 

reoJior11qeCK0e CTpoemi:e Mf,L\HOIIOpqmpoBOľO MeCT0P0 lK,L\CHHll 3JiaTH0 

MeCTOp0)K,L\CHl1C MC,L\,HOIIOpcp11pOBb!X PYA 3 JiaTH0 TCCH0 CBJ!3 aHO C 3 KTl1B
H0!1 ,L\CJ!TCJ!bHOCTblO B M110I.\CHe Ha OKP al1He I.\CHTPaJihH0!1 BYJ1K3H0TCKT0-
Hl1'{eCK0!1 30Hhl B ill;aBI{l1I.\KHX ropax. CTPYKTYPHO J1 r e HeTJ1qecKH CBJ!3aHO 
C pa3BHTl1eM MaJIOl1 rpaHO,L\J10pl1T0B011 rropqmpMT0 B0!1 J,1HTPY3Hl1, K 0TOPall 
rrpomIKJia ,L\O ypOBHll Hl1)KHero CTpaTOBYJJKa H11qe cKoro ,lTa)Ka. Opy):\eHCHMe 
pa3B11TO B CKapHOB0!1 J1 ľl1,L\POTepMaJihHO -CYJ1h(pH,L\HOl1 MJ1HCPaJil130BaHHh!X 
3Tarrax. Bhlpa311TeJlhHaJI KOHI.\CHTPal\11J! M C,L\Hh!X P Y,L\ p a3B11T a Ha YP OBHC 
CKapHOBOro ITOJ!Ca BepxHero Tp11a ca Ha rJJy611He 700-1000 M . O,L\ IlOBepx
HOCTl1. 

Geology of the Zlatno porphyry copper ore deposit 

The Zlatno porphyry copper deposit originated due to the emplacement 
of an intrusive rock suite during the Miocene into the marginal portion 
of the centra! volcanic zone of the štiavnické vrchy Mts. Both struc
turally and genetically, the deposit is related with a small intrusive 
body of granodiorite porphyrite emplaced into the lower structural level 
of a stratovolcanic complex. The development of mineralization was 
stadial and an ore-bearing skarn and sulphidic hydrothermal ore asso
ciations 01iginated. Higher concentration of copper ore occurs in skarns 
originated at the expense of Upper Triassic lithoíypes in 700-1 ,000 m 
depths. 

V ostatnom období rastie úsilie hľadať 
nové, netradičné typy rudy. Objavenie 
meďnato-porfýrového ložiska Recsk v Ma
ďarsku a ďalších ložísk tohto typu v Ru
munsku, Bulharsku a na viacerých mies
tach na svete viedlo aj u nás k orientácii 

geologických prác v tomto smere. Naj 
vhodnejšími objektmi sú pritom stredo
slovenské a východoslovenské neovulkani
ty. Centrálne vulkanické zóny s preuká~a
nou existenciou vulkanicko-intruzívnych 
komplexov a ich metalogenetickou špecia-
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lizáciou dovoľujú rozšíriť vyhľadávanie na 
plochy, kde okrem uvedených prvkov na
vyše vystupuje charakteristická škála 
hydrotermálnometasoma tických premien 
hornín. Z nich najtypickejšia je pyritizá
cia, draselná metasomatóza, argilitizácia, 
propylitizácia a iné, ktoré spolu s priazni
vými výsledkami geofyziky a geochémie 
umožňujú ohraničiť prognózne územia. 

J ednou z najperspektívnejších oblastí sú 
Štiavnické vrchy, v ktorých neogénna 
intruzívna formácia granitoidov vystupuje 
na povrch, preniká cez horniny staršieho 
podložia a sčasti aj cez spodnú stavbu neo
vulkanického komplexu. 

Počas geologického mapovania územia 
v rokoch 1961--1965 (Rozložník et al., 
1966) sa medzi dolinou potoka Richnava 
a územím zobrazeným južným okrajom 
listu Hodruša vymedzilo niekoľko plôch 
bohato impregnovaných pyritom. Išlo 
o výrazné akumulácie pyritu, ktoré kvan
titatívne nezodpovedali bežným impregná
ciám vystupujúcim v plošne propylitizo
v aných komplexoch neovulkanitov. Navyše 
pyritizované plochy sú južne od telesa 
hodrušského granodioritu v pestrej sérii 
neovulkanitov. Okrem andezitov tu boli 
zmapované žily kremenných dioritových 
porfýrov a pozdÍž blízkej považanskej po
ruchy aj ryolitov. G·zemie v týchto mies
tach dislokovali zlomy v smere S-J a 
SZ-JV, a tak vznikli štruktúrnotektonic
k é pomery priaznivé na zrudnenie (Bu
rian - - Smolka - Kámen, 1981). Híbkové 
p omery charakterizoval štruktúrny vrt 
HDŠ-3 v doline Zlatno južne od Richnav
ského potoka. Podľa L. Rozložníka - F. 
Z ábranského (1971) vrt pod neovulkanitmi 
overil pestré súvrstvie pripomínajúce perm 
osobitého, v podstate morského vývoja 
- meliatsku sériu (?) - v podloží s váp
nitými dolomitmi a dolomitmi. Súvrstvie 
je prestúpené mnohými žilami granodiori
tového porfyritu , ktorý ho kontaktne 

skarny a rekryštalizované dolomity. Celý 
profil vrtu od ústia až po konečnú hlbku 
zachytil p revažne sulfidickú mineralizáciu. 
Najbohatšie zrudnenie žilnikovo-impreg
načného typu s obsahom D,2-2,0 % medi 
sa v intervale 724-1000 m zistilo v pro
stredí Ca-Mg skarnov a v endoskarnoc'.-1. 
Po našom systematickom ovzorkovani a 
zhodnotení celej metráže vrtu HDŠ-3 roku 
1971 sa ukázalo, že ide nielen o indíciu, ale 
že zrudnenie môže mať najmä v spome
nutom intervale priemyselný význa m. 
V rokoch 1971-1980 sa na lokalite vyko
nal vyhľadávací prieskum s overením zá
sob kategórie C2, ktorý priniesol viaceré 
zaujímavé výsledky. 

Litologické pomery v priestore ložiska 

Ložisko Zlatno, pomenované podľa do
liny, pod ktorou sa našlo, je na juhozá
padnom okraji elevácie centrálnej vulka
nicko-tektonickej zóny. V jadre te jto zóny 
v smere SV-JZ vystupuje intruzívne te
leso granodioritu. Na povrchu zaberá plo
chu okolo 12 km2, v híbke až 100 km2. 

Vlastné ložisko sa priestorovo aj gene
ticky viaže na takmer vertikálny peň gra
nodiori tového porfyritu vystupujúceho na 
povrch (Burian - Smolka - Kámen, 
1981) , ktorý s hibkou (približne 14.00 m 
od povrchu, vrt R-8) nadobúda charakter 
granodioritu. Perí. je elipsovitého tvaru 
s dlhšou osou v smere SZ-JV (900 X 400 m). 
Vertikálne má zložitú formu (obr. 1) t zv. 
cédrovitých intrúzií s množstvom m alých 
apofýz - dajok a žil vyvinutých na jeho 
okrajoch. Je v miestach, kde sa teleso 
hodrušského granodioritu ponára do veľ

kej h[bky (1500~-2000 m od p ovrchu). 
Môže predstavovať apofýzu granodiorito
vej intrúzie, ktorá štruktúrne vyuz1va 
okrajový zlom koncentricky sledujúci kal
derovú štruktúru centrálnej vulk:3-nicko
tektonickej zóny. Charakteristickou črtou 

m etamorfuje na vápenaté a horečnaté granodioritového porfyritu je jeho vysoká 
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energetická schopnosť pri kontaktných 
účinkoch na horniny plášťa, ktoré jazy
kovite prestupuje alebo v podobe xenoli

tov a blokov uzatvára a intenzívne meta
morfuje za vzniku pomerne pestrej asociá
cie kontaktne metamorfovaných hornín a 
žilníkovo-impregnačného Cu zrudnenia 
v postmagmatickej etape (Burian in Bu
rian et al., 1980). Kontaktne met amorfo
vané horniny v priestore ložiska reprezen
tujú predovšetkým exoskarny a endoskar

ny rozličného Ca-Mg zloženia, ktoré vzni
kali v podmienkach pôsobenia kontaktno
metasomatických účinkov aktívnych intrú

zií na okolité karbonátové horniny mezo
zoika. Kontaktnometasomatické účinky na 
detrické sedimenty súvrstvia mladšieho 
paleozoika zase viedli k vzniku kontakt

ných rohovcov rozličných petrografických 
variet. 

Bezprostredné okolie vlastného ložiska 
b uduje starší predvulkanický substrát 
a neogénny vulkanicko-intruzívny kom
plex (obr. 2). 

Predvulkanické podložie 

P re d v u 1 k ani c ký s u b s t rát v pries
tore ložiska tvorí veporické kryštalinikum, 
krížúanská jednotka so súvrstviami stredného 
a vrchného triäsu, chočská jednotka a relikty 
bazálneho eocénneho SLľJrstvia centrálnokar
patského paleogénu (Smolka in Burian et al., 
1980a). 

M e t a m o r f o v a n é h o r n i n y v e p o
r i c k é h o k ry š t a 1 i n i k a (staršie paleo
zoikum) overil len vrt R-10, lokalizovaný na 
juh ovýchodnom okraji ložiska a na SZ od 
obce Vysoká. Sú ponorené do značnej hlbky 
(1700 m od povrchu) a vystupujú v podloží 
strednotriasových dolomitov. Na litologickej 
skladbe tejto jednotky sa zúčastúujú dva typy 
hornín, ktoré možno paralelizovať s podob
nými horninami v širšej oblasti. 

Migmatitizované aleuriticko-pelititické hor
niny s konkordantne páskovanou textúrou 
(migmatity) tvoria bezprostredné podložie 
s trednotriasového súvrstvia a zároveú nadlo
z1e a podložie preniknutej kataklázovanej 
granitoidnej horniny (drvená žula, ubr. 1). 

Hruhozrnný katak lázovaný granit typu 
,,vyhnianska drvená žula" prenika cez mig
m atity ako mohutné intruzivne teleso mocné 

približne 190 m v hlbkovom intervale 
1700-1900 m, kde ho na viacerých miestach 
prerazaJu mladšii. inlrúzie granodioritovo
porfyritového zloženia. 

Stredný t r i a s kríž 11. a n s kej j e d
no tky je v oblasti ložiska naj spodnejším 
členom mezozoika. V komplexe hornín možno 
v podstate vyčleniť len horniny dolomitického 
zloženia, miestam i viacej vápnité, inde ílovité. 
Vo väčšine prípadov sú intenzívne rekryštali
zované, zmenené na mramor. Súvrstvie stred
ného triasu v jeho celom vertikálnom pri ebe
hu overil iba vrt R-10 (dosahuje mocnosť 

421 m}. 
Rekťyštalizované j emnozrnné dolom ity, 

miestami slabo vápnité (kavernózne) sú pre
vládajúcim litologickým členom strednotria
sového súvrstvia. Najväčšie monohorninové 
polohy overené vo vrtoch dosahujú 346 m 
(R-10), 312 m (R-4), 210 m (R-24). 

Rekryštalizovaný veľmi jemnozrnný až 
drobnozrnný slabodolomitický vápenec je 
známy len z vrtu R-10, v ktorom v h lbke 
ptibližne 1690 m tvor í málo mocnú (11 m) 
bazálnu polohu celého strednotriasového sú
vrstvia. 

Slaboslienité dolomity (slabo rekryštalizo
vané, kavernózne) sa zistili len vo vrte R -2, 
na SZ okraji ložiska. V priestore tohto vrtu 
si dolomity stredného triasu väčšinou zacho
vali pôvodný charakter, t. j. rekryštalizácia 
ich postihla iba veľmi málo a lokálne. Vrt 
ich sledoval v rozsahu 126 m. Kúšik (in Bu
rian et al., 1975) tieto dolomity jednoznačne 
paleontologicky stratifikoval do stredného 
triasu. 

Vrchný tri a s kríž 11. a n s kej j e d
no tky (karpatský keuper) je v priestore lo
žiska najvyšším mezozoickým členom. Súvrstvie 
~e litologickou skladbou veľmi podobné kar
patskému keupru, známemu z iných oblastí 
Západných Karpát. V oblasti Zlatna ide o veľ
mi pestré a v podstate evaporitovo-karbonátové 
súvrstvie s menším zastúpením detritických 
členov. Prevládajú ílovite-vápencové a anhy
dritové horniny (konglomeráty a brekcie) , 
menej rozšírené sú vápnité bridlice, vápnitý 
dolomit, prachovec a pieskovec. Mocnosť 
tohto súvrstvia, overená vo viacerých vrtoch, 
sa pohybuje od 174 m (R-23) do 441 m (R-16). 
Anhydťit a an hydritové ílovcovo-karboná

tové zlepence a brekcie sú komplexom pod
statne zastúpených hornín vo vrchnotriaso
vom súvrství. Ide o niekoľko typov, na kto
rých zložení sa významnou mierou zúčast-
11.uje anhydrit. Najmocnejšie zóny týchto hor
nín sa vyskytuj ú v najvrchnejšej časti vrchno
triasového súvrstvia_ Dosahujú mocnosť od 26 
(R-6) do 62 m (R -10), pričom limitujú rozsah 
súvrstvia vrchného triasu smerom do nadlo
žia. Môže tu ísť o tektonicky postihnutú zónu 
(presun chočskej jednotky), kde by m oóili
zovaný anhydrit zo spodných častí súvrstvia 
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(primárne sedimentovaný) dokonale h omoge
nizoval tektonicky prepracovanú naj vrchnej
šiu čast súvrstvia, t . j. viac alebo menej opra
cované fragmenty hornín z pôvodnéh o sú
vrstvia (karbonáty, bridlice, ílovce). Iný vý
klad genézy hornín tohto druhu hovorí 
v prospech ich intraformačného vzniku v zá
vere karboná tovo-anhydri tového detri tického 
sedimentačného cyklu. 
Veťmi jemnozrnité až jemnozrnité ílovité 

a dolomitické vápence (rekryštalizované, 
metasomaticky zmenené) sú najrozší renejšou 
a podstatne zastúpenou litologickou zložkou 
súvrstvia. Tvoria menšie a väčšie polohy 
striedajúce sa viacnásobne s ostatnými hor
ninami. Na ich výskyt sa viažu zón y Ca-Mg 
skarnizácie. Veľmi často pozvoľne prech ádza
jú do slienitých bridlíc a cez prechodné va
riety s anhydritom aj do polôh anhydri tu. 
Najväčšie polohy dosahujú mocnosť od 29 
(R-5) do 65 m (R-24). 

Obr. 1. Geologický rez ložiskom Zlatno (zo
stavil Burian - Smolka in Burian et al., 
1980a). Neogénny vulkar,iclw-intru.zívny kom 
ple.:c: 1 - strednoporfyrický až hrubopor fy
rický slabopr opylitizovaný pyroxenicko-amfi
bolicko-biotitický dacit, 2 - hruboporfyrický 
propylitizovaný amfibolicko-biotitický daci t, 
3 - strednoporfyrický slabo propylitizovaný 
pyroxenický (hyperstén, augit) andezi t , 4 -
hru boporfyrický amfi bolicko-bioti tický gran o
diori tový porfyrit, lokálne metasomaticky 
premenený (kontaminovaný okolitými horni
nami), 5 - kremenný cliorit, 6 - s t redno
porfyrický a ž hruboporfyrický propylitizova 
ný pyroxenicko-amfibolicko-biotitický (± kre
meň) andezit, typ Myšia hora, 7 - propyli 
tizované vulkanoklasiiká andezitu typ u My
šia hora. Podložie neovulkanitov: 8 - bazál
ny polymiktný zlepenec (eocén ?). Chočská 
jednotka (mladšie pa leozoikum): 9 - pra
chovec, pieskovec, ark ózový pieskovec, arkó
za, drobový pieskovec, droba, drobový zlepe
nec, bridlica. Krížňanská jednotka: 10 - ílo 
vitý vápenec, vápenec, vápnitý dolomit , slie
nito-ílovitá bridlica, prachovec a an hydrit 
(vrchný trias - keuper), 11 - dolomi t mies
tami vápnitý, prevazne rekryštalizovaný 
(stredný trias). Veporické kryštali nikum 
(staršie paleozoikum): 12 - kataklázovaný 
granit (typ „vyhnianska drvená žula"), 13 -
migmatit, 14 - predpokladaná zóna k ontakt
ných účinkov intrúzie granodioritového por 
fyritu (rekryštalizácia, skarnizácia, silicifiká
cia, asimiláci a ), 15 - násunová línia, 16 -
staršie zlomy, predvulkanické, rejuvenizova
né, 17 - mladšie zlomy, intervulkanické a 
postvulkanické , 18 - prieskumný vrt, : prie
met do roviny rezu, jeho označenie a r ok 
ukončenia, 19 - rudná zóna 
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Veľmi jemnozrnité až jemnozrnité ílovité 
a vápnité dolomity (rekryšta lizované, meta
somaticky zmenené) sa vo väčšine prípadov 
overovali len v bázálnych častiach vrchno
triasového súvrstvia, kde pozvoľne strácajú 
ílovitý a vápnitý charakter. Smerom do hlbky 
sa stávajú častejšími, a preto pozvoľne pre
chádzajú do komplexu dolomitov stredného 
triasu. Preukázalo sa, že tieto dolomity sú no
siteľmi vzniku Mg exoskarnov. Najväčšie po
lohy ílovito-vápnitých dolomitov dosahujú 
18-49 m (R-21, R-7). Ich veľmi častým sprie
vodným znakom býva viacnásobné striedanie 
s polohami vápnitých bridlíc a anhydritu, 
ktorý v bazálnych čas tiach limituje rozsah 
vrchnotriasového súvrstvia smerom do pod
ložia. 

Grafitické vápnité bridlice, prachovité a váp
nité ílovce (rekryštalizované, metasomaticky 
zmenené) tvoria spravidla väčšie monohorni
nové polohy, najmä vo vrchnej časti súvrst
via, kde ich mocnosť dosahuje 18-71 m 
(R-21, R-4). V spodnej časti súvrstvia vystu
p ujú u ž len miestami, pričom tvoria menšie 

◄ 

Fig. 1. Geological profile of the Zlatno 
porphyry copper deposit (Burian - Smolka 
in Burian et al. , 1980a). Volcanoplutonic 
complex of Neogene age : 1 - medium to 
coarse porphyric, pyroxene-amphibole-biotite 
dacite, slightly propyli tized, 2 coarse 
porphyric amphibole-i:>iotite dacite, propyli
tized, 3 - m edium porphyric pyroxene (hy
per sthene-augite) andesite, slightly propyliti
zed, 4 - coarse porphyric amphibole-biotite 
granodiorite, locaily metasomatized or con
tamined by the wallrock, 5 - quartz diorite, 
6 - medium to coarse grained pyroxene
amphibole-biotite (± quartz) andesite, propy
l itized, the Myšia hora type, 7 - propylitized 
volcanoclastics of the Myšia hora andesite 
type, 8 polymicl basa! conglomerate 
(Eocene ?). Choč unit (CTpper Paleozoic): 9 -
siltstone, sandstone, Ii thic are nite, arcose, 
greywacke, conglomerate, siate. Krížna unit: 
10 - argillaceous limestone, limestone, cal
careous dolomite, maľly to argillaceous shale, 
siltstone, anhydri te, Carpathian Keuper, 
Upper Triassic, 11 - dolomite, at places cal
careous, recrysta llized, Middle Triassic. Ve
poric crystalline (Lower Paleozoic): 12 - ca
taclastic granite (Vyhne granite) , 13 - mig
matite, 14 - presumed outer limit of contact 
alterations around the granodiorite porphy
r ite body (recyrstallization, skarnization, sili
cification, assimila tion), 15 - overthrust, 16 -
fault , pre-volcanic, rejuvenized, 17 - fault, 
intra- to postvolcanic, i8 - drillhole projec
ted into the profile plane, notation and year 
of realization, 19 - ore zone 

polohy postihnuté vo viacerých prípadoch 
metasomatickou premenou, a preto boli váp
nité bridlice bez premien overené len nie
ktorými vrtmi. 

Prachovce (rekryštalizované, metasoma tic
ky zmenené) patr ia medzi málo zastúpené 
horniny v súvrství vrchného triasu. Tvoria 
polohy mocné 0,2-6,0 m, ojedinele až 65 m 
(R-10) a vo via cerých vrtoch neboli zachy tené. 
Pokiaľ sú prítomné, zväčša pozvoľne prechá
dzajú do jemnozrnného pieskovca, 

St1 ednozrnné drobové pieskovce sú najme
nej rozšírenou litologickou zložkou vo vrchno
triasovom súvrství. Ich príiomnos E overili i ba 
niektore v r ty. Vo väčšine prípadov tieto hor
niny postihla intenzívna silicifikácia. 

Mladš i e paleozoikum chočs k e j 
j e dno tky reprezentuje v oblasti Zlatna ba
zálnu čas ť tejto jednotky, ktorá leží v presu
nutej pozícii na krížňanskej jednotke (stredný 
a vrchný trias), majúcej charakter obalového 
mezozoika. V chočskej jednotke sa s určitosťou 
dajú v vyčleniť dva faciálne rozdielne cykly 
v sedimentácii, čo sa prejavuje v litologickej 
skladbe a vo sfarbení zastúpený ch hornín. Na 
základe týchto kri térií možno označiť vrchnú 
časť chočskej jednotky za permskú (fial
kasté zafar benie - Fe pigmentácia a pre
vaha pieskovcov arkózového zloženia + brid
líc a spodnú časť za karbónsku (tmavosivé 
zafarbenie - grafitický pigment, prevaha 
pieskovcov drobového zloženia + grafitických 
bridlíc). Mocnosť opisovaného súboru hornín 
je veľmi variabilná a pohybuje sa od 369 m 
do 685 m. 

Jemnozrn né pieskovce - sľudnaté pie~kov
ce miadšieho paleozoika patria v súvrství do 
značne rozšíreného litologického typu. Vy
skytujú sa najčastejšie v karbónskej časti sú
vrstvia, často bez možnosti istého ohraniče
nia. Tvoria väčšie aj menšie polohy, ako aj 
časté vložky v piesčitých bridliciach, do kto
rých najčastejšie pozvoľne cez bridličnaté 
pieskovce p rechádzajú_ Najväčšie polohy do
sahujú 20-50 m (R-10 , R-16). 

Jemnozrnné arkózové pieskovce vystupujú 
spolu s arkózami v permskej časti súvrstvia, 
do ktorých pozvoľne prechádzajú. Majú zvy
čajne menšiu zrnitosť a identifikovať ich 
možno len pod mikroskopom. Najväčšie po
lohy dosahujú 18-32 m (R-11, R-14). 

Jemnozrnné až strednozrnné arkózy sú 
najmenej rozšírenými i1orninami. Objavujú 
sa v asociácii s arkózovými pieskovcami a 
polohy dosahujú maximálne 15 m. často sa 
niekoľkonásobne striedajú najmä s bridlica
mi, pnp. s drobami. Najčastejšie sú v kon
takte s bridlicami. Kontakt býva dosť výrazný 
a iba zriedkavo pozvoľný. Rovnako sa ich 
výskyť obmedzuje na permskú časť súvrstvia. 

Strednozrn né a.ž hrubozrnné drobové pies
kovce maj ú najhojnejšie zastúpenie a spolu 
s drobami sa najviac vyskytujú v karbónskej 
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Obr. 2. Stratigrafická schéma hornín ložiska Zlatno (zostavil Burian - Smolka in Bu
rian et al., 1980a). 1 - subvulkanické intrúzie (pyroxenicko-amfibolicko-biotitický 
dacit a amfibolicko-biotitický dacit), 2 - pyroxenický andezit (hyperstén, augit), 
slabo propylitizovaný, 3 - intruzívny komplex: aplit, granodiori tový porfyrit, grano
diorit, kremenný diorit, 4 - pyroxenicko-amfibolicko-biotitický (± kremel'l) andezit, 
intenzívne propylitizovaný, typ Myšia hora, 3 - bazálny polymiktný zlepenec, 6 -
prachovec, pieskovec, arkózový pieskovec, arkóza, drobový pieskovec, droba, drobový 
zlepenec, bridlica , 7 - šlienitý vápenec, vápenec, vápnitý d olomit, slienito-ílovitá 
bridlica, prachovec a anhydrit, 8 - miestam: vápnitý, prevažne rekryštalizovaný 
dolomit, 9 - kataklázovaná žula (typ „vyhnianska drvená žula"), 10 - migmatit 
Fig. 2. Stratigraphic scheme of the Zlatno deposit (Burian - Smolk a in Burian et al. 
1980). 1 - subvolcanic intrusive body (pyroxene-amphibole-biotite c1acite to amphi
bolc -biotite dacite) , 2 - pyroxene (hypersthene-augite) andesite , slightly propylitized, 
3 - intrusive complex (aplite, granodiorite porphyrite, granodiorite, quartz diorite), 
4 - pyroxene-amphibole-biotite (± quartz) andesite, strongly propylitized, the Myšia 
hora type, 5 - basa] polymict conglomerate, 6 - siltstone, sandstone, lithic arenite, 
arcose, greywacke, conglomerate, shale, 7 - argillaceous li m cstone, limestone, cal
careous dolomite, marly to argillaceous shalc, siltstone, anhyd rite, 8 - dolomite at 
place:, calcareous, mostly recrystallized, 9 - cataclastic Vyhne granite, 10 - migma
tite 
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časti súvrstvia, kde sa spolu s nimi niekoľko
násobne striedajú s grafitickými bridlicami, 
s ktorými tvoria ostré kontakty. Značné roz
šírenie drobových pieskovcov pripadá na pre
chodnú zónu medzi obidvoma časťami sú
vrstvia. Prechod do drôb býva pozvoľný_ Ma
ximálne polohy dosahujú 17-45 m (R-19, 
R-16). 

