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Prekambrium Západných Karpát 
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,U:OKCMOpHií: 3 arra,I\Hb!X KaprraT 

B HOBOM Cl1HTe3 e O CTpan 1rpaq:JJ111 3arra,!1Hb! X K a prra T aBTOpb! OTHO C.s!T K ,110-

KeM6p11ií: TOJibKO K pl1CTaJil1Hl1KYM 3arra,!1H 011 q acT11 B bI COKl1X T aTbep, ceBep-

HYIO q a CTb IloBa)KCKOťO I1HOB[la, ceBepOBOCTQqHylO qacTb Tp116ecr a 

H113Kl1X T aTbe p, CTa])b! X rop, JI 106 11eTOBCKOľO rro.sr ca, 3 a na,riH o ií: 

11 CeBe])H011 qaCTl1 KJ)aKJIOBCKOľO IIOllca, CCBCJ)H011 qaCTl1 KOľYTOB CKOťO IIOll

c a BCIIOPl1,I\ 11 11X 3KBl1BaJieHTOB B 1IepHOií: r ope, Cmo611111,1 11 3 eM n JIMHCK O

r o OCTpOBa. OcTaJibHbie JIMTOCTpaT11rpaqm q ecr<Me C,!111Hl1[1bl K J)11CTaJI.11HMK a 

TaTpOBCIIOPM,11 rrp11qJJeH.s!lOT K CTapureMy rraJie03 010. B ,!10KCMÔJ).11IO a BTOJ)bl 

BblqJJeHlllOT IT0,116pe30BCKYIO J1 EbICTpaHCKYIO rro,11rpyrmy, Ka)K,!jall CO c o 6 -

CTBe HHb!M Jl l1TOJ!Oľl1C[CKl1M pa3B.11T.11eM . B noqBe MJJa,11ur11x CB.11T 3 K CTepHbIX 

oT,11 eJIOB 3arra,[(HbIX Kaprra T aBTOpbr rrpe,11rroJiara 10T rrpo,11on)KeH.11e MoJI,11a 
Hy611aHy 11 EapaH,1111aHy q e CKoro MaCCl1Ba .11Jl.11 Epy Ho- B.11cTyJI11Ka. B [leH

TpaJibHOÍ1 cr a CTl1 E BpOIIbl aBTO])bl rrpe,11rro n a r a 10T pa3B11Tl1e ,!10KeM6p11.sr B ,1111a

rra30He BCero Pmpea C H eCK OJlbK.11M.11 [111KJiaJYl.11 BYJIKa HoreHHO-oca ,rioq Hb!X 

rr opo,11 . 

Precambrian of the West Carpathians 

In their new synthesis of the West Carpatian crystalline strati
graphy , the authors range to t he P recambrian only the crystalline 
suites in the fo llowing areas: in the w estern part of the H igh Tatra Mts., 
northern part of the Povážsky Inovec Mts. , NE por tions of t he Trí
beč Mts., the Low Ta tra Mts. , the S taré H ory crystalline, Lubietová 
zone, w estern and nor thern part of t he Krakľová zone, northern par t 
of the Koh út zone of the Veporic unit an d their equivalents in th e 
Čierna hora an d Sľubica Mts. as w ell a s in t he Zemplín I nselberg. 
Other lithostratigraphic u nits of the T atroveporic crystalline together 
with the Gelnica Subgroup and Rakovec form ation of the Gemeric 
are ranged into the Low er Paleozoic. 

Two Subgroups of different l ithology , the Podbrezová an d Byst rá 
S ubgrou ps, are distinguished in the P r ecambrian part of the crystalline. 
The Moldanubian and B arrandian of the Bohemian mass an d of the 
Bruno-Vis tulikum are presumed to contin ue into the basement of 
younger un its of the ex ternal West Carpathians by t he authors. The 
develupmen t of P recam brian including the w h ole R ifea n and with se
veral volcano-sedimentary cycles is presu m ed in Centra! European area . 
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V novej syntéze o stratigr afickom členení 
p redkarbónskych útvarov čs. Karpát a 
vývoji prekambria v tomto horstve v y
chádzame predovšetkým z poznatkov 
M. Mášku a V. Zoubka (1960 a 1961), 
J . Kam enického (1968) a L. Kamenického 
(1973), ktorí vo svojich koncepciách inter
pr etovali prevažnú alebo aspoň menšiu 
časť tatroveporického kryštalinika ako 
prekambrické litostratigrafické jednotky. 
Opier ame sa aj o poznatky novších geo
logických štúdií, ktoré sme vykonali po 
r oku 1968, resp. 1973, a využívame aj v ý
sledky iných autorov vyjadrené v geolo
gických mapách alebo v tematických vý 
skumoch, najmä z práce G. Gor eka, 
A. K linca, D. Kubínyiho, A. Dudka, 
J. Weissa a i. 

Cenné údaje pre nové stratigrafické chá
panie západokarpatského kryštalinik a 
poskytli aj geochronologické výskumy 
E. N. Bartnického, J. Burcharta, J. Kanto
r a, A. Kovacha, N. P . Semenenka a pali
nologické bádanie O. Cornej, E. Plande
rovej a P. Snopk ovej. Naša práca sa n e
priamo dotýka aj syntetických diel o geo
logickej stavbe Západn ých Karpát D. An
drusova , O. Fusána, M. Maheľa, P. Gre
culu a Z. Rotha. V nov ej syntéze využí
v am e aj výsledky ďalších , n emenovaných 
au torov, ktoré vyplýn uli z r iešenia čiast

kov ýc~1. problémov, a naše poznatky kore
lujem e aj s najnovšími údajmi o geolo
gickej stavbe kryšt alinika susedných 
segmentov čs. Karpát. 

Predtrrias:,vé litostratigrafické jednotky 

Prekambrium sa v Západných K arpa
toch d oteraz paleontologicky preukázalo 
iba ojedinele (Timofejev, osobná informá
cia). Aj geochr on ologické úda je o jeh o 
existencii sú len sporadické. Preto sa rie
šenie otázky veku k ryštalinika a ex isten
cie prekambria v t omto horstve m ôže opie-

rať hlavne o rozdielny litostratigrafický 
vývoj jeho stratigrafických členov, o ich 
geologickú stavbu a koreláciu so susedný
m i oblasťami. 

Doterajšie výsledky palinologických vý
skumov n ateraz dovoľujú vyčleniť v pred
triasových útvaroch Západných Karpát 
molasu mladšieho paleozoika, vrchnú časť 

staršieho paleozoika s vekom devón až 
spodný k arbón a spodnú časť staršieh o 
paleozoika s rozpätím kambrium až silúr. 
Spodná časť staršieho paleozoika je m ies
tami dobre definovateľná litologicky (prí
tomnosť ordovických až silúrsky ch ryoli
tov, zastúpenie bituminózneho silúru s ly
ditmi a v ápencami a lokálne aj d robami a 
mikrokonglomerátmi). 

Aj keď hranica staršieho paleozoik a 
s prekambriom nie je vždy spoľahlivo 

známa, p redsa niektoré lit ologické členy 

pokladáme za typických r eprezentantov 
prekambr ia. Patria medzi n e najmä orto
ruly a synkinematické migmatity s polo
h ami pararúl a sporadick ým vývojom bá
zických v ulkanitov r egionálne m etamorfo
vaných na amfibolity . 

V priestore Západných K arpát k r yštali
nikum zväčša prikrývajú m ladšie útvary, 
ktoré jeho celkovú geologickú stavbu za
stierajú, ale možno o nej usudzovať n ielen 
podľa odk rytéh o územia, ale aj z v rtných 
prác, obliakov ej analýzy k onglomerátov 
mladš ích ú tvarov, korelácie s kryštalini
kom susedných oblastí v pozdÍžnom aj 
priečnom sm ere, ako aj na základe úda
jov geofyzikálnych výsku mov, všeobec
ných zákon itostí a pod. Z p oznatkov uve
dených smerov výskumu usudzujem e, že 
prekambrium v kryštaliniku zakrytých 
oblastí je relatívne rozsireneJ s1e ako 
v odkrytých územiach. Ostatne aj v pod
loží staršieho paleozoika p redpokladáme 
vystupovanie prekambria už v híbke 1 až 
5 km. Oblasti s mladšou oceanickou kôrou 
sú v priestore Západných Karpát v súčas
nosti redukované na minimu m. 
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Pre geologickú stavbu prekambria majú 
najväčš í význam štruktúrne prvky vlast
ného prekambria, ktoré sa sformovalí 
v poslednej etape jeho vývoj a v asynt
skom -- bajkalskom orogéne. Za najstaršie 
j eho známe prvky považujeme formy vy
tvorené pravdepodobne v cykle cca 1450 
a ž 1260 mil. rokov (vrt Dražovice 2, Du
dek - Melková, 1975), preto predpokladá
m e, že moldanubian - arvernian i brio
v ernian - barrandian lokálne vystupo
vali v pôvodnom podloží flyšu a sedimen
tov predhlbne externých K arpát. Mladšie 
or ogény a ich t ektonické fázy až po r e
centné pohyby mohli, prirodzene, vplývať 
na r ozmiestnenie a stavb u litologických 
jednotiek pr ekambria. Ale t ie iba skom
plikovali pôvodné štruktúry, ktoré m ali 
formu nepravidelného oblúk a už v asynt
skom orogéne. 

Na základe rozdielneho faciá lneho vý
voja možno v Západných Karpatoch vy
členiť nasledujúce jednotky: bruno-vistu
likum (ktoré niektor í autori delia n a m o
ravský blok a autochtónny blok), pr e
kambrický exotický masív, ľ ubietovský 

chrbát, panónsky m asív a ostatnú časť 

vnútorných K arpát, r ozprestier a júcu sa n a 
S a J od ľ ubietovského ch rbta. 

Na jdôležitej šie etapy výv oja n ázorov n a 
stavbu k ryštalin ika Západných K arpát 
vyjadruje pr áca V. Zoubka (1 936), 
M. Mášk u - V. Zoubk a (1960 a 1961), 
J . Kam en ického (1968) a L. Kamenického 
(1973a, b) . V prvej syn téze z r oku 1936 
V. Zoub ek vyjadril náhľad o jednotnom 
predmetamodnom vývoj i západokarpat
ského kryštalinika a relatívne vyšší stupeň 
prem.eny tatr ovepor ického kryštalinika 
v porovn aní so starším paleozoikom g e
merika vysvetľoval odlišn ou konfigur áciou 
týchto jednotiek v období ich metam orfó
zy, ktorú spájal s br etónsko-su detskou 
fázou varisk ého vr ásnenia. Na tomto zá
klade začlenil celé západokarpatské k ryš
talinikum do staršieho paleozoika. V roku 

1960 a 1961 M. Máška - V. Zoubek vy
pracovali novú syntézu o str atigra
fii kryštalinika Západných Karpát a v nej 
na základe rozdielneh o predmetamorfnéh o 
faciálneh o vývoja a rozdielnej intenzity 
regionálnej premeny vyčlenili okrem star
šieho paleozoika aj prekambrium r epre
zentované t atranskou a kohútskou sé
riou. Takmer rovnak é predstav y sú 
v syntéze J. K amenického (1968), ktorý 
z rozličných dôvodov premenoval t atran
skú sériu na jarabskú a kohútsku na ko
kavskú. Na proti tomu L. Kamenický 
(1973a, b) zastával n ázor o širokej lito
st ratigrafickej aj štruktúrnej členitosti 

kryštalinika v rozpätí od 230 do cca 
1300 mil. rokov . Pri r iešení veku kryšta
linika Západn ých K arpát zohrali v posled
nom období významnú ú lohu palinologic
k é výskumy O. Cornej, E. Planderovej a 
P . Sn opkovej , ktoré preukázali raz iba 
9rientačne, inokedy precízne vystupovanie 
troch litost ratigrafických jednotiek paleo
zoika aj mim o oblasti gem erik a. 

Geochr onologick é výskumy, zamerané 
niekedy n evhodne, p r iniesli rad dôkazov 
o veku v r ozm edzí 1410? - 505 m il. ro
k ov, čím potvrdili prítomnosť prek ambria 
v t omto horstve. 

V súčasnosti možno oprávnene usu dzo
vať o viacerých litostratigr afických jednot
kách prekambria z nasledu júcich geoch ro
n ologických údajov : 

1410-1260 mil. rokov - m etamorfóza 
a magmatizm us v kryšta liniku podložia 
predhlbne a ex terných flyšových príkro
vov. 

1150 m il. rokov - m etamorfóza disténo
vých pararúl v zemplínskom ostrove 
(Rb/Sr m etóda, referá t Greculu , 1980) a 
magmatizmus podložia predhlbn e a exter
ných flyšo vých príkrovov (vrt Dražovi
ce- 2, b iotiticko-am fibolický diorit, amfibol, 
K /Ar -metótla, Dudek - Melková, 1975) 

984 a 962 mil. rokov - metamorfóza 
d istén ových pararúl v zemplínsk om ostro-
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ve, v r t Vilyvitány (RblSr metóda, Kovách 
et al., 1969) 

870 mil. rokov - metamorfóza amfibo
litov v podloží flyšových príkrovov (vrt 
Rzeszotary, K/ Ar metóda, Semenenko et 
al., 1969) 

835 mil. rokov - vek klastogénnych 
zirkónov pararúl vnútorných Karpát 
(Pb027 /Pb204-Pb206/Pb204, izochróna získaná 
U-Th-Pb metódou, Cambel et al., 1977) 

794 mil. rokov - metamorfóza bíteš
ských ortorúl, ktorých analógy, ako to vy
plýva z obliakového mater iálu konglome
rátov mladších útvarov, vystupujú v kryš
t aliniku podložia externých flyšových 
príkrovov (Rb/Sr metóda, S charbert, 1977). 
660-540 mil. rokov - metamorfóza a 

plutonizmus v bruno-vistuliku (K/ Ar me
t óda, plutonické horniny a pararuly, D u
dek - Melková, 1975) 

640 mil. rokov - genéza zirkónov mu
ránskych ortorúl (priesečník diskordie 
s konkordiou, Kamenický - Kráľ, 1979) 

585 mil. rokov - plutonizmus žulorúl 
v šopronskom kryštaliniku, ktorých ekvi
valenty predpokladáme v pokračovaní 

t ohto pásma v centrálnych Karpatoch 
(Rb/Sr m etóda , Szádeczky-Kardoss et al., 
1969) 

550 a 575 mil. rokov - metamorfóza se
dimentov tatroveporického kryštalinika 
(Pb206/ U238, vek zirkónov, Cambel et al., 
1977) 

505 mil. rokov - vek metamorfózy a ge
n ézy magmy kyslých v ulk anitov gelnickej 
podksupiny gemerika a staršieho paleozoika 
tatroveporika (izochróna Pb207 /Pb204- Pb206/ 
/Pb204 získaná U-Th-Pb metódou, Cambe1 
et al., 1977). 

380 mil. rokov - vek int r úzie sihlianske
h o tonalitu (Pb206/U238, vek zirkónov , Cam 
bel et al. , 1977) . 

Ak sa vezme do ohľadu cyklickosť geo
logického vývoja, vyznačujúceho sa opa
kov aním iniciálneho, orogénneho, sub
sekventného a fináln eh o m agmatizm u 

s príslušn ými syngenetickými sedimentár
nymi for máciami a opakovaním sa fáz 
m etamorfózy až ult rametamor fózy a plu
t onizmu, u vedené geoch r onologické ú daje 
svedčia o uplatnení sa viacerých cyklov 
v kryštaliniku Západných Karpát. [ch 
rozpätie je cca 1600 - 530 mil. rokov. 
Z toho potom vychodí, že sú v tejto ob
lasti zastúpené ekvivalenty moldanubianu 
a barran dianu. Dižka jedného cyklu sa 
najčastej šie hodnotí v rozpät í 150-250 mil. 
rokov (resp. až 500 mil. rokov). Toto roz
pätie dovoľuje v prekambriu Západných. 
Karpát akceptovať exist enciu 4- 5 cyklov. 
Ide o t ieto interv aly : 530-700, 700- 850, 
850-1 050, 1050- 1260 a 1260- 1450 mil. 
rokov. Prav depodobný je a j cyklus 
1450-1600 ( 1800) mil. rokov, ktorý sa 
uplatnil v českom masíve. Do t ýchto 
cyklov zapadajú geochronologické údaje 
analyzovaných hornín Západných Karpát 
s konkrétnou hodnotou závislou od toho, 
či ide o horniny iniciálneho aleb o orogén
n eho n1agmatizmu, r esp. o m et amorfovanú 
hornin u. 

Podľa skúseností z iných území s podo b
nou geologickou stavbou, ako m ajú Západ
né K ar paty, majú štruk túrne p rvky zvy
caJne pretiahnutý tvar pozostávaj úci 
z čia. tkových oblúkov, ktorý vytvorili 
pásmové orogény rozličného v eku. Jed
notlivé štruktúrne jednotky Západných 
K arpát sa-vyznačujú nerovnakým v ekom 
sv ojej individualizácie, ale aj u platnením 
sa poslednéh o prekam brického orogénu. 
Z tohto stanoviska možno v bruno-vistu
liku an alogick y s Českým masívom odli
šovať štruktúrny celok ekvivalentov mol
danubianu a barrandianu a asyntské m a
sív y. R elatívne mladší je panónsky m asív, 
p otom pr ekambrický exotický m asív, ďalej 
ľubietovský chrbát a najneskôr v asynt

skom orogéne sa individualizovali štr uk
t úry prekambria vnútorných K ar pát 
v priestor e medzi ľubietovským ch rb tom a 

prekam brickým exotickým m asívom na 
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jednej strane a panónskym masívom na 
druhej. 

Pôvodné ohraničenie prekambrických 
jednotiek zastreli štruktúrne p r vky mlad
ších orogénov. Hranicu Českého masívu 
kladie J. Weiss (1977) a A. Dudek (1980) 
do pribyslavskej zóny a s prekambrickým 
exotickým masívom do peripieninského 
lineamentu. Podľa P. Greculu (1973) pa
nónsky masív hraničí s vnútornými Kar
patmi na rožňavskej línii. 

Stratigrafia, litológia a metamorfóza 

Do prekambria Západných Karpát vy
stupujúceho na povrch možno zaradiť naj
mä územie s ortorulami a pararulami, 
prechádzajúcimi miestami do synkinema
tických migmatitov so sporadickými vlož
kami ortoamfibolitov. Vystupuje v západ
nej časti Vysokých Tatier, v severnej časti 
Považského Inovca, v Tríbeči, v Nízkych 
Tatr ách, Starých horách, v ľubietovskom 
pásme, v západnej a severnej časti krak
lovského pásma, v severnej časti kohút
skeho pásma veporika a v ich ekvivalen
toch v Čiernej hore a v Sľubici, resp. 
v zemplínskom ostrove (?) . 

Jarabská skupina 

Ako samostatnú liiostratigrafickú jed
notku vyčlenil M. Máška - V. Zoubek 
(1960, 1961) tatranskú (rulovú) sériu, ktorá 
s istými odchýlkami zodpovedá jarabskej 
sérii J. Kamenického (1968). Úalej termí
nom jarabská skupina označujeme súvrst
via ortorúl a pararúl typicky vyvinuté 
v priestore medzi Bocou, Jarabou a Táľ
mi v Nízkych Tatrách alebo v severozá
padnej časti ľubietovského pásma. V okolí 
Boce sa toto súvrstvie začína leukokratný
mi ortorulami, ktoré smerom do nadložia 
prechádzajú do metamorfitov vulkanicko
sedimentárneho súvrstvia a v najvyššej 

časti do pararúl s vložkami ortoamfiboli
t ov. J e mocné 3-5 km. Takmer v celej 
spomenutej oblasti sa uplatnili aj prej avy 
ultrametamorfózy, počas ktorej vznikli 
synkinematické migmatity. Ale prejavy 
synkinematickej migmatitizácie sa lokálne 
uplatnili aj v staropaleozoickom súvrství, 
lenže Sň. geneticky viažu na mladší, kale
dánsky orogén. Delíme ho na vrchnú časť , 

v rozpätí 700-530 mil. rokov, a na spod
nú časť, staršiu ako 700 mil. rokov. V ich 
stratigrafickom nadloží vystupuje staro
paleozoické súvrstvie v okolí Čertovej 
svadby, Lenivej a Beňušky, ktoré v spod
nej časti zodpovedá gelnickej podskupine 
a vo vrchnej časti rakoveckému súvrstviu. 

V kohútskom pásme veporika vystupuj e 
analogické súvrstvie v okolí obce Muráň. 
Aj ono bolo regionálne metamorfované až 
ultrametamorfované, pričom nastala aj 
intrúzia granitickej anatektickej magmy 
do jeho vrchných častí. Intrúzia mala 
orientovaný tvar s úklonom na J. Vyplý
va to z nahromadenia leukokratných fácií 
v južnej, nadložnej časti a z hybriditizácie 
a migmatitízácie plášťa v jej podložnej, 
severnej časti . V ďalšom geologickom vý
voji prekambria tejto oblasti sa upla tnila 
jeho regionálna metamorfóza, pri ktorej 
často vznikali priečne textúry. V ostatnej 
fáze jeho vývoja nastala ďalšia jeho pre
mena a prejavila sa vznikom novej mi
nerálnej asociácie aj samostatným tvaro
vým usporiadaním novovzniknutých mi
nerálov. Tento zložitý vývoj potvr dzujú 
aj geochronologické údaje, ktoré v prípade 
ortoruly z okolia Muráňa poskytli nasle
dujúce výsledky: priesečníky diskordie 
s konkordiou 640 mil. rokov a 290 mil. 
rokov, izochr óna 505 mil. rokov, vek na 
základe pomeru izotopov Pb206/U238 je 
360 mil. rokov, vek poslednej metamor
fózy stanovený K/ Ar metódou 95 m il. ro
kov a z enklávy amfibolitu 120 mil. rokov. 
Možná interpretácia týchto údajov je na
sledujúca: vznik zirkónov kyslých intruzív 
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okolo 640 mil. rokov, regionálna meta
morfóza v rozpätí 505-360 mil. rokov, 
mladšia fáza metamorfózy okolo 290 mil. 
rokov a posledná premena v období 120-
95 mil. rokov. Na základe uvedeného b y 
celé súvrstvie mohlo zodpovedať cykl u 
700-530 mil. rokov. V jeh o podloží, rov
nako ako v Nízkych Tat rách, vystupujú 
ortoruly homogénneho charakteru, ktoré 
zrejme patria do cyklu staršieho ako 700 
mil. rokov. Naproti tom u v jeho n adloží 
vys tupuje cyklus staršieho paleozoika za
čínajúci sa m e tamorfovanými bázickými 
vulkanitmi, drobami , ílovito-piesčitými se
dimentmi a ukončený m etamorfovanými 
bituminóznymi bridlicami. Kyslé vulkani
ty, ktoré v tomto súvrství vystupujú lo
kálne, sú analógiou porfyr oidov gelnickej 
podskupiny. Plutonizmus r eprezentujú v e
porské a sihlianske granitoidy. Vek sih
lianskych tonalitov j e 380 m il. rokov a 
rozpätie cyklu 530-370 m il. rokov. 

V kryštaliniku juhozápadn ej časti Vyso
k ých Tatier sú zastúpené analogické sú 
vrstvia , staršie paleozoikum aj prekam
brium. Prekambrium sa tu geochronolo
gicky preuk ázalo na základe pomeru izo
t opov Pb206/U238 v zirkóne biotitických 
pararúl Račkovej doliny, k torý je 550 m il. 
r okov. Svedčí o t om, že súvrstvie označo
vané v minulosti ako kryšt alické bridlice 
Baranca zodpovedá prekambriu. 

V Považskom Inovci do prekambria za
ratúvame komplex diaftoritických svorov 
severnej časti s ojedinelými vložkami orto
amfibolitov, kým komplex biotitických 
svorov a pararúl s hojným zastúpením 
ortoamfibolitov a postkinematických mig
matitov pravdepodob ne patrí do staršieho 
paleozoika. 

V Tríbeči sa kryštalické bridlice zacho
vali iba v severnej časti v skupine Razdie
la. Z t ohto kryštalinika by do prekambria 
mohli analogicky patriť synkinematické 
migmatity, v ktorých sa lokálne vysky
tujú aj ortoruly. 

Analogické súvrstvia prekambria sú aj 
vo vepor iku. Naj typickejší vývoj pre
kambria má ľubietovské pásmo veporika. 
Charakterizuje ho mohutný komplex orto
r úl a synkinematických migmatitov s pod
radným zastúpením p ararúl a pomerne 
hojným vystupovaním artoamfibolitov. 
Z kryštalinika kraklovského pásma možno 
do prekambria počítať najmä súvrstvia 
kryštalických bridlíc vystupujúce v jeho 
západnej a severnej časti, reprezentované 
synklinematickými migmatitmi, ortorulami 
a pararulami. Takisto v severovýchodnom 
pokračovaní v eporických pásiem v Čiernej 
hore a v masíve Sľubice vystupujú sú
vrstvia litologicky veľmi príbuzné pre
kambriu Nízkych Tatier a okolia Muráňa. 
Ale tektonická stavba tohto kryštalinika 
je veľmi zložitá , a to E:ťažuje k ar tografic
ké vyčleňovanie stratígrafických j ednotiek. 
Aj k ryšt alické bridlice zemplínskeho ostr o
va vystupujúce na povrc".J, ale známe aj 
z vrtných prác prejavujú istú an alógiu 
s členmi prekambria Nízky ch Tatier. 

Prekambriu m vnútorných Karpát patrí 
do dvoch ge~etických cyklov, staršieho, 
ktorý volám e podbr ezovská podskupina, 
a mladšieho, k torý označujeme ak o bys
trianska podskupina. S tarší cykl us na po
vrchu zastupujú iba jeho najvyššie členy, 

reprezentované bocianskym súvrstvím. 
Jeho spodnú časť nepoznáme. 

Podbrezovská podskupina 

Bocianske ortorulové súvrstvie 

Toto súvrstvie je prevažne z ortorúl a 
synkinem atických migmatitov, v menšej 
miere aj z pararúl, najčastejš~e_ vyst upujú
cich iba vo forme tenkých vložiek v syn
kinematických migmatitoch. 