Hrubozrnné droby sú charakteristické pre 
karbónslrn časť súvrstvia. Ich rozšírenie je 
však oveľa menšie, z drobových pieskovcov 
približne len 50 O/o. z textúrnej stránky sú 
to veľmi typické horniny s tendenciou naras
tania zrnitosti, čím často nadobúdajú cha
rakter drobových zlepencov. Maximálne po
lohy drôb dosahujú 16-24 m (R -23, R-21). 
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Drobnozrnné až strednozrnné drobové zle
pence patria v súvrství spolu s ostatnými 
horninami drobového zlofonia medzi podstat
ne zastúpené horniny. Najčastejšie sa vy
skytujú v karbónskej časti, kde spravidla 
tvoria veľmi pozvoľný prechod do drôb a dro
bových pieskovcov. Vyskytujúce sa polohy 
majú rnocnosť od 0,8-42 m (R-24). 

Pieskovce a kremence sa vyskytujú v mla
dopaleozoickom súvrství pomerne často . ale 
veľká časf ich výskytov súvisí so vznikom 
kontaktných rohovcov, t. j. s intenzívnymi 
epigenetickými silicifikačnými účinkami zo 
:;trany granodioritovo-porfyritovej intrúzie . 
Najväčšia mocnosť 73 m bola overená vo vrte 
R-25, v ktorom majú kremence charakter 
k ontaktných metamorfitov. 

Pestrá séria ílovitých prachovitých až pies
čitých bridlíc patrí medzi najrozšírenejšie 
horniny v súvrství mladšieho paleozoika. Tvo
ria v ňom väčšie monohorninové polohy do 
mocnosti 30 m a tiež sa viacnásobne st r ie
dajú s ostatnými sedimentárnymi členmi, 
v ktorých bridlice tvoria aj časté vložky do 
mocnosti 20 cm. Vzájomné hranice medzi 
b ridlicami bývajú ostré, a le aj pozvoľné, 
v intervale niekoľkých cm. Mocnosť polôh 
bridlíc sa pohybuje od 4 do 40 m. 

Prachovce a prachovité ílovce tvoria v sú
vrství mladšieho paleozoika polohy do moc
nosti 17 m. Prevládajú prachovce viacnásob
ne sa striedajúce s bridlicami a pieskovcami. 
Vzájomný prechod býva úplne pozvoľný. Za
stúpenie v obidvoch častiach súvrstvia je veľ
mi variabilné a obmedzuje sa prevažne na 
zóny grafitických bridlíc v permokarbónskej 
časti súvrstvia. 

Centrálnokarpatsk ý paleog é n 
v priestore ložiska a v jeho blízkom okolí tvo
ria bazálne zlepence eocénu vystupujúce ako 
denudačné trosky na erodovanom povrchu 
súvrstvia mladšieho paleozoika chočskej jed
notky. 

Polymíktné zlepence overil iba vrt R-1, 
R -4, R -16 a R-21 na severovýchodnom okraji 
ložiska. Tu v podloží vulkanitov tvoria mono
horninové súvislé polohy dosahujúce moc
nosť 6-20 m. 

Na povrchu sa z hornín predvulkanického 
substrátu zistili východy paleogénnych poly
miktných zlepencov a permských bridlíc -
pieskovcov len v spodnej časti doliny Zlatno. 

Neog-énny vulkanicko-intruzívny komplex 

Neogénny vulkanicko-intruzívny komplex 
hornín má z hľadiska genézy zrudnenia lo
žiska Zlatno najväčší význam. Horniny tohto 
komplexu sa bádali podrobne a okrem naj
dôležitejších charakteristík sa podal aj ich 
sukcesný vývoj (Burian - Smolka - Kámen, 
1981). Stručne uvedieme charakteristiku všet-

kých hornín tohto komplex u : 
Vulkanicko-klastické horniny priestorovo 

sa viažúce na andezity typu Myšia hora 
majú prevažne charakter intruzívnych auto
klastik. V priestore ložiska sa vyskytujú len 
sporadicky. 

Strednoporfyrický až hrubofyrický propyli
tizovaný pyroxenicko-amfibolicko-biotitický 
( ± kremeň) andezit typu Myšia hora tvorí 
spolu so svojimi intruzívnymi au toklastikam i 
,.andezi tový komplex" vystupujúci na p ovrch 
takmer v celej oblasti Zlatna a v centrálnej 
časti z hľadiska rozličnej úrovne erózn eho 
zrezu povrchu dosa huje mocnosť 95-330 m. 

Drobnozrnný hydrotermálne zmenený kre
menný diorit s amfibolom tvorí početné si
lové telesá prenikajúce subhorizontálne h or
niny mladšieho paleozoika. Na povrchu sú 
telesá d ioritov obnažené najmä v Richnav
skej dol ine. Vo vrte R-9 bol overený najväčší 
počet žíl (10). Ich zistená mocnosť je až 84 m 
(R-11). 

Hruboporfyrický lokálne metasomaticky 
zmenený kontaminovaný amfibolicko-b ioti 
tický granodioritový porfyrit predstavuje na 
ložisku materskú intrúziu, s ktorou sa pries
torovo a geneticky viaze meďnato-porfýrové 
zrudnenie. Frekvencia prienikov je v priesto
re ložiska nerovnomerná, ale dosahuje 29 te
lies v jednom vrte (R-20). Súčet ich nepravej 
mocnosti dosahuje približne 550 m. Najviac 
hornín granodioritovo-porfyritového zloženi a 
overil vrt R-5 (Ti7 rn), R-12 (688 m) a R-8 
(566 rn). 

Strednozrnný aplit je známy len z jedného 
vrtu (R-16) a tvorí v 11.om jedinú žilu mocnú 
1,2 m. 

Strt!dnoporfyrický až hruboporfyrícký pro
pylitizovaný amfibolicko-biotitický dacit (kre
meňový d ioritový porfyritJ je v priestore lo
žiska známy len z niekoľkých miest. Vrt R-17 
a R-19 overili po jednorn telese s mocnosťou 
približne 29 m a 55 m. Na pov rchu tvor í 
viaceré východy. Ide o pomerne strmo ulo
žené telesá mocné 50-100 rn so severojuž
ným pri ebehom. 

Drobnoporfyrický až strednoporfyrický py
roxenický (hyperstén, augit) slabo propyliti
zovaný andezit tvorí relikty lávových prúdov 
vrchnej st ratovulkanickej stavby, ktoré bez
prostredne ležia na erodovanom povrchu 
andezitu typu Myšia hora (spodná stratovul
kanická stavba) . Vystupujú len n a vzdiale
neJsom západnom, východnom a južnom 
okraji ložiska. 

Strednoporfyrický až hruboporfyrický slabo 
propylitizovaný pyroxénicko-amfibolicko-bio
titický dacií patrí v priestore ložiska naj
pravdepodobnejšie medzi najmladšie horniny 
vrchnej stratovulkanickej stavby. Sú veľmi 
hojné, pričom žilné telesá takmer ;radiálno
koncentrick y presekávajú staršiu geologickú 
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stavbu a sú prevažne uklonené smerom na 
perifériu centrálnej zóny. V ich petrogene
tickom vývoji sa zistili štyri petrografické va
riety. 

Tektonika ložiska 

Na ložisku Zlatno sú zastúpené takmer 
všetky prvky geologickej stavby typické 
pre oblasť Štiavnických vrchov. Tektonic
ký vývoj okolia a vlastného ložiska sme 
uviedli v predchádzajúcej práci (Burian -
Smolka - Kámen, 1931), a preto tu uvá
dzame iba jeho stručnú charakteristiku. 

Materská intrúzia granodioritového por
fyritu, ktorá spôsobila vznik a lokalizáciu 
zrudnenia, predstavuje peň cédrovitého 
typu lokalizovaný 3 km južnejšie od hod
rušskej granodioritovej intrúzie umiestne
nej v rámci. centrálnej vulkanickej zóny. 
Granodioritový porfyri t preráža horninové 
komplexy staršieho karpatského substrátu. 
Zasahuje aj spodnú čas'c vulkanickej stav
by. 

Karpatský substrát odspodu nahor je 
budovaný polymetamorfovaným veporic
kým kryštalinikom (vrt R-10), v ktorom 
sa zistila apofýza kontaktne metamorfo
vanej vyhnianskej kataklázovanej žuly 
(obr. 1). Na ňom leži obalové mezozoikum 
krížňanskej jednotky zastúpené stredným 
a v r chným triasom. Vyššie sú v presunu
t ej pozícii prítomné súvrstvia karbónu a 
p ermu chočskej jednotky. Komplex hornín 
substratu je epizonálne metamorfovaný, 
vyvrásnený a zošupinovatený. V okolí pňa 
granodioritového poriyritu je kontaktne 
metamorfovaný. Na erozívnom reliéfe hor
n ín permu leží bazálne súvrstvie centrál
n okarpatského paleogénu (eocén) disloko
v ané v podobe blokovej stavby v smere 
SZ-JV až Z-V s rozličnou apmlitúdou 
vertikálneho pohybu blokov. Charakter 
b lokovej dezintegrácie je doložený rozlič

nou hlbkovou úrovňou peneplenizovaného 
reliéfu, v ktorom útržky súvrstvia eocénu 

vystupujú už len v podobe reliktov zacho
vaných pod komplexom neovulkanitov. 

Intravulkanickú etapu tektonického vý
voja predstavuje obdobie formovania neo
vulkanického komplexu. Jeho spodnú stav
bu na ložisku zastupujú propylitizované 
pyroxenicko-amfibolicko-biotitické ( ± kre
meň) andezity typu Myšia hora kontakto
vané granodioritovým porfyritom. Počas 

tejto etapy sa sformovala aj intrúzia gra
nodioritového porfyritu a ďalšie členy vul
kanicko-intruzívneho komplexu. V priesto
re ložiska Zlatno je teleso granodiorito
vého porfyr itu orientované v smere 
SZ- JV, teda koncentricky na priebeh juž
nej časti centrálnej vulkanickej zóny. Po
dobnú smernú orientáciu so sklonom na 
JZ zaujíma aj mladšia žilná formácia sub
vulkanických dacitov najmenej dvoch 
generácií, z k torých časť telies vyplňa in
travulkanické zlomy aj v smere S - J (am
fibolicko-biotitický dacit). 
Záverečnú etapu tektonického vývoja 

ložiska reprezentujú postvulkanické zlo
my z obdobia vulkanicko-tektonickej kon
solid~.cie regiónu, ktoré sú porudné. Majú 
smer S- J a SV--JZ. Presekávajú celú lo
žiskovú štruktúru so smernými amplitú
dami najviac do 100 m. Vertikálne posu
ny týchto zlomov v ložisku možno podľa 
výsledkov vrtov predpokladať v r ozsahu 
niekoľkých desiatok metrov. Túto otázku 
bude možno spoľahlivejšie sledovať až po
čas vyšších et áp prieskumu. 

Pozícia a charakter zrudnenia 

Na žilníkovo-impregnačný charakter 
(obr. 3 a 4) a paragenetické asociácie zrud
nenia vo vrte HDŠ-3 u ž poukázal L . Roz
ložník - F. Z~branský (1971). P r edpo
kladali, že granodioritový por.fyrit zachy
tený v tomto vr te j e rojom margin:aln ej 
žilnej formácie lemujúcej intrúziu h odruš-
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ského granodioritu. Poukázali na to, že aj 
keď je celý profil vrtu zrudnený nerovno
merne, najväčšie koncentrácie sulfidickej 
mineralizácie sú v medziach súvrstvia 
vrchného triasu, v prostredí Ca, Mg exo-

Obr. 3. Impregnačný charakter meďnatého 
zrudnenia. V endoskarne chalkopyrit (biely) 
zatláča mi esta naj intenzívnejšej rekryštali
zácie a me1,asomatózy, Zväčš. 47 X, nikoly //, 
nábrus č. R-9/828, 05 
Fig , 3. Disseminated character of the co pper 
mineralizalion. Chalcopyrite replaces the 
areas of most intense recrystallization and 
metasomatism in encioskarn host rock. Magn . 
X-t7, parallel nicols, polished section R-9 ,828,05 

Obr. 4. ž ilníkový charakter meďnatého zru d
nenia. V kontaktnom rohovci chalko pyr it 
(biely) vyplňa jemné žilky mocné 0,1- 0,3 mm 
Zväčš, 47 X, nikoly //, nábrus č, R-9/885,1 
Fig, 4, Stockwork character of the copper 
mineraliza tion. Chalcopyrile creates fine cre
vice fillin gs in host contact hornfels, Magn , 
X47, parallel nicols, polished section R-9/885.1-

skarnov a endoskarnov granodioritového 
porfyritu. 

Ďalší vývoj pries kumných prác preuká
zal odlišné p oznatky v tom, že vznik zrud
nenia spôsobila samostatná m alá intrúzia 
granodioritového porfyritu so značným 

ver tikálnym dosahom až na súčasný po
vrch. P r iemyselne zaujímavé m eden é zrud
nenie predstavuj e ohraničené teleso loka
lizované v híbkovej úrovni súvrstvia vrch
n ého t r iasu (700 až 1000 m od povrchu) , 
ktoré je v okolí kon la klov s g ranodiorito
vým porfyritom melamorfované a kon
taktnometasomaticky zmene né na Ca, Mg 
ska rny. Vlastné teleso porfyritu je v tých
to podmienkach intenzívne endoskarnizo
vané. 

Rudné teleso má tvar pozdÍžnej šošovky 
v s mere Z~V v dížke cca 800 m a šírke 
1 70-200 m. Jeho mocnosť overená vrtmi 
je nepravidelná od ô0 do 200 m. T e leso je 
uložené subhorizontálne, zh odne s ulože
ním súvrstvia vrchného triasu (obr. 1. 5). 
Aj keď je zloženie rudnej mineralizácie 
ložiska pomerne pestré, s ohľadom na pre
v tádanie medi má rudná substancia v pod
state m onominerálny charakter (obr. 6) . 
Priemerná kovna tosť rudnej zóny vo 
vrtoch sa pohybuj e od 0,27 do 0,47 % Cu. 
Najvyšší obsah medi stanovený z 1 m 
úse ku jadra vr1u R-25 je 4,47 %. Roz
miestnenie medeného zrudnenia vo vnú
tornej skladbe rudného telesa je veľmi va
riabilné. Koelicient vanac1e stanovený 
z 1175 vzoriek reprezentujúcich jedno
m etrové úseky dosahuje až 95,84 %. 
Okrem medi je v r ude v nepatr n ej m iere 
zastúpen ý zinok (do 0,3 %), olovo (do 
0.3 °Iu), striebro (d o 4- 6 g/ t) a zla to (do 
0,1 g/ t). Tieto kovy majú z hľadiska cel
kovej b ilancie ložiska podradný význ am . 
Ich rozš irenie v r udnej zóne j e krajne ne...:· 
pravidelné až sporadické. 

Mineralogick é bádania l ožiska zamer ané 
na vývoj a ch arakteristiku zru d nenia vy
k onal F. Zábransk ý (1971, 1976) a R. K úšik 
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(in Burian et al., 1980a). 
Podľa F. Zábranského (1976) možno 

v rámci skarnového vysokotermálneho štá
dia vyčleniť nerudnú horečnatú a vápe
natú etapu, ktoré majú súbežný vznik a 
vývoj, ďalej magnetitovú a hematitovú 
etapu a po nich nasleduje hydrotermálne 
štádium karbonaticko-kremeňovej sulfÍdic
kej mineralizácie. 

V nerudnej horečnatej etape za prínosu 
SiO2, MgO a AbO3 vznikol v karbonátoch 
forsterit, diopsid alebo fassait a pleonast. 
Priestorovo sa táto etapa viaže na pôvod
n é dolomity.V endoskarnoch sa neuplat
nila. 

Nerudnú vápenatú etapu reprezentoval 
s úbežný vznik granátu (andradit - gro-ssu
lár ) a pyroxénov (rad diopsid - heden
bergit), prevažne v exokontaktoch. Táto 
asociácia sa uplatnila aj_ v enduska-rnoch. 
Lokálne s týmito minerálmi skoro súčas

ne vznikal vezuvián, skapolit a wollastonit. 
K u koncu etapy sa po znížení teploty vy
lúčilo malé množstvo epidotu a zoisitu, 
ktoré zatlačili granáty a pyroxény. V en
dokontaktných zónach sa táto etapa pre
javila vznikom pyroxénov, granátov, ska
politizáciou plagioklasov a epidotizáciou. 

R. Kúšik (in Burian et al. , 1980a) skú
m al vývoj rudnej mineralizácie ložiska 
Zlatno na materiáli zo všetkých vrtov po
čas celej realizácie prieskumných prác. 
Zhodne s predchádzajúcimi poznatkami 

vyčlenil šesť etáp rudnej mineralizácie -
magnetitovú, hematitovú, pyritovú, pyro
tínovú, propylitické premeny a polymeta
lickú. Uplatnili sa počas štyroch vývojo
vých štádií od silikátového cez oxidické, 
sulfidické p o karbonatkké štádium zrud
ňovacieho procesu. 

Magnetitová a hematitová etapa pred
stavujú oxidické štádium skarnovej mi
neralizácie. Sú zastúpené hlavne v horeč
natých exoskarnoch, ké'12 oxidy železa za
tláčajú po puklinách forsterit. Jadro je 
z magnetit u a obvod z hematitu alebo 
(opačne) až po vznik „hubovitých útvarov" 
predstavujúcich pseudomorfózy po forsteri
te. Magnetitová etapa sa začala tvorbou 
magnetitu. V jej závere sa vylúčilo men
šie množstv o hematitu. Hematitovú etapu 
charakterizuje hrubolístkový hematit a 
martitizácia magnetitu. 

Pyritová etapa vylučovala veľké množ
stvo pyritu, ktorý v značnej miere zatlačil 
magnetit. Spolu s pyritom pribúdalo aj 
flogopitu. Neskôr vznikol chalkopyrit. 
V závere etapy sa v obmedzenej miere 
vylúčil magnetit. 

Pyrotínová etapa sa začala vznikom 
magnetitu, ktorý vystupuje spoločne s flo
gopitom. Po nich vznikal pyrit a chalko
pyrit a postupne získaval prevahu nad 
pyritom a pyrotínom. V horečnatých skar 
noch táto etapa vyprodukovala najväčšie 

množstvo chalkopyritu. V jej závere sa 

► Obr. 5. Horizontálny geologický rez ložiskovou časfou n a úrovni -300 m n. m. (zo
stavil Burian - Smolka in Burian et al., 1980a). 1 - žilný d acit (neogén), 2 - grano
dioritový por[yrit (neogén), 3 - krížňanská jednotka (vrchný trias - karpatský 
keuper), 4 - dolomi t krížňanskej jednotky (stredný trias) , 5 - mladšie paleozoikum 
cboéskej jednotky, 6 - predpokladaná hranica kontaktnjch účinkov intrúzie grano
dioritového porfyritu, 7 - násunová plocha, 8 - staršie, predvulkanické zlomy, 9 -
mladšie zlomy, postvulkanické, 10 - línia rezu, 11 - priesečník v rtu s rovinou r ezu, 
12 - hranice rudného tek:!sa 
F ig_ 5. Horizontal section of the deposit at -300 m a. s. 1. (Burian - Smolka in B u 
rian et al. 1980a). 1 - dacite vein complex , 2 - granodiorite. Krížna unit: 3 - Car 
p a thian K euper, Upper Triassic, 4 - dolami te, Middle Tr iassic, 5 - Upper Paleozoi_c 
rocks of the Choč unit, 6 - presumed outer limit of contact alterations around t l].e 
granod10rite porphyrite body, 7 - overthrust, 8 - fault, pre-volcanic, 9 - youn ger 
fault, 10 - profile line, 11 - drillhole intersection with the section plane, 12 - lim it 
of !h e orebody 
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Obr. 6. Kovnatosť rudného 
lelesa vo vrte R-6 a R-9. 
1 grnnodioritový porfyrit, 
2 - endoskarn, 3 - exo
skarn, 4 - slaboskarnizo
varni hornina vrchného 
trias u 
Fíg. 6. Metal content in the 
orebody, drillholes R-6 and 
R-9. 1 granodiori te 
porphyrite, 2 - endoskarn, 
3 - exoskarn, 4 - slightly 
skarnized rocks of Upper 
Triassic age 
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v malej miere vylúčil sfalerit, ojedinele aj 
galenit a bornit, ktoré boli predzvesťou 

polymetalickej etapy. Prechod k polymeta
lickej etape je pozorovateľný aj v podobe 
žiliek magnetitu prerážaných chalkopyri
tom. Vo výplni žiliek býva prítomný ser
pentín, chlorit, anhydrit a kalcit. 

Asociácia nerudných minerálov prenika
júcich po puklinách tvorí prechod k poly
metalickej etape. Predstavuje propylitické 

premeny v asociácii s pyrotínovou etapou 
naložené na horečnaté skarny, kde sa pre
javuje najmä serpentinizáciou forst eritu. 
V začiatku propylitických premien sa vy
lúčilo mak množstvo magnetitu, pyrotínu 
a sfaleritu. V silikátovom štádiu táto etapa 
priniesla ešte aj flogopit, tremolit, maste
nec, chryzotil, antigorit, chlorit, epidot, se
ricit a kaolinit. V karbonátovom štádiu 
sa vylučoval anhydrit, sadrovec, karbonát , 
kremeň a kalcit. 

Do polymetalicke j etapy začleňuje 

R. Kúšik (in Burian et al., 1980a) minera
lizáciu naloženú na vápenaté skarny. Cha
rakterizuje ju ako „mineralizáciu vo wol
lasto nitovej fácii". Zastupuje ju pyrit, chal
kopyrit, malý podiel pyrotínu, magnetitu 
a hematitu, galenit a sfalerit. Vzácne sa 
v rámci tejto etapy stanovil bornit. tennan
ti 1. chalkozm. argentit. arzenopyrit a oje
dineie aj kassi terit. V rámci etapy sa zis
tilo zonálne usporiadani e hlavných mine
rálov V ložiskovom telese prevláda chal
kopyrit. v okrajových zónach je viac za
stúpený galenit a sl aleri t (obr. 7 a 8) via
žúci sa na žilné štruktúry (vrt R-18) alebo 
ž ilnometasomatické prejavy polymetalickej 
mineralizácie v dolomitoch (vrt R-2. 4. IO. 
11). Z nerudných minerálov je prítomný 
najmä kremeň. epidot. chlorit. anhydrit. 
siderit. kalcit. fluorit. kaolinit a v závere 
Ptapy zeolity - laumontit a jeho odroda 
leonhardtit. natrolit. analcím. chabazit a 
desmín. 

Vo vývoji rudnej mineralizácie prevláda 
py rit, ktorý sa v rámci sulfidického štádia 

Obr. 7. štruktúr a polymetalického zrudnenia. 
P olymetalická etapa zľudnenia spôsobila oje
dinelé „liate" akumulácie sulfidov v kontakt
ných rohovcoch. Prevládajúci sfalerit (sivý) 
zreteľne zatláča starší chalkopyrit (biely). 
Zväčš. 47X , n ikoly // , nábrus č. R-9 813,4 
F ig. 7. Texture of the base-metal ore. Rare 
massive ore com posed of sulphides originated 
during the base-metal stage of ore minera
lization in hornfels host rock. Sphaleri te 
predominates r eplacing chalcopyrite. Magn. 
X 47, parallel n icols, polished section R-9/813.4 

Obr. 8. Slruktúr a polymelalického zrudnenia 
v kontaktnom rohovci. Najmladšia kreme
nová žilka zatláča asociáciu sCalerit - chal
kopyri l - galenit. Prevláda sfalerit. Zväčš. 
47 x. nikoly // , nábrus č. R-91813,4 
Fig. 8. Texture of the base-metal ore in con
tact hornfe ls h ost rock. Younger quartz vein 
replaces the sphaleri te -chalcopyri te-galenite 
áre association. S phalerite predominates in :the 
or e. Magn. X 47, polished section, parallel 
nicols, sample R-9/813.4 
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vylúčil v najväčšom množstve. Jeho rozs1-
r enie zasahuje ďaleko za perifériu ložiska 
až do hornín komplexu neovulkanitov, kde 
spolu s pyrotínom, sporadickým chalkopy
ritom, galenitom a sfaleritom (vrt R-2, 
HDŠ-3 a i.), popri iných prejavoch, vy
stupuje ako dôležitý indikátor porfýrového 
zrudnenia. Na druhom mieste je chalko
pyrit, ktorý vznikal v o všetkých etapách 
sulfidického štádia mineralizačného proce
su. Obsah medi v rude akcentuje aj prí
tomnosť malého množstva bornitu a chal
k ozínu polymetalickej etapy. Ostatné rud
né minerály, ako je magnetit, hematit, py
r otín, ale aj galenit a sfalerit, sú v ložis
k ovom telese zastúpené v malej miere a 
nemajú praktický význam . 