Ortoruly vystupujú v spodnej časti toh
t o súvrstvia . Sú svetlej a svetlosi'vej far
by, bridličnatej tex túry a drobného až 
stredného vývoja. Skladajú sa hlavne 
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z regionálneho metamorfného ortoklasu, 
oligoklasu a kremeúa s vedľaj ším zastú
pením biotitu a ± muskovitu. Z akcesórií 
je naj častejšf- apatit a zirkón. Medzi ty
pické minerály ortorúl patrí akcesorický 
sillimanit, ktorý je symplektiticky pre
r astený kremeúom. Okrem uvedených re
gionálne metamorfných minerálov orto
ruly miestami obsahujú aj ultrametamorf
n ý k r emeú II a mikroklín, k toré majú 
naj častejšie porfyroblastický vývoj alebo 
tvor ia výplň žiliek milimetrovej až centi
metrovej mocnost i. 

Ortoruly vznikli regionálnou premenou 
r yolitov a ich pyroklastík spätou s k a
d ómskou fázou, ktorá sa odohrala v pod
m ienkach fácie granatických amfibolitov 
a dosiahla až izogrády sillimanitovej fácie. 

P a raruly vystupujú prevažne v o vrch
nej časti bocianskeho súvrstvia. Sú sivé 
až tmavosivé a majú výrazne bridličnatú 
textúr u s rovnými a navzájom rovnobež
n ými plochami bridličnatosti. Majú naj
častej šie jemnozrnný až drobn,Jzrnný vý
voj a podstatne ich tvorí regionálne meta
m orfn ý kremeú a oligoklas , ku ktorým vo 
vedľaj šom až podstatnom množstve pri
stupuje biot it ± muskovit. Z akcesórií je 
najčastej š í apatit, zirkón a magnetit. 
V rovnomerne zrnitých pararulách často 

vystupujú polohy feldšpatitizovanýc'n pa
rarúl so svetlými očkami ultrametamorf
ného oligoklasu II a kremeúa II. Pri in
tenzívnej u ltrametamorfóze vznikli aj syn
k inemat ické migmatity a v extrémnom 
štádiu tohto procesu nastala aj anat exia 
väčš ích častí metamorfného komplexu a 
vznikol subautochtónny granit typu Krá
lička . Okrem progresívnej regionálnej 
premeny t oto súvrstvie lokálne postihla aj 
d iaftoréza. 

Bystrianska podskupina 

Bystrianska podsk upina v predmeta
m orfnom vývoji pozostáva z ílovito-pies-

čitých bridlíc s podradným vývo jom bi
tuminóznych a drobových sedimentov. 
V jeho strednej časti častejšie vystupujú 
slabé polohy eugeosynklinálnych v ulkani
tov pov ahy bazaltov, hojne sprevádzaných 
pyroklastikom. V najvyššej časti podskupi
ny sa vyskytujú polohy kremenitých sedi
mentov. Regionálnou met amorfózou kadóm
skej fázy, k torá nastala v podmienkach 
granatických am iibolitov, sa sedimenty 
tejto podskupiny zmenili na pararuly a 
synkinematické migmati ty a vulkani ty na
dobudli povahu orloamfibolitov. 

Pararuly m ajú minerálne zloženie : kre
meň, oligoklas, biotit ± muskovit ± dis
t én ± sillimanit. Sú sivé až t mavosivé a 
jemnozrnného až drobnozrnného vývoja . 
Majú výrazne bridličnatú t extúru s rov
nými a navzá jom rovnobežnými ploch ami 
bridličnatosti. Miestami prechádzaj ú do 
feldšpa+itizovaných pararúl so svetlými 
očkami ultram etamorfného kremeňa II a 
oligoklasu II ± mikroklínu. 

Synkinemat ické migmat ity sú prevažne 
zastúpené h omogénnymi migmatitm i cha
rak tern žulorúl, k toré často prechádzajú 
do oftalmitick ých migmatitov a vyznačujú 

sa silnou prevahou neosómu nad paleosó
mom. Podradne sú v yvinuté aj stromati
tické typy, najčastejšie s rovnomerným 
zastúpením obidvoch zložiek , ale aj so sil
nou prevahou paleosómu nad neosómom . 
Zdrojom ich neosóm u bol vlastný meta
morfný komplex. P aleosóm synkinem atic
kých migmatil.ov má petrografickú pova
hu pararúl, n aproti tomu neosóm je svet
losivý , má masívnu t extúru a je hlavne 
z kremeňa , oligoklasu ± ortoklasu ± mi
kroklínu. 

Amfibolity bystrianskej podskupiny sú 
tmavozelené až trávovozelené a v por ov
n aní s pararulami sú m enej výrazne brid
ličnatej t extúry. Pozostávajú hlavne zoby
čajného amfibolu a andezínu až k yslého 
labradoru, ku ktorým vo vedľajšom až 
akcesorickom množstve často pristupuj e 
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kremeri a zriedkavejšie aj granát a bioti t. 
V zóne synkinematických m igmatitov am
fibolity miestami postihla slabá migmatiti
zácia, ktorá sa v počiatočnom štádiu pre
jav ila K-metasomatózou za vzniku biotitu 
zatláčajúceho regionálne m etamorfný am
fibol. Metasomatický biotit je červeno

hnedý a často tvorí kumuloblasty so vše
sm ernou orientáciou. Okrem metasomatic
kého biotitu je miestami v amfibolitoch aj 
regionálne metamorfný biotit, ktorý je 
tvarovo usporiadaný a hnedozelený. V p o
kročilom štádiu migmatizácie amfibolitov 
vytvára neosóm samostatné polohy hlavne 
z kremeňa II a oligoklasu. Tým amfibolity 
nadobúdajú povahu stromatitických mig
matitov , najčastej šie so silnou prevahou 
paleosómu nad n eosómom. 

Názov bystrianskej podskupiny je od
vodený od doliny Bystrá v Nízkych 
Tatrách, v ktorej sa táto podskupina vy
skytuje v typickom vývoji. 

Vývoj prekambria v Západných Karpatoch 

Na základe vyčlenených cyklov, opísa-

--- - - - - - - ----

ných súvrství aj dedukovaných vzťahov 

medzi nim i možno v priestore Západných 
Karpát načrtnúť nasledujúci vývoj geolo
gickej stavby (tab. 1). Najstarším cyklom 
v priestore tohto horstva sú ek vivalenty 
moldanubianu bruno-vistulika s rozpätím 
1260-1450 mil. rokov. Prítomnosť tohto 
cyklu moldanubianu dovoľ uj e usudzovať 

aj o možnosti existencie predchádzajúceho 
cyklu s rozpätím 1450-1600 (1800) mil. 
rokov, teda o existencii rifea v celom 
priestore cent rálnej Európy. 

V bruno-vistuliku sú náznaky existencie 
cyklu 1260-1050 mil. rokov, ale dôkazy 
o jeho j estvovaní sú aj v geochr onologic
kých údajoch z kryštalinika zemplínskeho 
ostrova (1150 mil. rokov). 

Ekvivalenty brioverianu - bar randianu 
možno predpokladať v bruno-vistuliku iba 
na základe veku bítešskych ortorúl (794 
mil. rokov) a m etamorfózy amfibolitov 
z vrtu Hzeszotaroch (870 mil. r okov) . Ne
priamym dôkazom vystupovania ekviva
lentov br ioverianu - barrandianu v pries
tore čs. Karpát j e aj izochróna 835 mil. 
rokov, n a ktorej ležia klastogénne zirkóny 

Tab. 1 

N ázov a rozpä tie 
cyklu v mil. rokov 

Metamorfóza a 
magmatizmus v mil. rokov 

a) Vnútorné Západné Karpaty 

Perm 

Vrchný karbón 

Devón - spodný karbón 

Stredné kambrium - silúr 

Vcnd - spodné kambrium 

Vrchné rifeum 

Spodné rifeum 

b) Externé Západné Karpaty 

detto a 
Spodné rifeum 

variský 370-230 

kaledónsky 530-370 

kadómsky 700-530 

850-700 

1050-850 

dalslandský 1260-10,50 

1450-1260 

360-230 

505-380 

660-540 

835-740 

984-962 

11 50 

1410-1270 
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metamorfovaných hornín vnútorných Zá
p adných Karpát. Z nej možno usudzovať, 
že boli transportované z málo vzdtalenej 
znosovej oblasti, a to pravdepodobne z pa
nónskeho masívu a prekambrického exo
tického masívu. Tento cyklus zodpovedá 
rozpätiu 1050-850 mil. rokov. Pre nasle
du júce cykly sú už doklady v samotných 
vnútorných Západných Karpatoch, a to 
pre podbrezovskú podskupinu v rozpätí 
850--700 mil. rokov a pre bystriansku pod
skupinu v rozpätí 700--530 mil. rokov. 

Nadložie uvedených prekambrických 
cyklov je reprezentované kaledónskym 
cyklom, s časovým rozpätím 530-370 mil. 
rokov, a variským cyklom, v časovom roz
pätí 370-230 mil. rokov. 

Hranica cyklov prekambria a paleozoika 
vychodí z viacerých faktov. Tak napr. 
klastogénny zirkón metakvarcitov gelnic
kej podskupiny z okolia Smolníka limituje 
n a jmladšiu fázu metamorfózy ich znosovej 
oblasti na 600-650 mil. rokov. Podobne 
brnenský masív sa vyvíjal v rozpätí 
540-650 mil. rokov. Metamorfóza pararúl 
z Račkovskej doliny vo Vysokých Tatrách 
má vek 550 mil. rokov. Metamorfóza kryš
talických bridlíc v okolí Kalinova má ana
logick .. r vek 575 mil. rokov. Na druhej 
strane geochronologické údaje dokazujú, 
že metamorfóza v kaledónskorri cykle pre
biehala v rozpätí 505-380 mil. rokov. 
Prvý údaj je izochrónou U-Th-Pb, na kto
rú padajú horniny vulkanického pôvodu, 
synkinematické migmatity a pod., a druhý 
údaj zodpovedá intrúzii sihlianskeho tona
litu. Pretože v susedných oblastiach sú dô
kazy o veku metamorfózy až 530 mil. ro
kov (Východné Alpy) a na druhej strane 
údaj o pokračovaní tulgešskej podskupiny 
z vrchného prekambria do spodného kam
bria, predpokladáme, že rozhraním uve
dených cyklov je vek 530 mil. rokov. Toto 
rozhranie sa miestami prejavilo vo forme 
diskordancie, v iných oblastiach mohla 
sedimentácia pokračovať neprerušene 

z prekambrického do paleozoického cyklu. 
V doterajšej literatúre sa jednotlivé lito

stratigrafické jednotky pomenúvali roz
dielne, často odlišne ako v tejto práci. 
Preto v tab. 2 uvádzame prehľad vyčle
nených jednotiek, ich pôvodné názvy a 
pôvodne predpokladané vekové rozpätie 
(šrafúra 1), ako aj rozpätie, ktoré prijí
mame (šrafúra 2). Okrem toho staršie 
označenia zvyčajne neboli v súlade s me
dzinárodne prijatými zásadami, a preto 
'i tab. 3 v hierarchickom poradí uvádzame 
litostratigrafické jedno tky, ich lokálne 
vývoje, ekvivalenty, príp. ich synonymá. 
Na získanie prehľadu prikladáme aj map
ku v mierke 1 : 1,5 mil. s vyznačením 

predtriasových litostratigrafických jedno
tiek Západných Karpát. 

Chceme ešte podotknúť, že podľa nášho 
názoru jednotky Ceského masívu bruno
vistulika pokračujú do vlastného priestoru 
alpínskych Západných Karpát, čo vidieť 

aj z rozmiestnenia členov poslednej jed
notky v mape A. Dudka (1980). Rovnako 
predpokladáme, že reprezentanti týchto 
jednotiek sú zastúpení v podsunutej sialo
vej kryhe, ale aj v nasunutej kryhe Zá
padmých Karpát, pretože sa oblúky , prí
krovy a obdukcie tvorili vo viacerých fá
zach od prekambria až po alpínsku etapu. 
Názorným príkladom toho môže byť prí
krovová stavba kryštalinika vo Východ
ných Karpatoch. Naše predstavy potvr
dzujú aj poznatky obliakovej analýzy pa
leogénnyc', a kriedových zlepencov ex
terných Západných Karpát a bradlového 
pásma (Maršalko et al., 1976). 

Ako sme už uviedli, v priestore Západ
ných Karpát sa vyskytujú viaceré štruk
túrne jednotky s rozdielnym vekom pre
kambrickej individualizácie a konečného 

formovania. Z toho usudzujeme, že sedi
mentácia rifea prebiehala v celom pr iesto
re centrálnej Európy, a preto termínom 
vagdanubianska nadskupina pomenuvame 
všetky faciálne vývoje jednotlivých blokov .. 
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s rozdielnym geologickým vývojom. Du
n aj a Váh pretekaj ú týmito blokmi v celej 
dÍžke, preto sa nám názov nadsk1,ipiny 
podľa t ýchto tokov zdá byť celkom vhod
ným. 

Tektonická stavba kryštalinika Západ
ných Ke.rpát je pre veľké časové rozpätie 
<.:·:0jho vývoja (1450 - 230 mil. rokov) , 
ale najmä uplatnenie sa viacerých orogén
n ych cyklov, často rozdielneho charakteru 
a formovania sa tektonických štruktúr, 

veľmi zložitá . N2.:::orným príkladom toh o 
sú aj tekt onické profily Západný ch Kar
pát uverejnené v ostatnom období. (napr. 
Grecula - Roth, 1978 a pod.). Spoločným 
menovateľom našich predstáv je predpo
klad, že ide o širokú oblasť rozprestiera
Júcu sa medzi severoeurópskou platfor
mou a africkým kontinentom. P r i ich ko
lízii\.ch sa sformovali nielen pásmové a 
oblúkové orogény, ale vznikli aj veľké prí
krovové a blokové štruktúrne jednotky. 

Litosrratígrafické jednotky kryštalinika Z ápadných Karpát 
Líthostratigraphic Units of the West Carpa l hian crystal/,ine 

Tab. 2 

Chronostr. jednotky 

t------ ----------, 245 
>-Pe_r_m ______ ---< 290 
~K~o=r~b,c6~n ____ ------, 360 
f--a.D~e7vo=n~-- ---- 400 

ilur--------< 418 
Ordovik 495 
Kambrium 

1-----------< 530 

Vrchné' proterozoikum 

> o 
.Y 

~ 

E 

1----- -----1 1000 

Stredné' proterozoikum 

t----------;1600 
Spodné proterozoikum 

230 

380 

530 

700 

850 

1050 

1260 

1450 

240 
~~=~~='"""290 

450 
505 

640 

835 

1160 

2100 

Vysvetlivky: 1 - pôvodné názvy vyčlenených jednotie'.~ a ich pôvodne pred po
kladané vekové rozpätie, 2 - vekové rozpätie prijaté autormi tejto práce 
l - original name of units distin guished and their fo rmerly p resurned time-span, 
2 - time-span adopted by the recent authors 
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Litostratigrafické jedn otky kryštalínika Zá padných K arpát 
Lithostratigraphic Units of t he We st Carpathian crystalline Tab. 3 

Nadskupiny Skupiny 

Západokarpatská paleo
zoická skupina (skupi
na Hladomornej doliny, 
kohútskeho pásma ve
porika, pezinsko-per
necká skupina Malých 
K arpát) 

vagdanu- .Jarabská skupina 
bian (pro-
terozoická 
nadskupi.-
na) 

Kazimírska skupina 
v zemplínskom ostrove 
Moldanubická skupina 
v bruno-vistuliku 

Pod,kupiny Súvrstvia 

Ráztocká podskupina 
v gen eriku 

Gelnická podskupina v gemerilrn, 
podskupina čierneho Baloga v kráľo-
vohoľskon1 pásme veporika, 
Spodný komplex v kohútskom pásme 
veporika v skupine H ladomornej do
l iny 

Bystrianska podsk upina v Nízkych Ta
trách (podskupina Muránskej Lehoty 
v kohútskom pásme veporika) 
Podbrezovská podskupina v ľubietov-
skom pásme veporika 

Rakovecké súvrstvie v gemeriku, 
Harmónske súvrstvie Malých Karpát, 
Hronské súvrstvie v kraklovskom pásme 
veporika, 
Súvrstvie Kliniska v Nízkych Tatrách, 
Vre:hný komplex v kohútskom pásme ve
porika v skupine Hladomornej doliny 

Bocianske ortorulové sú vrstvie 
v Nízkych Tatrá ch 

- Dražovické sú vrstv ie ( ?) v bruno-vistuliku 
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Obr. 1. Mapa litostratigrafických jednotiek kryštalinika Západných Kar pát 
1 : 1 500 OOO. 1 - mladšie paleozoikum, 2 - rakovecké súvrstvie, 3 - a) sta ršie 
paleozoikum tatroveporika, b) gelnická podskupina, 4 - neskoroorogénne variské 
granitoidy, 5 - synorogénne až neskoroorogénne granitrJidy , 6 - bystrianska 
podskupina vrátane synkinematických a neskoroorogénnych granitoidov, 7 - pod
brezovská podskupina - bocianske súvrstvie, 8 - hranice jednotiek a významné 
tektonické línie, 9 - kazimírska skupina v zemplínskom ostrove 

Fig. 1. Map of lithostratigraphic units of the West Carpathian crystalline, scale 
1 : 1 500 OOO. 1 - Uppeľ Paleozoic, 2 - Rakovec formation, 3 - a •- Lower Paleozoic 
in the Tatravepoľic unit, b - the Gelnica Subgroup, 4 - Variscan, late-orogenic 
granitoids, 5 - granitoids, synorogenic to latc-orogenic, ti - the Bystrá Subgroup, 
synkinematic and late-orogenic granitoids including, 7 - the Podbrezová Subgroup -
Boca formation, 8 - limits of units and main t ectonic line, 9 - the Kazimír Group 
in the Zemplín Insel berg 

O litologickej náplni a tektonickej stav
be kryštalinika Západných Karpát zakry
tého mladšími útvarmi, ako je prekam
brium, možno usudzovať iba podľa ne
priamych dôkazov, vrátane geologickej 
stavby odkrytých analogických území. 
L. Kamenický (1973) dospel k názoru , že 
sa v kryštaliniku pribradlovej oblasti 
opakuje litologická náplň centrálnych Zá
padných Karpát, navyše s existenciou ďal
šieho úplného cyklu, t. j. 1050-850 mil. 

P. Grecula (1980) pokladá kryštalinikum 
zemplínskeho ostrova za pokračovanie pa
nónskeho masívu s rovnakou litologickou 

náplňou. V prospech toho svedčí aj naj
novšie zistený vek disténových pararúl 
(1150 mil. rokov) . Pritom nemožno tvrdiť, 

ze by taká stará sedimentácia nemohla 
existovať aj v priestore Západných Karpát . 

Pri všetkých blokoch Západných Karpát 
možno predpokladať pásmový priebeh vo 
forme oblúkov rozličného polomeru. 
Podľa ich vzťahov k susedným oblastiam 
predpokladáme, že centrálne Západné 
Karpaty pokračujú v celom priebehu Álp 
a v Apusenských vrchoch (Kamenický, 
1973). Externe položené bloky pokračujú 
v štruktúrnych jednotkách Českého masí-
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vu, Marmaroši a v kryštaliniku Transyl
vánie (Kamenický, 1973). Ako to vidieť 

z diagonálneho križovania štruktúr roz
ličného v eku, nerovnako staré štruktúrne 
prvky nie sú úplne konformné. 

Funkcia prekambria v mladších 
zvrásnených pásmach 

Prekambrické litostratigrafické jednotky 
zvr ásnených oblastí umoznuJu poznať 

geologický vývoj pred fenerozoikom. 
V protiklade so zjednodušujúcim názorom 
o oceanickej kôre v paleozoiku existencia 
cyklov prekambria v priestore Západných 
Karpát dokazuje prítomnosť sialovej kôry 
v širokom časovom rozpätí pred obdobím 
paleozoika a poukazuje na podmíenky, za 
ktorých vznikali litostratigrafické členy 

kôry. Možno usudzovať o priebehu ba
zénov, znosových oblastí, magmatických, 
metamoríných a orogénnych procesov a 
o postupnost i ich vývoj a. 

V priestore Západných Karpát existo
v ala sedimentácia v pokarelskom období 
v rozpätí celého rifea. Naj staršie orogénne 
pásma možno klásť do obdobia 1430-1260 
m il. rokov. Ale n emožno vylúč iť ani exis
t enciu predchádzajúceho pokarelského cyk
lu. Celkove preb ehlo v prekambriu aspoň 
5 cyk lov , pričom sa každý z nich prejavil 
a j samostatn e vznikom nových štruktúr
nych jednotiek, ktor é ovplyvňovali ďalší 

vývoj t ej to oblasti. Nukleá existujúcich 
orogénov si do istej miery zach ovali auto
nómnosť a funkčne sa zúčastňovali na 
mladších orogénoch až po recentné obdo
bie. P r eto t iež usudzujeme, že nijaký 
z nich nezostal voči alpínskemu orogénu 
úplne intaktný v celom svojom priebehu. 
Tento fakt sa dotýka bruno-vistulika, pri 
ktorom možno pozorovať ohýbanie vnú
t orných štruktúrnych j ednotiek do oblúka, 
ktorý sa diagon álne pretína s recentným 
priebehom čs . K arpát . Bruno-vistulikum 

v jeho východnej časti zrejme ovplyvnili 
mladšie orogény, a t o kaledónsky, v ariský 
a alpínsky. Možno tak usudzovať z mate
riálu k riedových a paleogénnych zlepen
cov, ktorých materiál pochádzal z j eho 
pokračovania v rumunských Karpatoch. 
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H OBhIC CBC,D;CHHJI O CTp ani:r p a cjm u TpHaCOBhIX H3BCCTHJIK OB 3arra,n;H oií: qacTH 
CHJl~KOľO IIOJ{pOBa H ero TCKT OHfl'ICCKOe CTPOCHH e 

B 3arra,n;Hoii q acTJ1 cum 1u;Ko ro rr o K p oBa (!O)KHaJI q a cTb 3 a rra,n;m,1x KaprraT 

C JIOBaKJill1), Ôb!JIO p e,11!ilcjJ li!HJ1POBa HHbI X ceMb Cli!HKJIJ1HaJib , CTpaTJ1r pacjJ!il

'1CCKl1l1 CO CTaB K OTOp b!X, T . e. Tpl1aCOBbll1 BO3paCTb J13BCCTHJIKOB, Ôb!JI ycTa

HOBJlCH J1Jll1 YTO'!HeH Ha OCHOBaHJ1!1 KOH O,!\OHTOB. B Jilill.\l1HCKOii CJ1HKJIJ1HaJIJ1 

BIICPBh!C ,n;aHa xapaKTCpl1CTMKa Ha):laIIJCKlilM, ľaJIJICTaTTCKHM J1 cjJypMaHCKHM 

l13BCCTHJIKaM C OCTaTKaMH !Opb!. Ha OCHOBaHJrn Ji li!TOJIOľH'lCCKOľO COCTaBa 

J!a):111Ha H 1<ap1rn B 3aIIa ):IH O11 'IaCTH CHJIHI.\KOľO IIOK POBa Ôb!JIJ1 Bbl'IJICHCHbl 

,!\Ba cjJau;m\Ji bH b!X yqaCTKa . <Pau;uaJihHblH y q acTOK „CJIOBal.\KO11 CK aJibl", 

K OTOp b!J1 OTJIW-1aeTCJI OT lO)KHOľO IIJie IIJMBeu;Koro y q acTI<a oca,D;KaMM Brra

./1 l1Hbl B Jla,!\MHC Iii KapHe. 

New data to the stratigraphy of Triassic limestones in the western part 
of the Silica nappe and their consequence for tect:mic subdivlslon 

Seven synclines built by Triassic carbonates have been r edefined from 
the western p art of the Silica nappe (southern part of ihe West Car
pathians, Slovakia) a nd their stratigraph ic conten t h a s been modified 
or newly defined using conodonts. For the first t íme, Nádaska, Hallstatt 
an d F urmanec li m estone with J urassic carbonate fissu re fillings are 
descr ibed from t he Licince syn cline. On the base of Ladinian and Car
nian l ithology, two facial areas are delim ited in the western part of the 
Silica nappe. 'ľhe more n orthern ŕacial area of the Slovenská skala 
differs from the southern Plešivec one by basin sediments of Ladinian 
to Carnian age. 
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Západná časť silického príkrovu, oblasť 

na Z od štítnického zlomu, sa vyznačuj e 

viacerými špecifickými vlastnosťami, kto
rými sa odlišuje od územia Slovenského 
krasu. Osobitosti sa prejavujú v tekto
nickej stavbe, ako aj v stratigrafickej 
náplni sekvencií čiastkových štruktúr. 
Dôkladné poznanie osobitostí, ale najmä 
s tratigrafické datovanie vo veľkej miere 
pomáhajú riešiť niektoré základné otázky 
dotýkajúce sa palinspastického rozmiest
nenia silického príkrovu a jeho vzťahu 

k podložným jednotkám. Preto sme v ro
koch 1980-1982 podrobnejšie preskúmali 
niekoľko vybraných lokalít tejto oblasti 
(Tri peniažky - Slovenská skala, kóta 
513 Stráň pri Jelsavskej Teplici, okolie 
Liciniec, Bretky a Hrkáča). Išlo hlavne 
o reambulačné mapovanie a stratigrafický 
výskum v rámci geologickej mapy 
1 : 50 OOO regiónu Rimavská kotlina a Že
leznícke predhorie, ktorú pripravuje Geo
logický ústav D. Štúra v Bratislave. Pri 
stratigrafickom výskume sme sa opierali 
h lavne o konodontovú mikrofaunu, v prí
pade menej rekryštalizovaného vápenca 
aj o mikrofaciálne pozorovania. Konodon
t ová mikrofauna, ktorú určil Ľ. Gaál, sa 

získala rozpustením vápenca v 10-13 
% -nej kyseline octovej. 

Prehľad doterajších výskumov 

Väčšina doterajších prác bola zameraná 
na geologické mapovania a pozorovania 
v rámci výskumov Slovenského krasu (Bäckh, 
1905; Illés, 1906; Suf, 1935 ; Balogh, 1950; 
Homola, 1951 ; čekalová, 1954; Maheľ, 1954a, 
b; Bystrický, 1954, 1957, 1958, 1959, 1964 : 
Began, 1963; Varga, 1971). Rozpoznali zá~ 
kladný ch-arakter stratigrafie a tektoniky 
oblasti a niekoľko lokalít stratigraficky cen
ných skamenelín. P odrobnejšie sa skúmali, 
často technickými prácami, výskyty hemati
tových a evaporitových ložísk spodného t r ia
su (Bystrický - Fusán - Kantor 1952· Pe
cho, 1957; Bystrický - F usán, 1961; By;tric
ký - Oravcová, 1952). P r i Meliate sa zistil 
strednotriasový a vrchnotriasový vek v me
liatskej skupine a na základe toho bol de-

finovaný silický príkrov (Kozur - Mock, 
1973) . 

územie zmapoval Geol. ústav D. Štúra do 
topografických podkladov 1 : 25 OOO (Mello 
in Gregor et al., 1976; Mello in Elečko et al. , 
1975; Mello et al. , 1969, 1976 ; Gaál - Mello 
in Vass et al., 1978; Gaál et al. , 1980). 

Novšie výskumy boli zamerané najmä na 
datovanie litostratigrafických jednotiek mi
kropaleontologickými metódami, opísali sa 
nové druhy konodontov z hallstattského 
vápenca pri Bohúňove a Budikovanoch (Ko
zur - Mock, 1974), zistil sa vek r ádiolari tov 
pri Bohúňove (Dumitrica - Mello 1982) a 
strednotriasového a vrchnotriasového vápen
ca v okolí Hrušova a Slizkého (Gaál, 1982). 

Charakteristika a stratigrafická náplň 
synklinál 

Základnou črtou západnej časti silickéh o 
príkrovu je prítomnsť približne paralel
ných vrásových štruktúr so smerom osi 
VSV-ZJ Z, čiastočne aj V-Z. Jadrá a 
miestami aj ramená synklinál sú spravidla 
z karbonátových hornín stredného a 
vrchnéh o triasu. Na ne sme sa pri b io
stratigrafickom výskume zamerali predo
všetkým, a preto ich opisujeme podrobn ej 
šie. Od S na J rozlišujeme týchto 7 syn
klinál: synklinála Troch peniažkov, sá
sanská, rybnícka, špaňopoľská , licinská a 
synklinála Bretky a Stránskej. 

Synklinála Troch peniažkov 

Jej stratigrafické a tektonick é pomery 
najpodrobnejšie opísal J. Bystrický (1954) 
a používal pre ňu názov synklinála Tri pe
niažky - Slovenská skala. 

Predstavuje úzku na J uklonenú syn
klinálnu šupinu v okolí kóty 564 (Tri pe
niažky), 622 (Slovenská skala) a 553 
(Strieborná) pri Jelšav e so smerom osí 
V-Z. S merom na V pravdepodobne p o
kračuj e až po dolinu Štítnika, k de ju u tí
na štítnický zlom, resp. ju zakr ýva vyššia 
čiastková jednotka silickéh o p r íkr ovu 
(Plešivská planina). Od S ju od sedimen-
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tov meliatskej skupiny ohraničuje násu
nová línia, a preto má redukované severné 
rameno, hlavne v oblasti Slovenskej skaly 
(Bystrický, 1954). 

Ramená synklinály sú prevažne z gu
tensteinského dolomitu, jadrové časti zo 
steinalmského a reiflinského vápenca. 
V oblasti Slovenskej skaly, v malej mie
re aj pri kóte 564 (Tri peniažky) a 537 
(Skalka), v súbore reiflinského vápenca 
vystupujú polohy sivej a tmavosivej ílo-
vitej bridlice v rozličnej mocnosti. Na juž
nom svahu kóty 553 (Strieborné) nad 
reiflinským vápencom vystupuje svetlý 
kryštalický vápenec, ktorého pozícia nie 
je jednoznačne vyriešená. 

Slabá metamorfóza, ktorá postihla celú 
oblasť synklinály, úplne zotrela znaky 
pôvodných mikrofácií vápenca. N edosta
tok mikroorganizmov značne sťažuje ich 
stratigrafické začlenenie. Z tmavosivého 
doskovitého rohovcovitého (reiflinského) 
vápenca sa získali konodonty, ale výskyty 
sú sporadické, formy zdeformované a po
lámané. Zo 7 vzoriek z oblasti kóty 537 
(Skalka) obsahovali určiteľné konodonty 
iba dve. Zo vzorky JE-152/A sa z výrazne 
doskovitého vápenca vyextrahovali úlom
ky konodontov Gondole/la cf. polygnathi
formis Budurov et Stefanov, Prioniodina 
(Cypridodella) venusta (Huckriede) a Gon
dolella sp. Vzorka RK-3/A z vrcholu Skal
ky obsahuje Gondolella cf. polygnathifor
mis Budurov et Stefanov, G. tadpole 
Hayashi a niekoľko neidentifikovateľných 
úlomkov ozúbkovaných a platničkovitých 

konodontov. Podľa týchto foriem, ale aj 
charakteru úlomkov ide najpravdepodob
nejšie o karnický vek vzoriek. Korešpon
duje to aj s konodontovými výskumami 
R. Macka z oblasti Slovenskej skaly 
(Mock in Mello et al., 1983). Treba zdô
razniť, že všetky vzorky pochádzajú 
z vyšších častí súboru reiflinského vápen
ca, vzorky z bázy súboru (odobraté z od
k ryvov pri št. ceste v Žobráckej doline na 

V od Jelšavy) boli doteraz negatívne. 
Napriek nedostatku stratigrafických 

údajov zo spodnej časti súboru r eiflin
ského vápenca predpokladáme, že sa tento 
súbor (s tmavými bridlicami) začína už od 
ladinu. príp. aj nižšie. Podložný svetlý, 
miestami slaboružovkastý vápenec, ktorý 
podľa superpozície, ale aj charakteru 
patrí do steinalmsk12ho typu, je v sedi
mentačnom priestore silického príkrovu 
známy iba z anisu, v ladine sa doteraz ne
preukázal. Vrchná hranica súboru reiflin
ského vápenca a bridlice pravdepodobne 
nepresiahne vrchný karn. 

Sásanská synklinála 

Názov „sáska synklinála" prvýkrát po
užil M. Maheľ (1954a) na časť synklinály 
južne od Rákoša po Lipovec. J. Bystrický 
(1954) podrobnejšie opísal stratigrafické a 
tektonické pomery západnej časti synkli
nály a nazval ju „synklinála Bukviny". 

Je to 18 km dlhá úzka synklinála 
s hlbš.ie prebiehajúcou osou v pásme Li
povec-Sása - k. 496 (Za Osek) - k. 291 
(Hrabina) - k. 466 (Muton) - Jelšavská 
Teplica - k. 513 (Stráň). Smer osi je 
VSV-ZJZ. Pre zvlnenie osi a odlišnú re
akciu rigidných karbonátových a plastic
kých bridličnatých hornín na tlakové na
pätie sú karbonáty izolované do viacerých 
segmentov, ktoré sú často obmedzené zlo
mami SZ-JV. Ramená synklinály sú pre
važne zo slienitej bridlice spodného tria
su (,, kampilské vrstvy·') , príp. gutenstein
ských vrstiev, j adrá z gutensteinského a 
steinalmského vápenca. V západnej časti 

je synklinála uložená veľmi strmo 
(70-85°). Tieto časti naJviac postihla 
metamorfóza. V jadre synklinály uzavretý 
zbytok steinalmského vápenca severozá
padne od Lipovca je napr. rekryštalizo
vaný až na mramor. Menší stupeň r ekryš
talizácie má steinalmský vápenec v jadre 
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synklinály severne od Kamenian a Sásy. 
Vzorka z vrcholu kopca Hradište (k. 388) 
pri S1t1,t,!P' je rekryštalizova::á, ale jej mi
kroštruktúra je pomerne nehomogénna, 
s častými hľuzami, šmuhami a akumulá
ciami, ktoré sú fantómami rekryštalizo
vaných mikroorganizmov a iných mikro
komponentov. Pri hradskej do Kamenian 
obsahujú aj fysoporely (písomná informá
cia Bystrického). Vzorky z podložného 
tmavosivého doskovitého zreteľne rekryš
talizovaného vápenca pri Sáse boli na ko
nodontovú mikrofaunu negatívne, čo po
dopiera ich príslušnosť do gutensteinského 
vápenca. 

V úseku od Lipovca po Jelšavskú Tep
lícu reprezentuje najvyšší člen synklinály 
steinalmský vápenec. Pri Jalšavskej Tep
lici synklinála prechádza aj do oblasti 
kóty 513 Stráň (zistil už Bystrický, 1954, 
s. 134), kde sa jej severovýchodné pokra
čovanie končí na dislokácii, ktorá ju od
deľuje od synklinály Troch peniažkov. Na 
južnom svahu kóty Stráň na malej plo
che (nad vodoj emom) na povrch vystupujú 
a j vyššie členy sásanskej synklinály. Je to 
tmavosivá zvetraná ílovitá bridlica (malý 
odkryv v záreze poľnej cesty 100 m na 
Z od vodojemu), hnedosivý vápenec, sivý 
až tmavosivý, miestami rohovcový vápenec 
a ružovofľakatý, miestami hľuznatý a 
pseudobrekciovitý doskovitý vápenec 
s hnedým a ružovým rohovcom. Z profilu 

◄ 

sa získala n asledujúca konodontová mi
krofauna: (t ab. II a III, od podložia p o 
nadložie): RK-7 (hnedosivý vápenec) : 
Gladigondolella malayensis malay ensis 
Nogami, Gonclolella foliata (Budurov ), 
Gonclolel-l-a- sp.. 
RK-6/ D (siv ý rohovcový vápenec) : Gon
clolella taclpole Hayashi. Gonclolella po
lygnathiformis Budurov et Stefanov , 
Glacligonclole lla tethyclis (Huckriede) 
RK-6/C (sivý vápenec bez rohovcov) : 
Gonclolella tadpole Hayashi, Gondolella sp . 
RK-6 (tmavosivý rohovcový vápenec) : 
Gondolella tadpole Hayashi, Gond olella 
foliata (Budur ov) 
RK-6/ A (ružový hľuznatý doskovitý vá
penec s rohovcom): Gondolella polygnathi
formis Budurov et Stefanov, Gondolella 
noah (Hayashi). 

Vo vzorkách sa vyskytujú aj ozúbko
vané konodonty, hlavne Hindeodella 
(Metaprioniod us) suevica (Tatge), H. (Meta
prionio<lus) spengleri Huckriede, Prionio
dina (Cypridodella) venusta (Huckriede), 
Enantiognathus petraeviridis (Huckriede), 
Neohindeodella sp. a i. 

Stratigrafické rozpätie konodontových 
asociácií týcht o vzoriek je longobard - jul, 
vzorky RK-6/ A až tuval. Medzi prvou a 
poslednou vzorkou sú isté rozdiely. Druh 
Gladigondolella malay ensis malay ensis, 
prítomný vo vzorke RK-7, typický pre 
longobard - kordevol, v ostatných vzor-

Obr. 1. Tektonický náčrt západnej časti silického príkrovu. 1 - alúvium potokov, 
2 - pokryvné sedimenty neogénu, 3 - vulkanoklastiká andezitov (vrchný miocén) , 
4 - karbonáty stredného a vrchného tri.::su silického príkrovu, 5 - piesčité, 
bri dličnaté a slienité súbory spodného triasu silického príkrovu, 6 - meliatska 
skupina, 7 - paleozoikum - nečlenené, 8 - priebeh osí synk linál, 9 - prešmy
k ové línie, ST - synklinála Troch peniažkov, SS - sásanská synklinála, RS -
rybnteka synklinála, SS - špaňopoľská synklinála, LS - licinská synklinála, SB -
synklinála Bretky 
Fig. 1. Tectonic sketch of the ,vestern part of the Silica nappe. 1 - alluvial beds, 
2 - Neogene cover sediments, 3 - andesite volcanoclasti cs (Upper Miocene), 4 -
carbonate, Middle to Upper Triassic of the Silica nappe, 5 - a renaceous, shaly 
and marly complex of Lower Triassic age in the Silica nappe, 6 - the Meliata 
group, 7 - Paleozoic undivided, 8 - syncline axis, 9 - overthrust , ST - Tri 
P eniažky syncline, SS - Sása syncline, RS - Rybník syncline, SS - Spanie Pole 
syncline, LS - Licince syncline, SB - Bretka syncline 
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Obr. 2. Stratigrafická schéma synklinál západnej časti silickéilo príkrovu. 1 -
výplň puklín jurským vápencom, 2 - vápenec typu Bleskový prameň, 3 - fur
manský vápenec, 4 - dachsteinský vápenec, 5 - hallstattský vápenec, 6 - ti
sovský vápenec, 7 - wettersteinský vápenec, 8 - t m avosivé bridlice, 9 - reifl in
ský vápenec, 10 - schreyeralmský vápenec, 11 - nádašský vápenec, 12 - steinalm
ský vápenec, 13 - gutensteinský vápenec, 14 - vzorky pozitívne na konodonty 
Fíg. 2. Stratigraphic scheme of synclines in the western part of the Silica n a ppe. 
1 - Jurassic limestone in fissure fillings, 2 - limestone of the "Bleskový prameň" 
type, 3 - Furmanec limestone, 4 - Dachstein limestone, 5 - Hallstatt limestone, 
6 - Tisovec limestone, 7 - Wetterstein limestone, 8 - dark-grey shale, 9 -
Reifling limestone, 10 Schreyeralm limestone, 11 - Nádaska limestone, 12 -
Steinalm limestone, 13 - Gutenstein limestone, 14 - conodont-bearing sample s ite 

kách chýba. Ani druh Gondolella noah, 
s vysokou karinou, typický pre vyšší karn, 
sa okrem vzorky RK-6 neobjavuje. Preto 
predpokladáme, že vzorka RK-7 reprezen
tuj e longobard, príp. kordevol, kým vzor
k a RK-6/A, t. j. ružový r ohovcový vá
penec, tuval, príp. jul. Vek tmavej bridlice 
v podloží sivohnedého vápenca (vzorky 
RK-7) je teda najpravdepodobnejšie la
dinský. Zistil sa tu stratigrafický interval, 

v ktorom je v sedimentačnom priestor e 
silického príkrovu všeobecne rozsirený 
svetlosivý wettersteinský a tisovský · v á
penec. Ale v oblasti synklinály Troch pe
niažkov a sásanskej synklinály sa takýto 
vápenec nikde nepreukázal. 

Rybnícka synklinála 

Doteraz nebola opísaná. Je to úzka syn-
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Tab. I 

Číslo vzorky 
JE 
152a 3a 6a 6b 6c 6d 7 9 20 22 23 24 26 27a 27b 36b 42a 42b 

M. abneptis abneptis 

Gondolella navicula 

Metapolygnathus 
primitius 

Gondolella no3h X 

G. polygnathiformis 

Gondolella tadpole 

Gondolella foliata 

cf. cf. X 

G 1. malayensis 
malayensis 

Gladigondolella 
Lethydis 

Gondolella excels3 

Gondolella constricta 

G. bifurcata 
hanbui0gi 

Gl. malayensis 
budurovi 

Gondolella bulgarica 

Neospathodus kockeli 

Ozarkodina tortilis 

Prioniodina venust3 x 

Hindeodella sue vica 

Hindeodella 
spengleri 

N eohindeodella 
dropla 

N. triassica 

Didymod:lu:1 
.alternat:_, 

Enantiogra thus 
ziegie,·i 

E. petraeviridis 

E. incurvus 

Chirodell,; 
<linodoides 

X 

X 

X 

X X X 

X 

X 

X X x· 

X 

sp 

? 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

sp. X Sp, X 

X 

X X 

X X 

X 

cf. 

sp 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

aff. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Vzorky JE-152/A a RK-3/A pochádzajú z reiflinského vápenca okolia kóty Skalka 
pri Jelšave; RK-6/, /6B, 6/C, 6/D a 7 z tmavosivého a ružovkastého vápenca pri kóte 
Stráň 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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pri Jelfavskej Teplici; RK-27/A a 27/B z nádašského vápenca Riedkej doliny pri 
Hucíne, RK-20 a 24 z nádašského vápenca východne od L iciniec; RK-36/B a 23 
z hallstattského vápenca juhovýchodne od Liciniec; RK-26 z reiflinského vápenca 
pri Hr káči, RK-9 z r eiflinského vápenca pri Bretke a RK-42.1 A a 42/B z reiflin 
ského vápenca z kameňolomu pri Čoltove 
Reifling limestone around the Skalka elevation point near Jelšava - sample 
Je-152/A and 3/A; Dar k-grey and pinkish limestone. Stráň hill near J el
šavská Teplica village - samples 6/A, 6/B, 6/C, 6/D and 7; Nádaska limestone, 
Riedka dolina valley near Hucín village -samples 27/A and 27/B; Nádaska limes
tone scasternly from Licince village - sam ples 20 and 24 ; Hallstatt limes tone 
southeasternly from Licince village - samples 36/B, 22/B and 23; Reifling li
mestone near Hrkáč · v illage- (Gemerská Ves) - sample 26; Reifling limestone near 
Bretka village - sample 9; Reifling limestone, Čoltovo quarry - samples 42/A 
and 42/B 

klinála v línii Hrušovo - Rybník - južne 
od Kamenian až po dolinu Muráň pri Hu
cíne a tvorí ju slienito-vápencové súvrst
vie spodného triasu (,,kampilské vrstvy") 
bez stratigraficky vyšších karbonátov. 
V západnej časti ju čiastočne zakrýva na
sunutá karbonátová kryha špaňopoľskej 

synklinály. Západne od Rybníka sa syn
klinála tektonicky rozčleňuje do približne 
paralelných vrás , ktorých ramená sú ob
medzené vrásovými prešmykmi. Lemuje 
ju pieskovcovo-bridlicové súvrstvie spod

ného triasu , ktoré tu tvorí antiklinály. 

Špaňopoľská synklinála 

Názov prvýkrát použil M. Maheľ (1954b) 

na označenie mezozoických karbonátov pri 
Špaňom Poli. Stratigrafiu a tektoniku 
synklinály spracoval e. Gaál (1982). 
Špaňopoľská synklinála vystupuje vo 

forme samostatnej karbonátovej kryhy 

medzi Drienčanmi, Hrušovom a Chvalovou 
(kryha Drienčanského krasu, Gaál, 1982). 
Má char akter neúplnej plytkej brach y 
synklinály so smerom osi V - Z. Os sa 
smerom na V a JV ponára a jej ďalší 

priebeh zakrývajú terciérne útvary. Počas 

mladoalpínskych pohybov nenastalo stla
čenie a výrazné vrásové deformácie špa
ňopoľskej synklinály, ale bola vo form e 
bloku nasunutá na zvrásnený súbor spod
ného triasu. Okrem čelných častí sa t ak 
celá oblasť zachovala pred me ta morfózou. 
V severozápadnej časti ramien synklinály 
je rozšírený gutensteinský, steinalmský, 
nádašský a na viacerých miestach ramien 
reiflinský vápenec (vek ladin). P revažnú 
časť ú zemia tvorí wettersteinský a tisov
ský vápenec, v jadre synklinály aj hall
stattský, ojedinele furmansk ý vápen ec 
(Gaál, 1982). Nie je vylúčené , že pôvodne 
bola špaňopoľská synklinála súčasťou li
cinskej synklinály a v ~účasnosti je j e j 

Tab. II. 1. Gondolella constrícta Mosher et Clark, pohľad zboka. Nádašský vá
penec, Riedka dolina pri Hucíne (RK-27/A), zv. 70 X ; 2. dtto , pohľad zhora; 3. 
Gondelella excelsa (Mosher) juv. ex. Nádašský vápenec , lokalita ako predchádza
júca, zv . 90 X; 4. Gondolella excelsa (Mosher). Nádašský vápenec, lokalita ako 
predchádza júca, zv. 100 X; 5 Gondolella excelsa (Mosher), Ilýr - ladin, nádašský 
vápenec, Licince (RK-20) , zv. 50 X ; 6. Gondolella f oliata (Budurov). Longobard , 
hnedosivý vápenec, Jelšavská Teplica (RK-7), zv. 30 X; 7. GondoleHa sp. Lokalita ako 
predchádzajúca, zv. l00 X; 8. Gladigondolella malayensis malayensis Nogami. Longo
bard, hnedosivý vápenec, lok. ako predchádzajúca, zv. 50X ; 9. Gladigondolella 
malayensis malayensis Nogami, pohľad od spodu. Lokalita ako pre dchádzajÍl.ca, 
zv. 50 X ; 10. Gladigondolella tethydis (Huckriede). Karn (koredevol ?), reifli nský 
vápenec, Jelšavská Teplica (RK-6/D), zv. 35x; 11. G ondolella t adp ole Hayashi. Lok. 
ako predchádzajúca (RK-6/C), zv. 50x ; 12. Gondolella t adpole Hayashi. Lok. ako 
predchádzajúca, zv. 60 X; 13. Gondolella tadpole Hayashi. Lok. ako predchádzajúca 
(RK-6/B) , zv. 60X 

► 
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odtrhnutou a na S vysunutou západnou 
časťou. 

Licinská synklinála 

celý sled j e tektonicky zredukovaný. 
Z JV vrstvový sled v okolí kóty 335 Há
mor obmedzujú pestré silicity a tma
vé bridlice šupiny meliatskej skupiny, 
ktorá pokračuje aj smerom na JZ. Vápen-

Názov prvýkrát použil J. Bystrický 
(1964, s. 17). Synklinála je tektonicky 
komplikovaná so smerom osi SV-JZ 
v pásme Skerešovo - Strelnice - Licince. 
Východne od Liciniec na povrch vystu
p uje jej najúplnejší vrstvový sled (obr . 3) , 
ale ďalej ju čiastočne zakrývajú mladšie 
sedimenty. Smerom na SV pravdepodob
n e nadväzuje na čiastkovú synklinálu 
Skalného vrchu (v zmysle Bystrického, 
1964, s. 17), ktorá sa tiahne na V od Hu
cína. Strednú časť licinskej synklinály vý
chodne od Strelníc komplikujú zavrásnené 
bridlice spodného triasu, pravdepodobne 
aj meliatskej skupiny. Šupiny meliatskej 
skupiny narúšajú priebeh synklinály aj 
medzi Licincami a Meliatou. Smerom na 
Z sa jej os vynára, čo signalizujú výstupy 
mierne uloženého gutensteinského vápen
ca n a SV od Skerešova. 

Zo stratigrafického hľadiska majú naj
väčší význam vápenc:ové výstupy na JV 
od Liciniec, kde vystupujú lito; tratigrafic
ké jednotky až do najvyššieho triasu. 
Tieto výstupy doteraz neboli podrobnejšie 
opísané a rozčlenené. Predpokladáme, že 

◄ 

N 

A 

Obr. 3. Geologická mapa juhovýchodne od 
Liciniec. Vysvetlivky ako pri obr. 2, zvislá 
hrubá šrafúra: nerozčlenené súbory meliat
skej skupiny, bodkovaná šraf úr a: pokryvné 
sedimenty neogénu. číslami sú vyznačené 
odobraté vzorky označené značkou „RK". 
Fig. 3. Geological map of the area nort
hernly from Licince. Explanations as in fig. 2, 
moreuver: thick hachure - the Meliata 
gro up. undi vi ded, fine dots - N eogene cover 
sediments. Numbers refer to sample sites 

Tab. III. 1. - Gondolella polygnat hiformis Budurov et Stetanov. Karn, ružovkastý 
hľuznatý vápenec, Jelšavská Teplica (RK-6/A), zv. 50 X ; 2. dtto, pohľad zospodu, 
zv. 60 X; 3. dtto, pohľad zhora, zv. 30 X; 4. Gondolella tadpole Hayashi. Karn, reiflin
ský vápenec, Skalka pri Jelšave (RK-3/A), zv. 90 X; 5. Gondolella tadpole Hayashi, 
úlomok. Lokalita ako predchádzajúca, zväčš. 110 x; 6. Gondolella cf. polygnathi
formis Budurov et Stefanov. Karn, reiflinský vápenec, Skalka pri Jelšave (JE-152/A), 
zv. 90 X ; 7. Metapolygnathus primitius (Mosher). Vrchný tuval - spodný norik, 
hallstattský vápenec, Licince (Hámor), (RK-36/B), zv. 50 X; 8. Metapolygnathus pri
mitius (Mosher), lok. ako predchádzajúca, zv. 50 X; 9. Metapolygnathus primitius 
íMosher), lok. ako predchádzaj úca, zv. 50X ; 10. Metapolygnathus abneptis abneptis 
(Huckriede), lok. ako predchádzajúca, zv. 80 x ; 11. Metapolygnathiis abneptis abneptis 
(Huckriede). Norik, hallstattský vápenec, Licince (Hámor), (RK-22/B), zv. 80 X; 
12. Metapolygnathus abneptis abneptis (Huckriede), lok.. ako predchádzajúca, (RK-23), 
zv. 70 X; 13.Metapolygnathus abneptis abneptis (Huckriede), lok. ako predchádzajúca, : 
(RK-22/B) , zv. 60 X ; 14. Gondolella navicula Huckriede. Lokalita ako predchádza- · 
júca (RK-23), zv. 30 X ; 15. Gondolella navicula Huckriede. Lokalita ako predchá
dzajúca (RK-23), zv. 30X 
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e celého sledu sú mierne rekryštalizované, 
ležia v smere SV- JZ a majú sklon na JV. 

Gutenste:nský vápenec a dolomit 

Tvoria bázu karbonátového sl<='du v ob
lasti Kováčov vľšok na V od Liciniec. Ich 
menšiu mocnosť spôsobila tektonická re
dukcia. Miestami sú brekciovité a tekto
nicky drvené. 

Steinalmský vápenec 

V tejto oblasti tvorí severozápadnú 
stranu vyvýšeniny s kótou 276,6. Je svetlo
sivý, miestami mierne ružovkastý a re
kryštalizovaný. Mikroskopicky sú v ňom 

rozpoznateľné iba fantómy a kontúry pô
vodnej mikroštruktúry. Išlo zrejme o bio
pelsparit alebo biopelmikrit (vzorka 
RK-35) . 

Nádašský vápenec 

Vystupuje v stratigrafickom nadloží 
steinalmského vápenca v mocnosti 100 až 
160 m. Je masívny, príp. nezreteľne vrst
vovitý, sivý, často s červenkastým a hne
dastým odtieňom. Pod mikroskopom sú 
pôvodné štruktúry zotreté r ekryštalizá
ciou. Makroskopicky zodpovedá nádaš
skému vápencu zistenému v ostatných 
častiach silického príkrovu (napr. Jasov-

◄ 

ská planina - Mello et al., 1979, Dolný 
vrch - Kovács, 1979, Hrušovo - Gaál, 
1982). 

Z ústia doliny Mfsz-volgy, východne od 
Liciniec, sa z neho získalo iba niekoľko 

úlomkov ozúbkovaných konodontov rodu 
Neohindeodella (vz. RK-24). Ale vzorka 
RK-20 z ústia dolinky južnejšej od pred
chádzajúcej z vyššej časti súboru obsa
huje Gondolella exceisa (Mosher) (t ab. II, 
obr. 5) a dokumentuje v ek ilýr - ladin. 