Premeny hornín 

Rovnako ako vo všetkých meďnatopor
fýrových ložiskách vo svete aj na ložisku 
Zlatno j e veľmi dôležitá otázka kvantita
t ívneho a kvalitatívneho rozsahu premien 
hornin, ktoré sa všeobecne označujú ako 
hydrotermálnometasomatické a majúce 
genetický v zťah k materskej intrúzii, a 
teda aj k zrudňovaciemu procesu. Výsled
k y štúdia rudnej mineralizácie ložisk a 
Zlatno poukázali na nepretržitý vývojový 
pr oces od vysokotermálneho skarnového 
štádia cez hydrotermálne sulfidické š tá
dium s etapou propylitizačných premien až 
po hydrotermálne kremeň_evo-karbonatic

k é štádium. Premeny sú odvo_dené od ak 
t ívneho pôsobenia metalogenet~ky ·"Š-13ecia
lizovanej intrúzie granodioritového porfy
ritu. 

Výsledkom aktívneho pôsobenia intrúzie 
gr anodioritového porfyritu na horniny 
plášťa sú kontaktné premeny (Burian -
Smolka - Kámen, 1981), v dôsledku čoho 
sa na ložisku sformovala pestrá škála kon
t aktne metamorfovaných hornín (skarny, 
r ohovce, mramory). Vznikali dlhotrvajúcim 

hydroter málnometasoma tickým pôsobením 
pneumatolyticko-hydrotermálnych rozto
kov, ktor é postihli nielen široké okolie lo
žiskového telesa, ale celé okolie intrúzie 
granodioritového porfyritu. Vrtnými prá
cami sa zistilo, že intenzita hydrotermálno
metasomatických premien so vzdialenosťou 
od kontaktu materskej intrúzie zákonite 
pozvoľne klesala, pričom vyššie termálne 
minerálne asociácie sekundárnych minerá
lov postupne vystriedali nižšie termálne 
asociácie. 

Premeny typu biotit - muskovit (seri
cit) - flogopit - K-živec - ad ulár, zod
povedajúce podmienkam draselnej meta
somatózy , sú na ložisku Zlatno typické pre 
centrálnu zónu. S minerálmi tej to asociá
cie sa možno stretnúť v zónach endoskar
nov a exoskarnov, t. j. v b ezprostrednom 
okolí telies materskej intrúzie. Najkom
pletnejšie je táto asociácia vyššie termál
nych minerálov zastúpená v hÍbkovej 
úrovni v rchného triasu, kde j e flogopit 
a biotit hlavným metasomaticky vzniknuv
ším minerálom vo flogopi tových horečna
tých exoskarnoch a v biotitických endo
skarnoch. K-živec, adulár a sericit sú bež
nou súčasťou týchto metamorfitov. Naj
významnejšie zastúpenie novovzniknutého 
K-živca, resp. aduláru z plagioklasov a se
ricitu pripadá na endokontaktné zóny 
v materskej intrúzii, čo sa zistilo takmer 
v rámci celého rozsahu jej vystupovania. 
Zastúpenie zložky K-živcov a sericitu aj tu 
závisí najmä od stupňa celkovej rekryštali
zácie horniny, ktorej určitým indikačným 
znakom je silicifikácia sprevádzajúca 
hydrotermálnometasomatické procesy. Exo
kontaktné zóny v úrovniach silikátového 
prostredia hornín mladšieho paleozoika 
tvorené kontaktnými rohovcami sú rovna
ko ako mnohé endoskarny typické prítom
nosťou sekundárneho biotitu. Ten je zastú
pený aj v prostredí rekryštalizovaných 
andezitov, t. j. v exokontaktných zónach, 
kde sa prejavili rekryštalizačné a asimilač-
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n é účinky zo strany materskej intrúzie 
preniknutej na povrch (Smolka in Burian 
et al. , 198Gb). V r ekryštaliwvaných ande
zitoch má okrem biotitu významné zastú
penie predovšetkým novov zniknutý seri
cit, K-živ ec a adulár z plagioklasov . 

Úalšími, ale oveľa rozšírenejšími preme
nami sú silicifácia, sericitizácia a pyritizá
cia. Ich distribúcia v priestore okolo ma
t erského telesa, resp . v ňom samom, je 
veľmi nerovnomerná , poväčšine koincidu
júca s výskytom draselne metasomovaných 
hornín. Petrografické štúdium kontaktných 
rohovcov a rekryštalizovaných andezitov 
poukázalo na fakt, že im kremeňu a sericit u 
do asociácie pristúpil biotit iba tam, k de 
hydrotermálnometasomatické procesy boli 
najintenzívnej šie. Z t oho vychodí, že pre
m ena charakteru kremeň - sericit - pyrit 
z hľadiska zonálnosti nasledovala po dra
selnej metasomatóze. Obidva typy premien 
hornín sprevádzal najintenzívnejší prínos 
sulfidov, z ktorých pyrit smerom do exter
n ejších zón nadobudol prevahu. 

Propylitizácia, charakteristická asociá
ciou epidot - chlorit - kalcit, je v pries
t ore ložiska tou najmenej termálnou pre
m enou hornín, a preto sa v sumarizujú
cich prácach často miner ály asoc1ac1e 
z t ejto lokality považujú za najmladšie, 
avšak súvisiace s celým zrudňovacím pro
cesom. Postihuje veľmi širokú zónu okolo 
materského intruzívneho t elesa, vlastné 
teleso nevynímajúc. Z hÍbkových úrovní j e 
málo dát o jej h or izontálnom r ozšírení, 
ale podľa m apovacích prác m á na po
vrchu znacne rozsirenie, zodpovedajúce 
n ajmä zónam inten zívnej r ekryštalizácie 
a asimilačných účinkov v andezitoch. Pri
tom stanoviť určitú h ranicu s areálovou 
propylitizáciou (okolie centráln ej vulkanic
k ej zóny) je ťažké a v t akýcht o r ajónoch 
aj problematické. 

Argilit izácia je n a ložisku zastúpená po
zitívne, äie .:o- Je j d istribúcii je len málo 
ú dajov , pr etože je pomerne m álo zastúpe-

nou premenou , a preto pre ložisko Zlatno 
nie typickou. Prevažne postihuje iba g r a
nodioritový porfyrit a okolité an dezity . 
Postihnuté zóny sú typické zvýšeným ob
sahom sulfidov , najmä pyritu. Preto pyrit 
možno pokladať za súčasť asociácie kaoli
nit - montmorillonit, pričom z hľadiska 

t ermálnosti tieto premeny najpravdepo-
do bnejšie prebiehali za vyšších termálnych 
podmienok ako propylitizačné . 

Supergénne prem eny ani zóny sekun
dárneho obohatenia sulfidov sa v pri.estor e 
ložiska Zla tn o nezistili. Malé množstv o 
bornitu a chalkozínu, s ktorým sa m ožn o 
popri chalkopyrite stretnúť (len mikrosko
pické množstvá), je výsledkom metasoma
tického zatláčania r elatívne skôr vzn ik n u
tých sulfidov, a t o v priebehu polymeta
lickej etapy. 

Premeny h ornín ložiska Zlatno bude 
možno dôkladne bádať až pri prípadnom 
banskom overení ložiska. Ich lepšie po
znanie v híbkových úrovniach a n a po
vrchu umožn í stanoviť nielen kvalitatívne, 
ale a j kvant it atívne parametre zonálnosti 
hydrotermálnom etasomatických premien 
hornín v priestore ložiska Zlatno. Z doteraj
ších poznatkov o prem enách hornín a ich 
zonálnosti m ožn o konštatovať , že z hľadis

ka premien m ožno ložisko do istej m iery 
porovnávať s Low ellovým a Guilber tovým 
typovým m odelom meďnato-porfýrového 

ložiska (in Bow en - Gunatilaka, 1977) , 
kde za zónou draselnej m etasomatózy n a
sleduje zóna sľúd, pot om zóna argilitizácie 
a napokon širší priestor ložiska ohraničuje 

zóna propylitizácie. 

Diskusia o genéze, type a veku zrudnenia 

Doter a jšie výsledky z prieskumu ložis
k a upozorňujú na úzku súvislosť m edzi in
t r úziou gr an odioritovéh o porfyritu a vlast
n ým zrudnením . Tento náhľad p odpóruje 
niekoľko pr eu kázan ých fak tov: 
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1. Mineralizačné procesy majú svoje 
miesto súbežne s konsolidáciou intrúzie. 
V štádiu jej tuhnutia vznikli horečnaté a 
vápenaté exoskarny spolu s endoskarnami. 
Ďalšie etapy zrudnenia pri znížení terma
lity mali oxidický a neskôr hydrotermál
no-sulfidický charakter až do nízkotermál
neho štádia charakteristického prítomnos
ťou zeolitov. 

2. Skarnové a kremeňovo-sulfidické 

zrudnenie je v priestore intruzívneho te
lesa alebo v jeho bezprostrednom okolí. 
Najvzdialenejšou aureolou zrudnenia sú 
impregnácie pyritu s občasným pyrotínom 
a vzácne aj s ďalšími sulfidmi, ktoré vy
stupujú aj na periférii intrúzie a na po
vrchu v okolitých propylitizovaných ande
zitoch. kde lemujú jej priebeh. 

3. Priemyselne významné koncentrácie 
zrudnenia sú výlučne v priestore a v okolí 
intrúzie na úrovni súvrstvia vrchného tria
su , kde sú zastúpené všetky vývojové eta
_py mineralizácie. Predchádzajúci vznik 
skarnov vytvoril najskôr priaznivé štruk- .. 
túrne a topominerálne podmienky na 
väčšie akumulácie sulfidov z nasledujúcich 
mineralizačných etáp. 

4. Ďalším zaujímavým faktom je prínos 
draslíka. Sprevádzal vyššie termálne štá
dia mineralizácie, pričom podmienil vznik 
K-živca, rflogopitu, biotitu, sericitu a adu
láru. 

5. Nie menej závažnou je aj otázka in
termineralizačnej tektoniky. Jej pulzatív
ny charakter je dokázaný v období rudo
tvorného procesu. Oddeľoval niektoré eta
py mineralizácie v podobe drobných puk
lín, v ktorých vznikali novotvorené mine
r ály. Väčšie pukliny, vhodné na lokalizáciu 
zrudnenia, sa až do polymetalickej etapy 
najpravdepodobnej šie nesformovali. Počas 
t rvania tejto etapy sa v priestore a na 
okrajoch intruzívneho telesa tvorili krátke 
zlomy a do nich vnikali amfibolicko-bio
t iticko-kremenné dacity patriace do sub
vulkanickej intruzívnej formácie. Ide 

o horniny, ktoré A. Miháliková (1978) za
raďuje medzi kremenné dioritové porfýry. 
Tie sú postihnuté propylitickými premena
mi a v prostredí rudného telesa vzácne na 
okrajoch slabo zrudnené minerálmi poly
metalick ej etapy. Vo vzťahu k predchá
dzajúcim etapám mineralizácie sú zreteľne 
mladšie. Do tejto etapy intermineralizačnej 
tektonik y patria aj polymetalické žily, 
z ktorých jednu overil vrt R-18 v prostredí 
vylúhovaných exoskarnov. Žíla je krátka, 
a preto ju susedné v r ty nezichytili. 

Uvedené poznatky, ale n a jmä preuká
zaná spätosť zrudnenia s postmagmatickou 
etapou vývoja granodioritovo porfyritovej 
intrúzie, sprievodná draselná metasomató
za a charakteristická škála prem ien urču

jú genetický typ ložiska Zlatno. Patrí do 
skupiny meďnato-porfýrových ložísk po
dobne ako ložisko R ecsk v Maďarsku, 

s ktorým má veľa p odobných znakov. 
Relatívny vek zrudnenia je v istom 

zmysle určený stratigrafickým postavením 
. .granoofori tového magmatizmu vo vývoji 
vulkanicko-intruzívneho komplexu Štiav
nických vrchov. Na ložisku Zlatno je vek 
tohto magmatizmu určený prvý raz na zá
klade geologicky overeného p r ieniku cez 
andezit typu Myšia hora. Ide o pyroxe
nicko-amfibolicko-biotiticko ( ± kremeň) 

propylitizovaný andezit zaraďovaný (Ko
nečný, 1969) do prvej etapy vývoja vul
kanicko-intruzívneho komplexu (spodný 
až vrchný báden). V najnovších prácach 
sa tento andezit označuje ako andezi tový 
porfýr a pripisuj e sa mu intruzívna po
vaha v rámci spodnej stratov ulkanickej 
stavby (Konečný ~ Lex a et al. , 1979). 
Intruzívny prienik gr anodioritového porfy
ritu preukazuje zóna tektonicky drvených 
andezitov stmelených na kontakte intrú
ziou. Ch arakteristické sú najmä r ekryšta
lizačné účinky porfyritu na andezit so 
vznikom jemných šupinek biotit.u silicifi
kácia , argilitizácia a adularizácia :an dezitov 
(Smolka, 1979) . 
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Do tohto obdobia, ale s istým časovým 
pornnom patrí a j vývoj rudnej minerali
zácie. Jej vrchná hranica je daná vznikom 
skarnov utvorených už pri tuhnutí intrú
zie alebo v etape formovania mladších ro
jov, ž íl a daja k tvoriacich okraj intrúzie 
(Kar pova - Ivašencov, 1954). Tento po
znatok je potvrdený aj na Zlatne, kde en
doskarnizácia prebehla po žilkách v stuh
nutom telese granodioritového por.fyritu. 
Vo vrte R-17 majú žilky s endoskarnom 
mocnosť do 5-8 cm, tvoria s granátom 
(grossulár) a ďalšími minerálmi Ca skar
nov žilné zóny. 

Spodnú hranicu veku zrudnenia preuká
zali žilné prieniky pyroxenicko-amfibolic
ko-bioti tického ( ± kremeň) dacitu s pilo
taxitickým vývojom základnej hmoty (dio
ritový porfýr). Tieto horniny presekávajú 
rudné teleso, pričom samy nenesú nijaké 
stopy po zrudnení. Sú takmer nepreme
nené , a preto ich pokladáme za mladšie 
ako zrudnenie. Ich vek bol stanovený na 
16,4-16,9 mil. rokov (Repčok, 1981). Ten 
istý autor stanovil metódou fission track 
vek granodioritov zo Štiavnických vrcňov 
na 17,0-17,2 mil. rokov. Ak je vek grano
dioritového porfyritu rovnaký ako vek 
granodioritu, potom vek rudnej minerali
zácie patrí do obdobia 17,2-16,9 mil. ro
kov. 

K tejto otázke treba ako poznámku 
uviesť, že zrudnenie ložiska Zlatno gene
ticky a vekovo späté s intruzívnou formá
ciou nie je v Štiavnických vrchoch oje
dinelé. Okrem známych skarnových ložísk 
(Gavora - Hruškovič, 1963) možno doň 
zaradiť aj žilníkovo-impregnačné rudy 

v nadloží žily Rozália v Hodruši, ako aj 
p odobné zrudnenie na konci prekopu Mi
chal na 12. obzore vedeného z ložiska 
v Banskej Štiavnici, kde vystupuje v telese 
k remenného dioritu v podloží systému 
kremeňových žíl smerne zodpovedajúcich 
pokračovaniu štruktúry žily Rozália. 
V obidvoch prípadoch ide o polymetalickú 

etapu mineralizácie podobnú poslednej 
rudnej etape ložiska Zlatno, s k torou majú 
k žilnej form ácii porudných dacitov rov
naké vzťahy. 

Záver 

Ložisko Zlat no je prvým reprezentantom 
meďnato-porfýrových ložísk v stredoslo
venských neovulkanitoch. Geologický 
prieskum prin iesol viac nových poznatkov 
umožňujúcich orientovať vyhľadávacie 

p ráce na tento u nás nový typ zrudnenia. 
Preukázalo sa, že vznik a lokalizácia zrud
n enia vrátane vývoja rudnej mineralizácie 
a okolorudných premien podliehajú nie
ktorým zákonitostiam platným pre ložiská 
meďnato-porfýrových rúd vo svete. V na
šom prípade j e to štruktúrna a genetická 
súvislosť s vývojom intruzívnej formácie. 
V rámci nej vystupujú malé intrúzie meta
logeneticky a k tívnych granitoidov umiest
nené v priestoee centrálnych vulkanotek
tonických zón. Vývoj rudnej mineralizácie 
a charakteristických okolorudných pre
mien je v kauzálnom vzťahu so vznikom 
a konsolidáciou materskej intrúzie. Hospo
dársky význam zrudnenia vyhľadávací 

prieskum nateraz preukázal iba pri jed
nom rudnom telese, v ktorom sa overilo 
66 mil. t zásob v kategórii C2 s priemer
nou kovnatosťou 0,34 °/o medi. Ďalšie vy
hľadávanie rudných akumulácií typu meď
nato-porfýrových rúd v neovulkanických 
oblastiach Slovenska treba oprieť o súbor
né bádanie centrálnych vulkanicko-tekto
nických zón a ich intruzívnych formácií. 
Vyžaduje si čo v najširšej miere uplatniť 

metódy geologického mapovania, geofyziky 
a geochémie s cieľom vymedziť prognóz
n e územia a plochy s pozitívnymi prognóz
nymi kritériami indikujúcimi možnú prí
tomnos ť porfýrových rúd. V oblasti stredo
slovenských n eovulk anitov sú najpriazni
vejšie podmienky n a vyhľadávanie p o.rfý
r ových rúd n aj m ä v Štiavnických vrchoch, 
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kde formácia intruzívnych a subvulkanic

kých hornín vystupuj e na súčasný povrch 

a existencia priemyselných akumulácií ta

kýchto rúd j e už dokázaná. 

R ecenzoval M. Slavkay 
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Geology of the Zlatno porphyry copper ore deposit 

JAN BURIAN - J AN SMOLKA 

The Zlatno deposit is the first porphyry 
copper ore accumulation discovered in t h e 
volcanic rocks of Miocene age in the štiav
nické vrchy Mts . The discovery is a proof 
that granodiorite intrusions do occur in the 
v olcanic edifice an d have m etallogenetic spe
cialization repr esenting active - intrusions. Be
sid es this, the finding opens new p ossibilities 
for further prospecting. 

The granodiorite intrusive body occurs in 
area w h er e the Veporic crystalline unit creates 

the basement t o t he volcanopluton ic edifice. 
The crys talline consists of mainly migmatite 
rocks intruded by th e Vyhne granite dur ing 
the Variscan cycl e. Due to rep eated defor
mations, t he rocks of the b asement are poly
m etamorphic whereas the Vyhn e grani te was 
cataclased during Alpine phases. Over t h is 
crystalline b asement, Mesozoic rocks of t h e 
K rížna unit occur (Middle to Upper Triassic) 
in w hich the M iddle Triassic dolomite attains 
up to 420 m th ickness. Higher .up; dolomite 
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passes into variegated beds of Upper Triassic 
age composed of evaporitic and carbonate 
rocks with subordinated clastics and remind
ing, in the whole, the Carpathian Keuper 
facies with varying thicknesses (174-441 m). 
Argillaceous to calcereous rocks prevail in 
the suite whereas marly slate, calcareous do
lomite, siltstone and sandstone is less fre
quent. Over this unit, a sequence of Carboni
ferous to Permian age, altaining total thickness 
of 369-685 m and assigned to the Choč unit, 
occurs in clear nappe position. In the lower 
part of the Choč unit, there are dark grey 
lithic arenite beds with layers of graphiteous 
shale (Carboniferous). The higher violettish 
arcose to lithic arenite beds with layers of 
shale, siltstone and claystone are assigned to 
the Permian. Their reddish colour is due to 
i ron oxidic pigmentation. 

Lithological sequences of Upper Paleozoic 
to Mesozoic age are folded, sliced and meta
morphosed in low-grade conditions. These 
alterations are completed by contact meta
morphism around the granodiorite intrusive 
body_ 

Erosion remnants oľ basal sequences of the 
Centra! Carpathian Paleogene (Eocene) occur 
over the peneplained paleorelief of the Choč 
unit. Subsequent tectonic movements faulted 
t his substratum along a prevailing NW-SE 
fault system into several blocks. 

Upper levels of the structure are built by 
t h e neovolcanic complex. In the surroundings 
of the deposit, pyroxene-amphibole-biotite 
(± quart z) andesite and pyroclactics de
posited during the Iirst stage of a polygenic 
stra tovolcanic development. The recent 
thickness of t he „andesite complex" is 90 to 
330 m . Relics of younger pyroxene (hyper
sthene-augite) andesite lava flows, slightly pro
pilitized, occur farther from the deposit. The 
intrusive complex is represented by quartz 
diorite sills, granodiorite stock an d rare dykes 
of m edium-grained aplite. The youngest mag
matic rocks are t he subv olcanic bodies of 
dacite (quartz diorite to d iorite porphyry) 
some of them even cutting the mineralized 
body_ The age of th is dacite is, according t o 
fiss ion t rack dating by I. Repčok (1 981 ), 
16.4-16.9 m. a. 

The grano diorite stock has vertical a t titu
d e. In the shape of a cedar - tree b ody, it is 
k nown d ow n to 2,000 m depths w here t h e 
rock h as granodioritic composition. In sur
ficial parts, the body is elongated in NW- SE 
direction (1,000 x; 250 m) passin g in to E- W 

ellipsoid shape depthwards. The granodiorite 
imposes contact metamorphism on su rround
ing rocks w ith frequent disseminated newly 
formed pyrite, less pyrrhotite and subordina
ted chalcopyrite, galenite and sphalerite . 
Higher concentra tions of sulphides occur 
between 700 and 1,000 m depths where t h e 
stock penetr ates t he Dpper Triassic beds. 
There, Ca-Mg skarns and endoskarn rock ty
pes originated in the course of the contact 
metamorphic processes. This newly formed 
topomineral environment hosts also t h e later 
products of mineralization. Ore mineralization 
develcped du ring grad~1al temperature decrea
se and yielded associations from a high-tem
perature oxidic stage (magnetite-hematite) 
through a m edium-temperature sulphidic one 
(pyrrhotite-pyrite±chalcopyrite) t o a fin a l 
low - temperature quartz-carbonate-sulphide 
stage (pyri te-chalcopyri te-sphaleri te- gale
ni te) closing with zeolites . H ence, temperature 
decrease involved also gradual changes in t h e 
composition of ore forming solutions. Allto
gether six mineralization stages were dis tin
guished in the deposit tvvo of which predate 
the deposition of ore. 

The deposi t itself developed w ithin the 
limits of the granodiorite h ost intrusive body 
and it has a rough subhorizontal elongated 
and lense-lik e shape at tain ing 800 m length 
in E--W direction, 170 to 200 m breadth and 
variable thíckness (60-200 m ). Pyrite and 
chalcopyr ite are t he m ost common ore m i
nerals. Magnetite, hemati t e, pyrrhotite are 
less frequent in the ore whereas bornite, 
chalcosine, t ennantite, galenite, sphalerite, 
argentite and arsenopyrite are subordinated 
and cassiter ite is rare. F rom the v iewpoint 
of economic value, chalcopyrite is the m ain 
ore and, together with bornite and chalco
sine, it gives to the deposit a clear monome
tallic character . Copper con centrations in the 
orebody are highly var iable w ith an average 
of 0.34 p . c . The h ighest concentra tion is 
4.5 p, c. foun d in core sam ple of one metre 
lenght. 

The distribution of the ore and of wall-rock 
alter a tions reveal a certain zonali ty. The 
central part is occupied by the orebody itself 
where copper p revails together w ith pyr ite. 
The peripher y of this orebody is characterized 
by the zone of base m etal mineraliza tion. 
This general patt ern is followed even l?Y the 
a lteration p rocesses in the h ost r ock. :In the 
central zone, a well developed potash meta
somatic a lt eration is r epla ced gradually, 
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towards the margins. by the zone of mica 
and farther outwards by the zone of argilli
tization. A propylitized belt occurs in wider 
surroundings. 

The development of the Zlatno porphyry 
copper deposit is closely related to the vol
canoplutonic activity in the centra! volcanic 
zone of the Stiavnické vrchy Mts. In the 
southern part of this centra! volcanic zone, 

ZO ŽIVOTA SPO L OČNOSTI 

D a r i n a č a b al o v á : '1'ažba, vlastnosti 
a využitie tufu Arménska (Bratislava 6. 4. 
1982) 

územie Arménska prevažne budujú horni
ny vulkanického p ôvodu a z nich je najroz
šírenejší tuf. z geologického hľadiska je tuf 
Arménska vo väčšine prípadov horninou typu 
ignimbritov. Vznikol zo žeravých popolových 
častíc, ktoré ešte v plastickom stave po do
pade aglu tinovali a vytvorili kompaktné hor
niny podobné stuhnutej láve - tufolávy. 