Konodontová mikrofauna sa získala aj zo 
spodnej časti súboru nádašského v ápenca 
z Riedkej d oliny, a to neďaleko od želez
ničnej t rate na JV od Hucína. Podľa aso
ciácie Gondolella constricta Mosher et 
Clark (tab. II, obr. 1, 2) a G. excelsa 
(Mosher) (tab. II, obr. 3, 4) ide t aktiež 
o ilýr - ladin. V nadloží nádašského vá
penca tu v ystupuje tmavosivý doskovitý 
rohovcový vápenec s polohou zelenosivého 
argilitu s vulkanickým materiálom. Reif
linský vápenec na JV od Liciniec chýba 
a nádašský v ápenec tu pozvoľne prechádza 
do wettersteinského. 

W ettersteinský vápenec 

Je svetlosivý, masívny, lokálne so za
chovanými biohermnými organi~mam i, 
ktoré selektívne vystupujú z navetraného 
povrchu. P od mikroskopom sú r ek r yštali-

Tab. IV. 1. Biointrasparii s bioklastom koralu a rias. Tisovský vápenec juhový
chodne od Liciniec (RK-22/A) , zväčš. cca 8X , 2. Biointrasparit, tmavosivý vápenec 
typu Bleskový prameň južne od Liciniec (RK-33/B), zväčš. cca 10 ><, 3. Krinoidový 
biomikrit s hľuzkami a polysynteticky lamelovanými článkami krinoidov. Textúra 
je usmernená. Dachsteinský vápenec severne od Bretky (RK-15/A), zväčš. cca 8X, 
4. Diplopora n. sp. (určil J. Bystrický) v biomikrite dachsteinského vápenca se
verne od Bretky (RK-18), zväčš. cca 10 X 
Tab. IV. 1. Biointrasparite with coral and algae bioclast, Tisovec limestone, 
southeasternly from Licince village (RK-22/A), magn. cca X 8, 2. Biointraspar ite, 
dark-grey limestone of the "Blaskový prameň" type, southernly from Licince 
village (RK-33/B), magn. cca X l0, 3. Crinoidal biomicrite with fine nodules and 
crinoidal septa polysynthetically lamelled, preferred orientation in Dachstein li- . 
mestone, northernly from Bretka village (RK-18), magn. cca X 8, 4. Diplopora n. sp.: 
(identified by J. Bystrický) in biomicrite of Dachstein limestone northernly from 
Bretka village (RK-18), magn. cca X 10 
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zované a s tmavšími škvrnami, fantóma
mi. Na povrch vystupuje v šírke okolo 
300 m, jeho mocnosť je pravdepodobne 
tektonicky značne zredukovaná. 

Tisovský vápenec 

Podľa pozície a charakteru mikrofácie 
patrí k nemu najvyššia časť súboru svetlo
sivého vápenca na SZ od k. 334,7 Hámor. 
Makroskopicky sa od podložného wetter
steinského vápenca neodlišuje. Odlišnosť 

sa čiastočne prejavuje mikroskopicky do
konalejším vytriedením alochémov. Vzor
ka z podložia hallstattského vápenca 
(RK-22/ A) predstavuje dobre vytriedený 
biointrasparit až biointrasparrudit (grain
stone) s bioklastmi rias (?Codiaceae), 
gastropód, lastúrnikov, lokálne echinode
riem aj koralu (tab. IV, obr. 1). Intraklasty 
sú menšie, mierne zaoblené a opracované. 

Hallstattský vápenec 

Na severozápadných svahoch vrchu 
Hámor (k. 334,7) prechádza svetlosivý ti
sovský vápenec do sivého, ružovkastého 
vrstvovitého aj masívneho hallstattského 
vápenca.. Pod mikroskopom sa javí ako 
biomikrosparit (packstone). Bioklasty sú 
v dôsledku rekryštalizácie ťažko identifi
kovateľné. 

Obsahuje pomerne bohatú konodontovú 
mikrofaunu. Báza hallstattského vápenca 
na juhozápadnom úpätí vrchu Hámor na 
ľavom brehu riečky Muráň obsahuje 
Metapolygnathus primitius (Mosher) (tab. 
III, obr. 7-9) s juvenilnými formami 
M. abneptis abneptis (Huckriede) (tab. 

◄ 

III, obr. 10). Dokumentuje to najnižší 
norik - zónu Mojsisovicsites kerri, ale 
obidva druhy zasahujú aj do najvyššieho 
tuvalu (vrchná časť zóny Klamathites 
macrolobatus sensu Kovács Kozur, 
1980, alebo „tuvalu 3 - Anatropites-Be
reich" sensu Krystyn, 1980). Vo vyšších 
častiach súboru (vzorka RK-22/B a RK-23) 
zo zárezu lesnej cesty na juhozápadnom 
chrbte vrchu Hámor sú hojné Gondolella 
navicuia Huckriede (tab. III, obr. 14, 15) 
a Metapoiygnathus abneptis abneptis 
(Huckriede), (tab. III, obr . 11-13). Podľa 
prítomnosti týchto foriem, ako aj chýba
nia stratigraficky vyšších konodontov sa 
dá usudzovať o spodnonorickom až stred
nonorickom veku vzoriek. Na mieste od
beru vzorky RK-23 sme našli aj zvyšky 
bližšie neurčiteľného amonitu. 

Dachsteinský rífový (furmanský) vápenec 

Najvyššie členy sledu sa zachovali na 
pravom brehu riečky Muráň a v jej pra
vej bočnej doline blízko hájovne južne od 
Liciniec. Vystupuje v dvoch faciálnych ty
poc:1.: ako svetlosivý biohermný a ako 
tmavosivý a sivý organodetrický vápenec 
typu Bleskový prameň. 

Svetlosivý masívny vápenec (furmanský 
typ) na pravom brehu Muráňa (pri zákru
te hradskej južne od Liciniec) je pod mi
kroskopom mierne rekryštalizovaný a 
s kontúrami pôvodných biohermných or
ganizmov. Niektoré časti (vz. RK-31/ A 
1,8 km na JV od kostola v Licinciach) sa 
javia ako biointrasparit s bioklastmi rias 
a lastúrnikov. Intraklasty, husto usporia
dané v sparitovej základnej hmote, sú 

Tab. V. 1. Echinodermový biomikrit, hierlatzský vápenec z výplne puklín južne 
od Liciniec (RK-31 /B). Zväčš. cca 8X, 2. dtto, zväčš. cca 15 X , 3. Biointrasparit , 
furmanský vápenec južne od Liciniec (RK-31/A). Zväčš. cca lOX 

Tab. V. 1. Echinoderma.l biomicrite, Hierlatz limestone in a fissure filling, southernly. 
from Licince village (RK-31/B), magn, cca X8, 2. The same sample, magn. cca X 15; 
3. Biointrasparite, Furmanec limestone, southernly from Licince village (RK-31/B). 
magn. cca X 10 
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mierne zaoblené, opracované (tab. V, obr. 
3). Uprostred škráp s touto mikrofáciou 
sa našli špalty vyplnené vápencom hier
latzského typu. 

Vápenec typu Bleskový prameň 

Ďalší faciálny typ furmanského vápen
ca - tmavosivý organodetritický, mies
tami zrnitý masívny vápenec - sa zistil 
pri ústí bočnej dolinky medzi oblasťou 

Tóbérc a Tamáserdéí južne od Liciniec. 
Mikroskopicky predstavuje biointrasparit 
alebo menej vytriedený biopelsparit s bio
klastmi rozličných rias, lastúrnikov, gas
tropód, echinoderiem (tab. IV, obr. 2). Po
zvoľne sa vyvíjajú zo svetlosivej facie fur
manského vápenca. Svojím charakterom 
aj pozíciou sa zhoduje s vápencom Bles
kového prameňa pri Drnave v Sloven
skom krase. Makro.fauna opísaného vápen
ca sa na tejto lokalite zachovala v oveľa 

menšej miere ako pri Bleskovom prame
ni. Príčinou je pravdepodobne vyššia re
kryštalizácia vápenca licinskej synklinály 
v tejto oblasti, ktorá v značnej miere zo
t rela jeho makroskopickú, čiastočne aj mi
kroskopickú stavbu. Našli sme v ňom iba 
niekoľko exemplárov bližšie neurčiteľných 
b r achiopód a koralov, ktoré nedovolili 
vápenec bližšie vekovo zaradiť. Na kono
dontovú mikrofaunu boli tri rozpustené 
vzorky negatívne. Nové zistenie vápenca 
Bleskového prameňa je druhým výskytom 
vápenca tohto typu v silickom príkrove. 

O veku furmanského vápenca a vápenca 
Bleskového prameňa tejto oblasti nemáme 
priame údaje. Konodontmi zistené stratí
grafické rozpätie podložného hallstattské
ho vápenca je spodný norik (príp. najvyš
ší tuval) až stredný norik. Územie značne 
postihla zlomová tektonika, ale pozícia, 
faciálny charakter a výplň puklín jur
ským vápencom signalizujú, že ide omlad
ší vápenec ako hallstattský, t. j. ako stred-

• ·1 ny noru:. 

Hierlatzský vápenec 

Vápenec hierlatzského typu jury sme 
s L. Dugovičom našli v podobe výplne 
puklín v o furmanskom vápenci na pra
vom brehu riečky Muráň. Je červený, 

krinoidový, miestami s prierezmi rostier 
belemnitov. Na rozdiel od okolitého fur
manského vápenca mikroskopicky pred
stavuje dobre zachovaný echinodermový 
biomikrit s častými prierezmi kolumnálií 
echinoderiem, hlavne krinoidov (vzorka 
RK-31 /B, tab. V, obr. 1, 2). 

Vrstvový sled triasových k arbonátov 
južne od Liciniec je obmedzený šupinou 
meliatskej skupiny v okolí vrchu Hámor, 
ale za ňou opäť vystupuje silický príkrov, 
reprezentovaný gutensteinským a steinalm
ským vápencom. Steinalmský vápenec se
verne od Meliaty obsahuje aj fysoporely 
(Bystrický, 1964, s. 48). 

Synklinála Bretky 

Názov prvýkrát použil J. Bystrický 
(1964, s. 17) a pokladá ju za západné po
kračovanie kečovskej jednotky. K synkli
nále Bretky nezaraďujeme mezozoické se
dimenty pri Bohúňove , lebo sú od nej vý
razne oddelené šupinou meliatskej skupiny. 

Prebieha južne od licinskej synklinály 
a má smer osi V--Z. Na povrch v naj
väčšej rozlohe vychádza medzi Bretkou 
a Meliatou (obr. 4). V tejto oblasti (ale 
zrejme a j v ďalšom pokračovaní na V a 
Z) je jej severne rameno úplne zreduko
vané, resp . ho utína prešmyková plocha 
šupiny meliatskej skupiny. P r eto celá 
štruktúra nadobúda charakter m onokli
nálnej kryhy uklonenej v uhle 50-80° n a 
S. Smerom na Z vychádza na povrch zá
padne od Šankoviec, ale bola navŕtaná aj 
v podloží terciéru Rimavskej k otliny vo 
vrte EUP-3 pri Rašiciach (tisovský a 
wettersteinský vápenec v hibke 87,2 m). 
Z J v oblasti Bretky synklinálu ohrani-
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čuj e d::ilšia šupina meliaiskej skupiny (na 
p ovrch vychádza na SZ od Bretky vo for
me t mavých bridlíc a pestrých silicitov) a 
v podloží terciéru pieskovcovo-bridlična

tým súvrstvím spodného triasu. Pri Bret
ke vystupuje n a povrch aj teleso serpen
t initu (Kantor, 1936). 

Gutensteinský vápenec a dolomit 

Karbonátový vrstvový sled sa zacma 
gutensteinským vápencom a dolomitom, 
k toré sa zachovali iba na nepatrných plo
chách pri Bretk e. 

Steinalmský vápenec 

T iahne sa na S a ,.r od Bretky v smere 
V-Z v pásme širokom 150- 200 m. 
V malom kameňolome na S od Bretky na 
p ravom brehu Muráňa nesie zreteľné sto
p y m etamorfózy s výrazne páskovanou 
text úrou (tah. VI, obr. 1, 2). Časté sú 
p rúžky sivej , ružovkastej a červenej far
by. Podľa toho usudzujeme, že pôvodne 
m ohlo ísť o fáciu blízku nádašskému vá
pencu. Steinalmský vápenec pri Bretke 
na pravom brehu Slanej v podloží reif
linského vápenca obsahuje aj fysoporely 
(Bystr ický in Bystrický Oravcová, 
1962). 

Nadložie steinalmského (nádašského ?) 

vápenca nie je jednotné. Na S a SZ od 
Br etky ho tvorí wettersteinský vápenec , 
kým na SV (v južných úpätiach kóty 296 
Kerek ·c1omb) reiflinský vápenec. 

Reiflinský vápenec 

V oblasti synklinály Bretky je rozs1rený 
n a SV od Bretky a ·na SZ od Hrkáča. Je 
tmavosivý, doskovitý, miestami s tmavým 
·ohov com. 

K onodontovú mikrofaunu reiflinského 
vápenca sme skúmali z troch miest. Od 
Ifrkáča sú tri vzorky, ale pozi tívna bola 

iba jedna. P ochádza od otvoru ja skyne 
Kälyuk na pravom brehu Západného Tur
ca, 1,8 km n a Z od šankoviec (vz. RK-26) . 
Jej mikrofáciou je biomikrit s m ierne 

usmernenou textúrou. Obsahuje Gladigon
dolella malayensis budurov i Kovács et 
Kozur, Gondolella bulgarica (Budurov et 
Stefanov) a Neospathodu s kockeli Tatge. 
Asociácia dokumentuje pelsónsky vek. 

Vzorka RK-9 (pri poľnej ceste n a SV 
od Bretky) obsahuje nasledujúcu faunu : 

o soom 
--=--=, 

D DE:laFlli!!l§§'IID ~B 
1 2 3 4 5 6 7 B 9 l) 11 

Obr. 4. Geologická mapa mezozoika silického 
príkrovu pri Bretke (podľa J. Bystrického, 
upravená autormi). 1 -- aluviálne uloženiny 
povrchových tokov, 2 -- neogénne pokryvné 
útvary, 3 - výplň puklín jurským vápen
com, 4 - dachsteinský, vo východnej časti 
aj furmanský vápenec (norik - ?rét), 5 -
wettersteinský vápenec (ladin - ?kordevol), 
6 - reiflinský vápenec (pelsón - ilýr ), 7 -
steinalmský vápenec (bityn ?pelsón), 
S - gutensteinský vápenec a dolomit (egej -
?bityn), 9 - meliatska skupina - nečlene
ná, 10 - ultrabázické horniny, 11 - násu 
nová plocha 
Fig. 4. Geological map of the area near 
Bretka (according io J . Bystrický, modified 
by the authors). 1 - aliuvial beds, 2 - Neo
e;ene cover sediments, 3 - Jurassic limes
tone in fissure fillings, 4 - Dachstein and, 
in the eastern part, Furmanec limestone, 
Norian to Rhetian ?, 5 - Wetterstein limes
tone, Ladinian to Cordevolian ?, 6 - Reifling 
limestone, P elsonian io Illyrian, 7 - Steinalm 
limestone, Bitynian to ?Pelsonian, S ......:. Gu
tenstein limestone, Egeian to ?Bitynian, 9 -
the Meliata group, undivided, 10 - ultra
basite rock, 11 - thrust plane 
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Gondolella bulgarica (Budurov et Stefa
nov), Ozarkodina tortilis Tatge, Enantíog
nathus petraeviridis (Huckriede), E. zieg
leri (Diebel), Neohindeodella drapla (Spa
sov et Ganev), N. (Metaprioniodus) suevica 
(Tatge), rybie šupiny, rybie zuby a ostra
kódy. Asociácia poukazuje na pelsónsky 
vek a podľa druhu Gondolella bulgarica 
nepresahuje jeho vrchnú hranicu. Mikro
:áciou vzorky je mierne rekryštalizovaný 
biomikrit až mikrosparit, miestami silne 
zatláčaný útržkami, šmuhami SiO2, príp. 
kremeň tvorí drobné zrniečka v mikrito
vej základnej hmote. 

Najucelenejší odkryv v reiflinskom vá
penci synklinály Bretky je v najjužnej
šom kameňolome západne od Čoltova. Je 
tu odkrytý styk reiflinského vápenca 
s wettersteinským biohermným vápencom. 
Reiflinský vápenec je tu výrazne dosko
vitý, tmavosivý, v spodnej časti medzi 
doskami s vrstvičkami tmavosivých bridlíc 
aj hľuznatý. Vyššie, v styku s wetterstein
ským vápencom, jeho farba postupne pre
chádza do sivej, nemá hľuznatosť a brid
lice. Pod mikroskopom je rekryštalizova
ný, iba miestami sa zachovali znaky pô
vodnej štruktúry. Išlo zrejme o biomikrit. 

Vzorka z ľavej (južnej) strany lomu 
(RK-42/ A tmavosivý hľuznatý vápenec) 
poskytla nasledujúcu faunu: Gondolella 
bulgarica (Budurov et Stefanov) (tab. VII, 
obr. 5, G), Enantiognathus ziegleri (Diebel) 
a viac úlomkov neidentifikovaných ozúb
k ovaných konodontov , rybie šupiny a ry
bie zuby. V zmysle doterajších poznatkov 
konodonty dokumentujú pelsónsky vek. 
Vyššia časť reiflinského vápenca (RK-42/B 
- stred lomu) obsahuje Gondolella bifur
cata hanbulogi (Sudar et Budurov) (tab. 

◄ 

VII, obr. 8, 9) G. constricta Mosher et Clark 
(tab. VII, ob r. 7), Gladigondolella t ethydis 
(Huckriede) a ozúbkované konodonty. 
Asociácia dokumentuje vrchný pelsón až 
ilýr, vrchni časť zóny Balatonites balato
nicus a subzóna Paraceratites trinodosus 
(sensu KO\ ács - Kozur, 1980, rozšírenie 
G. hanbulcgi aj podľa autorov druhu je 
pelsón - ilýr, Sudar - Budurov, 1979), 
ale , hýbanie druhu Gondolella bulgarica 
v asc ciácii poukazuje skôr na ilýrsky v ek. 

Zo stratigrafickéh o rozšírenia reiflinské
ho vápenca synklinály Bretky vychodí, že 
vek podložného st einalmského vápenca je 
v tejto oblasti bitynský, nanajvýš zasahu
je do spodného pelsónu. Bitynský, príp. aj 
egejský vek steinalmského vápenca (s fy
soporelami a foraminiferami) silického 
príkrovu uvádza aj K. Balogh- S. K ovács 
(1981) z vr tu Sz616sardó-1 a R. Mock 
(1980) z lok ality Mokrá lúka pri S ilickej 
Brezovej, k torý taktiež zistil pelsónske ko
nodonty v r eiflinskom vápenci. 

Wettersteinský vápenec 

Wettersteinský vápenec v synklinále 
Bretky sa na ,ooklade zistenia veku reif
linského vápenca (pelsón - ilýr) začína u ž 
v najspodn ejšom ladine. V odob ratých 
vzorkách (RK-11, RK-42/C) je rekryštali
zovaný, s ťažko rozoznateľnými stopami 
po pôvodnej mikroštruktúre. Ale južne od 
Tiby v ňom J. Bystrický (in Bystrický -
Oravcová, 1962) zistil Teutloporella her
culea (Stopp.) Pia. 

Wettersteinský, príp. aj tisovský vápe
nec tvoria strednú časť synklinály. Sú 
pravdepodobne rozšírené až po bočnú d o
linku Muráňa smeru V- Z južne od k . 303 

Tab. VI. 1. Doskovitý vápenec pri Bretke postihnutý slabou metamorfózou. Jeho 
pestrá tarba signalizuje, že ide o fáciu blízku nádašskemu vápencu, 2. Detail 
z predchádzajúcej lokality. 
Tab. VI. 1. Platy limestone near Bretka village, slightly metamorphosed. The 
variegated colour points to its facies near to that of Nádaska limestone, 2. Detail 
of the limestone from the same locality 
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Kormena. Prítomnosť hallstattského vá
penca v tejto oblasti aj napriek často sa 
objavujúcej sivej, ružovkastej a červen

kastej farbe vápenca sa nám konodontmi 
nepodarilo potvrdiť (7 vzoriek z doliny 
Muráňa na V od k. 303 Kormena). Ich pri
máf h e-·cnýbanie by indikovalo, že sa hall
stattský vápenec ani \ÍÝbrezovskej faciálnej 
oblasti silického príkrovu nevytváral v sú
vislom sedimentačnom priestore, ale po
dobne ako v severoalpskom modeli (Toll
mann, 1963; Zankl, 1967) vznikol v „kaná
loch" medzi dachsteinskými karbonátový
mi plošinami. 

Dachsteinský vápenec. 

Vrchnotriasový vek prevažne svetlosi
vého vápenca v severnej polovici synkli
nály vyplýva zo superpozície, z prítom
nosti špált jurského vápenca a z mikro
faciálneho charakteru. Mikroskopicky ide 
hlavne o biopelmikrit, miestami biopel
sparit s bioklastmi krinoidov, ihlíc húb, 
rias, gastropód, ostrakód (tab. IV, obr. 3). 
Stratigraficky je cennejší nález Dasyclada
ceae zo vzorky RK-18 (hrubolavicovitý ru
žovkastý vápenec na pravom brehu Mu
ráňa, 600 m od severného konca vápenco
vého úseku doliny). Podľa vyjadrenia 
J . Bystrického ide o endospórovú Diplopo
ra n. sp. so sporangiami v stielke (tab. IV, 
obr. 4). Také diplopóry podľa J. Bystric
kého sú známe z norika, príp. aj rétu. 

◄ 

Výskyty rias, mikrofaciálny obraz a 
miestami sa prejavujúca hrubolavicovi
tosť dachsteinského vápenca synklinály 
Bretky svedčia o jeho lagunárnom pôvo
de. Signalizuje to primárne chýbanie hall
stattského vápenca v jeho podloží a jeho 
vývin z tisovského vápenca. Ale vo vý
chodnom pokračovaní tohto pruhu je 
v najsevernejšom kameňolome západne od 
čoltova rozšírená aj furmanská fácia, oje
dinele s nálezmi koralov. 

Hierlatzský--a 4tdnetský vápenec 

Zistil ich J . Bystrický (1964) v severnej 
časti synklinály. V dachsteinskom vápenci 
tu prevdepodobne tvorí špalty. V červe

nom krinoidovom a doskovitom hľuzna

tom vápenci sa našli aj rostrá belemnitov 
a zvyšky amonoidných hlavonožcov (Bys
trický, 1. c.). 

Synklinála S tránskej 

Názov prvýkrát v rukopisnej správe 
použil D. Vass - M. Elečku (in Orvan, 
1981). Predstavuj e najjužnejšiu synklinálu 
v západnej časti silického príkrovu. Na 
povrch vystu puje len v drobných v ýstu
poch karbonátov východne od Šafár ikova 
(známe výskyty svetlého cukrovitého do
lomitu, svetlosivého rekryštalizovaného, 
pravdepodobne wettersteinského a tmavo
sivého gutensteinského vápenca hlavne 

Tab. VII . 1. Gondonella bu.lgarica (Budurov et Stefanov). P elsón , reiflinský vápenec, 
Bretka (RK-9), zväčš . 100 X ; 2. Gondolella bulgarica (Budurov et Stefanov). Pelsón, 
reiflinský vápenec, Hrkáč (RK-26) , zväčš. 80 X , 3. Neospathodus k ockeli Tatge. 
P elsón, reiflinský vápenec, Hr káč (RK-2 6) , zv. 100 X ; 4. Gladigondolella ma
layensis budurovi Kovács et K ozu r . Pelsón, reiflinský vápenec, Hrkáč (RK-26) , 
zv. 50 X ; 5. Gondolella bulgarica (Budurov et Stefanov) . Pelsón, r eiflinský vá
penec, kameňolom Čoltovo (RK-42/A), zv. 60 X ; 6. dtto .: 7. Gondolella constricta 
Mosher et Clark. Pelsón - ilýr, reiflinský vápenec, kameňolom Čoltovo (RK-42/B), 
zv. 60 X ; 8. Gondole l la bifurcata hanbulogi (Sudar e t Budurov). Pelsón - ilýr, 
reiflinský vápenec, kameňolom Čoltovo (RK-42/B), zv. 60 X ; 9. detail okraja plat
formy predchádzajúcej formy, zväčš. 250 X; 10. Ozarkodina tortilis Tatge. Pelsón -
ilýr, reiflinský vápen ec, kameňolom Čoltovo (RK-42/B), zv. 70 X ; 11. Gladigondolella 
tethydis (Huckriede), reiflinsk ý vápenec, lokalita ako predch ádzajúca, zv. 70 X 
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v doline potoka Činča). Okrem týchto vý
stupov sa karbonáty synklinály zistili aj 
v podloží terciéru vo viacerých vrtoch : 
DV-3, v uzávere doliny Činča pri št. hra
nici - steinalmský vápenec a dolomit 
v híbke 117 m; VNP-1 na SV od Hubo
va - wettersteinský vápenec v hibke 
141,8 m ; VSH-10 pri Stránskej 
wettersteinský dolomit v hÍbke,- 11,5 m; 
HM-5 pri Králiku - wet tersteinský vá
penec v hlbke 155 m. Najzápadnejším zis
tením vápenca tejto štruktúry je vrt C-1 
pri Cakove. V hlbke 429 m zistil triasov ý 
svetlosivý vápenec (Elečko, 1981). 

Poznámky k tektonike 

Práce radu autorov už v minulosti zis
stili základné črty západnej časti silického 
príkrovu. Ide napr. o rozsiahle zastúpenie 
spodného triasu v dôsledku výzdvihu a 
denudácie, prítomnosť úzkych paralelných 
vrásových štruktúr, ale zistila sa aj odliš
ná vergencia štruktúr v severnej a južnej 
časti (napr. Homola, 1951; Bystrický, 1954, 

1964). 

Z výsledkov terajších biostratigrafic
kých výskumov vychodia ďalšie závažné 
tektonické uzávery. Zistené podstatné 
rozdiely v stratigraíickej náplni niekto
rých synklinál v tejto oblasti indikujú 
existenciu viacerých čiastkových tektonic
kých jednotiek v rámci silického príkrovu. 
Najväčšie rozdiely sa prejavili v regióne 
synklinály Troch peniažkov a sásanskej 
synklinály. Tie sa od ostatných synklinál, 
ako aj od územia Slovenského krasu odli
SUJ U prítomnosťou tmavosivej bridlice 
v strednom triase (pri kóte Slovenská ska
la , Tri peniažky a Stráň pri Jelšavskej 
Teplici), väčším a vyšším stratigrafickým 
zastúpením reiflinského vápenca (ladin -
karn) a chýbaním svetlosivého masívneho 
vápenca wettersteinského typu. Podľa toho 
m ožno v západnej časti silického príkrovu 

rozlíšiť d ,·e hlavné tektonofaciálne oblasti: 
oblasť Slovenskej skaly a plešivskú faciál
nu oblasť . 

Faciálna oblasť Slovenskej skaly je 
priestorovo rozšírená severnejšie. Jej 
ohraničenie je tektonické, zo S ho t vorí 
násunov á línia silického príkrovu, z J ná
sun plefavskej faciálnej oblasti. Zahŕňa 

synklinálu Troch peniažkov, sásansku a 
rybnícku synklinálu, ako aj okolité anti
klinálne pásma s pieskovcovo-bridlična

tým súvrstvím spodného triasu (,,seiské 
vrstvy"). Vyznačuje sa pomerne strmým 
úklonom vrstiev na J. Južný sklon je naj
výrazneJSl v prípade synklinály Troch 
peniažkov. Celú oblasť postihla slabá 
metamorfóza prejavujúca sa v nerovna
kom stupni. Najviac postihnutá je oblasť 
synklinály Troch peniažkov a západná časť 
sásanskej synklinály. 

Plešivská faciálna oblasť (podľa mesta 
Plešivec) , ktorá sa vyznačuje mohutným 
zastúpením wettersteinského a tisovského 
vápenca, prítomnosťou hallstattského vá
penca a nižšou stra tigrafickou úrovňou 

reiflinského vápenca (vrchný anis - la
din), je rozšírená v južnej časti oblasti. 
Zahŕňa špaňopoľskú a licinskú synklinálu 
(s čiastkovou synklinálou Skalného v r chu 
východne od Hucína), synklinálu Bretky, 
Stránskej a prevažnú časť planín Sloven
ského krasu. 

Tektonický styk medzi obidvoma faciál
nymi oblasťami prebieha v lín ii Hrušo
vo - k óta 412 Hrad -- Chvalová - Drž
kovce - Hucín - Nováčany. Nazývame 
ju chvalovským prešmykom. P r ešmykovú 
líniu vo východnej časti zistil už J _ Bys
trický (1964, s. 17, ,,násun vápencového 
komplexu licinskej synklinály a čiastkovej 

synklinály Skalného vrchu k severu"), 
v západnej časti Ľ. Gaál (1982 , n ásun kry
hy Drienčanského krasu). Zistili sa aj t ek
tonické k ontakty v rámci faciálnych ob
lastí : tektonické obmedzenie synklinály 
Troch peniažkov (Bystrický, 1954, s. 134) 



Ľ. Gaál, .J. lVIello: Nové údaje o stratigrafii triasových vápencov 325 

alebo synklinály Bretky (Bystrický, 1964, 
s. 17). 

Pre západnú časť silického príkrovu je 
teda vcelku charakteristická prítomnosť 

viacerých čiastkových jednotiek, často 

s vrásovo-prešmykovou až imbrikovanou 
stavbou. Vergencia štruktúr je prevažne 
severná, okrem juhovýchodnej časti (syn
klinála Bretky), kde je zachovaný sklon 
vrstiev na S. Vcelku to zodpovedá tekto
nickému štýlu Slovenského krasu východ
ne od štítnického zlomu, s čiastkovými 

tektonickými jednotkami a s mens1m1 
rozdielmi aj v stratigrafickej náplni (Bys
trický, 1964, s. 16). 

Zo zistených stratigrafických poznatkov 
vyplynú aj niektoré relácie dotýkajúce sa 
palinspastického usporiadania čiastkových 

jednotiek. Panvový vývoj ladinu a karnu 
faciálnej oblasti Slovenskej skaly, t. j. prí
tomnosť tmavosivej bridlice a rohovcového 
vápenca, ukazuje príbuznosť s ladinom a 
karnom meliatskej, príp. rudabánskej sku
piny (Mello - Mock, 1978, ,,rudabánsky 
príkrov" - Kozur, 1979). Ak sa vychádza 
z myšlienky, že sedimentačný priestor si
lického príkrovu bol pôvodne umiestnený 
severne od priestoru meliatskej skupiny 
(Kozur - Mock, 1973, Andrusov, 1975; 
l\/Iock, 1978; Kozur, 1979; Reichwalder -
Mello, v tlači), faciálna oblasť Slovenskej 
skaly by predstavovala jeden z južných 
vývojov silického príkrovu, takže mohla 
susediť so sedimentačným bazénom me
liatskej skupiny a nadväzovať naň . V ta
kom prípade mala táto oblasť do konca 
anisu spoločný vývoj so silickým príkro
vom, ale od ladinu ju veľmi ovplyvňovalo 

prostredie a podmienky sedimentačného 

priestoru meliatskej skupiny. Pri takej 
relácii by sa však muselo počítať s pre
sunom plešivskej faciálnej oblasti cez ob
lasť Slovenskej skaly (čo by metamorfóza 
oblasti Slovenskej skaly aj podopierala). 
Ale ukazujú sa možnosti korelácie aj so 
severnejšími jednotkami, napr . s bridlič-

nato-karbonát ovým vývojom murztalskej 
fácie, ktorá je prítomná v Stratenskej 
hornatine (Bystrický et al., 1982). N a spo
ľahlivé vynesenie vzájomných vzťahov 

bude potrebný ďalší podrobný stratigr afic
ký, lit0logi-ek ý a tektonický výskum. 

Odlišnosti vo veritencii štruktúr p red
metnej oblasti spôsobil odlišný smer po
hybu v jednotlivých fázach alpínskej eta
py vrásnenia. Podľa novších interpretácií 
(Reichwalder - Mello, v tlači) nastal gra
vitačný sklz silického príkrovu od S na J. 
Ale vzniknuté juhovergentné štruktúry sa 
do súčasnosti zachovali iba ojedinele (úsek 
Gombasek - Silica, synklinála Bretky). 
Podľa našej mienky io spôsobilo trvanie 
tlakového napätia aj po nasunutí silíckého 
príkrovu. Smer laterálnych kompresných 
tlakov sa zhodoval s generálnym smerom 
alpínskeho vrásnenia v oblasti Západných 
Karpát. t. j. severným, resp. severozápad
ným, a vyvolal pokračovania násunu ge
merického bloku na veporický aj po gra
vitačnom sklze silického príkrovu. T ak je 
vysvetliteľná severovergentná štruk túra 
niektorých čiastkových štruktúr - seg
mentov silíckého príkrovu, ktorá sa naj
výraznejšie p rejavuje v blízkosti paleo
zoika gemer ika, resp. lubeníckej línie. 
Smer lubeníckej línie kopírujú približne 
aj smery štruktúr silického prík rovu 
v severnej časti predmetnej oblasti. 

Záver 

Stratigrafický a mikropaleontologický 
konodontový výskum v západnej časti si
lického príkrovu priniesol nasledujúce 
nové poznatky: 

- preukázanie karnického veku r eiflin
ského vápenca synklinály Troch peniaž
kov, 

- paleontologické datovanie najvyšších 
členov sásanskej synklinály, preukázanie 
karnického veku, 
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- nález a datovanie nádašského a hall

stattského vápenca, nález furmanského 
vápenca, vápenca typu Bleskový prameň 

a hierlatzského vápenca jury v licinske j 

sy nklinále, 
- preukázanie pelsónskeho veku reiflin
ského vápenca synklinály B retky, 

- vymedzenie dvoch faciálnych oblastí 

s odlišnou stratígrafickou náplňou, z kto
rých faciálna oblasť Slovenskej skaly 

pravdepodobne predstavuj e j eden z juž
ných vývinov silického pŕikrovu susedi a

cich s meliatskou skupinou. 
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New data to the stratigraphy of Triassic limestones in the 
western part of the Silica nappe and their consequence for 

tectonic subdivision 

L UDOVÍT GAÁL - J ÁN MELLO 

T h e western part of t h e S ilica nappe, i. e. 
the area w esterly from the Štítnik fault , 

r eveals severa l specifi c features t hat draw 
distinct ion between it a nd the r emain ing 
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p arts of the Slovak Karst. These are e . g, 
extensive representation of Lower Triass ic 
shales, lhe presence of narrow and roughly 
parallel syndines and anticlin~. Stratigraphic 
investigations made mainly on conodon t 
microfauna gathered further knowledge re
lated namely to the stratigraphic content of 
single synclines. 

The following synclines may be distin
guished from the south to the north: Tri P e 
n iažky, Sása, Rybník, Španie Pole, Licince, 
Bretka and Stránska syncline. 

The Tri Peniažky synclinc 

It is a narrow eas t-west t rending syncline 
w ith axial plane dipping to the south and 
distingui shed originally by Bystrický (1954). 
The límbs of the syncline are built mainly 
by Gutenstein dolomite whereas Steinalm 
limestone, Reifling limestone and shale occur 
ln its core. 

The following conodonts have been 
obtained from the upper part of the Reifling 
limes tone sequence: Gondolel!a tadpole 
Hayashi, G. cť. polygnathiformis Budurov e t 
Stepanov and Prioniodina (Cypridodella) v e
nusta (Huckr.). Conodonts occur only spo
radically and are deformed or fragmented. 
A Carnian age may be deduced from the 
indicated forms . Carnian age of Reifling li
m estone present in the Slovenská skala hill 
area as well has been proved by Mock (in 
Mello et al., 1983). 

Attempts to gain conodonts from the base 
of the Reifling limestone and shale sequence 
were unsuccesful as yet. In spite of that, 
it may be supposed that the stratigraphic 
span of Reifling limestone and shale sequence 
present in the stratigraphic overlier of the 
Steinalm limestone is Ladinian to Carnian. 

The Sása synclinc 

This is an 18 km long and narrow 
syncline deeply submerged between Lipovec, 
Sása and Jelšavská Teplica villages. It is 
built prevailingly by Lower Triassic shale 
or Gutenstein beds along its limbs whereas 
Gutenstein and Steinaltn limestone create 
the core. Carbonates are slightly r ecrys
tallizea and the western part of the syncline 
is clearly metamorphosed. 

Uppermost parts of the stratigraphic sequen-

ce are preserved near Jelšavská Teplica (the 
Stráň hill). There are dark-g rey argillaceous 
shale, brownish-grey limestoae·, and grey to 
dark-grey, in places cherty Reifling limes
tone beds together w ith partly n odular and 
pseudobrecciated platy limestone w ith 
chert. The following conodont m icrofauna 
has been obtained from the profile: 

Brovrnish-grey limestone (sample RK-7) : 
Gondolella malayensis malayensis Nogami, 
Gondotella foliata (Budurov). 

Grey platy limes tone (sample RK-6/D) : 
Gondolella tadpole Hayashi, G. p olygnat hi
formi s Budurov et Stepanov Gladigondolella 
tethydis (Huckriede). 

Grey, chert-free limestone (sample RK-6/C): 
Gondolella tadpole Hayashi, Gondolella sp. 

Dark-grey cherty limes tone (sample 
RK-6/B): Gondolella tadpole H ayashi, G. fo
liata (Budurov). 

Pink nodular cherty limestone (sample 
RK-6/A): Gondole!la poiygnathifor mis Budu
rov et Stepanov, G. noah (Hayashi). 

On the base of the indicated fo rms, the 
stratigraphic span is from Longobardian 
(RK-7) to Julian eventually Tuvalían 
(RK-6//\). Hence, the age of dar k shale in 
the underlier of the brownish-grey limestone 
is, most p robably, Ladinian. In this case a 
stratigraph ic span has been proved in which 
Wetterstein and Tisovec limestone characte
rize generally the sedimentation in the Si
lica nappe. However, the limestone varieties 
mentioned have nowhere been fo und to oc
cur in the Tri Peniažky nor Sása syncline. 

The Rybník synclinc 

It is a narrow syncline between Hrušovo 
and Rybn ík villages continuing as far as the 
Muráň valley near Hucín. It is built mainly 
by a calcareous Lower Triassic sequence 
("Kampílian beds" ) without any stratigra
phically h igher carbonates. 

The Španie Pole syncline 

The syncline is created by a carbonate 
block thrust over a folded Lower Triassic 
shale com plex. Almost the e ntire sequence 
of the Triassic is preserved here. 

'.rhe Licince syncline 

This tectonically intricated syncline occurs 
between Skerešovo, Strelnica and Licince 
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villages. The most complete sequence is 
p reserved southeasternly from Licince and 
has not been described hitherto nor subdi
v ided . It begins with Gutenstein limestone 
and dolomite over which, in the overlier, 
there is a recrystallized Steinalm limestone. 
Higher up the sequ.ence continues by Ná
daska limestone yielding Illyrian to Ladinian 
conodonts: Gondole Zla AJ+celsa (Mosher) and 
Neohindeodelia sp. 

Conodont assemblage has been obtained 
from the base of Nádaska limestone at the 
Riedka dolina valley locality southeasternly 
from Hucín village: Gondolella constricta 
Mosher et Clark and G. excelsa (Mosher). 
Reifling limestone with green, volcanite 
containing, argillite layer occurs over the 
Nádaska limestone on this locality. To the 
contrary, Reifling limestone lacks in the 
area southeasternly from Licince and the 
Wetterstein limestone occurs here over the 
Nadaska limestone. Upwards, a light-grey 
and massive Tisovec limestone of biointras
parite to biointrasparrudite microfacies 
follo w s in the sequence. 'ľhe latter passes 
into a grey to pinkish, platy Hallstatt limes
tone. 

Metapolygnathus primitius (Mosher) and 
M. abneptis abneptis (Huckriede) have been 
gained from the base of Hallstatt limes
t one whereas Gondolella navicula Huckrie
de and Metapolygnathus abneptis abneptis 
(Huckriede) appear in the higher parts. 
A Lower to Middle Norian age of limestone 
may be deduced from the indicated forms. 

Dachstein reef (Furmanec) limestone is 
preserved in the upper part of the sequence 
on the right riverside of the Muráň streamlet 
southernly from Licince. Fissure fi!lings 
have been found here containing red 
crinoidal Jurassic limestone of Hierlatz type 
with cross-sections of belemnite rastra. 

The uppermost part of the sequence 
southernly from Licince is composed by 
dark -grey organodetritic and massive limes
tone of the "Bleskový prameň" type. Under 
microscope, this is a biointrasparite or 
slightly sorted biopelsparite (packstone) 
containing bioclacts of algae, molluscs, 
gastropods and echinodenns. Badly..spEeserved 
macrofossils (brachiopods and coralls) have 
been found in the limestone. Due to the lack 
of reliable data upon its age (sampling for 
conodonts was unsuccesful), on the base 
of supperposition and analogy with the 
similar limestone on the " Bleskový prameň" 

locality near Drnava, one may assume a 
Rhetian age. 

The Bretka syncline 

'ľhe syncline has largest areal extent on 
the surface between Meliata and B retka 
villages. Its no rthern límb is cut by a thrust 
surface of a tectonic slice of the Meliata 
group. Westwards, the structure crops out 
near šankovce (Gemerská Ves village re
cently). 

The carbonate sequence begins with Gu
tenstein limestone and dolomite near B retka. 
The higher Steinalm limestone is pronoun
cedly banded in the area, reflecti ng the 
influence of metamorphism. Grey, p inkish 
and red strips are alternating in the limes
tone what reminds the Nádaska limestone 
facies in pre-metamorphic state. Northernly 
Erom Bretka, Wetterstein limestone creates 
the overlier of this limestone whereas 
Reifling limestone occurs over it n orthe
asternly from Bretka. The Reifling li mestone 
ich characterized by a grey to dark-grey, platy 
limestone seq uence containing in places dark 
chert. The lower part cropping out in the 
Čoltovo quarry is nodular and contain s thin 
intercalations of dark shales. 'ľhe conodont 
fauna obtained from the lower part of the 
Reifling limestone sequence is as follows. 

Hr káč, cave: Gondolella bulgarica (Budu
rov et Stepanov), Gladigondolella malayensis 
buduro"ľi K ovács et Kozur, Ne-ospathodus 
kockeli Tatge. 
čol tovo, lower part of the quarry and 

Bretka: G. bu lgarica (Bud. et Step.). 
Conodonts point to Pelsonian age of the 

limes tone. 
In the Čoltovo quarry, the upper part of 

the Reining limestone contains the following 
condonts: G ondolella bifurcata hanbulogi 
(Sudar et Budurov), G. constricta Mosher et 
Clark, Gladigondolella tethydis (Huckriede) 
and dentate conodonts what points to Upper 
Pelsonian to Illirian age of t he respective 
beds. 

It follows from the stratigraphic extent of 
Reifling limestone that the Steinalm limes
tone in its underlier is of Bitynian age in 
the area, or at the very most, it reaches 
into the Lower Pelsonian. A Lower A nisian 
age of Steinalm limestone is repor ted by 
Balogh - K ovács (1981) from the Szolosar
dó-1 borehole as welf. Accordingly, also the 
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Wetterstein limestone of the Bretka syncline 
lying stratigraphically over the Reifling 
limestone in the area westernly from Čol
t ovo sets in, probably, already during the 
lowermost Ladinian. 

In the overlier of the Wetterstein limes
tone, there is a light-grey and in places thick 
platy Dachstein limestone in the area 
southernly from Meliata village. Dasyclada
ceae found there represent, according to 
J. Bystrický, Diplopora n. sp. from the 
Norian or Rhetian stage. Also fissure fillings 
of Jurassic limestone occur within the 
Dachstein limestone in this area (Bystrický 
1964, p. 78), 

The Stránska syncline 

The southest syncline in the western part 
of the Silica nappe is bu ilt by Gutenstein 
limestone and light-grey, most probably 
Wetterstein limes tone and d olomite cropping 
out in small outcrops wester nly from šafá
r ik ovo. Further occurrences of Triassic car
bonates have been drilled in the basement 
of th e Cenozoic filling of the Rimava b3sin . 

A K T U AL I T A 

Conclusions 

Based on different developments in more 
northern synclines, two m ain facial a reas 
may be drawn in the w estern part of the 
Silica nappe. The more northern one called 
the Slovenská skala facial area includes t h e 
Tri Peniažky, Sása and Rybník synclines. 
This area is characterized by b asin sedi
ments (shale and dark-grey cherty limes
tone) during the Ladinian and Carnian so 
as by the absence of Wetterstein and Tiso
vec limestone. 

In the more southern Plešivec facial area 
(the Španie Pole, Licince, Bretka an d Strán
ska synclines), the presence of dark shales 
has n ot been proved h itherto an d the La
dinian to Carnian time span is characterized 
by shallow -water se diments of carbonate 
platforms, 

There are signs of possible correlations of 
basin sediments of the Slovenská skala facial 
area towards more southern tectonic units 
(the Meliata and R udabánya units) but 
common features ap pear also w ith th e 
Mtirztal facie of the Northern Calcareous 
Alps present in the Stratenská h ornatina Mts. 

Baryt z neovulkanitov Pohronskej pahorkatiny 

OĽGA CONTOFALSK A, J ÁN JAHN 

Výskyt leží 2 k m n a VSV od stredu obce 
Cifáre západne od samoty Chladnov na ľa
vom b rehu Telinského p otoka. V spodnom 
kameňolome je odkrytá p odstatná čas ť intru
zívn eho telesa pyroxenického andezitu (K u t
h an et a l. , 1963) a okoli tých kontaktne m eta
morfovaných sedimentov. z metalogenetic
kého hľadiska je lokalita n a okraji raj ónu 
novobansko-kľakoveckej oblasti v tesnom 
susedstve tekton ickej lín ie smeru SV -JZ 
(Ilavský - Sattran, 1980) . 

Typickou horninovou varietou je červen

kastý kompaktný andezi t s p orfyri ckými v ý
r as tlicami plagioklasu (Bernard et al., 1981). 

Na kontakte in tr u ziva s o sed imen tá r nym 
obalom vznikla pest rá škála h or n ín. Z n ich 
je známa du tinová asociácia m inerálov za
stúpená v p revažnej miere čí rym chalcedó
nom (Jah n, 1977) . Novým iden tifikovaným 
m inerálom te j t o lok ality je ba ryt. 

Minerál sa vyskytuje n a p lochách odluč

n osti an dezitu a v brekciovitých kontaktne 
m etamorfova n ých sed imentoch. Je číry alebo 
žltkastý. Tv orí k ryštalickú kôru m ocnú 1,5 cm 
a drú zové zhluky stlpcovitých k ryštá lov. 
Me dzi k r yštálovými jedincami je limoni t 
červenohnedej fa rby. Baryt ident if ikovala 
chemická analýza a plameňové reakcie. 
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JfayqeHJie HeKOT Opb!X CTPYKTYPH O-TeKCTYPHl>IX oco6eHH OTeií: XPH3OTHJIJia 
MC CTOPO)K,!l_eHHií: .HKJIOB~ e, K aJIHHOBO H .HcoBa MaľHHTHblMH MeTo,a_aMH 

B p a6 0TC np1,rneJjeHhl HOBh!e GBe;:iemm !IOJiy'IeHHbl J1CCJie,[\0Bam1eM opHeH

Tl1P 0BK11 3JieMeHTa pHbIX B0JI0K 0H J1 orrpe;:ieJJCHJ1CBCJIJ11-!J1HbI K PHCTa JJl1'ICCK0M 

cpa3bl xpH3 0THJia npH TI0M0I11H CTaTJ1'ICCK0ľ0 MaľHHTH0ľ0 M CT0,[\a, MCT0,[\a 

aT0MHOJ1 MaľHJ1THOM pe30HaH l\H H H MCT0,[\a 3 JICKTPOHOB 0J1 rrapaMaľHCTH
'-!CCKOM p e3 0Hal\HH. ,[(JU! J13MepeHl1M J1CII0Jib30BaHhl o6p a31\bl X P J130THJia3-

6ecTa M CCTOP0)K,[\CHHM 5IKJI0B1\C (I-OH) , KaJIHH0B O (KA -2 ) 11 5ICOB (5IAC-1). 

H aMBbJCWa5! CTCflCHb p acrrpe,qeJICH 115! 3JICMCHTapHb!X B0JI0KOH ÔblJI orrpe,qe

JieH B o6pa3 u;e X J)H30THJIJia H a MCCTOJ)O)K,[\CHHH 5IKJI0B1\C. O6pa31\bl X J)1130-

TJ1J!Jla MCCT0 P0)K,[\CHH5! KaJJHHOBO H 5Icoa s 11MCI0T O'-!CHb Hl13KYIO aHH30-

TP0IIHI0 J1 HH3WYIO opHCHTHJ)OBKY 3JJCMCHTapHb!X B0JI0K0H. 

Study of some structural-textural properties of chrysotile from Jaklovce, 
Kalinovo and Jasov using the static magnetic, NMR and EPR methods 

T he p aper presents new findings on the type of a r r angement of 
f ibres a nd on the deter mination of the prop ortions of crystalline phase 
in chrysotile by statical magnetic method., NMR and EPR. 

Chrysotile asbestoc spec imens from Jaklovce (JH), Kalinovo (KA-2) 
and Jasov (JAS I) w ere investigated. The highest degree of ordering 
of the fi bres was observed in chrysot ile J a kl ovce. Specimens K A -2 
and JAS I show very low anisotropy a n d lesser degree of orien tation 
of the f i bres . 
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Magnetické metódy (statická, NMR a 
EPR) nachádzajú v ostatnom období v o 
výskume štruktúry molekúl kryštálov ne
rastných surovín a kvapalín významné 
uplatnenie. Na základe analýzy základ
ných charakteristík spektrálnej čiary -
frekvencie, tvaru a šírky čiary poskytujú 
informácie o štruktúre molekúl, pohybli
vostí molekúl a o pohyblivosti jednotli
vých atómov a skupín v molekulách. 

Dnes sa tieto metódy používajú v roz
ličných vedných odboroch pri základnom 
a aplikovanom výskume. V ČSSR nezá
visle od našich prác magnetické a rezo
nančné metódy (NMR a EPR) aplikoval 
ústav geológie a geotechniky ČSAV v spo
lupráci s Vysokou školou chemickou 
v Prahe pri štúdiu štruktúry extrakčných 
produktov redukcie uhlia.. S použitím 
magnetických metód (NMR, EPR) sa po
číta pri hodnotení produktov hydrogená
cie uhlia. 

Fyzikálno-mechanické a chemické vlast
nosti chryzotilu závisia od radu faktorov. 
Najdôležitejšia je kryštalická štruktúra, 
textúrna stavba a vláknitá morfológia. 
Vzťah štruktúrno-textúrnych a morfolo
gických faktorov a fyzikálno-mechanic
kých a chemických vlastností chryzotilu 
sa skúmal a opísal už neraz (Warren et al. , 
1930, s. 201; Warren et al., 1941, s. 295; 
Bates et al., 1950, s. 512; Whittaker, 1953, 
s. 747; Whittaker, 1957, s. 149; Yada, 1967, 
s. 704; Hovorka, 1980, s. 481-505), ale 
napriek tomu je predmetom skúmania n a
ďalej. 

V práci sa zameriavame na charakteris
tiku typu usporiadanej alebo neusporiada
nej orientácie elementárnych vlákien a na 
stanovovanie podielu kryštalickej fázy 
v stavbe chryzotilu metódami zisťovania 

magnetických vlastností. 

Na tento účel sme aplikovali statickú 
magnetickú metódu, jadro\'.Ú magnetickú 
rezonanciu (NMR), a elektrónovú para
magnetickú rezonanciu (EPR). 

Meranie sme uskutočnili na vzorkách 
chryzotilového azbestu z lokality Jaklovce 
(JH), Kalinovo (KA-2) a J asov (Jas-I) . 

Skúmanie usporiadania orientácie 
elementárnych vlákien v textúrnej stavbe 
chryzotilu statickou magnetickou metódou 

Textúra chryzotilu, t. j. paralelné uspo
riadanie a orientácia elementárnych vlá
kien, ovplyvňuje jeho mechanické vlast
nosti, najmä pevnosť v ťahu. Nepravidel
ností v textúrnej stavbe dané variabilitou 
v usporiadaní a stavbe elementárnych 
vlákien úzko súvisia s pevnosťou a pruž
nosťou chryzotílu (Hovorka et al., 1980, 
s. 481-505). 

Pri voľbe statickej magnetickej metódy 
na skúmanie orientácie elementárnych vlá
kien chryzotilu sme vychádzali z poznat
ku, že ak ide o vzorku s vyznačeným uspo
riadaním (monokryštál, vlákno), môže sa 
v nej prejaviť magnetická anizotropia (A), 
t. j. rozdiel magnetických suscept ibílít (x) 

v daných smeroch. Mierou magnetickej 
anizotropie (.1.) je rozdiel susceptibilít (x) 
nameraných v smere osi a kolmo na os 
vlákna chryzotilu. 