Zásobu tufu predstavujú dve miliardy m 3• 

V súčasnosti sa tuf exploatuje na 107 lokali
tách. 'Ťažba je plne mechanizovaná. Tuf sa 
priamo v kameňolomoch reže špeciálnymi 
strojmi (SM 89a, SM-518) na tvárnice pravi
delnej formy. Tie sa vozia na stavby a využí
vajú sa ako konštrukčný stavebný kameň. 
Charakter ťažby závisí od úložných pomerov. 
Tuf tvorí horizontálne príkrovy mocné 2-20 
m etrov, a preto kameiíolomy nie sú stenové, 
ale jamové. 'ľaží sa z povrchových polôh tufu, 
k torý má malú „objemovú hmotnosť, pomerne 
značnú pevnosť, je ľahko opracovateľný a 
voči pôsobeniu exogénnych činiteľov je veľ
mi odolnou horninou. Nevýhodou pri ťažbe 
j e , že sa odpad v znikajúci pri ťažbe nestačí 
spracúvať , zostáva na mieste a znehodnocuje 
podložné polohy ťufu, ktorý je rovnako su
rovinou, ktorú bude možno v budúcnosti ex
ploatovať. 
Podľa petrografického zloženia a fyzikálno

m echanických vlastností možno tuf Armén
ska rozdeliť do piatich skupín: anijský tuf, 

a granodiori te porphyri te stock in trude'.1 the 
lower volcanic level as a small intrusive body 
during the Miocene. Ia favourable lithological 
and tectonic environment of contact meta
morphic and metasomatized country rocks, 
the are mineralization developed in several 
paragenet ic associations of skarn and sulphide 
ores. 

Preloiil I. Varga 

artinský tuf, jerevanský tuf, bjurakanský tuf, 
felzi tický tuf. 

Okrem felzitického tufu, ktor ý vznikoi 
v terciéri, všetky ostatné typy sú kvartérn e. 

Použitie tufu v technickej praxi vo veľkej 
mi ere záv isí od charakteru pórov v hornine, 
a pre to p racovníci Vedeckovýskumného ústa
vu kameňa a silikátov vypracovali metodiku 
na zisťovanie diferencovanej pórovitost i. Podľa 
rozmerov rozlišujú tri skupiny pórov; makro
póry, nebezpečné póry a mikropóry. Percen
tuálny o bsah jednotlivých skupín pórov sa 
prejavuje v správani sa tufu za rozličných 
podmienok (prostredie. silného znečistenia 
ovzdušia, prostredie bežného zníženia teploty 
v zimnom období, prostredie možných ex
trémnych poklesov teploty a pod.). Identifi
kácia charakteru pórov v hornine, ako aj 
ostatných dôležitých vlastností tufu umožňuje 
vybrať n a jvr10dnejší typ tufu na plánované 
účely. 

Vulkanický tuf Arménska sa v značnej 
miere využíval už v historických dobách. 
Z tufu sú sakrálne stavby na celom území 
niekda jšieho Arménska. Najstaršie stavby sú 
zachované zo IV. a V. stor. a svedčia o vy
nika,iúcej kvalite niektorých druhov tufu . 
Veľká šká la farebnosti predurčuje tufy na 
dekoračné účely. Majú výraznú fa r bu (čer
venú, čiernu), a le aj rad jemných pastelových 
odtieňov (fialovej, ružovej , žltej, zelenej far
by). Veľmi dobrá opracovateľnosť tufu umož
ňuje vytvárať v ňom jemné ornamentálne 
rezby. Tufy Arménska sú vhodným materi á 
lom nielen na konstrukčné a dekoračné účely, 
ale aj na vyše 50 spôsobov priemyselného 
využitia. 
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SPRÁVA 

Analýza „nelineárnej štruktúry Svidník - Stropkov" 
identifikovanej interpretáciou kozmických snímok 

LUBOMIL POSPÍŠIL*, JAN NEMČOK** . JAN FERANEC**• 

* Geofyzika, n. p., Brno, z,ívod Bra tislava, Geologická 18, 825 52 Bratislava 
** G eologický ústav D. Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bra ti slava 

*** Geografický ústav SAV, Obrancov mieru ·19, 814 73 B ratis lava 

(4 obr. v texte) 

Doručené 17. 3. 1982 

AHaJnt3 „HemrneapHblX CTPYKTYP CBJl,!(HHK-CTpOITKOB" Jl,lleHTHCp Hl(HpO-

BaHHblX HHTeprrpeTal(Heií KOCMJl'-leCKHX C'beMOK 

DpH 11HTepnpeTa1(1111 KOCMH'.JeCKHX Cb e MOK Tep11TOpl1H BOCTO'-IHOCnOBal(

KOH '-1acT11 cjrn11UieBoro rroHca 6hrna y c T aH oBneHa Bb1pa311TenhHa5! Hen11-

HeapHa5! CTPYKTypa, KOTOPYIO MO)KHO C'-111Ta Th. 

a) KaK pe3yJibTaT rop113OHTanhHblX c11n, Ha Cl1CTeMax rnyÔOKl1X TeKTOHH

'leCK11X Jll1H11M, B,!(OJlb KOTOpbIX n pol1CXO,!(11nH poTa1(1111 cj)nHllleBh!X CBl1T 

B Kp a eBh!X '-laCT5!X 6nOKOB, 11n11 )Ke 

6) KaK pe3ynhTaT BepT11Ka nhHb!X rrepe,!(Bl1)KeH11ii IIO'lJBeHHb!X cj)m 1meBhIX 

HaKOrrneHl1H B pe3yJihTaTe KOJil13 1111 pa3 n l1'-1Hb]X IIO'-IBeHHblX ÔJIOKOB . 

Analysis of the "Svidník - Stropkov nonlinear structure" identified by 
space photograph interpretation 

Inter preting spa ce photographs from t he East Slovakian part of the 
flysch belt, a pronounced nonlinear structure has béen discovered which 
may be interpreted as gene rated due to horizontal stress action over 
a system of deep tectonic lines. Two explanations m ay be given for t he 
feature. Whether the flysch beds are r ot ated in marginal parts of single 
tectonic blocks or the masses subjacent to surii cial fl ysch seq uences 
undervent vertical m ovements and the flysch beds b ecame piled up d ue 
to the collision of t wo d ifferent basemen t blocks. 

Interpr etácia kozmických snímok z vý
chodoslovenskej časti flyšového pásma po
skytla nové informácie o tomto území. 

Zistilo sa (Feranec - Pospíšil, in press), že 
východne od spojnice Svidník - St ropkov 
je nelineárna štruktúra, ktorú m ožn o in-
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terpretovať ako výraznú morfologicko-tek
tonickú nelineárnu (kruhovú) štruktúru 
(obr. 1) . Táto štruktúra sa menšou časťou 
n achádza na „zborovskom antiklinoriál
nom pásme" račianskej jednotky (Leško -
Samuel, 1968), ktoré sa označuje aj ako 
zborovsko-ladomirovské antiklinórium (Ma
téjka, 1964), a väčšou časťou na severnom 
okraji račianskej jednotky v oblasti ha
vajského čiastkového pásma. Podľa uve
dených autorov antiklinoriálne pásmo vy
znieva v doline Ondavy paralelne s late
rálnym vyznievaním makovického súvrst
via. Na zborovské antiklinoriálne pásmo 
sa od počiatku geologického výskumu vý
chodoslovenskej časti flyšového pásma sú
streďuje hlavná pozornosť. Od roku 1973 
tam okrem iného prebiehali ďalšie gravi
metrické a seizmické práce a ich výsledky 
umožnili realizovať hlboký oporný vrt 
Smilno-1 (Leško et al., 1979). V súčasnosti 
celá oblasť „zborovského antiklinoriálneho 
pásma" od čs.-poľskej hranice až do do
liny Ondavy je predmetom výskumnej 
štátnej úlohy GúDS Bratislava (zodp. rie
šiteľ B . Leško). F akt, že štruktúru neza
chytili nijaké doterajšie práce a podstat 
nou časťou leží mimo geologicky vyme
dzenej perspektívnej oblasti „zborovského 
antiklinoriálneho pásma", nás viedol 
k tomu, aby sme prehodnotili poznatky 
z geomorfologických, geologických a geo
fyzikálnych prieskumných prác a pokúsili 
sa obj asniť ju, a tak upozorniť na jej ano
málnosť v celkovej stavbe tejto časti úze
mia. 

Analyzovaná štruktúra zaberá severo
východnú časť Ondavskej vrchoviny (Ma
zúr - Lukniš, 1978) . Z juhu ju výrazne 
ohraničuje dolina Chotčanky v úseku 
Stropkov - Vladiča. Severnú hranicu 
m ožno položiť na spojn icu nápadných ohy
bov dolín potoka Svidničianka , K apišov
ka a L adomírka, prechádzaji;tcej Vápení
kom - Dlhaňou - Vyšnou P isanou - Med
vedzím alebo južnejšie do oblúkovite sa 

stáčajúceho chrbta na spojnici Kapišo
vá - Dobroslava - Hunkovce - smerom 
na Staškovce. Západným ohraničením je 
Stropkovská brázda (Mazúr - Lukniš, 
1978) a východným už spomenutý chrbát 
(Hunkovce - Staškovce), príp. chrbát tiah
núci sa v smere Nižný Komárnik - Vla
diča. 

Interpretácia multispektrálnych kozmic
kých snímok pre štruktúrnogeomorfolo 
gický výskum zemského povrchu 

V práci sme použili vizuálnu interpre
táciu fotomozaiky Slovenskej socialist ic
kej r epubliky (v mierke 1 : 500 OOO) zosta
venú z pozitívov multispektrálnych snímok 
urobených v pásmach 600-700 n m (vidi
teľná) - a 700-840 n m (blízka infračervená 
časť spek tra). Spektr álne pásma predsta
vujú obj ektmi zemského pov rchu odrazenú 
slnečnú r adiáciu. Jej množstvo závisí od 
spektrálnych reflexných vlastností obj ek
tov, podľa ktorých možno objekty ident i
fikovať, p ríp. usudzovať o ich vlastnos
tiach. 

Interpretovaná fotomozaika má pomer
ne dobré geom etrické a fotometrické vlast
n osti. Ale najdôležitejšou vlastnosťou z hľa
diska jej využitia pr e štruktúrno-geom or
fologický výskum je, že poskytuje glob ál
n y pohľad n a podstatnú časť Západných 
Karpát v mierke 1 : 500 OOO. Z h lavných 
interpretačných znakov sme pri vizuálnej 
interpretácii využili tvar a štruktúru zná
zorne,'lý ch objektov (v našom prípade 
chrbtov a dolín) . Na zákla de analýzy tva
ru a štruk túry dolín a chrbtov sme iden
t ifikovali pravdepodobný výskyt štruk
t úrneho t elesa kruhovéh o charakteru. 

Geomorfológická charakteristika .územia 

Z geomorfologického hľadiska tvoria 
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Obr. l lnlerprelovaná nelineárna (kruhová) 
štruktúra, a - jej vzťah k izoslatickým ano
mál iám. b- časf druzicovej snímky LANDSAT 
(Zrínyi Katonai K1ació Budapesl. 1981) ; l -
dukl1an~ka jed notka, 2 - magurská jed notka, 
3 - bradlové pásmo. 4 - 1zolinie reziduál
nych izostat1 c k_ých anomálií (podla Popeláfa, 
1968) , 5 - kontúry interpretovanej nelineár 
nej štruktúry 
Fig. 1. The no nlinear slructure inte rpreled. 
a - 1-e\al1on belween the struclure and isosta
tic anomal1es, b -- part of the LA NDSA T 
satellite photograph mosaic (ed. by Znny1 
Kalonai Kiadó, Budapest. 1981 ). l - the Dukla 
unit. 2 - Magura unit. 3 - the Pieniny 
Klippen Bell. 4 - isostatic residual anomaly 
boline (according tu Popeláŕ 1968). 5 -
contours o ( the nonlinear struclure inter
preted 
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analyzovanú časť Ondavskej vrchoviny 
striedajúce sa pomeťne dlhé a úzke eróz
no-denudačné doliny a vrstvové chrbty 
založené na hrubozrnnom makovickom 
pieskovci. Detailnejšou analýzou reliéfu 
sme získali niekoľko faktorov poukazujú
cich na výskyt kruhového štruktúrneho t e
lesa v oblasti východoslovenského flyšu. 

Zo schémy obr. 2 (znázorňujúcej systém 
chrbátnic a údolníc) veľmi zreteľne vystu
puje nápadné zatáč:anie dolín a chrbtov 

najmä v severnej a východnej časti skú
maného územia. Nadmorská výška chrbtov 
kolíše od 350-650 m. Na periférii štruk
túrneho telesa, najmä v jeho severnej a 
čiastočne aj v južnej časti, možno pozo

rovať radiálnu riečnu sieť. V severnej 
časti sú doliny pomerne hlboké a majú 
tvar V. Pri Vyšnej Písanej, Medvedzom a 

s 

t 

Obr. 2. Schéma systému chrbátnic a údolnic; 
1 - údolnice, 2 - chrbátnice, 3 - kontúry 
interpretovanej nelineárnej štruktúry 
Fig_ 2. Scheme of mountain crests and valley 
bottoms in the area. 1 . -- valley bottom, 2 -
moutain crest, 3 - contours oT,.. the nonlinear 
structure interpreted 

Krajnej Poľane sú prelomové doliny s vy
vinutými facetovými stráňami. Dôležitým 
indikačným faktorom oblastí so zdvihovou 
tendenciou sú tvary povrchu spôsobené 
recentnými reliéfotvornými procesmi (hus

tá sieť výmoľov , mladé doliny tv aru V a 
pod.). Obidva tvary reliéfu sa vyskytujú 
takmer po celom obvode predpokladaného 
štruktúrneho telesa, ako aj v jeho cen
trálnej časti. 
Podľa takmer kruhového usporiadania 

chrbtov a- dolín a uvedených tvarov relié
fu predpokladáme, že kruhové štruktúrne 
teleso má charakter vyklenutia s inten
zívnejším vyzdvihnutím v severnej a seve
rovýchodnej časti. Južná a juhozápadná 
časť je vyklenutá menej výrazne, príp. je 

porušená dolinou Ondavy (v úseku medzi 
Svidníkom a Stropkovom), založenou na 
zlomovej línii smeru SSZ-JJV, ktorú in
dikuje prítomnosť facetových strání a za
tláčanie Ondavy na Z (pri Stročíne, stred
ná časť uvedeného úseku Ondavy), aj keď 
v tomto úseku nepriberá z ľavej strany ni
jaký prítok. 

Geofyzikálne poznatky 

Z flyšového pásma sú kvalitné tiažové 
podklady, ktoré sú výsledkom detailného 
gravimetr ického mapovania v mierke 
1 : 25 OOO (Klašková et al., 1972, 1973, Han
činová - Pospíšil, 1974, Markovský et al., 
1975, Pospíšil, 1980). Výsledky týchto prác 
analyzoval a kvalitatívne zhodnotil B. Leš
ko et al. (1979). Ukázalo sa, že v území je 
rozsiahla tiažová elevácia smeru SZ-JV. 
Jej pôvod nie je vysvetlený. Predpokladá 
sa (Leško et al., 1979) , že anomália zodpo
vedá hlbinnému zdroju v podloží flyšu, aj 
keď jej severozápadný gradient autori vy
svetľujú ako odraz ľahkých hmôt v pod
loží flyšu. 

Problémom pri interpretácii tiažových 
anomirlií j e nedostatočné a nie celkom jed-
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noznačné určenie hustotných pomerov. 
Z analýzy plošných povrchových odberov 
(Uhman et al., 1977) vychodí, že sa hustota 
flyšových komplexov po zohľadnení opra
vy na pórovitosť pohybuje okolo 2,60 kg . 
. dm - 3_ To predstavuje rozdiel oproti hus
tote podložia prinajmenšom - 0,1 kg. dm - 3_ 

V práci B. Leška e t a l. (1979, s. 99) sa 
uvádza, že magurská jednotka oproti pod
ložiu hustotné diferencie nevykazuje. 

Ak odhliadneme od niektorých ťažkostí 
pri interpretácii refrakčných seizmických 
profilov, výsledky z profilov 8R/ 74, 76 a 
4/ 72 (Leško et al. , HJ79) načrtávajú zá
kladný obraz o stavbe flyšu a jeho pod
ložia. Stúpanie spodného interpretovaného 
ro zhrania podložia flyšu (v = 4800 m. s-J) 
z hlbky 1 O km na hibku 6-7 km možno 
interpretovať ako výrazný chrbát v pod
loží flyšu alebo akumuláciu ťažších hmôt 

----
ú o----

ako výsledok zošupinatenia podložnej 
masy magurského flyšu. Túto elevačnú 

štruktúru obmedzujú na Z a V zlomové 
systémy smeru SV-JZ. 

Magnetické merania (Šutor - Čekan , 
1965) poskytujú iba hrubý obraz o rozlo
žení magnetických prostredí v oblasti fly
šového pásma. Lepšie výsledky sú z aero
magnetických meraní (Mašín, 1965). Ale je 
tu istý nesúlad medzi mapou profilov LlT, 
na ktorej sa v oblasti Svidníka objavujú 
intenzívne anomálie, a mapou izolínií LlT, 
kde tieto anomálie nie sú vyznačené. Mapa 
magnetických anomálií (Krutichovskaja et 
al., 1968) zachytáva pás magnetických ano
málií tiahnúci sa od Br·eclavi cez Turzovku 
na územie PĽR a zasahujúci až do oblasti 
Svidníka. J eho intenzita slabne pravdepo
dobne s narastaním mocnosti flyšových 
komplexov. Pozoruhodné je, že na jeho 

s 
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Obr. 3. Schéma tiažových anomálií skúmanej oblasti; 1 - tiažové anomálie, 2 -
kontúry interpretovanej nelineárnej štruktúry, 3 - tiažové elevácie a depresie 
Fig. 3. Scheme of gravimetrie anomalies in the area investigated. 1 gravimetrie 
anomalies, 2 - contours of the nonlinear structure interpreted, 3 - gravimetrie 
highs and depressions 
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j užnom okraji je vertikálna vodivostná zóna 
(Pečová et al., 1979). Vzhľadom na možný 
pôvod (bazalty , metamorfity, ultrabáziká) 
a vzájomné hibkové vzťahy zdroja mag
netickej a vodivostnej anomálie možno 
uvažovať o spoločnom zdroji obidvoch 

anomálií 
flyšu. 

(Pospíšil, in press) v podloží 

Z porovnania intenzity tiažových ano
málií s vymedzenými seizmickým i rozhra
niami (pr ofil 8R/74, 76; 4/72 ; 16/76) mož
no počítať aj s variantom, že tiažové pole 
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v oblasti východoslovenskej časti flyšo
vého pásma odráža undulácia podložia. 
Potvrdzuje to aj tiažový gradient na se
vernej strane „humenskej tiažovej štruk
túry" (Fusán et al. , 1971, Pospíšil - Filo, 
in press), ktorý zodpovedá styku mezo
zoických komplexov tejto štruktúry (dolo
mit, vápenec 2,70- 2,80 kg. dm- 3) s fly
šovými vrstvami magurskej jednotky. Po 
odstránení regionálneho účinku (Popelái', 
1968, Pospíšil, 1980), ktorého zdroj je 
v podloží transkarpatskej depresie, tiažová 
pozitívna anomália v oblasti Zborov -
Svidník vystupuje samostatne (obr. 1). 
T oto zistenie má pri vysvetľovaní nelineár
nej (kruhovej) štruktúry Svidník - Strop-
kov veľký význam. 

Z porovnania interpretačnej schémy 
(obr. J) s výsledkami detailných tia
žových meraní (obr. 3) je jasné, že pre
jav štruktúrneho telesa je zachytený aj 
v tiažovom poli. Prejavuje sa koncentric
kým usporiadaním tiažových anomálií, 
ktoré sú zreteľné najmä v južnej a zá
padnej časii. Pozoruhodné je, že ide o typ 
negatívnej anomálie nachádzajúcej sa vo 
vrcholovej časti spomenutej tiažovej ano
málie (Zborov - Svidník). Tento fakt ne
vylučuje predpoklad, že vo vrcholovej čas
t i štruktúrneho telesa je hustotne ľahší 

k omplex hornín. Podporuj e to aj zistenie 

Geologická charakteristika 

Územie medzi Zborovom a Svidníkom 
z geologického hľadiska tvoria krosnianske 
a menilitové vrstvy smilnianskeho tekto
nického okna, ako aj podmenilitové vrstvy 
stredného eocénu. Tektonické okno je ob
klopené magurským príkrovom. Tmavosi
vé vrstvy inocerámového charakter u sú 
nasunuté na tektonické okno v niekoľ

kých šupinách. Postupne sa z nich vyví
jajú pestré drobnorytmické belovežské 
vrstvy. Medzi belovežskými vrstvami 
spodného až stredného eocénu je sporadic
ky vyvinutý svetlý kremitý hrubodosko
vitý tvarožecký pieskovec. Ten stratigra
ficko-li tologickou pozíciou zodpovedá cis
nianskernu pieskovcu na rozhraní podme
nilitového eocénu a lupkovským vrstvám 
duklianskej jednotky. Nadložné belovež
ské vrstvy drobnorytmického charakteru 
tvorí prevažne ílovec pestrých farieb, ne
vápnitý laminovaný až konvolútne lami
novaný piesk ovec. Obsahuje zväčša aglu
tinovanú mikrofaunu spodného až stred
ného eocénu . Jeho nadložie tvorí h rubo
lavicovitý makovický pieskovec a ílovcové 
vložky sivého odtieňa . 

Tektonická charakteristika 

m inimálnych hus1.otných rozdielov v hor- Oblasť výr aznej kruhovej štruktú ry má 
n inovom komplexe m agurského príkrovu. vzostupný charakter nielen podľa v ýsled-

◄ 
Obr. 4. Blokový diagram znázorňujúci stavbu interpretovanej nelineárnej štruktúry; 
1-5 - vonkajší maguľsk_ý flyš: 1 - e3, 2 - e1 - e2, 3-4 - p - e1, 5 - K, 6 -
frag menty duklianskej jednotky, 7 - bradlové pásmo, 8 - centrálnokarpatský paleo
gén, 9 - vulkanity a sedimenty neogénu, 10 - centrálne Karpaty vcelku, 11 -
predpokladaná oblasť pohybu podložia flyšu, 12 - predpokladaná oblasť pohybu podlo
žia Karpát, 13 - predpokladaná oblasť pribúdania viskózneho prostredia, a - vysoko 
vodivostné prostredie, 14 - predpokladaný smer pôsobenia síl pohybu hmoty, 15 -
tektonické rozhrania 
Fig. 4. Block diagram depicting the composition of the nonlinear structure inter
preted. 1 - Upper Eocene, 2 - Lower to Middle Eocene, 3-4 - Paleogene to Lower 
Eocene, 5 - Cretaceous (1-5 - outer Magura f!ysch) 7 - the Klippen Belt 8 -
Centra! Carpathian Paleogene unit, 9 - volcanite and sediment, Neogene, '10 -
Centra! Carpathians undivided, 11 - ex tent of presumed movements in the basement 
of flysch unit.s, 12 - presumed area of movements in the basement of the Car
pathians, 13 - presumed area of accretion of viscous masses, a - highly conductive 
mass, 14 - presumed di rect.ion of mass movement stresses, 15 - tectonic boundary 
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kov geofyzikálnych meraní, ale aj z tekto
nického hľadiska. Smilnianske tektonické 
okno je v elevačnej pozícii, čo zvýrazňujú 
obklopujúce najstaršie súvrstvia magur
skej jednotky, ako aj smer prešmyko
vých a násunových plôch . Výrazné ryho
vanie na tektonických zrkadlách pouka
zuje na to, že flyšové masy boli tlačené 

od JZ na SV, čo je poznatok známy už 
skôr a z týchto miest často publikovaný. 
Príčina, prečo práve v t ejto oblasti majú 
flyšové masy tendenciu vystupovať na po
vrch a tlačiť sa na SV, je v hlbších pod
ložných oblastiach Ilyšu. Bloky sa pohy
bovali od JZ na SV. Trenie na rozhraní 
klzných plôch zohralo jednu z hlavných 
úloh pri deformácii povrchových flyšových 
sekvencií. V miestach, k de boli flyšové 
sekvencie postihnuté h orizontálnymi po
hybmi , ale kde došlo aj k odtrhnutiu a 
stlačeniu medzi dvoma pohybujúcimi sa 
blokmi, vznikli horizontálne deformácie . 
V tých miestach sa flyšové sekvencie nie
len trhali a otáčali ako dosky, ale sa aj 
rolovali, a tak mohli vytvárať kruhové 
štruktúry. Takýmto spôsobom mohla 
vzniknúť aj kruhová štruktúra nachádza
júca sa juhovýchodne od smilnianskeho 
tektonického okna. 