Na štúdium sme použili neporušené 
vzorky agregátov chryzotilu JH, KA-2 a 
JAS-I upravené do tvaru hranolčeka 

dlžky 8-10 mm a hrúbky 3-5 m m . Mag
netickú susceptibilitu sme merali na elek
tronických mikrováhach fy Sartorius typ 
4138. Intenzita použitého magnetického 
podľa (H) zvolená na základe mágnetic
kých vlastnost í skúmaných vzoriek (Mu
rín et al. , 1980, 111-115 s.; Richter, 1979, 
265 s.) bola pri vzorke JH 

103 
H=800. ~A.m- t 

a pri vzorke KA-2 a JAS-I H 
103 

H = 8300 . ·- 4 rr~-A. m- 1 

8300. 
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Hodnoty relatívnej magnetickej anizotro
pie (Li) sa určili vo vzfahu 

Xx - keď je na tento smer kol
mé. 

. 100 (% ) 

upraveného na tvar 

Chryzotilový azbest vzorky JH sa vy
značuje výraznou priemernou h odnotou 
relatívnej m agnetickej anizotropie A (tab. 
1). Vzorky azbestu KA-2 a JAS-I n apriek 
vláknitej stavbe prejavujú nízku pr iemer
nú magnetickú anizotropiu (A) (tab. 2) . 
Tento zdanlivý paradox sme objasnili me
raniami uhlových závislostí NMR pro tó
nov skúmaných vzoriek. 

. 100 (0/o) , 

v ktorom a je výchylka prázdneho 
držiaka vzorky pri rovna
kých podmienkach mera
nia, aké sa použili pri skú
šobných vzorkách, 

Rozdielne vlastnosti chryzotilových agre
gátov, prej avujúce sa rozličnými hodno
tami magnetickej anizotropie (A) , vysvet
ľujeme rozličným typom u sporiadanej a 
n eusporiadanej orientácie elementárnych 
vlákien a variabilným zastúpením kryšta
lickej a amorfnej fázy v stavbe chryzotilu 
sledovaných vzoriek. Na základe týchto 
zistení predpokladáme pri vzorke JH vyš
ší stupeň orientácie elementárnych vlá
kien ako pr i vzorke KA-2 a JAS-I. 

m 
--
m g 

44,48 
40,91 

• 71,41 
50, 88 
43,67 
67,00 
14,00 
45,33 
23,79 
35,25 
61,42 
67,25 

107,57 
14,67 

1 

m - hmotnosť vzorky, 
x,, - hmotná suceptibilita vzor

ky, keď je vlákno v sme
re intenzity magnetického 
poľa (H), 

Hodno ty relatívnej magnetickej anizotropie vzorky JH 
Relative magnetic aniso trophy, sample JH 

(: )x (:) .. m m m - a„ - - a" mg mg mg 

43,67 0,81 0,01821 42,68 41 ,39 1,29 0 ,03022 
40,20 0,71 0,01735 40,76 39,50 l,26 0,03091 
70,37 1,04 0,014564 71 ,50 69,69 1,81 0,02531 
50,32 0,56 ,0 ,01006 50,90 50,02 0,88 0,01729 
42,99 0,68 0,01557 43,81 42,70 1,11 .0 ,02534 
65,5B 1,42 0, 02119 67,00 64,53 2,47 0,03686 
13,33 0,17 0,01214 14, 12 13,84 0,28 0,01983 
42,24 3,09 0 ,06817 45,31 40,07 5,24 0,11565 
23,32 0,47 0,01976 23,64 22,75 0,89 0,03765 
32,79 2,46 0,06979 35,19 30 ,83 4,36 0,12390 
- - · - 60,90 - - -
- - ·- 66,73 - - -
- - - 107,33 - - -
12,55 2,12 0,14451 14,61 - - -

Pr i e m e r ná h o dn o t a 

Tab. 1 

1 

A 
0 1 ;o 

--~ 

66 
78 
74 
72 
63 
74 
63 
70 
91 
77 
-
-
--
73 
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Charakteristika orientácie elementárnych 
vlákien a stanovenie kryštalického podielu 
(K p) v stavbe chryzotilu metódou jadrovej 
magnetickej rezonacie 

Jadrovou magnetickou rezonanciou 
(NMR) vodíkových jadier protónov sme 
sledovali: 

1. orientáciu elementárnych vlákien a 
stanovenie kryštalického podielu (Kp) 
v stavbe chryzotilu na základe meraní 
uhlových vzdialeností spektier NMR, 

2. par ametre vyjadrujúce stupeň orien
tácie elementárnych vlákien (Cr,, C2 a P) 
na základe uhlových závislostí druhého 
momentu spektier NMR, 

3. vplyv tepelného pohybu atómov n a 
spektrum JMR a na štruktúru chryzotilu 
skúmaním spektra JMR chryzotilu vysta
veného teplote - 84 °C, +23 °C a + 110 °C. 

Spektrá JMR sa získali v diferenciálnom 
tvare meraním na spektrometri typu 
RJ a-2301. Podmienky merania : rezonačná 

frekvencia fr = 13,02 MHz, prechod cez 
r ezonáciu lineárny s posuvom poľa rých
losťou 

dB 
- - = 7 . 10 - 6 T . s- 1, 

dt 

magnetické pole modulované frekvenciou 
fm = 35 Hz, amplitúda magnetického 
poľa Bm = 0,35. 10 - 4 T, časová k onštanta 
fázového detektora -r = 5 s, n apätie na 
cievke vysokofrekvenčného generát ora 
Uvf == 5 V. 

Poloha vzorky sa nastavila a kontrolo
vala vzhľadom na smer indukcie magne
tického poľa goniometrom. 

Kryštalické podiely (Kp) a druhé mo
menty spektier NMR sa vypočítali nume
rickou in tegráciou z diferenciálnych zápi
sov. Spek trá NMR pre hodnoty u hla 6 od 
0° do 180° (po 15°) sa merali pr i otáčaní 

agregátu chryzotilu v magnetickom poli 
okolo osi kolmej na smer vizuálne pozo
rovateľných makrovlákien určujúcich os 

Hodnoty relatívnej magnetickej anizotropie vzoriek K A-2 a J AS-I 
Relative magnetic anisotrophy, samples KA-2 and JAS-I 

T a b . 2 

1 
X ,,-...._ ,-... A m ffi x 

ti I s m m ,~ ti 1 8 - - ctx - Ci„ -
% mg m g mg m g 1 

~ ""-' 
"' "' o o 
,-.< -

105,77 94,13 11,64 11,005 105,20 93,41 11,79 11,207 1,8 
14,54 12,98 1,56 10,729 17,75 15,82 1,93 10,873 1,3 ,.., 

1 

54,32 48,37 5,95 10,954 54,22 48,09 6,13 11,306 3,2 U) 

47,65 42,44 5,21 10,934 - - - - - < ...., 
22,89 20,36 2,53 11,053 22,81 20,27 2,54 11,136 0,8 

Prieme rná ho dnot a 4,3 

47,31 43,12 4,19 8,857 - - - - -
45,70 42,23 3,47 7,593 45,51 41,95 3,56 7,823 3,0 cN 

1 

33,51 31,94 1,57 4,685 33,70 32,01 1,69 5,015 7,0 < 
42,68 40,34 2,34 5,483 42,01 39,65 2,36 5,618 2,5 ~ 
71,89 68,10 3,79 5,272 71,85 67,87 3,93 5,539 5,1 

Pr i em e r ná hodnot a 4,4 



š. Richter et al.: štúdium štruktúrno-textúrnych vlastností chryzotilu 335 

orientácie vzorky. Na tieto merania sa 
použila vzorka KA-2 (Kalinovo) a JAS-I 
(Jasov). 

Charakteristika stupňa orientácie 
elementárnych vlákien a stanovenie podielu 
kryštalickej a amorfnej fázy v stavbe 
chryzotilu na základe uhlových 
vzdialeností NMR spektier 

Spektrá NMR agregátov chryzotílu vzor
ky KA-2 (obr. 1) a JAS-I (obr. 2) sa skla
dajú zo širokej a úzkej zložky. úzka zlož
k a spektra vzorky KA-2 (obr. 1) sa 
s uhlom e nemení a zodpovedá protónom 

nachádzajúcim sa v amorfných oblastiach 
agregátov. Široká zložka spektra vykazuj e 
intenzívnu závislosť od uhla e a priraďu
jeme ju protónom nachádzajúcim sa 
v kryštalických oblastiach. Obidve zložky 
sú na seba naložené a najvhodnej šia se
parácia jednej zložky od druhej sa javí 
pri 8 = 0° a 180°. Pri uhle 8 = 60° a 120° 
obidve zložky splývajú (obr. 1). Spektrá 
vzorky JAS-I (obr. 2) majú podobný tvar 
ako pri vzorke KA-2 , ale s tým rozdielom, 
že úzka zložka spektra je intenzívnejšia, čo 
spôsobuje menej výraznú uhlovú závislosť 
ako pri vzorke KA-2. 

Separáciou zložiek spektra sa určil re
latívny počet protónov (a t eda aj atómy 

Obr. 1. NMR spektrum chryzotilu vzorky KA-2 
Fig. 1. NMR spectrum of chrysotile in sample KA-2 
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vodíka), ktoré prislúchajú amorfným a 
kryš talickým oblastiam agregátov. Rela
t ívny počet protónov prislúchajúcich kryš
talickým oblastiam vzorky KA-2 a JAS-I 
vyjadrený tzv. kryštalickým podielom 
(Kp) je zo spektra NMR stanovený ako po
diel plochy pod integrálnym zápisom ce
lého spektra. 

Spektrum vzorky KA-2 sa na úzku a 
sirokú zložku separovalo pr i fJ = 0° a 180° 
(obr. 1). Priemerná hodnota (Kp) pre agre
gát chryzotilu vzorky KA-2 je Kp= 86,2 % 
a vyplýva z nej, že 86,2 °Io atómov vodíka 
prislúdia kryštalickým oblastiam a 13,8 % 
amorfným oblastiam. 

Separáciou zložiek spektra NMR vzorky 

JAS-I sme zistili, že podiel k ryštalickej 
fázy v tej to vzorke je 75 %. Vzhľadom n a 
nejednoznačnosť separácie zložiek spekt ra 
vzorky JAS-I predpokladáme, že m axi
málne 75 % a tómov vodíka sa viaže na 
kryštalické oblasti a minimálne 25 % na 
amorfnú fázu chryzotilu. 

Charakteristika spôsobu a stupňa 
usporiadania orientácie elementárnych 
vlákien chryzotilu na základe uhlových 
závislostí druhého momentu spektier NMR 

Z obr. 3 a 4 je zreteľná závislosť dru
hého m omentu (M2) vzorky KA-2 a JAS-I 

4 

Obr. 2. NMR spektrum chryzotilu vzorky JAS-I 
Fíg. 2. NMR spectrum of chrysotile in sample JAS-I 
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e 
o· 30' 60' 90' 120' 150' 180' 

Obr. 3. Závislosť druhého momentu M2 od 
uhla e, vzorka KA-2 
Fig. 3. Dependence of second moment M2 
on the angle e, sample KA-2 

od uhla e. V hornej časti obrázkov je 
znázornený spôsob umiestnenia vzorky 
v magnetickom poli. Druhé momenty (M2) 

sa vypočítali z experimentálne získaných 
spektier NMR. Body označené na obr. 3 a 4 
krúžkami predstavujú stredné hodnoty 
druhých momentov (M2) vypočítaných 

z experimentálnych zápisov pre príslušné 
hodnoty uhla 6. Plná krivka predstavuje 
závislosť vyplývajúcu zo vzťahu odvode
ného Van Vleckom (1948, s. 1168) pre dru
hý m oment (M2) spektra NMR. Podľa tohto 
vzťahu hodnota druhého momentu (M2) zá
visí od typu priestorového usporiadania re
zonujúcich jadier, ako aj od intenzívnosti 
pohybu atómov, na ktorom sa zúčastňujú 
aj spomenuté jadrá. 

4 

Zo známeho usporiadania atómov 
v látke možno vypočítať druhý moment 
(M2) a porovnať ho s experimentálne sta
novenou hodnotou. Pre skúmané agregáty 
chryzotilu sme nemali k dispozícii úplné 
k ryštalografické údaje o polohách vodí
kových atómov. Z neúplných kryštalogra
fických údajov (Yada, 1967, s. 704) sme 
mohli použiť iba poznat ok, že atómy vo
díka OH skupín v chryzotile tvoria lineár
ne reťazce orientované v smere osi ele-

mentárnych vlákien a že vzdialenosti su
sedných atómov vodíka sú rovnaké. P o
mocou takéhoto modelu priestorovéh o 
usporiadania atómov vodíka sme n a zá
klade analýzy uhlových závislostí dr uhé
ho momentu (M2) určili spôsob orientácie 
vlákien. 

Z porovnania experimentálnej uhlovej 
závislosti druhého momentu (M2) s teore
tickou uhlov ou závislosťou zodpovedajú
cou dokonalej orientácii, t . j. modelu, 
v ktorom sa predpokladá, že všetky ele
m entárne vlákna sú ideálne orientované 
v jednom smere, sm e zistili veľké rozdie
ly m edzi uhlovou závislosťou druhého 
momentu pre dokonalú orientáciu a uhlo
vou závislosťou určenou experimentálne. 
Z nesúhlasu uhlových závislostí druhého 
momentu (M2) vyplýva, že elementárne 
vlákna chryzotilu vzoriek KA-2 a JAS-I 
nie sú dokonale orientované, ale že exis
tuje isté rozdelenie vlákien podľa ich 
orientácie vzhľadom na istý význačný 

smer. Význačný smer vzoriek chryzotilu 
KA-2 a J AS-I je určený smerom orient á
cie makrovlákien. 
Vzhľadom na uvedené zistenia sme 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

E) 

o· 30" 60" 90" 

Obr. 4. Závislosť druhého momentu M2 od 
uhla e, vzorka JAS-I 
Fig. 4. Dependance of second moment M2 
on the angle e, sample J AS-I 
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v ďalšej práci uvažovali o modeli neúplnej 
{čiastočnej) orientácie elementárnych vlá
kien, podľa ktorého sú jednotlivé elemen
tárne vlákna nerovnomerne rozdelené 
s ohľadom na uhol (a), ktorý zvierajú jed
notlivé elementárne vlákna s význačným 
smerom. Predpokladáme, že rozdelenie 
vlákien v kolmom smere na význačný 

smer je izotropné. Stupeň orientácie ele
mentárnych vlákien vo vzorke možrn, cha
rakterizovať veličinami (C4) a (C2), ktoré 
sú definované vzťahmi (Yamagata et al., 
1962, :3. 236) 

C4 = J F {a) cos4 a sin a a a 
7T; 

o 

C2 = J F (a) cos2 a sin a d a 
7T; 

kde F (ct) je distribučná funkcia charak
terizujúca rozdelenie elementárnych vlá
k ien podľa uhla (ct). Tvar tejto distribuč
nej funkcie nie je známy, ale na druhej 
strane samotné veličiny (C,.) a (C2) mož
no určiť z uhlových závislostí druhého 
momentu, 

J e dokázané (Yamagata et al., 1962, 
s. 236) , že pri dokonalej orientácii 
C4 = C2 = 1 a pri izotropnom rozdelení 
elementárnych vlákien podľa uhla (ct) 
C4 = 1/:, a C2 = 1/J. 

Na základe modelu neúplnej orientácie 
elementárnych vlákien sme odvodili teo
retickú závislosť druhého momentu (M2) 

od uhla ({9) , ktorá má tvar 
M2 = A . cos4(9 - B . cos2(9 + C 

ktorej veličiny A, B a C nezávisia od 
štruktúry a stupňa orientácie elementár 
n ych vlákien. ZávislosE druhého moment u 
(pre vzorku KA-2) vyjadrená uvedeným 
vzťahom najlepšie súhlasí s nameranými 
h odnotami druhého momentu (M2), ak 

A= 5,30. 10-s T2 
B = 4,35 . 10 -s T2 

C = 3,80 . 10- 8 T2 

a pre vzorku JAS-I, ak 
A = 1,37. 10- 8 T2 
B = 0,82. 10-8 T2 

C = 2,65. 10-s T2 

Pomocou explicitného vyjadrenia veličín 
A, B, C (Murín et al., 1980, s. 111-115) 
a ich konkrétnych číselných hodnôt zosta
vených do rovníc sme pre vzorku KA-2 a 
J AS-I vypočítali parametre C4 a C2 : 

pre v zorku KA-2 C4 = 0,25 a C2 = 0,35 
pre vzorku JAS-I C4 = 0,2001 a 
C2 = 0,3334 
Z porovnania týchto hodnôt s hodnota

mi pre dokonalú orientáciu (C2 = C4 = 1) 
a pre izotropné rozdelenie podľa uhla (ct ) 

(C4 = 0,2 a C2 = ~ ) vyplynulo, že ele-
.:i 

mentárne vlákna vzoriek sú v malom 
stupni orientované v smere určenom 

orientáciou makrovlákien. 
Na charakteristiku stupňa orientácie 

elementárnych vlákien v takýchto p rí
padoch je výhodnejšie používať parame
ter orient ácie (P) definovaný vzťahom 

1 
P = - (3 C2 - 1), 

~ 

ktorý m á pre dokonalú orientáciu hodno
t u P = 1 a pre izotropné rozdelenie podľa 
(a) hodnotu P = O. V prípade vzorky KA-2 
je hodnota parametra orientácie P = 0,05 
a v pr ípade vzorky JAS-I P = 0,0001. Na 
základe určených parametrov orientácie 
elementárnych vlákien (P) sme dospeli 
k nasledujúcim záverom: 

1. Aj pri zdanlivo dokonalej orientácii 
makrovlákien chryzotilu vzorky K A-2 nie 
sú elementárne vlákna orientované doko
nale, ale v dôsledku ich ohybov , prešmy
kov a iných deformácií tvoria súbor s ma
lým stupňom orientácie vzhľadom na vý
značný smer. 

2. P arametre vyjadrujúce stupeň orien
tácie (C4, C2 a P) vzorky JAS-I zodpove
dajú podstatne nižšiemu stupňu orientácie 
elementárnych vlákien, čo je dané okrem 
u ž uvedených príčin a j zastúpením väč-
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šieho podielu amorfnej fázy v stavbe chry
zotilu t ej to vzorky. 
S~kou KA-2 sme urobili merania aj 

pr i jej otáčaní okolo osi su1i1asnej so sme

rom makrovlákien. Vzájomnú polohu vzorky 

a in dukcie magnetického poľa B zobra
zuje h orná časť obr. 5. V tomto prípade 
bol uhol (-) medzi smerom makrovlákien a 

smerom indukcie magnetického poľa rov

n ý 9° a podľa vzťahu 
M2 = A . cos4 (-) - B . cos2 A + C 

by druhý moment spektra NMR nemal zá

visieť od uhla pootočenia vzorky v mag
n etickom poli, t. j. od uhla r.p. Tvar spektra 

sa nemení v závislosti od uhla pootoče

nia cp a je taký ako pri predchádzajúcom 
meraní vzorky KA-2 pri f) = 90°. 

Na obr. 5 je znázornená závislosť dru
hého momentu vzorky KA-2 od uhla l.j; 
pre r.p = 0° až 180° (po 15°). 

3 

V r ámci experimentálnych chýb druhý 
m oment skutočne nezávisí od uhla r.p a 

dáva hodnotu druhého momentu, ktorá 
zodpovedá vzorke KA-2 pre (-) = 90°. 

Výsledky meraní uhlovej závislosti 

druhého momentu pri otáčaní vzorky oko
lo osi súhlasnej so smerom makrovlákien 

1-1 2 [11i8 T 2 ] KA -2 

~r 
o o 

0-0 
o o 

o o 
------c---0-

0 o 

o· 30' 60' 90- 120· 150' 1so· 

Obr. 5. Závislosť druhého momentu M2 od 
uhla <1, , vzorka KA-2 
Fig·. 5. Dependence of second moment M 2 
on the angle rj, , sample KA-2 

t, • 110' C 

t • + 23' C 

t,-84'C 

Obr. 6. NMR spektrum vzorky KA-2 pri tep
lote -84 °C, + 23 °c a + 110 °c 
Fig. 6. NMR spectrum of chrysotile in sample 
KA-2, et the temperature -84 °C, + 23 °C and 

potvrdzujú predpoklad o izotropnom roz

delení mikrovlákien podľa ich orientácie 
v rovine kolmej na smer predn ostnej 

orientácie. Keby to tak nebolo, druhý mo
ment by vyk azoval závislosť od uhla r.p . 

Štúdium vplyvu teploty na zmenu 
štruktúry chryzotilu v teplotnom intervale 
od -84 do + ll0°C metódou NMR 

Na tento cieľ sa použila vzorka KA-2 
vystavená účinkom teploty -84 °C, + 23 °c 

a + 110 °C. Spektrá NMR boli získané pri 

polohe vzorky charakterizovanej uhlom 

(-) = 0°, pri ktorom sú obidve zložky 
spektra najviac od seba oddelené (obr . 6) . 

Pri teplot e + 110 °C nastalo isté zúženie 

širokej zložky , čo vysvetľujeme zhoršením 
podmienok zápisu spektrá pri t em pero

vaní vzorky (menší signál, väčší šum). Na 

základe nezmeneného tvaru NMR spék t ier 
sa potvrdili názory (Toker et al. , 1968, 

s. 162 ; Syromjatnikov, 1933, s . 21 ; Ba-
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dollet, 1951, s. 1; Richter, 1978, s. 135), že 
temperovaním chryzotilu zásadné zmeny 
v jeho štruktúre nenastávajú. Tento pozna
t ok potvrdzuje aj fakt, že obidve zložky 
spektra (obr. 6) prislúchajú protónom OH 
skupín nachádzajúcich sa v kryštalických 
a amorfných oblastiach azbestu. Možnú 
úvahu, že úzka zložka spektra NMR, po
zorovaná pri teplote -85 °C a + 110 °C, 
zodpovedá vlhkosti alebo adsorbovanej 
v ode, vylučujeme, pretože po vystavení 
chryzotilu uvedeným teplotám by táto 
zložka musela vymiznúť. 

NMR spektrá chryzotilu vystaveného 
účinkom teploty v rozsahu -84 °C až 

2+ 
Ca 

+ 110 ;C poukazujú na rezonanciu protó
nov viazaných na OH skupiny kryštalickej 
a amorfnej fázy. Uvedené merania pouka
zujú aj na to, že v teplotnom intervale od 
-84 °C do + 110 °C následkom tepelného 
pohybu pozorovateľné zmeny v usporia
daní atómov v štruktúre chryzotilu nena
stávajú. 

Štúdium chryzotilu metódou EPR 

Elektrónovou paramagnetickou rezonan
ciou (EPR) sa zaznamenávajú prechody 
medzi jednotlivými energetickými hladí-

KA- 2 agreg. 

D 40 

M 40 

B -----

Obr. 7. EPR spektrum vzorky chryzotilu KA-2 
Fíg. 7. EPR spectrum of chrysotile, sample KA-2 
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nami spinového systému nachádzajúceho 
sa vo vysokofrekvenčnom magnetickom 
poli indukcie B. 

Metódu EPR sme použili na identifiká
ciu paramagnetických iónov, resp. fero
magnetických prímesí nachádzajúcich sa 
v štruktúre chryzotilu v substitučných 

polohách ako nečistoty a na štúdium zmien 
v štruktúre chryzotilu následkom tepelnej 
úpravy na základe zmeny koordinačného 
okolia iónov. 

Meranie EPR sa vykonalo pomocou 

spektrometra typu ER-9 fy Carl Zeis 
Jena na vzorke chryzotilu KA-2 a J AS-I. 
Frekvencia vf poľa pri meraní bola kon
štantná a činila 

ll = 9,37 GHZ 

Identifikácia paramagnetických iónov 
v štruktúre chryzotilu 

Spektrum chryzotilu KA-2 (obr. 7) pozo
stáva z absorpčných signálov troch typov. 
Výrazný sign ál v nižších poliach podľa 

I 
O,_ 2+ 
1s Mn 

JAS- 1 agreg. 

O 34 

M 15 

Obr. 8. EPR spektrum vzorky chryzotilu J AS-! 
Fig. 8. EPR spectrum of chrysotile, sample KA-2 
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hodnoty g-faktora (g = 4,15) zodpovedá 
iónom Co2+. šesť rezonančných čiar v ob
lasti signálu DPPH možno j ednoznačne 

identifikovať ako hyperj emnú štruktúru 
(HJŠ) iónov Mn2 r. 

Nepravidelný absorpčný signál od naj
n ižšej )hoednoty poľa až do polí B = 2,8. 
~ 10--=- 1 T podľa merani''úhlovych- závislostí 
prisudzujem e m alému množstvu feromag
netických prímesí. Spektrum EPR vzork y 
J AS-I (obr. 8) poukazuje na neprítomnosť 
feromagnetickej prímesi. Ináč je jeho in
terpretácia rovnaká ako pri vzorke KA-2. 

Štúdium vplyvu teploty na zmenu 
v štruktúre chryzotilu 

Postupným zvyšovaním teploty žíhania 
chryzotilu klesá intenzita feromagnetické
ho signálu a zvýrazňuje sa EPR signál od 
iónov Mn2+ (obr. 9). Zmena koordinačného 
okolia iónu Mn2+ spôsobená celkovými 
štrukturálnymi zmenami nastáva podľa 

zmeny tvaru EPR (obr. 10) v chryzotile až 
pri teplot e 650 °C. K úplnej zmene tvaru 
EPR signálu zodpovedajúcej úplnej defor
mácii štruktúry chryzot ilu došlo pri teplo
te 950 °C (obr. 11). 

-2 
2,7 .10 T 
>----1 

l<A-2 

t = 150' C 

D 60 

K 15 

B --

Obr. 9. EPR spektrum vzorky chryzotilu KA-2 žíhanej pri teploe 150 °c 
Fig. 9. EPR spect rum of chryzosotile in sample KA-2 - caleined at the temperature 

150 °C 
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Dosiahnuté výsledky štúdia vplyvu 
t eploty na zmenu v štruktúre chryzotilu 
pri teplote 150 °C, 650 °C a 950 °C sú 
v súlade s výsledkami získanými inými 
m etódami výskumu (Toker et al., 1968, 
s. 126; Richter, 1978, s. 86; Skokaňová 

e t al., 1079, s. 12). 