Tieto deformácie sú práve v miestach 
výrazných tiažových gradientov, ktoré 
možno pokladať za hranicu podložných ho
r izontálne sa pohybujúcich blokov, pričom 
intenzita pohybu jednotlivých blokov bola 
rozličná. 

Diskusia 

Zistenie výraznej nelineá rnej (kruhovej) 
štrukt úry na kozmickej snímke ukazuje n a 
veľký význam metód diaľkového priesku
mu v podmienkach Západných Karpát a 
na možnosť využiť ich, ale zároveň pred 
in terpretátora kozmických snímok stavia 
neľahkú úlohu. V procese interpretácie 

musí tiež využiť existujúce údaj e z geo
morfologického, geologického a geofyzi
kálneho, príp. následného terénneho vý
skumu a podľa vzájomnej korelácie úda
jov interpretovaný objekt vysvetliť. Ale 
ani pri využití všetkých dostupných po
znatkov nemožno interpretovanú nelineár
nu (kruhovú) štruktúru vysvetliť jedno
značne . Preto uvádzame dve alternatívne 
riešenia, ktoré sa ďalšími prácami overia 
a doplnia. 

a) K ruhová štruktúra mohla z geologic
ko-tektonického hľadiska vzniknúť n a 
systéme hlbokých tektonických línií. 
V dôsledku síl horizontálneho smeru okra
je r ot ovali , resp. mohlo nastať poklesá
vanie na tomto systéme, pričom sa okraje 
pieskovcových lavíc oblúkovite stláčali 

(obr. 4). 
b) Z geofyzikálneho hľadiska možno 

uvažovať o kolíznej oblasti odlišných pod
ložných blokov, v ktorej sa pod vplyvom 
skracovania priestoru nahromadila pod
ložná flyšová masa. Predpokladáme, že na
hromadená podložná masa spôsobila vy
zdvihnutie a formovanie kruhovej štruk
túry (smer formujúcich síl bol vertikálny, 
obr. 4). 

Uvedené dynamické fenomény s nega
tívnou tiažovou anomáliou a obmedzujú
cim priečnym zlomovým systém om treba 
z hľadiska vyhľadávania uhľovodíkov po
kladať za perspektívne. 

Záver 

Podľa výsledkov z interpret ácie foto
mozaiky SSR, geofyzikálnych meraní, 
geologick ého výskumu a analýzy r eliéfu 
predpokladáme, že sm e v predmetnej ob
lasti identifikovali výraznú· ,nel<i-n eárnu 
(kruhovú) štruktúru. Jej vznik podmienili 
rozlične orientované pohyby prebiehajúce 
na kontakte dvoch litosférických elemen
tov (platformy a karpatsk ej vrásovej sústa
vy). Jadro tejto štruktúry je v oblasti 
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medzi Svidníkom a Stropkovom. Predpo
kladáme, že os celej štruktúry sa skláňa 
na J až JZ. Z JV sa štruktúra končí na 
priečnom zlome smeru SV-JZ. 
Recenzoval: B. Leško 
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Analysis of the „Svidník - Stropkov nonlinear structure" 
identified by space photograph interpretation 

LUBOMIL POSPíSIL - JAN NEMCOK - JÁN FERANEC 

Interpreting the space photograph mosaic 
of the Slovak Socialist Republic in 1 : 500,000 

sca le (completed using space photograph s in 
600-700 nm a n d 700-800 n m bands respec-
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tively) new information has been gained from 
t he East Slovakian part of the Carpathian 
Flysch belt. A nonlinear structure has been 
discovered to occur eastwar ds from the line 
connecting Svidník and Stropkov towns in 
NE Slovakia. The feature may be interpreted 
i n terms of a pronounced morphological-tec
to nic ring structure. As no data exist hitherto 
on this feature in literatu r e available and 
published in Czechoslovakia, al! data on geo
m orphology, geology and field geophysics 
h ave been newly reviewed for this purpose 
t o found explanation for the structure. 

Mutual comparíson of results obtained 
by the interpretation of space photograph 
m osaic and by geomorphological, geological 
and geophysicul investigations led to the 
fo llowing conclusíons. 

T he nonlinear ring structure may have ori-

Dokončenie zo str. 516. 

na základné problémy r udonosnosti základ
ných magmatických for mácií. Tretia časť mo
n ografie je o metamorfizme. Osobitne sa ch a
r akterizuje „nukleárny" metamorfizmus r a
n ého predkambria, poklesový metamorfizmus, 
dynamometamorfizmus zvrásnených oblastí a 
n ak oniec glaukofánovo-eklogitový metamor
f izmus Zavarického Benioffových zón. 
Rozsahom najmenšia je časť knihy o problé
moch korelácie endogénnych procesov a geo
dynamiky (kap. IV). 

štúdium prevažnej časti monografie N. L. 
Dobrecova nie je čítaním p r ed spánkom, a le 
vyžaduje sústredenú pozornosť čitateľa. P r i
tom každý v knihe iste nájde miesto či pa
sáž, n a k torej problemat iku má iný náhľad, 
resp. p ozná aj iné r iešenie. J e nespornou zá
slu hou autora, že sa a nalýzou globálnych p e
trologický ch problém ov pokúsi l dešifrovať 
históriu litosféry Zeme od jej r aného obdob ia 
po súčasnos ť. V práci je logicky a zákonite 
aj dosť „geopoézie", formulovanej jedným 
z otcov m yšlien ok o globálnych procesoch 
H. H . Hessom, ku k tore j sa N . L. Dobrecov 
hlási, lebo geopoézia dneška sa stane, resp. 
sa z veľkej časti môže s tať overiteľnou reali
tou za j trajška. 

Záverom si dovoľujeme uviesť ešte niekoľko 
úvah. Jednou z n ich je zistenie že pozornosť 
autorov „globá ln e j" úrovne, m edzi k torých 
N. L. Dobrecov rozhodne patrí, sa z klasi c-

ginated over a systern of deep-seated tectonic 
lines. Due to the action of horizontal stresses, 
marginal portions of single block units under
vent rotation or subsidence occured on the 
system, during what margins of sandstone 
bankets rotated into arched shape (fig. 4). 

F'rom geophysical point of view on e may 
assume a collisional area of two different 
basement block units in which the und erlying 
flysch masses became piled up. T he authors 
pres ume that s uch pi led up masses have been 
succesively lifted to the surface to create 
the ring structure (f1g. 4). 

The nonlinear structure of indicated cha
racter may be considered as prospective for 
hydrocarbon p r ospection. 

Preložil I. Varga 

kých oblastí (Alpy, Škandinávia) obracia na 
donedávna netradičné c1 málo prebádané 
oblasti - okraje kontinentov okolo Tichého 
oceána , ostrovné vulkanické oblúky, stredno
oceánske chrbty, východný sektor alpsko-hi
malájskej sústavy a i. Ďalším zistením je 
fakt, že a j keď autor vychádza zo základných 
mobilistických predstáv označovaných ako 
nová glob álna tektonika, na základe analýzy 
globálnych prob lémov magmatizm u a meta 
morfizmu ich ďalej rozvíja a súčasne dokladá 
petrologickými argumentmi. A n apokon si 
dovoľujeme zopakovať v posledných r okoch 
j ednoznačne do popredia vystupujúci fakt: 
petrológia magmatických a metamorfných 
procesov (nech sa berie v hociktorej z jej 
m nohostranných podôb) p redstavuje a 
v n asledu júcom desaťročí zrejme b ude pred
stavovať jeden zo základných zastupiteľných 
prístupov k problematike vzniku, vývoja a 
mnohotvá rnosti litosféry Zeme, t . j . t ej časti 
geoidu, ktorá je a bude zdrojom k lasi ckých, 
netradičných aj energetických surovín a zdro
jov. Preto odporúčame recenzova nú m ono
grafiu preštudovať nielen petrografom, ale 
všetkým, ktorí si dokážu náj sť n a to čas. 
Všetci v nej pravdepodobne nájdu : vysvetl e
n ia nevyhnutné na pochopenie širších súvis
lostí „svojej" lokality , útvaru, územia , mag
m atickej formácie či horninovéh o telesa. 

Dušan Hovork a 



Mineralia slov. 
14 ( 1982). 549-552 

519 

SPR ÁVA 

Stanovenie obsahu klinoptilolitu v zeolitových tufitoch 

JÁN KOZÁČ. DANIEL OČENÁŠ 

Geologický prieskum, stredisko aplikovanej technológie nerastných surovín, Jesen
ského S, 040 00 Košice 

(2 obr. a 1 tab. v texte) 

Domčené 31. 3. 1982 
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n pe,!(JIO)!<eHHOl1 CTaTbJiI. 

Determination of clinoptilolite content in zeolitic tuffites 

The íon-exchange method for indírect determination of clínoptilolite 
content in zeolític tuffítes is described, The results obtained duri ng the 
examinatíon of samples from Nižný Hrabovec (East Slovakia) are given 
as an example. 

Metóda sa zakladá na schopnosti zeoli
tov vymieňať vlastné katióny za katióny 
vo výmennom roztoku, ktorý je s nimi 
v styku, ako aj na vysokej výmennej 
schopnosti a selektívnosti klinoptilolitu 
voči NH4 + iónom. Podmienkou použitia 
metódy je, aby skúmaná zeolitová hornina 
neobsahovala také minerály, ktoré by sa 
mohli popri klinoptilolite zúčastňovať na 
výmene iónov (napr. montmorillonit). 

Doterajšie mineralogické výskumné prá
ce v hornine popri zeolitovom mineráli 

klinoptilolite nezistili montmorillonit ani 
iné minerály, ktoré by mohli ovplyvňovať 
hodnoty celkovej výmeny klinoptilolitu, 

Po vykonaní a zhodnotení mnohých po
kusov dotýka júcich sa výmeny katiónov 
sme dospeli k takýmto poznatkom: 

- Výmennými katiónmi klinoptilolitu 
v zeolitovom tufite z Nižného Hrabovca 
sú: Ca2+, Mg2+ , K+, Na+_ Z nich sa v pre

važnej miere vymieňa Ca2+ a K +. 
- Kapacita výmeny katiónov z;Í,visí 

predovšetkým od koncentrácie použitého 
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výmenného roztoku. Predpokladá sa do
statočne dlhý čas styku, aby sa dosiahol 
rovnovážny stav. V dynamických pod
mienkach je čas potrebný na dosiahnutie 
rovnovážneho stavu kratší. 

Na stanovovanie závislosti hodnoty ka
pacity výmeny katiónov od koncentrácie 
p oužitého výmenného roztoku a určenie 

maximálnej výmeny sme použili roztoky 
NH4Cl rozličnej koncentrácie. Ako príklad 
na overenie a aplikáciu navrhovanej me
t ódy sme v tomto príspevku zvolili vý
sledky pokusov získané zo vzorky zeoli to
vého tufitu s doteraz najvyšším zisteným 
obsahom klinopliloli tu. Vzorku sme odo
brali výlomom zo steny pravej časti lomu 
v Nižnom Hrabovci. ktorá je k nadložiu 
polohy zeoli to vých tu fi tov naj bližšie. 

Zrnitosť vzorky sme upravili podrve
ním a vytriedením na 0,7-2,0 mm a takto 
pripravený materiál sme vysušili pri teplo
te 105 °C. Návažky v hmotnosti 30 g ± 
± 0.001 g takto upravenPj zeolitovej hor
niny sme zaliali 500 ml výmenného roz
toku NH4CI takýchLo koncentrácií: 0,05: 
O, 13; 0,5: 1.0: 3,0 · a 5,0 M . Výmenu iónov 
i':me za občasného miešania nechali pre
biehať pri teplote 20 ± 2 °C počas cca 40 
hodín. Po uplynutí tohto času sa rovno
vážne (výmenné) roztoky NH4C1 odliali a 
vzorky sa dekanlovali destilovanou vodou 
až do odstránenia CJ- iónov. Po ich vy
sušení pri teplote 105 °C sa obsah navia
zaných NH, + (zodpovedajúci výmenným 
Ca, Mg, K a Na i0nom z klinoptilolitu) 
stanovil vytesnením vo forme NH.1 do 
0.1 N H1SO,, a následnou alkalimelrickou 
titráciou nadbytočnej kyseliny. NH.1 sa vy

tesňoval cca 30 °·o roztokom NaOH za 
varu destiláciou (do oddestilovania cca 3/1, 
roztoku nad vzorkou) a zostatok sa zachy
tával do presne odmeraného objemu 
0,1 N H2SO,, so známym [aktorom (apara
túru pozri na obr. 1). 

Hodnoty kapacity výmeny katiónov vy
jadrené v mekv.(100 g)- 1 (alebo 102mol. 

. kg - ;) v závislosti od koncentrácie vý
menného roztoku sú v tab. 1 a grafické 
znázornenie závislosti na obr. 2. 

Z uvedenej závislosti vyplýv a , že pri 
použílí 5 M výmenného roztoku NH4Cl na 
stáva m edzi ním a klinoptilolitom prítom
ným vo vzorke prakticky úplná výmena 
katiónov. Chemickou analýzou vzorky pred 
výmenou a po nej sa zistilo, že sa pri 
úplnej výmene jednotlivé katióny vymie
ňajú v nasledujúcom pomere: Ca : K: Na: 
: Mg= 14,23 : 6, 77 : 1,12 : 1. 

Celková výmenná kapacita sledovanej 
vzorky v mekv. ( 100 g) - 1 sa potom na jed
notlivé katióny rozlíši takto: 

celk. ka paci La výmeny 
140,75 

Ca K Na Mg 
= 86,62 + 41,21 + 6,82 + 6.09 

Kryš talochemický vzorec klinoptiloli tu 

Obr. 1. Aparatúra na vytesňovanie NH I zo 
vzorky zeoli Lového t uf!lu po výmene iónov 
s roztokom NH,,Cl 
Fig. 1. Appara tus fÔÍ: lhe re;,;ilocement réä:c
tion between ammonium exchanged zeol1te 
and concentraled NaOH solulion . . and wb
sequent neutralizalion of released· NH I in 
0.1 n H2S0 1, 
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pre 72 kyslíkov v elementárnej bunke a 
pre teoretické hodnoty Al, Si a H 2O bude 
potom: 

(Ca1,s5Mgo,13K1,76 N ao;29) Al5Si30O72) . 
. 24 H2O 

Kapacita výmeny katiónov takéhoto 
100 %-ného klinoptilolitu by bola 
235 m ekv . (100 g)- 1 (po vysušení pri 
105 °C). 

Z predchádzajúceho vychodí, že keď 

mala skúmaná vzorka zeolitového (kli
noptilitového) tufitu z Nižného Hrabovca 
celkovú kapacitu výmeny katiónov s 5 M 
roztokom NH1,Cl 140, 75 mekv . (100 g)- 1, 

potom obsahuje 
140,75. 100 

------- =59,89 % klinoplilolitu, 
235 

alebo obsah klinoptilolitu v % = 0,4255 . 
. kapacita výmeny katiónov v mekv. 
. (100 g)- 1 (stanovená s 5 M roztokom 
NH1,Cl). 

Pretože takýto postup je na bežné spra
covanie väčšieho počtu vzoriek pomerne 
zdíhavý, ako aj preto, že s koncentrova
nými roztokmi, ako je 5M, príp. 3M, sa 
ťažšie pracuje, navrhujeme stanovovať 

kapacitu výmeny za použitia zriedených 

Hodnoty kapacity výmeny katiónov 
v závislosti od koncentrácie použitého 

výmenného roztoku NH4Cl 
Dependance of ammonium ion-exchange 
on the ammonia mola.rity of excha.nge 

ca.pacit';J meq. (100 g) _ 1 of zeolitic tuffite 
solutions 

1 2 

0,05 45,25 
0,15 91 ,25 
0,50 118,23 
1,0 128,75 
3,0 138,25 

5,0 140,75 

1. Koncentrácia roztoku - molarita 
(mol. 1- 1) 

2. Kap:icita výmeny katiónov 
mekv . (100 g) -1 

Tab. 1 

05 3 4 

Koncentráckl roztoku N-tCl 
[mól l·I J 

Obr. 2. Závislosť kapacity výmeny katiónov 
od koncentrácie výmenného roztoku 
Fig. 2. Ammonium ion-exchange capacity of 
zeolitic tuffite as a function of ammonia mo
larity in exchange solutions 

roztokov NH4Cl (napr. 0,15 M alebo 0,1 M) . 
Keďže v takomto prípade ide iba o čiast
kovú výmenu, treba určiť korelačný 

vzťah medzi hodnotami výmeny s 5M a 

0,15, príp. 0,1 M roztokmi NH1,Cl. 
Podľa našich zistení platí nasledujúci 

vzťah: 

kapacita výmeny s 5 M rozt. NH4Cl 

kapacita výmeny s O, 15 M rozt. NH4Cl 
140,75 

---- = 1,5425 
91,25 

obsah klinoptilolitu v % = 0,6563 . kapaci
ta výmeny v mekv. (100 g) - L s 0,15 N rozt . 
NH1,Cl (po vysušení pri 105 °C). 

Pri stanovovaní kapacity výmeny katió
nov s 0,15 M roztokom NH;,Cl možno po
užiť takýto postup: 

Do suchej banky sa odvážia 4 g voľne 
na vzduchu predsušenej vzorky (s presnos
ťou na 0,001 g) zrnitosti pod 0,2 mm. Pri
dá sa 100 ml 0,15 M roztoku NH4Cl a trepe 
alebo mieša sa nepretržite 2 hod . . Naj
n eskôr do 30 min po ukončení miešania 
alebo trepania sa roztok od vzorky od
filtruj e suchým filtrom. Prvý podiel fil
trátu sa vyleje a z ďalšieho podielu (n e-
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smie byť zakalený) sa pipetuje do titrač

nej banky 50 ml. Pridá sa 10 kvapiek 

zmesného indikátora (fenolftalein + me
tyloranž + metylénová modrá) a titruje 
sa 0,2 N HCl zo žltozelenej do sivoružovej 
farby (zistenie alkality vzorky). Potom sa 
pridá 10 ml 40 % -ného formaldehydu (zne
utralizovaného na fenolftaleín) a titruje sa 
0,2 N roztokom NaOH zo sivoružovej cez 
zelenú do ružovej farby (nezreagovaný 
NH4Cl reaguje s formaldehydom za vzni
ku ekvivalentného množstva HCl, ktoré 

sa stitruje NaOH). Rovnaký postup ako 
s rovnovážnym roztokom po výmene sa 
urobí aj s výmenným roztokom pred vý
menou (slepý pokus). 

KVK v mekv. (100 g) - 1 - 10 (A - B). 

100 
kde 

100-W 
A = spotreba 0,2 N NaOH na 50 ml vý-

menného roztoku NH,Cl (pred výmenou), 
B = spotreba 0,2 J'ľ NaOH na 50 ml rov
novážneho roztoku (po výmene) , W = ob
sah vody do 105 °C. 

Titračné stanovovanie kapacity výmeny 
katiónov sa dá použiť len v prípade, keď 

sa ako v ýmenné roztoky používajú rozto
ky NH4Cl nízkej koncentrácie (napr. 0,15 M 
a pod.). Pri použití roztokov inej koncen
trácie ako 0,15 M (keď sa používa 0,1 ale
bo 0,05 M) treba určiť nový korelačný 

vzťah voči hodnote kapacity výmeny sta

novenej s 5 M výmenným roztokom. Tá 
sa stanovuje vždy na základe analýzy 
vzorky po výmene. 

Hodnot a KVK s 0,15 M roztokom 
91,40 mekv. (100 g) - 1. stanovená titráciou 

roztoku po výmene súhlasí s hodnotou 
91,25 mkv. (100 g)- 1• zodpovedajúcou 
množstvu naviazaných NH1, + po prebeh
nutí výmeny. 

Determination of clinoptilolite content in zeolitic tuffites 

JÁN KOZÁČ - DANIEL OČENÁŠ 

The selectivity and high exchange capacity 
of clinoptilolíte far NH,. + ion was used far 
t he zeolite content determination on samples 
of zeolitic tuffite from Nižný Hrabovec (East 
Slovakia). The sample examined by x-ray 
techniques were found to contain no mont
morillonite or other minerals with the ion
exchange propertíes besi des clinoptiloli te. 
Using 5 M NH1,CI exchange solution, the ma
ximum practical NH4 + ion exchange capa
city has been reached. A calculation of "nor
mative" clinoptilolote (100 % zeolite) based 
on ion-exchange values, 36 tetrahedrally co
ordinated silicon and aluminum atoms and 
72 oxygen atoms gives a CEC of 

235 meq/100 g. When 1he values obtained 
with 5 M NH4Cl solution are considered to be 
the maximum NH4 + ion exchange capacity 
of the zeolite rock, for the calculation of cli
noptilolite content in wt .% results: 

clinoptilolite, wt. % = 0.4255 X NH r, + ion 
exchange capacity of sample in meq/100 g 

CEC with 5 M NH4Cl soln . 
The 

CEC with 0.15 M NH4Cl soln. 

ratio has been found to be 1.5425. 
The CEC with 0.15 M NH1,Cl exchange solu
tion can easily be delermined by means of 
the formaldehyde method and subsequent 
alcalimetric tiration of eluate. 
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Stavba Himalájí 
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(12 obr. a 1 tab. v texte) 

Doručené 14. 4. 1982 

reoJion1qec1coe CTpoemie I'Hll'IaJiai1 

BonpeK11 pa3p;eJihHbIM cne1111cj:rnqec1<11M 3HaKaM B reonorwiecKoM CTpo

eHví11 ľMManaii: J1 3arrap;Hb[X KapnaT, J;(HTepeCHblM JIBJllleTC51 TO OÔTOJITeJibCTBO, 

qTo CTJJYKTYJ)Hb[e M MeTaMopcj:rnue qepTbl 06011x oporeHHhIX llOJICOB oco-

6eHHO 11X 11eHTj)aJibHhle JIMTOTeKTOHJ;(qecK11e 30Hbl oqeHh II0XO)KM. noxmK11-

MJ;( JIBJIJIIOTCJI rnaBHblM o6pa30M cyro~eccMJI M B3 al1MHaJI CBJ13b Hap;B11ľ0Bh!X, 

CKJiap;qaThIX M CÔj)OCOBb!X CTPYKTyp. Op;11HaKOBb!MM JIBJIJIIOTCJI J;( caMhre MO

JI0p;b!e (T. e. TypMaJIMHOBhie) rpaHMTHhle Tena, K0TOphre MMelOT 0/J:11HaK0BOe 

CYKl\eCJ1BHOe IIOJ10)KeHMe M aHarror1,1qeCKMe 3HaKM CTJJYKTYPH0ľO K0HTJ)OJIJI. 

T0)Ke M B0!Ij)0Cbl peTporpa,[(H0ľO MeTaMopcjJM3Ma 0TH0Cl!TC51 K crre1111cjJ1,1qe c 

Kl1M qepTaM 0ÔOMX ,[(MCIOHKTMBHb!X oporeHHhlX II051C0B. nepeCM0Tj) reorro

ľMqecK0ľ0 CTpoem,rn rwvra rraii: MO)KeT no 3 TMM rrpM'-IMHaM rrpMHeCTM H0Bbie 

B0!lj)0Cbl AJill peweHJ1ll HeK0TOj)bJX aKTyaJihHblX 3 ap;aq B paii:oHe Kj)J1CT a 

/lMHMKa 3ana,[(Hb!X KaprraT. 

An outline of structure of the Himalayas 

In spite of the incontestable specific features o[ the Himalayan and 
West Carpathian geology it is interesting that many structural and 
metamorphic features of the both mentioned orogenic belts, especially 
o[ their central lithotectonic zanes are very similar. Analogous is for 
example the type of the successive trend and simultaneous relations of 
overthrusts, folds and thrust s t ructures in th e zanes. Equally the youngest 
(e . g_ turmalinic) granite bodies in both belts have the same type of 
successi ve position and of structural control. Problems of the inv erted 
metamorphism belong to characteristic marks of centralides of 
the both discussed belts, too. The compilation of an outline of the 
structure of the Himalayas could p erhaps bring a few new ideas for 
solving some of the actual tasks in the territory o[ the West Carpathian 
crystalline complexes. 
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Pri známych problémoch korelácie zá
padokarpatských jednotiek s alpskými je 
vcelku prirodzené, že sa odľahlejšie seg-
menty spoločnej geotektonickej zóny ocitli 
mimo centra záujmov karpatskej literatú
ry . Takýto stav nepriamo podporujú aj 
ťažkosti pri korelácii najvýznamnejších 
štruktú rnych celkov zóny - Álp a Hima
lájí, ktoré naposledy A. Gansser (1980) 
zhrnul, najmä pokiaľ ide o Západné Kar
paty, málo povzbudzujúcim konštato
vaním, že iba ofiolitová sutúra Indus -
Tsangpo je priebežným tektonickým ele
mentom alpsko-himalájskej zóny. Tento 
a ďalšie aktuálne problémy himalájskej 
geológie precízne analyzoval J. Jaroš (1980). 
Pôvodné pramene a odkazy na ďalšiu lite
ratúru o stavbe horstva, pokiaľ sa neuvá
dzajú samostatne, pochádzajú z výberu 
monotematických pu biikácií. 