Záver 

V práci sme sa venovali štúdiu usporia
dania orientácie elementárnych vlákien, 
kvantitatívnemu stanoveniu kryštalickej 
a amorfnej fázy v stavbe azbestu a sle
dovaniu . zmien v štruktúre chryzotilu 
v plyvom teploty. Na tieto účely sme apli
kovali statickú magnetickú metódu a me-

tódy jadrovej magnetickej rezonancie a 
elektrónovej paramagnetickej rezonancie. 
Štúdiom vzoriek prírodného azbestu z lo
kality Jaklovce (JH), Kalinovo (KA-2) a 
Jasov (JAS-I) sme dospeli k nasledu júcim 
záverom. 

1. Agregáty chryzotilového azbestu 
z Jakloviec sa vyznačujú výraznou m ag
netickou anizotropiou (.ó.) a najvyšším 
stupňom usporiadania orientácie elem en
tárnych vlákien. 

Agregáty chryzotilového azbestu z Ka
linova a Jasova napriek výraznej textúre 
s paralelným usporiadaním vlákien pr eja
vuJu veľmi nízku anizotropiu. Tento 
zdanlivý para dox objasnili merania uhlo
vých závislost í NMR protónov týchto vzo
riek. Podľa nich sa chryzotil z Kalinova a 

Obr. 10. EPR spektrum vzorky chryzotilu KA-2 žíhanej pri teplote 650 °C 
Fig. 10. EPR spectrum of chrysotile in sample KA-2, calcined at the temperature 

650 /C 
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I 
!l. 

/s 

-2 
2,7. 10 T 
~ 

KA - 2 

1- 950" C 

O 66 

M 10 

B -

Obr. 11. EPR spektrum vzorky chryzotilu KA-2 žíhanej pri teplote 950 /C 
Fig. 11. EPR spectrum of chrysotile in sample KA-2, calcined at 950 °.C 

Jasova vyznacuJe význačneJs1m zastúpe
ním amorfnej fázy (minimálne 25 %) a 
n ajnižší stupeň usporiadania elementár
nych vlákien bol stanovený v chryzotile 
z J asova. Ďalšie štruktúrne vlastnosti 
azbestových vlákien sa prejavili na uhlo
vých závislostiach druhého momentu 
spektier NMR. Podľa nich elementárne 
vlákna agregátu nie sú úplne orientované 
v jednom smere, ale zvierajú isté uhly so 
smerom orientácie makrovlákien, pričom 

je rozdelenie elementárnych vlákien 
v smere kolmom na smer makrovlákien 
izotropné. 

2. Vzorky azbestu z Kalinova a Jasova 
obsahujú feromagnetické prímesi. Metó
dou EPR pomocou g-faktora a hyperjem
nej štruktúry spektra sa v chryzot ile 

v substitučných polohách identifikovali 
paramagnetické ióny Mn2+ a Co2+ . 

3. V t eplotnom intervale -84 °C-ll0 °C 
v chryzotile pozorovateľné zmeny uspo
riadania vodíkových atómov skúmaných 
vzoriek nenastávajú. Štrukturálne zmeny 
sa uplatňujú až pri teplote 650 °C a úplná 
fázová premena až pri teplote 950 °C, ako 
to potvrdili merania EPR. 

Statické magnetické metódy m ožno po
užiť na charakterizovanie magnetických 
vlastnost í minerálov v prírodnom stave a 
po mechanickej, chemickej alebo termic
kej úprave. 
Rezonačné magnetické metódy (NMR, 

EPR) možno použiť na charakterizovanie 
usporiadania atómov minerálu, na identi
fikáciu paramagnetických iónov a fero-
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magnetických prímesí v štruktúre minerá
lu, na sledovanie štruktúrnych zmien po 
mechanickej, chemickej alebo termickej 
úprave a na určovanie podielu kryštalickej 
a amorfnej fázy v skúmanom mineráli. 

Takéto výskumné práce možno v ČSSR 
urobiť na Katedre fyziky VšT v Koši
ciach, v ústave užitej geofyziky Brno, 
v ústave geológie a geotechniky ČSAV 
Praha a na Vysokej škole chemickej 

v Prahe. 

Recenzoval M. Okál 
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Study of some structural-textural properties of chrysotile from 
J aklovce, Kalinovo and Jasov using the sta tie magnetic, 

NMR and EPR methods 

š. RICHTER - F . SPALDON - J. MURÍN - Z. SKOKANOVÁ - V. HRONSKÝ, 
J. KROČAN - D. OLČÁK 

The physical, m echanical and chemical 
properties of chrysotile are determined by 
t he type of its crystalline structure, its tex-

iure and the type of the fibre morphology, 
The connection between the above parame
ters w as shown by Warren-Bragg (1930), 
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',Varren-Hering ( 1941), Bates et al. (1950), 
W hittaker (1953, 1957), Yada (1967), Hovorka 
e t al. (1980) and others. 

This paper is devoted to the characteriza
tion of the arrangement of the elementary 
fibres and to the determination of the pro
portion of the crystalline phase in the built
up of chrysotile. The chrysotile was investi
gated by statical magnetical methods, NMR 
and EPR. 

Three specimens of chrysotile asbestos (JH, 
K A-2 and JAS-I) were investigated. The 
chosen research techniques enabled (a) in 
case o[ specimens with marked orientation 
(monocryst or fibreJ the determination of 
magnetic anisotropy (A) derived from the 
d ifference between the values of magnetic 
s usceptibility (x) measured in the chosen di
rect ion and (b) determination of the pro
portion of crystalline phase (Kp) in chryso
t ile by measuring the angular distances of 
NMR spectra or of the angular relationship 
between the 2nd moments (M2) of the NMR 
spectra. 

The obatined results had lead to the 
following conclusions: (1) The asbestos from 
J aklovce shows the greatest magnetic aniso
t ropy .1 (Tab. 1 and 2) and highest degree 
of ordering of the fibres. The chrysotiles ťrom 
Kalinovo and Jasov show very low anistropy 
in spite of marked lineation in their texture. 

This apparent paradox was solved by 
measuring the angular relationship between 
the NMR spectra of the investig·ated spe
cimens. By measuring the wide and narrow 
components of the spectra of the latter 2 
specimens in dependence on (:), the relative 
n umber of protons (i. e. 1H atoms) present in 
the amorphous and crystalline phases was 
determined. According to these results asbes
tos from Kalinovo and Jasov has a higher 
proportion of amorphous phase. The highest 
proportion of amorphous phase (minimum 
26 %) and the Iowest degree of ordering of 
the fibres was found in chrysotile from Ja
sov. 

From the determination of the relationship 
between the 2nd moment of the NMR spectra 
and (:) (Fig. 3 to 5) it was evident that t he 
indi vidual fi bres of chrysotile in specimens 
KA-2 and J AS-I are not perfectly aligned 
and that only some of the fibres follow a 
preferred orientation. The preferred orien
tation of the individual fibres accord with 
the orienta tion of the macro-bundles. The 
lower degree of orientation of the single 
fibres in these specimens is due to deforma
tions (bending, microfaults etc.) of t he fibres. 
In case of specimens JAS-I this phenome
non was caused by a hig her proportion of 
amorphous phase present. 

(2) Thé study of .:,tlie . effect of temperature 
on the cha nge of structure of chrysotile was 
studied by NMR for the range of -84 °C to 
+110 °C. The resonance of protons bound to 
OH - grou ps ín bothe the crystalline and 
amorphous phase was studied. It w as found 
-Lhat in the studied temperature range no 
changes in the atomic arrangement of chry
sotile occurs. 

(3) EPR enables the detection of t ransition 
between the energeiic levels of the spin 
system in the high frequency magnetic field. 
Using the g-factor and the analysis of hy 
perfine structure of the spectrum the EPR 
spectra, paramagnetical Mn2 + and Co2 + were 
identified in specimens KA-2 (Fíg. 7) and 
JAS-I (Fig. 8) . In specimen KA-2 a small 
amount of ferromagnetic components was 
also detected . 

(4) The EPR study of the effect of tempe
rature (-84 °C to + 110 °C) on the structure 
of chrysotile h as shown that no change in 
signals from Mn2+ ions is observable. 
A change in the coordination neighbourhood 
of Mn2+ ions due to structural changes is 
observable only at 650 °C (Fig. 10). A comple
te change of the EPR signals corresponding 
to full defo rmation of the chrysotile struc
ture was observated a t 950 °C (Fig. 11) . 
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Hydrogeological and hydrochemical experience from prospection in the 
Santovka source area 

Extensive prospection in the Santovka mineral spring area (Central 
Slovakia), a imed at assure further sources of mineral water for bottling 
purposes, r esulted in new knowledge, both hydrogeological and hydro
chemical, of the "Levice mineral spring line" . Results of data processing 
from regime observations of mineral w ater chemistry together with the 
assessment of all hydrogeological conditions allowed to point out the 
main fac tors of mineral water generation and so to postulate basic 
critéria fór qualitative protection of the mineral water. 

Výskyt minerálnej a termálnej vody 
medzi Hornými Turovcami a Kalinčiako

vom v Ipeľskej pahorkatine nazval O. Hy
n ie (1963) ,,levickou žriedlovou líniou". 
Minerálne a termálne vody sa priestorovo 

viažu na turovsko-levický hrast, jeho čiast
kové segmenty, turovský a santovsko-le
vický (Vass, 1980). Jednotný genetický, a 
tým aj chemický typ má termálna voda 
Dudiniec a Santovky a studená kyselka 
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v Santovke, Slatine a H. Turovciach. Od
lišným genetickým typom je termálna voda 
v Kalinčiakove. Jej výskyt je podmienený 
čiastkovou priečnou štruktúrou - kalin
čiakovským hrastom. Hranice medzi po
vrchovým výskytom obidvoch typov vody 
tvorí pravdepodobne predpokladaná línia 
čela násunu vyšších západokarpatských 
príkrovov prechádzajúca medzi Santovkou 
a Domadicami. Na V od nej sa v podloží 
neogénu vyskytujú horniny veporika 
s najstarším členom - kryštalinikom 
hronského komplexu. 

Minerálna a termálna voda Santovky je 
západným okrajovým prejavom vôd zloži
tého chemizmu s jednotnou genézou pre 
všetky ostatné žriedlové štruktúry v Sla
tine, Dudinciach a Horných Turovciach. 
Známe prírodné vývery studenej kyselky 
v južnej časti obce zachytáva vrt B-6 s ka
pacitou 0,4 1. s- 1 a využívajú sa v plniar
ni. Vývery termálnej vody v strede obce 
(bývalý Malinovec) zachytáva vrt B-3. 
Termálna voda sa využíva na rekreačné 
účely. Odporúčaný odber je 8,5-9 1. s- 1 

(Orvan - Tkáčik , 1966). 

Všeobecné údaje 

Priestor výverov minerálnej a termálnej 
vody v Santovke patrí do Ipeľskej pahor 
katiny, ktorá je severným a severovýchod
ným výbežkom Podunajskej nížiny. Úze
mie je mierne morfologicky členené, s ty
pickým -f)ahorkatinným reliéfom s nad
morskou výškou okolo 150 m n. m. 

Blízke okolie Santovky odvodňuje potok 
Búr a jeho pravostranný prítok Ludanský 
potok a ľavostranný prítok Domadický po
tok. Koryto potoka Búr sleduje v San
tovke smer SZ-JV, v priestore traventí
novej kopy v obci sa stáča temer do sme
ru S- J. Smer SZ-JV má aj Ludanský 
potok pred sútokom s potokom Búr. 

Okolie Santovky klimaticky patrí medzi 
oblasti teplé, mierne such é, s miernou zi-

mou. Zrážkovo možno okolie Santovky 
charakterizovať dlhodobým ročným zráž
kovým priemerom 589 mm (1931-1961). 
Priemerná ročná teplota je 9,4 °C. 

Vývery minerálnej vody sa viažu na 
miestnu eróznu bázu v údolí potoka Búr 
v nadmorskej výške okolo 145-148 m 
n. m. Pôvodné vývery termálnej vody boli 
v miestach travertínovej kopy, nachádza
júcej sa po obidvoch stranách ú dolia po
toka Búr v nadmorskej výške okolo 
149 mn. m. 

Geologická stavba okolia S antovky 

Podložie neogénnych bádenských a sar
matských uloženín budujú horniny hron
ského komplexu veporika, ktoré podľa 

vrtu ŠV-8 (Dolné Semerovce) tvoria paleo
zoické metamorfity. V ich n adloží sú 
permské pestré bridlice, bridličnatý pies
kovec, ark óza, kremitý zlepenec, kremenec 
a kremité bridlice spodného triasu. 

Neogén leží ..oa starších útvaroch diskor 
dantne. Uloženiny neogénu staršie ako 

l. 
báden pr avdepodobne nie sú vyvinuté, 
pretože okolie Santovky bolo od egenbur
gu po spodný báden súčasťou šahanskej 
elevácie (Gabčo - Vass, 1965). 

V bezprostrednom okolí Santovky vy
stupujú n a povrch uloženiny spodného bá
denu a sarmatu. 

Horniny bádenu zastihnuté vrtmi majú 
pestrý litologický vývoj . Striedajú sa tu 
polohy ílu, ílov ca, tufitu, tufi tického pies
kovca, zistil sa aj vápenec. 

Takmer pre všetky vrty je typická prí
tomnosť karbonatických hor nín, a t o 
v rozličnej hlbke pod terénom. Ide o hor
niny svetlohnedej fabry, silne navetrané 
a so zátekmi oxidov Fe na puklinách . 
štruktúra hornín je kalová až m ikr okr yš
talická, resp. detriticko-kryštalická. Horni
ny obsahujú rudný pigment a časté sú 
v nich k ryštáliky dolomitu a akcesorické 
zrná kremeňa. K arbonatické horniny opi-
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sovaného typu vytvárajú tenké polohy, 
resp. sú vo forme úlomkov často v spo
jitosti so zeleným tuhým ílom. Horniny 
obdobného charakteru, zistené staršími 
prieskumnými prácami, pokladá J. Orvan 
(1965) za kavernózny vápenec vylúhovaný 
presahujúcou vodou. Je aj názor, že ide 
o tzv. fosílny travertín prekrytý vulkanic
kými horninami. 
Podľa mikropaleontologických rozborov 

vzoriek z vrtu B-10 a B-11 možno aj kar
bonatické horniny zaradiť do bádenu. Ide 
pravdepodobne o tie isté horniny, ktoré 
zastihol vrt B-3 v hlbke okolo 60 m. 

Bádenské se~imenty postihla silná pre
mena. Íl _vylrnzti,_je známky kaolinizácie. Na 
základe chemickych petrogräfiékých rozbo
rov vzoriek hornín z vrtu B-4 sa konšta
tovalo (Orvan, 1965), že sedimentárna-vul
kanický komplex podľahol rozsiahlym pro
cesom premeny. Prítomnosť kaolinického 
materiálu v povrchových partiách a po
stupné pribúdanie muntmorilonitových ty
pov smerom nadol svedčí o geochemickej 
zonálnosti komplexu. 

Sarmat je diskordantne uložený na roz
ličných členoch bádenu, resp. na mezo
zoiku. Litologicky je to pestré súvrstvie 
s nepravidelným striedaním sa slienitého 
ílu, kremitého a andezitového zlepenca, 
vápnitého pieskovca, tufitického ílu, pies
kovca a piesk_u. V spodnom sarmate sa 
v okolí Santovi<y vyskytujú horniny dia
tomického typu. 

Kvartérne uloženiny tvoria takmer sú
vislý pokryv neogénnych sedimentov. Vy
vinuté sú vo forme fluviálnych uloženín 
potoka Búr, Ludanského a Domadického 
potoka. Pod ich hlinitými naplaveninami 
je poloha rašeliny. Štrkové polohy nie sú 
výrazne vyvinuté. 

Pomerne rozšírený je v Santovke tra
vertín, a to v miestach zaniknutých vý
verov minerálnej vody. Výskyt travertínu 
je sústredený na okolie vrtu B-9, B-3, B-12, 
ďalší väčší výskyt je v priestore medzi 

Ludanským potokom a potokom Búr. Po
merne rozsiahlu traventínovú kopu na
vŕtal vrt B-5, B-6, B-7, B-10. Menšie vý
skyty sú v údolí potoka Búr v blízkosti 
vrtu B-13. Z ďalších kvartérnych sedimen
tov je tu zastúpená svahová hlina a suti
na, prevažne s úlomkami travertínu. 

Jednou z hlavných poruchových línií, 
ktorá je zároveň aj prívodnou líniou C02, 
je porucha smeru SZ-JV, prebiehajúca 
údolím potoka Búr. C02 bol zistený vo 
všetkých vrtoch situovaných v jeho údolí. 

Pravdepodobne tu ide o širšie poruchové 
pásmo, resp. o dve súbežné poruchy. Mor
fologicky tejto línii zodpovedá údolie Lu
danského potoka, ale tu sa zvýšený obsah 
C02 ani v pôdnom vzduchu ani v pod
zemnej vode nezistil. 
Podľa výsledkov VES prostredie odpo

rovo odlišné od neogénnych sedimentov 
v typickom pestrom vývoji vystupuje do 
hibky okolo 50 m pod terén. Smerom 
SV-JZ toto bližšie neidentifikované pro
stredie klesá a môže reprezentovať kolek
t ory s vyššie mineralizovanou vodou. 

Tektonickú líniu smeru SV-JZ indi
kujú zaniknuté vývery minerálnej vody a 
traventínové kopy pri vrte B-13 (Ivan, 
1952). Porucha obdobného smeru sa dá 
predpokladať približne v línii vrtu B-10, 
B-3, B-13. Tvorí pravdepodobne juhový
chodné ohraničenie výskytu travertínu. 
Priebeh tektonických línií spolu so situá
ciou vrtov vyhíbených v okolí Santovky 
je na obr. 1. 

Hydrogeologické pomery okolia Santovky 

Podzemné vody okolia Santovky možno 
podľa chemického 'Zleženia (mi~ralizácie) 
a fyzikálnych vlastností rozdeliť na: 

a) obyčajnú podzemnú vodu kvartér
nych a neogénnych uloženín s miner:álizá
ciou 650-850 mg . 1- 1, 

b) studenú kyselku, slabo mineralizova-
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nú, s premenlivou mineralizáciou v rozpätí 
1400-5000 mg .1- 1 a s teplotou 14-16 °C, 

c) studenú kyselku, stredne mineralizo
vanú, s mineralizáciou 6000-6800 mg . 1 - 1 

a teplotou 15-16 °C, 
d) veľmi nízkotermálnu kyselku, stredne 

mineralizovanú, s mineralizáciou 6000 až 
6200 mg . 1 -i a s teplotou 26,5-27,5 °C. 

V tab . 1 je prehľad chemického zloženia 
podzemnej vody Santovky s uvedením ma
ximálnych a minimálnych koncentrácií 
rozpustených látok vo vode vybraných 
vrtov. 

Toto rozdelenie podzemnej vody zodpo
vedá aj odlišnému prostrediu tvorby a 
obehu vody čo do hlbky, hydrogeologickej 
charakteristiky kolektorov a vzťahu 

) 

k tekton ike územia. Obyčajná podzemná 
voda sa viaže na neogénne a j kvartérne 
uloženiny. Naj priaznivejšie zvodnenie 
majú polohy tufitického pieskovca sarma
tu s pórovou priepustnosťou. Podzemná 
voda m á voľnú hladinu v miest ach, kde 
pieskovec vystupuje na povrch. Tam , 
kde sa pieskovec strieda s pelitickými se
dimentmi, má negatívnu výtlačnú úroveň 
v jednom až dvoch kolektoroch (do h1bky 
35 m). Obyčajná voda sa zistila aj vo 
vrchných polohách bádenu vo vrtoch za
chytávajúcich minerálnu vodu v údolí po
toka Búr (vrt B-16) a v kvar téri jeho 
poriečnej nivy. Hydrochemicky ide o vodu 
typu hydrouhliči tanovo-v ápenato-horečna
tú s mval 0/n zastúpením zložiek 
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Obr. 1. Situácia vrtov v okolí 
Santovky. 1 - vrty s obyčaj 
nou vodou, 2 - v r ty s mine
rálnou vodou typu Santovky, 
3 - vrty so stredne minerali
zovanou vodou, 4 - vrty 
s nízko termálnou vodou, 5 -
travertín, 6 - zistené tek
tonické línie, 7 - predpokla
dané tektonické lín ie, 8 - lí
nia geologického rezu 

Fig. 1. Sketch map of well 
location in the Santovka area. 
1 - well with common w ater 
yie ld, 2 - well w ith mineral 
water yield of the Santovka 
type, '.1- well with moderately 
mineralized water yield, 4 -
well with low-t her mal water 
yield, 5 - travertine, 6 - tec
tonic line proved, 7 - tecto
n ic line presumed, 8 - geo
logical profile line 
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HC03 - 91 
M 0,844 g . 1 - 1-------- T 14 °C 

Ca2+ 58 Mg2+ 28 
Výskyt studenej kyselky s premenlivou 

mineralizáciou sa viaže na bádenské sedi
menty do hÍbky 40-46 m. Úroveň na
vŕtania, resp. prítoky minerálnej vody do 
vrtov sú v rozličnej hÍbke pod terénom, 
t akže nemožno hovoriť o jednom kolekto
re. Aj výtlačná úroveň sa mení v závis
losti od možnosti vertikálneho medzivrst
vového pretekania. 

Typickým zástupcom studenej kyselky 
je minerálna voda Santovka, zachytená 
v híbke 24-41 m (vrt B-6). 

Medzné hodnoty mval % zastúpenia zlo
žiek sú nasledujúce: 

HC03·- 72 S042 - 14 
M 2,83 g. 1- 1 ---- --~ T 14 °C 

Ca2+ 48 Na+ 28,5 

M 4,67 g. 1-1 Hc_o3- 64 c1 - 20 r 14,2 oc 
Na+ 40,72 Ca2+ 38 

S tudená kyselka s vyššou mineralizáciou 
ako predchádzajúca je v karbonatických 
h orninách v hÍbke okolo 42-46 m (vrt 
B-11 a B-14). Kyselka má pozitívnu vý
tlačnú úroveň s prelevom do 0,2 1. s- 1. 

Pre stredne mineralizovanú studenú kysel
ku je charakteristická prítomnosť H2S. 
Mval % zastúpenie zložiek vo vode z vrtu 
B-11 a B-14 je takéto: 

HC03- 64 c1- 21 
M 6,26 g. 1- 1 

Na+ 44,5 Ca2+ 30 
H2S 4,35 mg. 1- 1 

T 16 °C 
Od vody z vrtu B-11 a B-14 sa chemiz

m om čiastočne odlišuje studená kyselka 
z vrtu B-13 z hÍbky 25,5. Má zo všetkých 
d oteraz zistených minerálnych vôd v San
tovke naJvyssrn mineralizáciu. Podľa 

mval 0ľo zastúpenia zložiek: 
M6,82g . 1- 1 

HC0:1- 50,3 Cl- 28,4 S01, 2- 21,l_ _T 16 oc 
Na+ 47,6 Ca2 + 30,6 

J e to voda hydrouhličitanovo-chlorido- · 
v o-síranová, sodno-vápenatá. Vo vode sa 
zistil H2S. Vrt je v silne preplynenom po-

ruchovom pásme. 
Veľmi nízko termálna kyselka sa obe

hom a akumuláciou viaže na karbonatické 
horniny bádenu. Pôvodné prírodné vývery 
zachytáva v rt B-3, ktorý v hlbke 65,5 m 
zastihol silne zvodnené poruchové pásmo. 
Erupcia z vrtu a prelev s počiatočnou 

výdatnosťou okolo 50 1. s - 1 spôsobili zní
ženie tlakovej úrovne a zánik prírodných 
výverov medzi Santovkou a obcou Bory. 
Veľká výdatnosť na preleV€ vrtu B-3 sved
čí o tom, že karbonatické horniny sú silne 
porušené alebo pravdepodobne aj skraso
vatené. 

Chemicky ide o hydrouhličitanovo-chlo
ridovú sodno-vápenatú sírnu vodu s nasle
dujúcim mval % zastúpením zložiek: 

HC03- 62,98 CI- 22,32 
M 6,23 g . 1 - i ----=---- - - - - -

Na+ 45,8 Ca2+ 30,72 
H2S 6,52 mg .1- 1 

T 26,5 °C 

Podľa teploty sa usudzuje ,, hlbke obe
hu 450 m. Chemické zloženie podzemných 
vôd Santovk y vyjadruje obr. 2. 

Piezometrické pomery a s nimi úzko 
súvisiaca hydrodynamika obyčajnej a mi
nerálnej vody sú rozhodujúcimi činiteľmi 
pre výsledný chemizmus studenej kyselky 
s premenlivou mineralizáciou. 

Z hodnotenia čerpacích skúšok vypoc1-
tané koeficienty prietočnosti a parametre 
pretekania určené pomocou typových kri
viek charakterizujú filtračné pomery bá
denských uloženín, prostredia obehu mine
rálnej vody. V tab. 2 je ich prehľad a pre
hodnotené výpočty zo starších prác (Me
lioris et al., 1974). 
Podľa hodnôt parametra pretekania 

možno bádenské sedimenty v okolí San
tovky charakterizovať vertikálnym medzi
vrstvovým pretekaním. To spôsobuje ne
tesnosť stropu a podložia kolektora a ich 
tektonické porušenie. 

Pretekanie potvrdzujú zmeny chemizmu 
minerálnej vody počas čerpacích skúšok 
a zmeny mineralizácie vrstvovej vody zis-



352 Mineralia slov., 15, 1983 

tené v priebehu hlbenia hydrogeologic
kých vrtov, ako aj počas dlhodobých re
žimných meraní. 

Z výsledkov dlhodobých r ežimných me
raní sa zistilo, že viac mineralizované vody 
(vrt B-3 a B-13) majú ustálený režim tla
ku, resp. hladín podzemnej vody, obsahu 
C02 aj mineralizácie. Minerálne vody typu 
Santovka sú ovplyvňované temer bezpro
stredne atmosferickými zrážkami. Vo vrte 
HG-4, B-11 a v sledovaných vybratých sú
kromných studniach so zvyšovaním hladi
ny podzemnej vody klesá obsah C02 a 
mineralizácia. 