Na priek nesporným ,špecifikám geológie 
H imalájí je zaujímavé, že mnohé črty 

st avby a metamorfizmu, osobitne vnútor
ných tektonických pásiem horstva, sú veľ 
mi podobné pomerom v Západných Kar
patoch. Preto predpokladáme, že prehľad 
stavby Himalájí a viac-menej analogic
kých problémov obidvoch horstiev môže 
byť užitočným podnetom pri riešení nie
ktorých tematických úloh najmä v oblasti 
vnútorných Západných Karpát. 

Základné údaje 

Himaláje, pokladané za typicky kolíznu 
štruktúru alpínskeho orogénu, tvoria 
2500 km dlhý a 200 až 400 km široký na J 
konvexne prehnutý oblúk medzi indickým 
subkontinentom a Áziou, PozdÍžne ohra
ničenie horstva (na toku Indu a Brahma
putra) je založené na komplexných syst,~
moch štruktúr vyvinutých v severnom po
kračovaní významných zlomov Indického 
oceána, najmä Owenovej zóny na Z a 
strižnej zóny deväťdesiateho poludníka na 
V (obr, 1). 

Priečne ohraničenie Himalájí - na ofio
li tovej sutúre Indus - Tsangpo voči az1J
skej platni, resp. na hlavnom okrajovom 
prešmyku voči indickému štítu (obr. 2) -

má skôr morfoštruktúrny charater. Pri
ľahlé litoštruktúrne zóny - transhimaláj
ska na S , resp. subhimalájska na J , sú ge
neticky späté s vývojom vlastného horstva. 

Prehľad štruktúrneho členenia Himalájí 

Typický znak stavby Himalájí - zonál
ne uspor iadanie základných litoštruktúr
nych jednotiek - zvýrazňuje aj subparalel
ný priebeh regionálne najvýznamnejších 
zlomových štruktúr -- ofiolitovej sutúry 
Indus - Tsangpo, hlavného centrálneho 
prešmyku (ďalej HCP) a hlavného okra
jového pr ešmyku (ďalej HOP), Tieto struk
túry zvýrazňujú členenie Himalájí na na
sledujúce , stratigraficky kontrastné a tek
tonicky aj metamorfne svojrázne pásma: 

Subhimalájske pásmo 

Zaberá oblasť čelnej predhlbne horstva 
P o celej dÍžke ho v,vpíňa N1 - Q ~ molasa 
súvrstvia Siwalik. Pri severnom okraji 
západnej časti pásma (Kašmír - Kumaun) 
vystupuj ú aj N1 molasoidné (morské až 
brakické) sedimenty súvrstvia Dagshai -
Kasauli (-Murree) a PG2 flyšoidné sú
vrstvie S ubathu (tab. 1). 

Pri severnom okraji pásma v zóne HOP 
má celá t erciérna sekvencia zložitú šupi
novitú stavbu, do ktorej sa opakovanými 
pohybmi na HOP dosiali také r ozmanité 
členy nízkohimalájskeho pásma, ako aj r e
centné sedimenty (Krishnaswamy et al., 
1976, Nossin, 1971, in Valdiya, 1980; obr. 3 
a 4), 

Južnejšie mimo zóny HOP, má Siwalik 
vo východnom úseku pásma jednoduchú 
homoklinálnu stavbu. V strednom a zá-
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Pásmo Nízkych Himalájí padnom úseku je súvrstvie sformované do 
otvorených vrásových štruktúr jurského 
typu s častými axiálnymi prešmykmi, 
ktorých frekvencia aj amplitúda narastá 
smerom na S - k zóne HOP. Antiformné 
štruktúry tvoria úzke a morfologicky vý
razné elevácie. Medziľahlé synklinály a 
rozsiahlu Indoganžskú nížinu na J od Si
walika vyplňajú subrecentné, prevažne 
fluviálne sedimenty, ktoré v centrálnej 
časti ganžskej predhlbne dosahujú hrúbku 
1400 až 1700 m. 

Tvorí centrálnu a tektonicky n ajzloži
tejšiu litoštruktúrnu jednotku horstva. So 
subhimalájskym pás· 1c 1 sa stýka na zóne 
HOP na S, od Vysokých Himalájí ju ohra
ničuje hlavný centrálny prešmyk. P roblé
my stavby pásma majú zvyčajne strati
graficko-štrukt úrny akcent a sú podmie
nené najmä: nedostatkom fosílií v litolo
gicko monotónnych autochtónnych kom-

+ A-TIBETSKÉ _ 

s 

60' 

Obr. 1. štruktúrna mapa himalájskeho oblúka, Indie a priľahlých oblastí (podľa 
Buchroithnera, 1980). Zdvojené šípky naznačujú relatívny rozsah pohybu mikroplatní 
v oblasti pamírskeho uzla, tenké šípky reiatívny zmysel pohybu. A - Quetta, B -
Kábul. 1 - línia Omanu, 2 - zlom Heri Rud, 3 - zlom Herat, 4 - zlom Katar, 
5 - zlom Sulejman, 6 - zlomové pásmo Wanj - Aqbaytal , 7 - zlom Wakhan, 8 -
lineament Karakoram, 9 - sutúra Indus - Tsangpo, 10 - zlom Patkai (zóna 
Arakan) 
Fig. 1. Structural map oť the Himalayan are, oí India and surrounding areas (ac
cording to Buchroithner 1980). Double arrows indicate the relative magnitude of 
microplate movernent in the area of the Pamir junction, fine arrows mean relative 
sense of movement. A •- Quetta, B - Kabul , 1 - t.he O man line, 2 - Heri Rud 
fault, 3 - Herat fault, 4 - K a tar fault , 5 - Sulejman fault , 6 - Wanj - Aqbaytal · 
fault zone, 7 - V/akhan fault , 8 - the Karakorum lineament, 9 - the Indus -
Tsang-po suture, 10 - Patkai fault (the Arakan zone) 
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p lexoch; prítomnosťou niekoľkých vzá

jomne superponovaných príkrovov včítane 
príkrovov kryštalinika so zvyčajne inverz
ným metamorfným sledom (tab. 1); late
rálne variabilnou litológiou a utochtónnych 
súvrství a v dósledku evidentného vplyvu 
litologicky odlišných j ednotiek indického 
štítu (Jain et al., 1980) , doloženého a j ana
lýzou paleoprúdov (Valdiya , 1980b); 
koaxiálnym a priečnym prevrásnením au
tochtónu a príkrovov, intenzívnym dis
junktívnym (najmä prešmykovým) poru
šením a nerovnomernou úrovňou erozív-

Obr. 3. Imbrikačná stavba (podľa prešmykov 
osovej roviny) v zóne HOP (oblasť Darjeeling, 
podľa Acharrya. 1975, in Valdiya, 1980a) Si -
Siwalik, D. - Damuda (Gondwana), R 
konglomeráty Rangit (spodný perm), Da -
Daling (= Chail) 
Fig. 3. Imbricated structure (according to 
thrusts of the a x ial plane) in the Himalayan 
Ma.in Boundary Fault zone (Darjeeling area , 
according to Acharrya 1975, in Valdiya 1980a), 
Si - Siwa lik, D - Damuda (Gondwana), 
R - Rangit conglomerate (Lower Permian), 
Da - Daling (Chail) 

nej bázy v r á mci interferenčných štruktúr 
aj pásma. 

Prirodzeným dôsledkom uvedeného je 
veľká nejednotnosť náhľadov n a stratigra
fické postav enie s ú v r ství pásma, čo spolu 
s veľkým počtom lokálnych názvov pre 
stratigra Eické aj t ektonické jednotky, 
použív aných často sim ultánne, mimoriadne 
sťažuje paralelizáciu členov a u tochtónnych 
aj príkrovových komplexov. 

V rámci autochtónnej jednotky pásma 
možno podľa S. K. Valdiyu (1980a , b ) vy
členiť dve skupiny - bazálnu D amtha, 

HOP(RIASI) \. 
~ -

'Gr. 
Recentné 
sute 

Si 

Obr. 4. Recentný prešmyk prekambrického 
vápenca (Gr - Great Limestone = Shali) 
cez Siwalik (Si), v rchný pleistocén (Pl) a r e
centnú sutinu v zóne HOP (prešmyk Riasi). 
Oblas f J ammu (podľa K rishnash wamyho et 
al., 1970, in Valdiya, 1980a) 
Fig. 4. Recent upth rust o.E P recambrian limes
tone (Great Li mestone = Shali) over the Si
w alik (Si) format ion, Upper Pleistocene (P l) 
and recent debris in the Himalayan Ma in 
Boundary Fault z,one, Jammu area (according 
to Krishnashwamy et a l. 1970, in Valdiya 
1980a) 

Obr. 2. štruktúrna mapa Himalá jí a Tibetu (podľa Ganssera, 1980). 1 - terciérne 
(h lavne molasové) sedimenty, 2 - ofioli ty, 3 - neogénne grani ty, 4 - t ranshimalájske 
plutóny, 5 - terciérne kyslé vulkanity, 6 - subrecentné vulkani ty, 7 - k ryštali
nikum štítu, 8 - hlavné prešmyky a zlomy, 9 - prešmyky a zlomy n ižšieho radu, 
10 - štruktúrne trendy, 11 - h ranice skupín. Ka - K ábul, Is - Islamabád, K t -
Káthmandu, La - L hasa, K o - K hota n , Gt - Gar tok, Le - Leh. NP - Nanga 
P arbat, K- Kailas, E - Everes t, NB - Namche Bar wa 
Fig. 2. Structu ral map of th e Hirnalayas an d of Tibet (accord ing to Gansser 1980). 
1 - Cenozoic sedim ents (mainly molasse), 2 - ophiolite, 3 - granite, Neogene, 4 -
Trashimalayan plutonite, 5 - acid volca nite, Cenozoic, 6 - - volca n ite, Subrecent, 7 -
crystalline of the shield, 8 - m ain overthrust and fault, 9 - thrust line and fault 
of low er r a nge, 10 - structural trend, 11 - group bou nda ry. Ka - Kabul, Is -
Islam abad, K t - Kathmandu, La - Lhasa, Gt - Gartok, Le - Leh, NP - Nanga 
Par bat, K - Kailas, E - Mt. Everest, NB - Namch e Barwa 
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Schematická korelačná tabuľka litoštruktúrnych jednotiek Himalá.ií 
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Schematic correlation plot of lithostructura l units of the Himalayas Tab. 1 
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tvorenú PT1 turbidickým flyšom súvrstvia 
Chakrata a PT2 flyšoidne vulkanogénnym 
(bazalty) súvrstvím Rautgara, a nadložnú 
skupinu Tejam. Posledná sa začína PT2 __ 3 

šelfovým súvrstvím Deoban s prevahou 
karbonátov (často stromatolitické s polo
hami magnezitov) a končí sa PT3 - € 
euxinsko-ka rbonát ovým súvrsivím M and
hali, ktorého vrchná časť je zahrnutá do 
štruktúr príkrovu Krol (tab. 1). 

V centrálnom úseku pásma, najmú 
v jeho vnút ornej severnej časti, vystupujú 
autochtónne súvrstvia v rozsiahlych tek
tonických oknách. Sú tu sformované do 
stlačených, osovými prešmykmi poruše
ných vrás s prevažne južnou vergenciou 
(obr. 5). V čele severozápadného a východ
ného úseku pásma sú často odlepené a na
sunuté n a J až na súvrstvia Siwaliku. Ty
pickým znakom autochtónnych súvrství je 
nedos tatok metamorfózy. 

Tri základné príkrovy Nízkych Himalájí 
sú n ajkompletnejšie vyvinuté v západnom 
(Himachal - Kumaun) ú seku pásma (tab. 
1). Vystupujú tu v izolovaných a v zásade 
synformne modelovaných troskách, resp. 
v severnej časti pásma (v koreňov ej zón e 
príkrovov, Valdiya, l. c.) vo forme mono
klinálnych, n a S pararelne s HCP uklone
n ých telies. Príkrovy vo všetkých úsekoch 
pásm a vykazujú vzájomne inverzny stra
t igrafi cký a met amorfný sled (obr. 5, 6). 
Ich sekvencia má často asymetrický vývoj , 
podmienený i',upinovitým vyklinením pri
krovových teli es (zvyčajne na presunovej 
ploche n a jspodnej šieho príkrovu Krol) , 
resp. mladšími deformáciami (obr. 5). 

V typických profiloch (hlavne pri juž-

V ysv etliv ky k Lab. 1 

nom okraji pásma) je na báze príkrovo
vých štruktúr vyvinutý príkrov KroL 
ktorý t v orí nemetamorfovaná PT3 - MZ 
sekvencia, v zásade s pôvodným stratigra
fickým sledom (tab. 1, obr. 5). Pri sev er
nom okraji pásma je príkrov Krol zastú
pený v značne redukova nom rozsahu. Jeho 
ekviv alent príkrov Berinag (Valdiya, 1. c.) 
okrem výrazného epimetamorfného pre
pracovania zodpovedá Naghat súvrstviu 
Krola (t ab. 1) . Eliminácia bazálnych aj 
nadložných členov príkrovu sa pripisu je 
(1. c.) redukcii na výrazných disjunktív
nych štruktúrach koreňovej zóny. Vzhľa
dom na nejednotnosť názorov o prejavoch 
variskej orogen ézy v Himalájach j e iste 
zaujímavé, že regionálne najvýraznej š ia 
diskordancia v nízkohimalájskom pásme je 
na b áze pravdepodobne vrch nokarbón
skeho sú vrstvia Blaini príkrovu . 

Vyšší príkrov Ramgarh - Chail, tvore
ný mierne metamorfovanou flyšoidnou 
sekvenciou s rozsiahlymi telesami myloni
tizovaných g ranitov a kremenných porf~•
rov, tvor í súvislú zónu pri sever nom okra
ji pásma , resp. asymetrické syklinálne pri
krovové trosky (sprav idla chýba južné ra
meno) pri jeho iuznom okraji (Simla , 
8 hor, Lansdowne). V severnom (koreňo

vom) ú seku je príkrovový charakter t ej to 
jednotky indikov aný okrem iných št ruk
t úrnych znakov aj rozsiahlym vývoj om 
šu pinových zón (širokých až 5 km) a dia
ftor ézou v nadloží aj podloží p r íkrovu. 

Naj vrchnejší p r íkrov Nízkych Himaláj í 
Munsiari - Almara t voria met amorfity 
stredného stupňa m e ta morfózy a p oloh y 
okatej ruly, preniknuté prek ambrickýmí 

l - p ríkrovy, 2-3. - prešmyky (2 - p rvého, 3 - n ižšieho radu) 
1 - n appe, 2- 3 thrus t (2 - of t he first order, 3 - of lower importance) 
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synkinema tíckými granodiori tmí trondhje
mitickej skupiny a postkinematickými 
granitmi a adamelitmi. Tie na báze inten
zívne dynamomentamorfované horniny zvý
razňujú inverzný sled metamorfózy, naj

mä v príkrovových troskách južnej časti 

pásma, kde granodiority často tvoria 
vrcholové úseky sekvencie príkrovov 
(Chor) . Hranicu s V. Himalájami (na HCP, 
t ab. 1, obr. 5, 6) fixuje metamorfný skok 

a náhla zmena štýlu aj orientácie stavby 
(Valdiya, 1980a). Značná časť himalájskych 
geológov (inkl. Gansser, 1980) p ovažuje 
príkrov Munsiari -Almara za bazálnu 
šupinu vysok ohimalájskeho kryštalinika a 
HCP kladie na bázu tejto šupiny (ob r. 5). 

J s 35" SV 15"SV 

RAUTGARA 

·3 mi le 

Pri riešení stratigrafie a stavby N ízkych 

Himalájí má z nasledujúcich dôvodov mi
moriadny v ýznam súvrstvie Subathu: 

- Má ú zke stratigrafické rozpätie a 

1s·sz 35•sv 55·sv 

Khela 

MUNSIARI P 
,--,, S VAIKRITA P. 
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1 ~~'.., ' 0-
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Obr. 5. Juhovergentná vrásovo-prešmyková stavba autochtónnych súvrství Nízkych 
Himalájí a synformnošupinovitý štýl stavby zavrásnených príkrovov (podľa Valdiyu , 
1980b). 1 - autochtón (súvrstvia: Ra - Rautgara, De - Deoban, Ma - Mandhali). 
Príkrovy: 2 - Krol - Berinag (Na -formácia Nagthat), 3 - Ramgarh (Ram) - Chail, 
4 - Almara (Al) - Munsiari 
Fig, 5. Southward trending folded-thrust structure oľ autochtonous sequences in the 
Lower Himalaya and synformal sliced style of structures in folded nappes (ac
cording to Valdiya 1980b). 1 - autochton (formations: Ra - Rautgara, De -
Deoban, Ma - Mandhali), Nappes: 2 - Krol-Berinag (Na - Nagthat formation), 
3 - Ramgarh (Ram)-Chail, 4 - Almara (Al)-Munsiari 

HCP SV 
__ ., .. --------- "--.. Vaikrita l · 
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Obr. 6. Schematický profil Nízkych a Vysokých Himalájí demonštrujúci sukcesívne 
vzťahy príkrovových, vrásových a prešmykových štruktúr (podľa Valdiyu, 1980a). 
1 - Siwalik, 2 - autochtón, 3-5 - príkrovy: 3 - Krol, 4 - Chail - Ramgarh, 
5 - Munsiari - Almara, 6 - kryštalinikum V. Himalájí, 7 - neoidný granit 
F ig. 6. Schematic profile of the Lower and Higher Himalaya depicling successive 
relations of nappes, folding and thrust structures (according to Valiya 1980a). 1 -
Siw-alik, 2 - autochton, 3-5 - nappes: 3 - Krol nappe, 4 - Chail-Ramgarh nappe, 
5 - Munsiari-Almora nappe, 6 - crystalline of the Higher Himalaya, 7 - neoide 
granite 
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b iostratigraficky jednoznačne doložený v ek 
(spodný eocén). 

- Je diskordantne uložené na auto
chtónnych (Chakrata, Rautgara) a príkro
v ových (Krol) jednotkách. V poslednom prí
pade transgresívne nasadá na najmladšie 
1:,úvrstvie Tal príkrovu Krol a zároveň 

vystupuje v podloží vyššieho príkrovu 
Ramgarh - Chail (Lansdowne Hills, Val
diya, 1. c.). 

- Spolu s autochtónnymi aj príkrovo
vými jednotkami a súvrstvím Siwalik vy
stupuje v šupinovitej zóne HOP. 

Pásmo Vysokých Himalájí 

Vystupuje priebežne po celej dížke hor
stva v nadloží HCP a podloží tetýdnych Hi
malájí, do ktorých metamorfne a často 

aj litostratigraficky prechádza. Hrúbka pás
ma sa odhaduje na 10 až 15 km. Vysoké 
hodnoty absolútneho veku rúl a fosíliami 
doložený C - O vek stykových súvrství 
tetýdnych Himalájí, sú v dobrom súlade 
s predpokladaným prekambrickým vekom 
hlboko metamorfovaných členov pásma. 

Stratigrafické rozpätie a tektonometa
morfný vývoj pásma maj ú zrejme kom
plexnejší charakter. Prvý aspekt potvrdzu
jú nálezy jurských korálov a hlavonožcov 
v karbonatických fylitoch a svoroch s dis
ténom v himachalskom úseku (Lahaut) 
pásma (Picket et al., 1975), druhý široké 
spektrum rádiometrických údajov s uzlo
vými hodnotami proterozoického, kaledón
skeho a neoalpínskeho plutonometamor
fizmu (tab. 1), ktoré naznačujú protero
zoické akmé metarnorfózy kryštalinika a 
jeho reaktivizáciu v kaledónskom a alpin
skom orogénnom cykle. 

Tieto údaje spolu s doloženými tromi 
generáciami vrásových štruktúr vo vyso
kohimaláj skom kryštaliniku zahŕňajú zá
sadný okruh problémov stavby a strati
grafie pásma. Doterajšie poznatky možno 
zhrnúť nasledujúca: 

- Vysokohimalájske pásmo má v zá
sade izoklinálne vrásovo-strižný typ stav
by sformovaný synmetamorfným protero
zoickým a dotvorený alpínskym vrásnením 
(Thakur, 1980). Monoklinálny (na SV) 
úklon pásma kontroluje interferencia izo
klinálnych vrás, proterozoicky predgrani
toidnej kryštalizačnej bridličnatosti a neo
idných strižných štruktúr rovnakej p r ie
storovej orientácie (1. c.). 

- Výsledkom monoklinálnej stavby a 
kombinácie erozívneho rezu je aspoň pre 
západný úsek pásma príznačná divergen
cia metamorfných izográd, t. j. symetrické 
nasadzovanie nižších izográd r egionálnej 
metamorfózy generálne od cent ra pásma 
na obidve strany (1. c., 1976, 1980 ; obr. 7, 
8, 9). 

- Proterozoicky metamorfované k ryš
talinikum pásma tvorilo fundament tetýd
nej sedimentačnej zóny, k torá bola prepo
jená s n ízkohimalájskym sedimentačným 

pásmom v paleozoiku a mezozoiku. Tento 
predpoklad vyplýva z úzkej faciálnej a 
biologickej afinity paleozoických a mezo
zoických súvrství obidvoch sedimentačných 
zón (Shah, 1978, Saklani, 1978, Acharyya , 
1979, Ching et al., 1977, Thakur, 1980), 

Parbati udolie 

J s 
~ 

'--1._ ~ ~--,): · , s,i. 
\. -,. ·, 

20 km 

Obr . 7_ Koncepcia poslrnetamorfne izoklinál
neho prevrásnenia izográd vysokohimaláj
skych m etamorfitov (Himachal - Pradesh, 
Thakur. 1976) 
Fig . 7. Principle of postmetamorphic• isoclinal 
folding of isogrades in metamorphics of the 
Higher Himalaya (Himachal-Pradesh, Thakur 
1976) 
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Obr. 8. Divergentná distribúcia metamorfných izográd - nezávisle od HCP štruktúry 
(oblasť Annapurna - Nepál, podľa P echera, 1975. in Thakur, 1976) 
Fig_ 8. Divergency in the distribution of metamorphic isogrades independently from 
the Main Cen tral Thrust structure (Annapurna area, ::-r epal, according to Pecher 
1975, in Thakur 1976). 

z prítomnosti synformy obidvoch útvarov 
v kryštaliniku (oblasť Tandi, Thakur, 1. c.) 
a z nálezov jurských fosílii v kryštaliniku 
pásma. Alpínskymi tektonometamorfnými 
procesmi boli stntigraficky a metamorfne 
odlišné súvrstvia kvázihomogenizované. 
Pôvodná funkcia bariéry - centrálnej 
kryštalickej osi pásma (Wadia , 1937, Pan
de - Saxena, 1971, Jain et al., 1980, a i.) . 
oddeľujúcej tetýdne sedimentačné pásmo 
od nizkohimalájskeho, sa prinajmenšom 
od spodného paleozoika tak zásadne me
nila a redukovala na interval sedimentácie 
terciérnych a kvarté rnyc:h flyšoidne mola
sových súvrství. 

Pásmo tetýdnych (tibetských) Himalájí 

Tvorí ho komplexný sled šeliových 
€ - PG 2 sedimentov v nadloží kryštalini
ka V. Himalájí, na J od sutúry Indus -
Tsangpo. V severnom Kašmíre a Spiti sú 
tetýdne sedimenty vyvinuté po obidvoch 
strant.ch vysokohimalájskeho pásma so 

vzájomným p repojením v západnej časti 

(tab. 1). 
Stavba tet ýdnej sekvencie je vcelku 

jednoduchá. Má štýl otvorených megavrá
sových štruktúr. V jadrách antiklinál a 
v zónach od lepenia sekvencie miestami 
vystupuje kryštalinikum fundamentu , 
r es p. aj n eoidný turmalinický granit. 
Z typu stavby, priebežného výskytu fosíli í 
a nezvyčajne vysokej stálosti fácií vychodí 
aj vcelku dob re doložená stratigrafia pás
ma ( cf. Jaroš, 1980). Biostra tigraficky da
tované PZi súvrstvia spravidla pozvoľne 

prechádzajú do metamorfitov V. Him aláj í, 
ale miestami je styk tektonický. 

S kryštalinikom Tse - Morari a sut úrou 
Indus - Tsangpo sa tetýdne pásmo stýka 
vyložene tektonicky . Vzhľadom na diago
nálny priebeh pásma a sutúry Indus -
Tsangpo vystupujú v oblasti Dras n a sty

ku obidvoch jednotiek rozličné permotria
sové i':leny pásma včítane bázických efuzív 
trapov Panjal. Tento fakt, prítomnosť 

časove ekvivalentných vulkanitov A bor vo 
východnom ú seku sutúry a synchr ónny 
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nástup flyšoidnej sedimentácie v zóne 
Indus - Tsangpo povazuJe A. Gansser 
(1 980) za prvé prejavy regionálnej mobi
lity sutúry. 

Gansserovu (1. c.) predstavu nepriamo 
p odporujú aj pomery v kryštaliniku Tso - 
Morari, t. j. v cca 30 km širokej antiforme 
smeru SV-JZ, ktorá vystupuj e medzi te
t ýdnym pásmom a sutúrou Indus - Tsang
po z Tibetu po rieku Zanskar (Ladakh) , 
k de konvergenciou obidvoch okrajových 
dislokácií vykliňuje. Paleozoicko-mezozoic
ké · súvrstvia antiformy (s tetýdnou 
PZ3 - MZ faunou) sú v zámkových úse
k och antiformy metamorfované v pod
m ienkach disténovo-sillimanitovej izográ-
dy a preniknuté telesami dvojsľudových a 
porfyrických (K-živce) granitov. Obliaky 
m etamorfitov a granitov sa zároveň vy
skytujú v K3 konglomerátoch flyšu Indus 
(Virdi, 1980, Kumar, 1980). 

Sutúra Indus - 'l'sangpo 

Reprezentuje najhlbšie založený a naj
dôležitejší štruktúrny element himalájsko
tibetskej oblasti. Aj keď má regionálny 
rozsah a značnú šírku (v oblasti Ladakh 
napr. 10 až 15 km) , nie je priebežne vy
vinutá. Prerušenia majú zj avne naložený 
charakter a sú zhodné naimä s priečnymi 
štruktúrami smeru S-J (Gansser, 1978, 
1980). Prevažná časť údajov o všetkých 
aspektoch vývoja sutúry pochádza z jej 
severozápadného úseku (Ladakh). Najdlhší 
(t ibetský) úsek j e veľmi málo známy. 

Sutúru prevažne vyplňa 3000 až 4000 m 
hrubý K3 - PG2 v zásade eugeosynklinál
ny komplex súborne označovaný ako flyš 
Indus. Podľa K. K. Sharmu - S. Kumara 
(1978) vykazujú sedimenty sekvencie zrej
mý pelagicko-ner itický trend a typické 
znaky turbidickej sedimentácie. Bazálnu 
časť sekvencie tvorí efuzívno-sedimentár
n y komplex s „pillow" bazaltmi Indus 
(Dras - Sumdo; K/ Ar 7'i,5 ± 1 mil. r.) . 

s 
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Obr. 9. Termálna distribúcia napnec zónou 
HCP ako dôsledok vrchnokôrovej obdukcie 
tibetskej dosky podľa HCP (v zmysle Bouche
za - Pechera, 1981). šrafované: oblasť mig
matitov, bodkovaná línia: disténovo-sillimani
tová hranica, A - krivka: schéma súčasného 
topografického profilu Annapurny, B - dtto 
oblasti Manaslu - Ganesh 
Fig, 9. Thermal distribution across the Main 
Central Thrust zone as result of upper crustal 
obduction of the Tibetian plate along the 
Main Centra! Thrust (in the sense of Bou
ch ez - Pecher 1981). Sh,irled: area of mig
matites, dotted line: kyanite-sillimanite 
boundary, A - recent schematic topographic 
profile of the Annapurna, B - the same for 
Manaslu -Ganesh area 

Ultrabáziká ofiolitovej melanže vrátane 
serpentinitov gabier a diabázov vystupujú 
v drvených zónach komplexu Dras - Sum
do, hlavn e však pri severnom a južnom 
okraji sutúry, kde tvoria telesá variabilnej 
(m až 10 m, ale aj vyše 500 m, Kailas) 
hrúbky. Zo silicifikovaných vápencov me
lanže zóny uvádza K. S. Shah - R. T . 
Sharma (1977) Globotruncana, sp . Orbito
lina discoidea Gras a iné K3 for my. Prí
tomnosť jurských súvrství (Hayd en , 1907) 
sa neinterpretuje jednoznačne a j e na 
úrovni erozívneho rezu sutúrou zrejme n e-

• . poc!-statne zastúpená. Tenkobridličnatý vá
penec ~a bridlicu Tt - :l (súvrstvie B adhkhar
bu, tab. 1) pokladá K. K. Sharm a - S. 
Kumar (1. c.) za tetýdny element. 

Sekvencia sutúry bola intenzívna a zlo
žite vrásn ená. V záverečnom štádiu vý
voja star ších silne stlačených vrás smeru 
SZ-JV n astal aj lokálny až 80 km násun 
sekvencie na južné tetýdne pásr:no (ob r . 
10). S vývojom vrásovo šupinov ej st av by 
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SPONGTANG troska 

INDUS JZ --------....... , 
_,,--.:::::--==::.:::=...:::::::~~- - ---- ',, sv 
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Obr. 10. Schematický profil sutúry Indus - Tsangpo v oblasti Ladakh (podľa ku
mara, 1981) demonštrujúci sukcesívne vzfah y základných vývojových etáp sutú r y. 
l - triasový vápenec tetýdnej zóny, 2 - flyš Indus s ofio li tmi, 3 - granit Ladakh, 
4 - molasa Kailas 
Fig. 10. Schematic profile of the Indus - Tsang-po suture in the Ladakh area 
(according to Kumar 1981) depicting succesive relations of m ain development stages. 
1 - Triassic limestone of the Tethys zone, 2 - the Indus flysch with ophiolite, 
3 - the Ladakh granite, 4 - the Kailas molasse 

tejto etapy sa spája aj dotvorenie štruk
túr melanže a disjunktívne ohraničenie 

zóny voči priľahlým jednotkám. Naložené 
priečne otvorené vrásy smeru SV-JZ sú 
často sprevádzané priečnymi zlomami. 

Doložením faciálnej paragenézy modrých 
bridlíc (Virdi et al., 1978) sa zdanlivo pre
klenul hlavný argument proti subdukčnej 
interpretácii vzniku sutúry. V prospech 
tejto teórie argumentuje S. N. Virdi (1980) 
aj prítomnosťou klasického páru Miyashi
rových (1973) metamorfných pásiem s vy
sokotlakovým metamorfizmom v oblasti 
sutúry (trenča indickej dosky) a nízkotla
kovým metamorfizmom sprevádzaným in
trúziami granitoidov a ryolitovo-andezito
vým vulkanizmom severne od sutúry 
(granity Ladakh - Karakorum, vulkanity 
a metamorfity Shyok - Pongong) v oblasti 
ostrovného oblúka. V zmysle Virdiho (1. c.) 
interpretacie oceanická kôra Tetýdy si
t uovaná v stykovej zóne indickej a tibe t
skej platne bola za vzniku obidvoch feno
ménov konzumovaná pred kolíziou obi
dvoch kontinentov. 

Štruktúrne a genetické väzby transhi
malájskych plutonitov k sutúre Indus -
Tsangpo predpokladá aj A. Gansser (1980). 
V ieho interpretácii j e sutúr a produkt om 

interakcií indického štítu a severnejších 
mikroplatní ešte s gondwanskou afinitou. 
Vulkanity zóny Shyok pokladá za severo
západný úsek ďalšej so sutúrou Indus -
Tsangpo paralelnej sutúry, ktorá m á r ov
nako nepriebežný vývoj a mohla by r e
prezentovať sukcesívne analogickú, ale aj 
staršiu štruktúru (1. c.) vyvinutú 50 až 
100 km sever ne od zóny Indus -Tsangpo. 

S. Kumar (1976, 1980) považuje sutúru 
za hlbinný zlom situovaný na styku indic
kej a eurázijskej platne. Argumentu je jej 
nepriebežným vývojom, značnou v ar iabi
litou po dlžke, lokálnymi prejavmi vysok o
tlakov\".:j metamorfózy, viažúcimi sa navyše 
na naložené disjunktívne štruktúry, a evi
dentnou väzbou vulkanitov údolia Shyok 
na relatívne mladší lineament Karakoram, 
ktorý oddeľuj e batolity Karakoram a La
dakh a pret ína celý himalájsk y oblúk . 
Výrazne odlišný v ek v ulkanit ov sutúry 
Dras (77,8 mil. r.) a bázy vulkanitov Sh yok 
(38 ± 2 mil. r .) a štruktúrna väzba posled
ných sú zák ladom argumentácie , k t or á 
Virdiho ostrovný oblúk prakticky elimi
nuje. Neoidný metamorfizmus severn ého 
okraja indického k ontinen tu vysvetľuje 

(1. c.) inverzným typom spárených n:iet a
morfných pásiem (Miyashiro, 1. c.). · 
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Molasové pásmo Kailas 

Lemuje južný okraj transhimalájskych 
plutónov v dÍžke vyše 2000 km. Primár
ne transgresívny styk s t ranshimalájskou 
zónou a flyšom Indus na J (obr. 10) je 
často tektonizovaný. Nepriebežný vývoj 
pásma aj napriek značnej hrúbke sekven
cie v nektorých úsekoch (pri Mt. Kailas 
n apr. vyše 4000 m) sa pokladá za primár
n y znak (Gansser, 1980). 

Molasa obsahuje _ značný podiel konglo
merátov. Typ klastík (kyslé vulkanity) a 
sedimentárne znaky svedčia o severnom 
zdroji. Obliaky bázik (Ladakh) pravdepo
dobne pochádzajú z vulkanitov Shyok 
(1. c.). V porovnaní s čelnou molasou Si
waliku je molasa Kailas r elatívne staršia 
a oveľa menej tektonizovaná. 

Pásmo transhimaiájskych plutonitov 

Od pamírskeho uzla po Namche Bar
v a Mts. v Tibete vystupuje v dižke vyše 
2500 km šesť väčších lineárne usporiadR
n ých v podstate tonalitických plutónov :,i
t uovaných v spoločnom pruhu, ktorý dô
·sledne spodobňuje priebeh sutúry Indus -
Tsangpo (obr. 2). Transhimalájske plutóny 
vykazujú prekvapujúco k onštantný vývc
jový t rend i zložPnie hlavných typov hor-
n ín. Sukcesívny sled sa. začína gabronorit-
mi, pokračuje mohutným i t onalitickými 
intrúziami po mladšie granitické telesá 
(Gansser, 1. c., Kumar, 1978). 

Uvedené vzťahy v zásade potv rdzuje aj 
absolútny vek h ornín (norit z plutónu 
Swat - oblasť N anga P arba t K /Ar 67 mil. 
r ., g r anit Tachuka - ú dolie Tsangp o, 
79 mil. r ., D eosai batolit Rb/Sr 48 mil. r ., 
leukogranit Ladakh 27,S ± 0,6 m il. r.), ale 
zároveň in dikujú a j časovo variab ilné for
movanie plutonitov v r ámci p ásma. Podľa 
terénnych vzťahov (obliaky g r anitoidov 
pásma vo flyši Indu s) boli intruzíva od-

kryté už vo vrchnej kriede. Zároveň nimi 
prenikali prívodné kanály vulkani tav 
Shyok (38 ± 2 mil. r., Sharma - Kumar. 
1. c.). 

Transhimalájske plutonity sa všeobecne 
:c:páj aj ú s mobilitou stykovej zóny indickej 
a eurázijskej platne. S. Kumar (1. c.) ich 
pokladá za marginálne batolity eurázij
skej platne , S. N. Virdi (1. c.) a A. Gansser 
(1. c.) za plutonometamorfné produkty 
ostrovného oblúka subdukovaného okraja 
indickej platne. S. \V. Pitcher (1978) a 
A. Gansser (1. c.) upozorňujú na to, že 
transhi.malájske plutonity sú rozsahom aj 
zložením (okrem vysokého obsahu K 20 
v granite pásma) veľmi podobné andským 
batolitom v Peru, .ktoré sú paralelné s pa
cifickým pobrežím a s predpokladanou 
juhoamerickou subdukčnou zónou. Ale 
transhimalájske plutonity sú staršie ako 
s nimi asociujúce efuzíva situované v dor
zálnej časti zóny. 

Pásmo Nyenchen ~ Tangla (južný Tibet) 

Štúdium satelitových snímok a výsledky 
hlbinnej seizmickej sondáže priniesli 
mnohé n ové údaje o stavbe doteraz málo 
známeho úseku Ázie medzi transhimaláj-· 
skym p ásmom a Tarímským bazénom. Na 
ich základe A. Gansser (1. c.) v uvedenorn 
úseku vyčlenil nové megaštruktúrne celky 
(obr. 2). 

Sošovk ovit é pásmo Nyenchen - Tangid 
vystupuje ~.everne od stranshimalájskych 
plutonitov v úseku Gartok - Namche 
Barva. Na S ho označuj e výrazný linea-
ment generálne smeru V-Z, k t orý je pri 
východn om cípe batolitu Ladakh uťatý li
n eament om Karakor am. Východné ukon
čenie pásma kladie A. G ansser (1. c.) do 
oblasti jazera Na.m Tso, na S od Lhasy, 
teda do výraznej p oruchovej zóny smer u 
S-J , k torá sm erom na J presekáva vý
ch odné Himaláj e . 
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Pásmo je prevažne vyplnené mezozoikom 
a j e typické rozsiahlym (na ploche 900 km2) 

zastúpením kyslých, pravdepodobne pako
génnych, resp. mladších vulkanitov (hlav
ne ryolity, dacity, andezity) a ich pyro
klastik, ktorých fragmenty sú bežne prí
tomné vo vrchných častiach molasy Kailas. 
Východne od priečnej zlomovej zóny 
Tangla - Lhasa sa tieto vulkanity nevy
skytujú. Ich genetické vzťahy k transhi
malájskym plutónom, a tým nepriamo aj 
k sutúre Indus - Tsangpo sú pravdepo
dobné, ale nie doložené. 

Oblasť Chang ·- Thang 

Zaberá podstatnú časť tibetského plata 
n a .J od orogénneho pásma Kun Lun - Astin 
T agh. Celá oblasť má mozaikovo-blokovú 
:c:tavbu podľa s_ystémov hraničných zlo
mov: lineamentu. Karakoram smeru SZ
.IV na Z, zlomov smeru .JZ--SV až V- Z 
na S, resp. zlomov smeru S-.J na V. Na 
niektoré z nich sa viažu ultrabáziká ah
nujúce k rozhraniu paleozoikum - mezo
zoikum, reprezentuJúce azda fragmenty 
staršej ofiolitovej zóny (Gansser, l. c.). 

Okrem paleozoických a mezozoických sú
v rství je pre túto geologicky málo známu 
oblasť typické enormné zastúpenie subre
centných, pravdepodobne bázických efuzív 
pokrývajúcich oblasť temer 90 OOO kmJ 
(l. c. ). Ich menšia časť vykazuje štruktúrn'= 
väzby na zlomové ~ystémy pri severnom 
okraji oblasti. Najrozsiahlejšie sú však vy
vinuté v severovýchodnom úseku oblasti, 
v ktorom ich anomálnu koncentráciu ne
m ožno štruktúrne objasniť. Pri akceptovaní 
p redpokladu P. Molnára - P. Tapponnie
ra (1975) o mimoriadne malej hrúbke lito
sfér y p od Tibetom by bolo možno ich 
akumuláciu objasniť efektom „hot spot". 
Ale podľa geofyzikálnych prepočtov M. Ko
na (1 974) hrúbka k ôry pod Tibetom dosa
huje priemerne 70 až 80 km. 

Orogénne pásrno Kun-lun - Astin Tagh 

Oddeľuje Pamír a Tibet od severnejšie 
situovaného b azénu ľarim. Priebeh SZ-JV 
západnej časti zóny a jej štruktúr je evi
dentne modifikovaný lineamentom Kara
koram. Vo východnom úseku sa pásmo 
člení do dvoch vetiev - severnej (Astin 
Tagh), situovanej medzi bazénom Tarim a 
Tsaidam, a južnej (Kun-lun), lemujúcej 
bazén Tsaidam vyplnený Ni - Q sedi
mentmi z .J. Obidve vetvy pásma sú ohra
ničené, zošupinatené a rozstrihané podľa 

jedných z najvýraznejších zlomových sys
témov planéty (Gansser, 1980). Severný 
okrajový system, sprevádzaný ultrabazit
mi, je zrejmý aj na satelitových snímkach 
(l. c.). Pozoruhodné je aj ešalonitové vy
znievanie št ruktúr východnej vetvy do 
centrálneho úseku pásma. 

Z týchto znakov abstrahoval P. Mol
nár - P. Tapponnier (1977) ľavý laterál
ny posun s 1000 km amplitúdou. Podľa 

Stocklinovej (1"\'r/ 7) štruktúrnej korelácie 
Iránu a centrálnej Azie je pásmo fosílnou 
(strednopaleozoickou) ofiolitovou zónou. 
A. Gansser (1. c.) doplnil Stocklinovu in
terpretáciu o subrecentnú rejuven izáciu 
orogénneho ásma s vrásnenou neogénnou 
molasou pri južnom okraji bazénu Tarirn. 
(Khotan) subrecentným vulkanizmom a 
menším later álnym premiestnením vo vý
c"lodnej časti zlomových systémov. 

F. Ch. Ch ang - I. H. Cheng (1973) 
predpokladajú, že v himalájsko-tib etskej 
oblasti možno vyčleniť štyri od S na J 
prirastaj úce orogénne zóny. Naj staršia 
Nun Kun - Astin Tagh bola kaledónsky 
vyvrásnená a najmladšia - alpínska patrí 
himalájskemu oblúku. Každú z nich tvor ia 
platfcrmné sedimenty uložené na p r edde
vónskom fun damente a každá obsahuje 
flyš, m elanž a vulkanické báziká indiku
júce prítomnosť sutúr. 
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Hlavné etapy tektonicko-metamorfného 
vývoja Himalájí 

Napriek názorovým rozdielom na mnohé 
aspekty stavby a vývoja Himalájí sa zdá 
byť objektívne doložený sled týchto de
formačných etáp: 

- Najstaršia, pravdepodobne stredno
proterozoická, vrásovometamorfná stavba 
je p reukázaná z vysokohimalájskeho kryš
talinika (Jhingram - Verma, 1977) a z pri
ľahlých korer"iových zón nízkohimalájskych 
príkrovov (Valdiya, 1979, Upreti et al., 
1980, Jain et al., 1980), v profile ktorých 
metamorfóza smerom na J vyznieva. Syn
metamorfné silne stlačené až izoklinálne 
šikmé aj ležaté vrásové štruktúry majú 
smer na ZSZ, SSV, resp. na SV. Sú teda 
orientované šikmo a priečne na neoidnú 
os horstva. Vrásnenie je zároveň staršie 
ako proterozoická granitizácia a s ňou 

asociujúca plutonometamorfóza kryštalini
ka V. Himalájí (1. c.). 

- Kaledónsku plutonometamorfnú re
aktivizáciu kryštalinika (najmä koreňo

vých zón príkrovov kryštalinika N. Himalá
jí) avizuje absolútny vek granitoidných te
lies (oblasť Mandi Rb/Sr 545 ± 12 mil. r., 
Metha, 1977, 500 ± 100 mil. r., Jager et al., 
:!.971, granit Dalhousie Rb/Sr 450 ± 50 mil. 
r ., Bhannot, et al., 1976, in Thakur, 1980). 

- Variské pohyby sa prejavujú regio
nálne diskordantnou pozíciou karbónskych 
bridlíc na devónskych kvarcitoch Muth 
(tetýdne pásmo) a analogickým vzťahom 
vrchnokarbónskeho súvrstvia Blaini n a 
spodných členoch príkrovu Krol v N. Hi
malájach. 

- P rvé prejavy alpínskeho orogén u 
v Himalájach spája A. Gansser (1980) 
s nástupom flyšoidnej sedimentácie v pás
m e Indus - Tsangpo a časovopriestorovo 

synchrónnou akumuláciou permotriasových 
v ulkanitov Panjal - Abor. Založenie su 
t úry je teda staršie. V zmysle predstavy 
S . K. Achariyu (1979) možno sutúru po-

kladať za rejuvenizovaný štruktúrny ele
ment per iférnej orogénnej zóny gondwaníd 
situovanej pri severnom okraji indickej 
a južne od ázijskej platne. 

- Kimerskú etapu alpínskej aktivity 
reprezentujú metamorfované permotriaso
vé sedimenty kryštalinika Tso - Morari, 
ktorých obliaky obsahujú kriedové kon
glomeráty flyšu Indus. 

- Na vrchnokriedovo-paleocénny paro
xyzmus sa viažu ofiolity sutúry Indus -
Tsangpo, transhimalájske plutonity a prav
depodobne aj ukončenie sedimentácie 
v jednotk e Krol nízkohimalájskeho pásma. 

- Hlavná etapa himalájskej orogenézy 
sa kladie do obdobia vrchný eocén - spod
ný miocén. Podľa superpozície drobných 
štruktúr mala niekoľko deformačných fáz. 
Spája sa s ňou vyvrásnenie flyšu Indus, 
tetýdnych a V. Himalájí a vznik základ
ných čŕt príkrovovej stavby horstva (včí

tane príkrovov sekvencie sutúry Indus -
Tsangpo) ako výsledku litosférickej (Be
nioffovej) subdukcie indickej platne. 

- Po následnej obdukcii (sprevádzanej 
uzavretím sutúry Indus -Tsangpo) sa 
ďalšie sk racovanie uskutočňovalo vrchno
kôrovými (alpínskymi) subdukciami, hlav
ne v zóne HCP a HOP (obr. 11). S nad
väzujúcou prvou fázou neoidného výzdvi
hu horstv a boli späté aj intrúzie turmali
nického granitu (35 až 10 mil. r .) a počia
tok molasovej sedimentácie v predhlbni 
Siwaliku. 

- Do stredného pleistocénu - staršieho 
holocénu sa kladie presun nízkohimalájske
ho pásma cez molasu Siwaliku a vznik r e
liéfnych príkrovov (Jaroš - Kalvoda, 1978). 
Úalšia redukcia priestoru prebiehala v zóne 
HOP a H CP. 

- Naložené pnecne otvorené vrásové 
štruktúry sprevádzané zlomami porušili u ž 
hotovú vrásovo-prešmykovú stavb u všet
kých litotektonických jednotiek Himalájí. 
Ich vejárovité usporiadanie v rámc;i celého 
horstva je symetrologicky funkcíou k on-
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vexného prehnutia horstva a geneticky 
produktom reaktivácie axiálnej protero
zoickej stavby na jednej strane a regene
rácie prekambrických štruktúr fundamen
tu indickej platne na druhej strane (Va1-
diya, 1976, 1979). 

- Podľa geofyzikálnych a geologických 
ú dajov sa pleistocénnorecentný výzdvih 
horstva koncentroval hlavne v zóne HOP 
a H CP. V prvom prípade mal prešmykový 
charakter a priemernú hodnotu 1 až 
7,6 mm ročne (Krishnaswamy et al., 1970) 
s lokálnym uplatnením posunovej zložky 
v rozsahu 2,7 až 9,2 mm ročne (Ansari 
et al., 1976, Sinwhal et al., 1976, in Valdiya 
1979). Sumárna výška zdvihu v zóne HCP 
sa spravidla odhaduje na 20 OOO m (Val
diy a, 1980b). Najintenzívnejšie a kinema
ticky komplexnejšie pohyby sa viazali na 
oblasť mladších priečnych štruktúr (Gup
ta - Singh, 1980). Konvergencia indickej 
a eurázijskej platne mala podľa R. L. Sy
kesa (1970, in 1. c.) veľkosť 5,6 mm ročne, 
aj keď sutúra Indus -- Tsangpo je dnes 
seizmicky mŕ'tva. 

Niektoré spoločné problémy stavby Hi
malájí a Západných Karpát 

Z predchádzajúceho prehľadu geológie 
Himalájí vychodí aj súbor problémov zau
jímavých z hľadiska stavby Západných 
K ar pát. Medzi najdôležitejšie z nich patrí: 
1. povaha syntaxiálnych ohybov horstva, 
2. typ, sukcesívny trend a vzájomné vzťa

hy príkrovových vrásových a prešmy
kových štruktúr, 

3. pr oblematika inverzného m etamorfizmu 
v Nízkych a Vysokých Himalájach, 

4. štruktúrna pozícia a špecifický chemiz
mus neogénneho granitu. 
1. Syntaxiálnymi ohybmi nazval D. N. 

Wadia (1931) inverzné (juhokon kávne) za
krivenie základných štruktúr horstva 
v obidvoch koncových úsekoch Himalájí, 

J NH HCPVH Tibet 

1 
s 

30 k 1 

~~ //,1////07n·rr 

0br. 11. Koncepcia vrchnokôrového skraco
vania himalájskeho priestoru v zóne HOP - a 
HCP (podľa Boucheza - Pechera, 1981). 
VH - V. Himaláje, I- -T - sutúra Indus -
Tsangpo, NH - Nízke Himaláje 
Fig. 11. Principle of upper crustal shor tening 
in the Himalayan region in the Main Boun
dary Fault zone and Main Central Thrust 
zone (according to Bouchez - Pecher 1981). 
VH - Higher Himalaya, I-T - the Indus -
Tsang-po suture. NH - Lower Himalaya 

t. j. v oblasti pamírskeho uzla a na stred
nom toku Brahmaputry. Ich vývoj, 
v zmysle dr iftovej teórie spájal s klino
vitým efektom severného okraja indickej 
platne. 
Podľa novších výskumov (Thakur - Jain, 

1975, Narain , 1980, Buchroithner, 1980, 
Sborščinov Savostin Zonenšajn, 
1981) sa obidve anomálie viažu na kine
maticky analogické - posunové štruktúry. 
C. V. Thakur - A. K. Jain (1. c.) preuká
zali, že vých odohimalájske litoštruktúrne 
jednotky sa vo východnej časti Siangu 
neohýbajú, ale sa končia na pravom po
sune smeru SSV-JJV. Východohimalájsky 
synta.xis teda nejestvuje. 

Zložité štruktúry pamírskeho u zla >'Ú 

podľa L. M. Sborščikova et al. (1. c.) pro
duktom severovýchodného posunu pamír
sko-hazarskej mikroplatne (segment in dic.
kej platne) podľa lineamentu Karakoram 
(amplitúda pohybu 2 cm. rok- 1) a podľa 
zlomového pásma Hindukuš, resp. Sulej
man - Kirt ar. Maximálne skrátenie kôry 
za posledných 10 mil. rokov v čele m ikro
platne odhadujú na 150 až 250 km (1. c.). 

Geodynamicky sa tento mechan izmus 
vysvetľuje simultánnou divergenciou_ m i
kroplatne od indického klina (tibetskej na 
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S V, tarimskej na SZ a afganskej na Z, 
obr. 12), na čo prvýkrát upozornil P. Mol
nár - P. Tapponnier (1975). Základné 
štruktúry uzla mali polyetapový a vzá
jomne nezávislý vývoj. Štruktúry Sulej
man - Kirtar sú napr. recentné. M. F. 
Buchroithner (1. c.) rieši t ento problém 
diferenciálnym pohybom série mikroplatní 
pri severozápadnom okraji indickej platne 
(obr. 1). 

2. Najvyšší stupeú štruktúrnej analógie 
s oblasťou vnútorných Západných Karpát 
má nesporne nízkohimalájske pásmo. Spo
ločné znaky možno vidieť najmä v príbuz
nom type a sukcesívnom trende príkrovo
vých, vrásových a prešmykových štruktúr. 

Obr. 12. Interakcia platni a mikroplatní v ob
lasti strednej Ázie (podľa Sborščikova - Sa
vostina - Zonenšajna). Eu - eurázijská 
platňa, P-H - mikroplatňa Pamír - Hazara, 
Ti - tibetská mikroplatňa, Ta - tarimská 
mikroplatňa, A afganská mikroplatňa, 
Ti - tibetská mikroplatňa, 1 - súčasné 
hranice platní, 2 - pozícia hraníc pred 
10 mil. r., 3 - oblasti nerígidných interakcií, 
4 - vektory pohybu platní (dižky a šípky 
zodpovedajú pomerom pohybu) 
Fig. 12. Plate and microplale interactions 
in Centra! Asian region (according to Sborsh
chikov - Savostin - Zonenshain). Eu -
Eurasian plate, P-H - the Pamir - Haza
ra microplate, Ti - Tibetian microplate, Ta -
Tarim microplate, A -· Afghan microplate, 
Ti - Tibetian microplate, 1 - recent plate 
boundaries, 2 - plate position before 10 m. a., 
3 - areas of non-rigid interactions, 4 -

-Plate motion vector (lenghts and arrows refer 
to movement relations) 

Tri základné príkrovy Nízkych Himalájí 
(tab. 1) sú takmer rovnako inter p retované 
ako dosk ovité telesá s koreňovými zónami 
v podloží HCP (tab. 1). Vertikálny sled 
príkrovových trosiek a koreňových zón sa 
v zásade zachoval. Rozdielna interpretácia 
poz1c1e HCP (Heim - Gansser, 1938, 
Gansser, 1980, resp. Valdiya, 1980a) sa n e
dotýka podstaty koncepcie HCP, t . j . jeh o 
interpretácie ako jednej z presunových 
plôch sekvencie príkrovov - teda štruk
túry sformovanej "-- Priebehu hlavnej prí
krovovej fázy himalájskeho orogénu. 

Na d ruhej strane sa v himalájskej geo
lógii všeobecne akceptuje názor o popríkro
vovom smernom vrásnení presun utých a j 
autochtónnych jednotiek a o n áslednon, 
regionálne prešmykovom zošupinatení 
vrásnených komplexov. Takto sformova
ná monoklinálna stavba _je jednou z mála 
homogenizujúcich štruktúr Nízkych a Vy
sokých H imalájí a nápadne p ripomína 
štruktúrne vzťahy styku gemerika s ve

porikom. 
Prikoreňové zóny tejto stavby (HCP) 

boli využité intrúziami najmladších, tur
malinických granitov Himalájí. Komento
vané vzťahy - najmä zreteľne mladšie, 

popríkrov ové a povrásové sfor movanie 
prešmykových zén t ypu HCP, nezávisle 
od odlišne j interpretácie jeho pozície vy
plývajú a j z ideového profilu Himaláj í 
(obr. 6). S . K. V aldiyu a sú nápadne zhod
né (pochopiteľne, okrem opačnej v ergencie) 
s vývojom a trendom štruktúr vnútorných 
Západných K arpát. Mimoriadne kompri
movaná HCP zóna, so špecifickým sledom 
metamorfn ých izográd, p ripomína situáciu 
v oblasti lubeníckej p rešmykovej zóny. 
Štruktúrne väzby, sukcesív ne postaven ie 
a čo je n anajvýš prekvapuj úce a j t akmer 
rovnaký p etrochemický typ t u r malinic
kých gran itov Himalájí a g emerika iste 
patria m edzi n ajpozoruhodn ejšie spoločné 

znaky obidvoch horstiev. 
3. Otázka inverznéh o metamorfizmu 
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v Nízkych a Vysokých Himalájach sa geo
dynamicky rieši odlišnými prístupmi. Ale 
každý z prístupov sa musí vyrovnať s pre
ukázaným faktom chronologického sníma
nia normálneho kôrového profilu od po
čiatku sedimentácie predhlbne Siwalika, 
t. j. s postupným pribúdaním vyššie meta
morfovaných minerálov v mladších súvrst -
viach sekvencie. Sedimenty spodného Si
walika obsahujú epidot a staurolit, stred
ného Siwalika distén a staurolit a vo 
vrchnom Siwaliku sú obliaky ruly s amfi
bolom a sillimanitom (Thakur , 1976). 

V Nízkych Himalájach je metamorfná 
aj stratigrafická inverzia pravdepodobne 
výsledkom ekvivalentn ého sledu príkrovov, 
t. j. postupného narastania metamorfózy 
a veku príkrovových sekvencií smerom 
nahor v súlade s pozíciou a stratigraficko
m etamorfnými pomermi v koreňových 

zónach (tab. 1). Malé rozdiely v intenzite 
metamorfózy príkrovov vyrovnávala diaf
toréza v profile násunových plôch. Vý
sledným efektom je kontinuálne inverzný 
sled metamorfózy . 

Vo V. Himalájach predpokladá V. C. 
Thakur (1. c.) pôvodne dómovité usporia
danie izográd, ktoré izoklinálním prevrás
n ením nadobudli divergentný sled (obr. 7, 
8). Divergentný sled izográd je zároveň 

starší ako HCP (1. c , s. 437). 
N a základe štúdia nepálskeho úseku 

H imalájí J. L. Bouchez - A. Pecher (1981) 
spájajú divergentný sled izográd v oblasti 
HCP s prešmykom hor úcej tib etskej plat
ne n a nízkohímaláj ske pásm o. Výsledkom. 
j e esovitý ohyb izográd v zóne H CP ako 
produkt kontinuálneho chladnutia obdu
kovanej platne smerom na povrch, api
kálne aj smerom do podložn ej studene j 
nízkohimalájskej platne (obr . 9). Tento 
efekt umožnil malý objem strižn ého tepla, 
spôsobený j eh o difúziou v strižn ej zóne 
H CP , ktorej značná hrúbk a neum ožnila 
kon centráciu napätia. Sled izog rád, n ajmä 
vzdialenosť sillimanitov ej izogr ády od 

HCP, je fu n kciou hrúbky platne v kon
krétnom profile (obr. 9). 

Principiáln e analogickým spôsobom in
terpretuje vývoj metamorfných izográd v o 
V. Himalájach I. W . Frak et al. (1973). 
Inverzná zonálnosť metamorfizmu v zóne 
HCP sa t eda v posledných dvoch prípél 
doch spája s popríkrovovým vrchnokôro
vým skracovaním himalájskeho priestoru. 

Medzi najzávažnejšie poznatky trojme
sačného štú dia vysokometamorfovaných 
komplexov indického štítu a intenzívne 
komprimov aných zón Himalájí patrí zis
tenie, že metamorfná deliteľnosť či brid
ličnatosť tak ýchto komplexov je spravidl.a 
klivážou osovej roviny silne stlačených , 

r esp. izoklinálnych vrás. Tejto, v mimci
západokarpatskom kryštaliniku b ežne uva
žovanej alternatíve, bude nevyhnutné ve
novať primeranú pozornosť aj v oblasti 
vnútorných Západných Karpát, pretože má 
pre rekonštrukciu stavby zásadný vý znam. 

Recenzoval J . Jaroš 
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AKTUALITA 

O tzv. cajlanskom zlome v Malých Karpatoch 

STANISLAV POLÁK, DUŠAN RAK 

o TaK HaJbIBaeMOM ~au:JiaHCKOM TeKTOHH'leCKOM HapymeHHH B MaJibIX 

KapnaTax 

A BTOpb! KPl1T11qeCKl1 3a,[(yMbIBalOTCS! H a.II HOBb!M ITOJIO)KeH11eM 11 CTPY

KTY PHb!M 3Haqem:teM TaK Ha3bIBaeMoro I.:(ai'maHCKOľO TeKTOH11qeCKOľO Ha

pyweHITT B KPl1CTaJJl1Hl1KY MaJJb!X Kaprra T, KOTOpoe B HaCTOS!II~ee a peMSI 

11M rrpe)_\CTaBJIS!CTCS! Kar< 3a rral(HOe TeKTOHJ1qecKoe orpaHJ1qCHJ1e ITOJJOKHa 

ľapMOHCKOH cep1rn. O,[IHOBpeMeHHO rrpeµnara!OT rrepeo1:1eHl1Tb 11 CTpaT11rpa

qrnqecKoe ITOJ!O)KeHl'.le HeKOTOpb!X qaCTeH KBapJ:111TOB ,11eKnap11poaaHHbl X KaK 

Hl1)KHeTp11aCOBble, KOTOpbre BCTpeqalOTCl! rrp11 3TOM TeKTOH11qecKOM Hapy 

llleH111'.1. qaCTb 113 HJ1X HeCOMHeHHO OTHOCl1TCl! K Jll'.ITOJTOľl1qecKOMY Bbl!IOJ!

HeHl110 ľapMOHCKOM cep1111. 

On the so called Cajla fault in the Little Carpathians (\\'est Slovakia) 

Reinvestigation of the so called Cajla fault in the Little Carpathians 
led to the result that in fact the fault creates western boundary to a tec
tonic window in which the Harmónia group (Early Paleozoic) crops out. 
The result ponts to the necessity of stratigraphic reevaluation of q uartzite 
beds in the area assumed hitherto to represent Lower Triassic. The 
quartzite follows this thrust surface and part of it composes the Har
mónia group . 

Do geologickej literatúry sa v ostatnom 
čase dostávajú stále nové a nové názvy roz
ličných tektonických a iných javov, ktoré sa 
často a v krátkom čase stávajú problematic
ké, nepodložené, a preto aj zbytočné. Príkla
dom tohto druhu je isto aj tzv. cajlanský zlom 
v kryštaliniku Malých Karpát. Ide o zlom 
interpretovaný už v starších geologických 
mapách, ako aj v publikovanej geologickej 
mape 1 : 50 OOO (Maheľ et al., 1972), ktorý 
v n edávnej práci M. l\Iaheľa (1979) dostal 
toto staronové pomenovanie podľa už nejest
vujúcej obce Cajla (dnes štvrť na severozá
padnom okraji Pezinka). Podľa jeho predstáv 
mal znamenať hranicu medzi vlastným pe
zinsko-perneckým kryštalinikom a severový-

chodne ležiacou harmónskou senou. P reto sa 
viedol okolo cesty Pezinok-Baba cez mohutné 
alúvium vyústenia Hrubej doliny na juhový
chodnej strane smerom na SZ ku kameňolomom 
v teréne Stupy, kde he zvýraznila „šikmo nare
zaná synklinála mezozoika zavrás·nená do 
kryštalinika" (Maheľ, 1954), príp_ tunajšie 
tektonické okná mezozoika (Maheľ, 1977). 
V 50-ych r okoch tento styk vápenca s har
mónskou sériou dokonca zachytili n iektoré 
banské diela (štôlňa Ryhová, Rum!, Anton) a 
povrchové vr ty. žiaľ už vtedy, a naj mä pri 
zostavovaní geologickej mapy 1 : 50 OOO zo
stal nepovšim nutý fakt, že harmónska_- séria 
jasne pokračovala aj na západnú stranu Hru
bej doliny, teda za hranicu interpretovaného 
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zlomu. Tamojšia stará štôlňa Palatín (pri 
rekreačnom stredisku Kablo) bola v nej vy
r a zená na viac ako 200 m (sic!), pričom sa 
konštatovalo takmer horizontálne uloženie a 
i ba veľmi mierne zvrásnenie fylitov, veľmi 

nápadne odchylné ocl úložných pomerov 
vlastného pezinsko-perneckého kryštalinika. 
Tento fakt bol iste aj hlavným dôvodom 
ukončiť kutacie práce. Vieme si predstaviť 

sklamanie kutiara, ktoťý chcel overiť zla té 
zrudnenie v granitoidoch a rulách vystupujú
cich vyššie na stráni, ale pritom kutal v úplne 
Lných horninách. 

Prieskumné vrt~ vyhlbené nedávno na zá
padnej strane Hrubej doliny jasne dokumen
tujú plynulé pokračovanie harmónskej série 
aj ďalej na JZ pod vlastným pezinsko-per
neckým kľyštalinikom; presunová plocha je 
mierne uklonená na ,J a zrejme oddeľuje 

obidve základné jednotky kryštalinika Malých 
Karnát aj na oveľa väčšej ploche. To, čo sa 
predtý m interpretačne javilo ako cajlanský 
zlom (bez ohľadu na jeho rád) , je dnes 
vlastne akýmsi okrajom tektonického okna 
harmónskej série. Termin „cajlanský zlom·' 
je na označenie okraja okna prebytočný, ak 
ho, pľavdaže, nechceme použiť na označenie 
prípadných d ruhoradých poklesov a flexúr. 

Pri tejto príležitosti sa nemožno vyhnúť 

niekoľkým poznámkam o pozícii hornín vy
hlasovaných za mezozoické práve na rozhraní 
spodnejšej harmónskej série a superponova
ného vlastného kryštalinika. Podľa už opä
tovne publikovaného, ale najmä doloženého 
prnfilu (Maheľ, 1979 a 1981) cez kótu Cajlan
ská homoľa (na vychodnej strane Hrubej 
rloliny) vystupujú v harmónskej sérii „spolu
zvrásnené a prípadne budinované" mezozoic
ké horniny (na jmä kremence, arkózy a vá
pence) práve v blízkosti okraja spomenutého 
tektonického okna. Naše pozornvania v tomto 
:'.t zemí, ako aj kóty Kukla pri obci Dubová, 

a najmä niektoré prieskumné vrty, ktoré 
prešli z v lastného kryštalinika do harmónskej 
sene, po ukazujú na pomerne vyhranenú 
stratigrafickú pozíciu kremencov v harmón
skej séri i a miestami sa spozorovali zjavné 
faciálne p rechody z fylitických do kremen
cových a arkózovitých hornín . Nemalo by sa 
pripustiť že ide o súčasť pôvodného sedimen
tárneho 'komplexu? Veď o kontaktn e metamor
fovaných v ápencoch v okolí Modrej-Harmónie 
v rovnake j sérii, ako aj o amfibolických 
vložkách v tomto smere azda nikto nepo
chybuje. Tý m by sa, pravdaže, podstatne roz
šírila litologická náplň harmónskej série a 
bolo by t reba urobiť v tejto oblasti aj isté 
stratigrafické korekcie. Ale upraviť publiko
vanú geologickú mapu nevyhnutne treba. 

Geologický prieskum Bratislava 
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KRONIKA 

Naši jubilanti 

RNDr. Pavel Fabini jubiluje 

29. júna 1982 sa v plnom zdraví, sviežosti 
a p r íkladnej pracovnej aktivite dožil 60 rokov 
RNDr. Pavel Fabini, zaslúžilý pracovník IGHP, 
n. p ., Žilina. 

Jubilant patrí medzi. priekopníkov geotech
niky a najstarších odborníkov v inžinierskej 
geológii na Slovensku. S jeho menom je úzko 
spätý rozvoj mechanicky zemín, metód labo
ratórneho bádania zemín a aplikácia dosiah
nutých výsledkov ako základný podklad na 
zakladanie stavieb. Nemalé zásluhy má o od
bornú výchovu laboratórnych pracovníkov. 

Jubilant má podstatný podiel na vytvorení 
organizovanej inžinierskej geológie a na jej 
odbornom rozvoji v organizácii pre inžinier
sku geológiu a hydrogeológiu IGHP, n. p., 
kto rá už začiatkom päťdesiatych rokov bola 
jedinou organizačnou jednotkou s pôsobnos-

ťou pre celé Slovensko. Vytváral laboratóriuP1 
mechaniky zemín na pracovtsku v Bratislave 
a od roku 1953 v Žiline. 

Počas svojej 33-roénej praxe vykonával 
\ iaľeré vedúce funkcie - vedúceho mecha
niky zemín. hlavného geológa závodu a nd 
roku 1977 sa venuje vyluéne výskumu. Rie~il 
mnohé ukútne a odborne náročné stavebno-
6cologické úlohy. pričom Sél venoval aj št ú
d, u príbuzných vednvch odborov. a tak sa 
\·ýznamne zaslúzil o rozvoj mladého odboru 
mechaniky zemín. 

Uzk,1m kontaktom s radou odborníkov 
u nás aj v zahranié1 ziskal boha té ve:lomos1i 
v odbore geomecharnky a v inzinierske j geo
lógii a úspešne ich uplatnil pri riešení ge,,
technic:kých problémov v súvislosti so zaklada
ním národohospodársky významných sta vieb. 
ako je vodn é dielo Domaša, Klenovec, váL
ske energetické ka~kády Krpeľany - Sučany
Lipovec - Povazská Byst rica. ďalej ochrannó 
hrádze Východoslovenskej rnziny, Ipľa a Du
naja. Z geotechnickej stránky posudzoval 
vhodnosť výstavby priehradného profilu Hra-
bušice, Príbovce , Hranovnica, vážskych stup
ňov v úseku Strečno - Žilina a ďalších vod
ných stavieb. 

Odborne n ie menej náročné boli jeho po
sudky na odpopolčekovacie nádrže sta rej a 
novej hrádze v Novákoch a Chalmovej. Po
sudzoval vhodnosť výstavby prvej atómovej 
elek1ľárne a mnoho iných miest na zakla
danie ťažkých pľiemyselných objektov a li
niových stavieb. 

Intenzívne pracoval v oblasti rozvoja no
vých metód a metodík, vypracoval ni ekoľko 

metodických postupov pre laboratórne skúš
ky fyzikálnych a mechanických vlastností 
zemín v čas e, keď ešte neboli vydané ČSN, 
a preto znamenali veľký prínos pre geotech-
nickú laboratórnu prax. S úspechom riešil 
niekoľko výskumných geotechnických úloh 
so zameraním na použiteľnosť v prieskum-
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n ej praxi. Známe sú jeho výskumné práce 
zamerané na geotechnické vlastnosti spraše, 
jej použiteľnosť na stavbu zemných hrádzi. 
Zhodnotil vhodnosť spraše a sprašovej hliny 
na území Slovenska na zakladanie stavieb, 
p ncom analyzoval príčiny porúch stavieb 
v oblasti Trnavy. Vypracoval rad návrhov na 
k onštrukciu leboratórnych p rístrojov a za
r iadení, ktoré sa aplikovali v prieskumnej 
praxi v rezortných, ale aj mimorezortných 
organizáciách. 

V súčasnom období jubilant intenzívne a 
aktívne rozvíja nové metódy a metodiky 
v oblasti geológie. Rieši problémovo rozsiahle 
otázky dotýkajúce sa zefektívnenia metód a 
techniky výskumu a prieskumu inžiniersko
P,eologických javov a procesov a zamerané na 
rozvoj progresívnych moderných metód v in
žinierskej geológii a geotechnike. 

Za rozsiahlu a fundovanú odbornú činnosť 
jubilanta roku 1960 vymenovala Ceskoslo-

venská akadémia vied do československého 
výboru p re mechaniku zemín a za člena 

medzinárodnej spoločnosti International So
ciety fo r Soils Mechanics and Foundation 
Engineering. 

Jeho vzorná odborná a organizačná práca 
bola niekoľkokrát ocenená pochvalným uzna
ním, podnikovým vyznamenaním Zaslúžilý 
pracovník podniku, rezortným vyznamenaním 
ministra palív a energetiky Vzorný pracovník 
a štátnym vyznamenaním Rad červenej 

hviezdy práce. 
Pri významnom životnom jubileu ďakujeme 

RNDr. P avlovi Fabinimu za jeho systematic
kú a obetavú prácu v prospech rozvoja nášho 
národného podniku, celej geológie a želáme 
mu veľa tvorivých síl, pevné zdravie a úspeš
né splnenie vytýčených cieľov v mnohých 
ďalších r okoch ži vo ta. 

Bartolomej Groma 
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O tzv. cajlanskom zlome v Malých Kar
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On the so called Cajla fault in the Little 
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Dušan Hovorka 

N. L. Dobrecov: Globaľnyje petrolo6ičes- N. L. Dobretsov: Global petrological pro-
kije procesy 516 ce:;ses 
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Darina čabalová 

Tažb:1, vlastnosti a využiti2 tufu Arménska Exploitation, properties and utilization of 
538 Armenian tuffs 




	MS_1982_14_6_obalka_1
	MS_1982_14_6_obalka_2
	MS_1982_14_6_481
	MS_1982_14_6_482
	MS_1982_14_6_483
	MS_1982_14_6_484
	MS_1982_14_6_485
	MS_1982_14_6_486
	MS_1982_14_6_487
	MS_1982_14_6_488
	MS_1982_14_6_489
	MS_1982_14_6_490
	MS_1982_14_6_491
	MS_1982_14_6_492
	MS_1982_14_6_493
	MS_1982_14_6_494
	MS_1982_14_6_495
	MS_1982_14_6_496
	MS_1982_14_6_497
	MS_1982_14_6_498
	MS_1982_14_6_499
	MS_1982_14_6_500
	MS_1982_14_6_501
	MS_1982_14_6_502
	MS_1982_14_6_503
	MS_1982_14_6_504
	MS_1982_14_6_505
	MS_1982_14_6_506
	MS_1982_14_6_507
	MS_1982_14_6_508
	MS_1982_14_6_509
	MS_1982_14_6_510
	MS_1982_14_6_511
	MS_1982_14_6_512
	MS_1982_14_6_513
	MS_1982_14_6_514
	MS_1982_14_6_515
	MS_1982_14_6_516
	MS_1982_14_6_517
	MS_1982_14_6_518
	MS_1982_14_6_519
	MS_1982_14_6_520
	MS_1982_14_6_521
	MS_1982_14_6_522
	MS_1982_14_6_523
	MS_1982_14_6_524
	MS_1982_14_6_525
	MS_1982_14_6_526
	MS_1982_14_6_527
	MS_1982_14_6_528
	MS_1982_14_6_529
	MS_1982_14_6_530
	MS_1982_14_6_531
	MS_1982_14_6_532
	MS_1982_14_6_533
	MS_1982_14_6_534
	MS_1982_14_6_535
	MS_1982_14_6_536
	MS_1982_14_6_537
	MS_1982_14_6_538
	MS_1982_14_6_539
	MS_1982_14_6_540
	MS_1982_14_6_541
	MS_1982_14_6_542
	MS_1982_14_6_543
	MS_1982_14_6_544
	MS_1982_14_6_545
	MS_1982_14_6_546
	MS_1982_14_6_547
	MS_1982_14_6_548
	MS_1982_14_6_549
	MS_1982_14_6_550
	MS_1982_14_6_551
	MS_1982_14_6_552
	MS_1982_14_6_553
	MS_1982_14_6_554
	MS_1982_14_6_555
	MS_1982_14_6_556
	MS_1982_14_6_557
	MS_1982_14_6_558
	MS_1982_14_6_559
	MS_1982_14_6_560
	MS_1982_14_6_561
	MS_1982_14_6_562
	MS_1982_14_6_563
	MS_1982_14_6_564
	MS_1982_14_6_565
	MS_1982_14_6_566
	MS_1982_14_6_567
	MS_1982_14_6_568
	MS_1982_14_6_569
	MS_1982_14_6_570
	MS_1982_14_6_571
	MS_1982_14_6_572
	MS_1982_14_6_573
	MS_1982_14_6_574
	MS_1982_14_6_575
	MS_1982_14_6_576
	MS_1982_14_6_obalka_3
	MS_1982_14_6_obalka_4