Zmena hladiny obyčajnej podzemnej 

Prehľad hyclrogeologických parametrov 
Review of hydrogeological parameters 

Tab. 2 

Vrt Skúšaný úsek 

HG-4 1,0-2,2. 10- 4 0,1 13,4-19,0 m 
B-4 2,8.10- 6 0,2 22,5-25,0 m 
B-5 6,4.10 - 5 0,15 12,5-15,07 m 

5,1. 10- 5 0,2 12,6-16,6 m 
B-6 1,5-3,6 . 10- 4 0,2 10,7-41,3 m 
B-7 2,0 .10- 5 0,1 12,5-15,5 m 
B-7 5,5. 10- 6 0,3 15,0-18,9 m 
B-114,5-5,7. 10-s 0,15 16,5-24,8 m 
B-15 2,82. 10 -4 0,15 2 -12,0 m 
B-16 9,88. 10-s 0,15 5 -10,0 m 

4,98.10- 5 0,15 15 -20,0 m 
3,04. 10- 5 25 -35,0 m 

HG-1 5,6. 10- 4 10 -13,5 m 
4,74.10- 4 24 -28,5 m 
5 2 10- 3 10 -33,0 m 

HG-2 6:05. 10-5 8 -10,0 m 
24 -34,0 m 

► 
Obr. 2. Klasifikačný diagram minerálnych 
vôd levickej žriedlovej línie. 1 - obyčajná 
voda, 2 - minerálna voda s premenlivou mi
n eralizáciou, 3 - nízko termálna voda, 4 -
studená stredne mineralizovaná minerálna 
voda, 5 - ostatná geneticky zhodná voda 
l evickej žriedlovej línie 
Fig. 2. Classification diagram of mineral 
water types along the "Levice mineral spring 
line". 1 - common water, 2 - mineral water 
of fluctuating mineralization degree, 3 -
low-thermal water, 4 - cold mineral water, 
moderately mineralized, 5 - other sources 
of common origin in the "Levice miner al 
spring line" area 

vody v kvartéri a neogéne vyvoláva zme
nu vzájomného výškového pomeru tlakovej 
úrovne podzemnej vody v kolektore s vyš
šie miner alizovanou minerálnou vodou a 
spôsobuj e zmeny v mineralizácii vody ko
lektorov charakterizovaných medzivrstvo
vým pretekaním. 

Zo statických podmienok nastáva verti
kálne pretekanie smerom nahor. tam, kde 
je výtlačná úroveň vyššie mineralizova-
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nej vody vyššia ako obyčajnej vody. 
Výtlačná úroveň minerálnej vody v me

dzivrstvovo pretekavých kolektoroch urču
je približne aj mineralizáciu vody. Čím 
via<" sa približuje k hodnote výtlačnej 

úrovne vyššie mineralizovanej vody, tým 
je mineralizácia vyššia. To znamená, že 
v oblasti prirodzených výverov minerálnej 
vody je mineralizácia studenej kyselky 
najvyššia. S postupom hÍbenia vrtov sa 
v týó.to miestach mení chemizmus s h1b
kou iba nepodstatne. Naopak, kde niet pri
rodzených výverov, s hibkou mineralizá
cia studenej kyselky narastá. 

Pri dynamických zmenách hladiny pod
zemnej vody (pri čerpaní), keď sa tlaková 
úroveň minerálnej vody znižuje, je pre 
tvorbu mineralizácie rozhodujúci pomer 
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Obr. 3. Obsah hlavných aniónov v závislosti 
od mineral-izácie vody. 1 - obyčajná voda, 
2 - minerálna voda s premenlivou minera
lizáciou, 3, 4 - stredne mineralizovaná mi
nerálna voda a nízko termálna voda 
Fíg. 3. Relation between total mineralization 
and anion content. 1 - common water, 2 -
mineral water of fluctuating mineralization 
degree, 3, 4 - mineral water, moderately 
mineralized and low-thermal water 

hladiny obyčajnej podzemnej vody k tlaku 
minerálnej v ody v kolektoroch charakte
rizovaných medzivrstvovým pretekaním, 
čo, prirodzene, navyše ešte ovplyvňuj ú re
žimové zmeny hladiny obyčajnej v ody 
v kvartéri a neogéne. 

Opísaný mechanizmus tvorby chemizmu 
minerálnej v ody typu Santovka dokume1,
tujú obr. 3, 4, 5, znázornujúce pomer medzi 
celkovou m ineralizáciou a obsahom iónov 
HC0:1-, c1- obsahomCaH a HC03 -, S042 -

a obsahom Na+ a HC0:1- , c1-. Z nich jed
noznačne vyplýva miešanie vody hlbšieho 
obehu s obyčajnou vodou. Zo schémy sa 
vymyká iba voda z vrtu B-13, kde rast 
HC03 - a Cl - nezodpovedá tendencii ostat
ných vrtov (pokles HC03- je spôsobený 
rastom S042 - a c1- iónov). 

Tvorbu minerálnej vody v Santovke 
možno vysvetliť nasleduj úco: Minerálna 
voda hlbšieh o obehu, teplejšia a s vyššou 
mineralizáciou, je pretláčaná do plytších 
polôh a tam sa mieša s obyčajnou vodou . 
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Fig. 5. Con ten ts of HC0:1 - and Cl - in rela
tion to Na+ 

Prejavuje sa ako voda typu Santovky 
s mineralizáciou, ktorá kolíše v závislosti 
od opísaných tlakových pomerov. 

Rozdielna teplota vody s vyššou mine
ralizáciou sa dá vysvetliť tak, že vrt B-3 
zachytil termálnu vodu na jej výstupnej 
ceste, kde je pri veľkej výdatnosti ochla
dzovanie pri výstupe malé, resp. nijaké. 
Oveľa nižšiu výdatnosť studenej kyselky 
obdobného chemizmu spôsobuje prestup 
vody do plytších, menej porušených po
lôh (schému uvádza obr. 6), v ktorých sa 
voda ochladzuje. 

Hydrochemická charakteristika obyčajnej 

a minerálnej vody Santovky 

Podľa chemického zloženia možno vy
členené typy podzemnej vody v Santovke 
na základe zastúpenia jednotlivých zlo
žliek v zmysle klasifikácie Palmera - Gaz-

du (Gazda, 1971) charakterizovať nasledu
júco: 

1. Obyčajná podzemná voda je základ
ného výrazného Ca-HC03 typu so zastú
pením zložky A2 na 67-86 %. 

2. Studená kyselka s premenlivou mi
neralizáciou je základného nevýrazného 
Ca-(Mg)-HC03 typu. So znižovaním 
mineralizácie je zreteľný prechod k naras
taniu S1 zložky až po 36 % zastúpenie vo 
vode. V zásade sa pri narastaní minera
lizácie dodržiava pomer S1 (Cl) > S1(S04) až 
S1(Cl) == S1 (S04). 

3. Studená stredne mineralizovan á ky
selka a veľmi nízko termálna voda sú pre
chodného typu, s prevládajúcou A2 zlož
kou v r ozpätí 43-47 °/o, zložka S1 j e za
stúpená na 35-39 %. Výnimku tvorí voda 
z vrtu B-3, ktorá je zmiešaného typu, 
s prevahou A2 zložky, pncom pomer 
S1(Cl) > S1(S04). Zložitý chemizm us vody 
z vrtu B-3 a ostatnej vody „levickej žried
lovej línie" sa vysvetľoval (Hynie, 1963) 
tak, že sa pôvodná voda karbonatických 
komplexov mezozoika pri prestupe neogén
nymi uloženinami metamor.Eaj@ . ..za ;;_p olu
pôsobenia iónovýmeny. M. Maheľ (1952) 
vysvetľuj e pôvod vody v Santovke, Dudin
ciach a Slatine z hydrogeochemického a 
geotektonického hľadiska. Na základe vy
sokej m ineralizácie vody vyslovuje dom
nienku, či sčasti nejde o naftovú vodu. 
V prípade, že by išlo o vyslovene vadóznu 
vodu, predpokladá pri jej prítoku z J zvý
šenie m ineralizácie vody k a rbonatických 
komplexov v oligocéne (ide o zložku Na +, 
Cl - , B-, J-, Br - ). Za predpokladu prítoku 
vody zo S (čo uvádza ako menej pravde
podobné) je možné zvýšenie mineralizácie 
vody karbonat ických komplexov v h elvéte, 
kde sú možnosti výskytu soľných a sadrov
cových p olôh. 

Ale novšie zistenie vody obdobného typu 
vo vrte ŠV-8 (Dolné Semerovce), vo vrte 
BB-1, 2 (Slatina) a B-10, 11, 13, 14 a 16 
(Santovka) poukazuje na fakt, že ide o vodu 
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Obr, 6. Schematický hydrogeologický profil žriedlovej štruktúry Santovky. 1 - tra
vertín - kvartér, 2 - neogén v celku, 3 - karbonátové polohy v bádene, 4 -
zlepence - báden, 5 - karbonatické hornir.y vyšších západokarpatských príkro
vov, 6 - veporikum vcelku, '7 - výstup termálnej vody, 8 - výstup studenej mine
rálnej vody, 9 - prestup termálnej vody do vyšších polóh, 10 - kolektory charak
terizované medzivrstvovým pretekaním, 11 - vrty s minerálnou vodou typu San
tovka, 12 - vrty so stredne mineralizovanou minerálnou vodou, 13 - vrty s nízko 
termálnou vodou, 14 - vrty zachytávajúce obyčajnú vodu, 15 - tektonické línie, 
16 - násunová línia západokarpatských príkrovov 
Fig. 6. Schematic hydrogeological section of the Santovka mínera! spring structure. 
: - travertíne, Quarternary, 2 - Neogene, undivided, 3 - carbonate layer in the 
Badenian sequence, 4 - conglomerate, Badenian, 5 - carbonate rocks of upper 
West Carpathian nappes, 6 - Veporic, undivided, 7 - thermal water yield, 8 -
cold mineral water yield, 9 - thermal water passage into upper horizons, 10 -
collector characterized by interlayer water fl ow passage, 11 - w ell with mineral 
water yield of the Santovka type, 12 - well with moderately mineralized water 
yi eld, 13 - well with low-thermal water yield, 14 - well trapping common water, 
15 - fault , 16 - overthrust line of West Carpathian nappes 
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chemicky definitívne sformovanú v pri
márnom prostredí obehu, ktorým je súvisle 
zvodnený báden - bazálne klastiká, pod
ložný trias, kremenec a pravdepodobne aj 
perm. O. Franko - S. Gazda (1967) pred
pokladajú, že pôvod síranov v stredne mi
neralizovanej vode z vrtu ŠV-8 pri neprí
t omnosti sadrovcových polôh v mezozoiku 
môže byť z polôh aleuritického ílu, lokálne 
obohateného sadrovcom, zisteného vo vrte 
ŠV-8. Obsah síranov by podľa nich mohol 
byť.-ne,priamym dôk azom o migrácii bá
d enskej vody do podložných k olektorov . 

miner2-.lizáciou, ako sme už uviedli, vzni
kajú miešaním primárnej vody s obyčaj

nou vodou ak o dôsledok medzivrstv ového 
pretekania. 

Nedostatok hlbších hydrogeologických 
v rtov v priestore „levickej žriedlovej línie" 
neumožňuje vyjadriť sa ku genéze stredne 
m ineralizovaných vôd, ktoré možno pova
žovať za primárne, jednoznačne , lebo niž
š ie mineralizované kyselky s premenlivou 

Ďalšie úvahy vysvetľujúce tvorbu m ine
rálnej vody v ychádzajú z najnovších po
znatkov z ply tkých vrtov žriedlových lo
kalít Santovka, Slatina a starších m ateriá
lov z Dudiniec a z vrtu ŠV-8. Jedn otný 
genetický typ vyššie mineralizovanej vody 
dokumentuj e tab . 3, v ktorej sa u vádza 
chemick é zloženie aj ostatnej v ody „le
vickej žriedlovej línie". Tieto vody m ožno 
zaradiť do zmiešaného t ypu s prevahou 
Ca-HC03 zložky. 

Z výsledkov termodynamických výpoč
tov v systéme-·vo.d,a - hornina - atmosfé
ra sme sa pok úsili určiť základné procesy 
formujúce ch emické zloženie podzemnej 
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Chemizmus minerálnej vody levickej žriedlovej línie 
Chemistry of mineral waters in the " L evice mínera! spring line" area 

Tab. 3 

Lokalita D. Semerovce Slatina Dudince 

vrt SV-8 SV-8 BB-1 BB-2 S-3 
perm verfén verfén báden verfén + báden 

Mineralizácia 
mg . 1- 1 6934 7027 

Na + 1266,7 1302,1 
K+ 81,5 120,0 
Ca2+ 440,9 370,1 
Mg2+ 194,6 243,2 
Fe2 + 50,0 55,6 
Mn2 + st. 1, 1. 
c1- 1134,4 1169,8 
S042 - 808,2 822,2 
HC03 - 2952,4 "- 2970,7 
St (celkom) 49 50,7 
S1 (Cl) 32,0 33_4 
S1 (SO.) 17,05 17,3 
At 8,30 9,7 
A i 40,0 37,5 

vody Santovky (v grafoch sa berú do úva
hy aj analýzy z ostatných lokalít levickej 

žriedlovej línie). 
Zo závislosti Na+ od Ie (obr. 7) je zre j

mý, aj keď nie celkom jednoznačne , posun 

k rovnovážnemu stavu, ba až k stavu presý

tenia so vzrastom obsahu Na +. To indiku
j e, že Ca2+ a Na+ majú pravdepodobne 

sčasti spoločný genetický pôvod, a tým je 

hydrolytický rozklad silikátov. Bližšie to 

dokumentuje obr. 8. Zo stabilitného diagra

mu systému Na20 - H20 -Al203 - Si02 
vidieť , že sa minerálne a termálne vody 

približujú k fázovému rozhraniu Na 

► 
Obr. 7. Závislosť obsahu Na + od Ie. 1 - oby
čajná voda, 2 - minerálna voda s premen
livou mineralizáciou, 3 - nízko termálna 
voda, 4 - studená stredne minerali-zovaná 
minerálna voda 
Fig. 7. Relation between Na+ content and 
the Ie value. 1 - common water, 2 - mineral 
w ater of fluctuating mineralization degree, 
3 - low-thermal water, 4 -cold, moderately 
mineralized water 
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Obr. 8. Stabilný diagram systému. Na20 -
- H20 - Al20 3-Si02 
Fig. 8. Stable diagram of the Na20 - H20 -
- Al20 3 - Si02 system 

montm orillonit - kaolinit. To znamená, 
že hydrolytický rozklad silikátov v obeho
vom prostredí dosiahol štádium, keď pre
stáva byť stabilným aj kaolinit a začína sa 
t variť montmorillonit. Lepšie to vidieť 

z obr . 9, ktorý znázorňuje rovnovážne sta
vy aktívnych systémov pri tvorbe chemiz
mu, a to albit - kaolinit, anortit - kao
linit , mikroklín - kaolinit, illit - kaolinit 
a Ca-montmorillonit - kaolinit. Analyzo
vané vody sú prevažne ako n enasýtené 
stavy uvedených systémov. Najmenšie od
chýlky od rovnovážneho stavu má oby
čajná voda a kyselky s premenlivou mi
neralizáciou v systéme I cm-k · 

Stav blízky nasýteniu pri Ca-montmo
rillonite potvrdzuje predpoklad vyslovený 
n a základe stabilného diagramu a zároveň 
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IITIT I LIT MQNTMOflt 

Obr. 9. Rovnovážne stavy systémov. Kaoli
nit - albit, anortit, mikroklín, illit, Ca-mont
morillonit 
Fig. 9. Equili brium states of systems. Kaoli
nite versus albite, anorthite, microcline, illite 
and Ca-montmorillonite 

aj čiastočne vysvetľuje geochemickú zo
nálnosť v hor ninovom prostredí, kde Ca
m ontmorillonit môže v dôsledku p r esýte
nia z vody vypadávať. 
Podľa ob r . 9 podliehajú hydrolytickému 

rozkladu sil-ikátov predovšetkým živce 
s prevládajúcou Ab ziožkou a An zložka 
sa uplatňuje podstatne menej. Postupnosť 

rovnovážnych stavov I r m-k, I Ab-k , I An-k zod
povedá stabilite týchto minerálov voči 

hydrolytickým účinkom vody. Obr . 10 
uvádza závislosť mineralizácie od par ciál
neho tlaku C0 2. Dokumentuje fakt , že pri 
v yššie mineralizovanej vode mineralizácia 
m enej závisí od parciálneho tlaku C02. P r i 
kyselke s pr emenlivou mineralizáciou je 
táto závislosť výraznejšia a čiatočne vy
svetľuje aj posun chemizmu k chemizmu 
cha rakteristickému pr e poloodkrytú výve
r ovú oblasť, odlišnému od vodného che
m izmu akumulačnej oblasti. 
Vzťahy n asýtenia ku karbonatick ému 
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prostrediu a k sadrovcu sú na obr. 11, 12, 

7000-+------ -~-+--- - - -----+--
13. Prevažná časť vôd je presýtená voči 
kalcitu a dolomitu a prejavuje sa výrazná 
nedosýtenosť k sadrovcu. Nižšia korelačná 

O> 
E 
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~ 4000 
u 
·<l: 
N 

;il 300: ~ 

;:::: __ J
a L_ ------- J_ 

101 10 2 

---- -- - závislosť v obsahu Ca2+ a S042 - (R = 0,86), 
ako aj nižšie hodnoty S04/M 0,09-0,14 
oproti t ypickým sulfátogénnym vodám 
S04/M = 0,3-0,4) potvrdzujú predpoklad 
O. Franka a S. Gazdu (l 968) o pôvode 
S042- z lokálne sadrovcom obohatených 
polôh bádenu. Neprítomnosť zložky S2(S01,) 
a naopak pomerne stále zastúpenie zložky 
S1(S01;) vo všetkých hodnotených vodách 
levickej žriedlovej línie umožňujú vysloviť 
predpoklad, že sa zložka Na2S04 dostáva 
do vody ako výsledok vzájomného pôso
benia v ody N a-HC03 typu na sadrovec. 
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Obr. 10. Závislosť mineralizácie od pC02 
Fig. 10. Relation between mineralization and 
pC02 
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Obr. 11. Vzťah nasýtenia dolomitom a kalci
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Fig. 11. Relation between dolomite and cal
cite saturation 
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Obr. 12. Vzťah nasýtenia dolomitom a sadrov
com 
Fig. 12. Relation between dolomite and gyp
sum saturation 

Z-::i predpokladu migrac1e bádenskej 
vody do podložných kolektorov tPeba zlož
ke Na-Cl pripísať sčasti marinnogénny pô
vod. To je v súlade s náhľadom O. Franka 
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Obr. 13. Vzťah nasýtenia kalcitom a sadrov
com 
Fíg. 13. Relation between calcite and gypsum 
saturation 

a S. Gélzdu (1968), ktorí vylučujú možnosť 
jednotného pôvodu celého obsahu rozpust
n ých látok v minerálnej vode z vrtu š V-8. 

Využiteľné množstvo minerálnej vody 

Prieskumné práce sa orientovali na zís
k anie studenej nízko mineralizovanej ky
selky vhodnej na plnenie. Pri stanovovaní 
využiteľnej výdatnosti sa vychádzalo z vý
sledkov dlhodobých a poloprevádzkových 
čerpadch skúšok, počas ktorých sa sledo
vali zmeny chemizmu minerálnej vody a 
obsahu CO2 v závislosti od zníženia tla
kovej úrovne minerálnej vody. Požiadav
k ám ČSN 868 OOO chemickým zložením vy
hovuje voda z vrtu B-11, B-14, B-15 a 
HG-4. Nízky obsah C02 vylúčil z exploatá
cie v rt B-11 a malá výdatnosť B-14. 

Z využiteľných zdrojov kyselky s pre
menlivou mineralizáciou sa odporučil od
ber z vrtu HG-'± v množstve 0,45 1 . s - 1, 
z vrtu B-15, 0,47 1. s - 1. Z vrtu B-13 sa od-

poručil odber 1,~5 1. s- 1. Pre vysokú mi
neralizáciu kyselka nezodpovedá požiadav
kám ČSN o stolovej minerálnej vode, ale 
možno ju využívať zmiešanú s vodou z vrtu 
B-6, HG-4, resp. B-15, a to ako doplnkový 
zdroj pri nárazovo zvýšenej potrebe mine
rálnej vody pre plniareň . 

Hlavné zásady kvalitatívnej ochrany 
minerálnej v ody 

Studená kyselka sa v Santovke zachy
táva vo výverovej oblasti minerálnych 
vôd. Fakt, že ide o poloodkrytú výverovú 
oblasť, poukazuje na citlivosť režimu mi
nerálnej vody vo vzťahu k obyčajnej vode 
a ostatným činiteľom ovplyvňujúcim režim 
obyčajnej vody. Kvalitu minerálnej vody 
ovplyvňuje kolísanie obsahu CO2 a k olí
sanie mineralizácie. 

V zásade n emožno vylúčiť ani možnosť 

ohrozenia kvality minerálnej vody prípad
ným povrchovým znečistením, hlavne pod
zemnej vody v kvartéri. 

Kvantitatívn e ovplyvnenie môže byť ne
priame (prechodného alebo trvalého cha
r akteru) v dôsledku zhoršenia kvality mi
nerálnej vody. Zhoršeniu kvality minerál
n ej vody sa v takom prípade dá predísť 
znížením čerpaného množstva, t. j. zvýše
ním tlakovej úrovne minerálnej vody na 
u držanie optimálneho pomeru hladiny oby
čajnej podzemnej vody a tlakovej úrovne 
minerálnej vody. Prechodné kvantitatívne 
ovplyvnenie môže byt v dôsledku pr avi
delných režimových zmien obyčajnej pod
zemnej vody. Trvalý vplyv na kvalitu 
zdrojov by mohli mať významnejšie v odo
hospodárske úpravy v okolí výverovej ob
lasti. 

Ochrana m inerálnej vody v Santovke 
zásadne závisí od optimálnych vzájomn:ých 
tlakových pomerov medzi vyššie miner.ali
zovanou kyselkou a nízko termálnou ky
selkou, kyselkon·'"'s premenlivou miner ali-
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zac1ou a obyčajnou podzemnou vodou. To 
sa dá dosiahnuť: 

dodržiavaním konštantnej tlakovej 

úrovne vyššie mineralizovanej vody re
guláciou odberu z vrtu B-3, 
zamedzením nadmerného odberu oby
čajnej vody z kvartéru a kolektorov 

neogénu v blízkosti výverovej oblasti, 
zamedzením vodohospodárskych úprav, 

ktoré by znamenali zníženie alebo zvý

šenie hladiny obyčajnej vody, 
dôsledným dodržiavaním režimu exploa 

tácie daným optimálnym znížením tla

kovej hladiny minerálnej vody v ex 

ploatovaných zdrojoch. 

R ecenzoval O. Franko 
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Hydrogeological and hydrochemical experience from prospection 
in the Santovka source area 

ZORA BONDARENKOV Á 

Hydrogeological prospection in the San 
tovka mineral spring area (South Central 
Slovakia) aimed ot assuring mineral water 
supply for bottlíng purposes. The result led 

moreover to new hydrogeological aríd hydro
chemical knowledge ol' the whole area. 

Cold mineral water yields and sources of 
low-thermal water in the Santovka mineral 
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spring area participate on the so called "Le
vice mineral spring line" structure. Several 
sou rces are concentrateu~ ·•along the Turov
ce - Levice horst structure namely into its 
partial Turovce and Levice domains. Water 
yields are due to the elevation of a Veporic 
crystalline basement as the resul t of con
siderable faulting in the basement and its 
cover. 

Both mineral and thermal waters are the 
western marginal manifestation of a unique 
ground water system of composite chemistry 
and of common genesis together with further 
source structures at Slatina, Dudince and 
Horné Turovce localities. 

Ground waters in the Santovka area may 
be classified on the base of chemistry as 
follows. 

- Common ground water from sediments 
of Quarternary and Neogene age with minera
l izations attaining as high as 650-850 mg . 1- 1, 

- Cold mineral water, slightly minera
lized, with total mineralizations fluctuating 
in the 1,00-5,000 mg .1-i range and 14-16 °C 
temperature, 

- Cold mineral water, moderately mine
ralized, of total mineralization between 
6,000-6,800 mg. J- 1 and 15-16 °C tempera
ture, 

- Very low-thermal mineral water, mo
ô erately mineralized, of total mineralization 
between 6,000-6,200 mg . 1- 1 and of 26.5-
27 .5 °C temperature. 

The moderately mineralized cold mineral 
water from the B-13 welí in Santovka together 
with the thermal water yield by the SV-8 
well in Dolné Semerovce may be assumed 
to represent the primary water of the area. 
Minerai waters oť fluctuating mineralization 
degree reveal chemistries influenced by ver
tical interlayer flow passage. The intensity of 
this flow passage and by that also the 
amount of bed water mineralization in col
lectors down to 46 m depth are influenced 
by hydrodynamic conclitions i. e. by the re
lations of common ground water table in 
Quarternary sediments or in collectors of 
Badenian and Sarmatinn age to the hydraulic 

delivery level of the moderately mineralized 
water. During the exploitation, the relation 
between the groundwater level in Quarter
nary Sf'rliments and in collectors of the mi
neral water appears as clecisive factor. 

The influence of regime fluctuations ot the 
common grou ndwater table level remains, 
however, grea ter. Results of thermodynamic 
calculations p oint to mixed genesis of pri
mary water. It is partly of marinogenous and 
partly of petrogenous ongm. Hydrolithic 
decomposition of silicates and leach ing of 
carbonate and gypsum layers within sedi
ments of Badenian age influence mostly the 
petrogenous part of mineralization. 

The knowledge of regular changes in water 
chemistry ~ta ted during the well drillings, 
the results of long-term pumping tests as 
well as the course of regime observations 
allowed to define exploitation amounts 
trapped from new wells with regard to the 
mineral water quality for bottling purposes. 
Trapping of 0.45 to 0.47 1. s- 1 has been 
recommended from B-15 and HG-4 wells 
respectively whereas amounts as high as 
1.25 1. s-1 may be trapped from the B-13 
well under the condition of its mixing with 
more slightly mineralized water. 

The basic conditions for the protection of 
the Santovka mineral spring area are given 
by the maintenance of following conditions. 

- by keeping the constant pressure level 
of mineral w aters of higher mineralization 
degree through the regulation of trapping 
from the B-3 well, 

- through hindered trapping of common 
water from Quarternary and Neogene beds 
near the source area, 

- preventin g water management modifi
cations which may change the common 
water table level with free surface in fhe 
Quarternary and Neogene, 

- by consistent maintenance of water 
exploitation regime given by optimum de
pression of mineral water table level in 
exploited wells. 

Preložil I. V arga 
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R ECENZIA 

K. R. C 1 a y - N. J. P r i c e (eds.) : Thrust 
and Nappe Tectonics. 1st ed. Oxford, Black
well Sci. Publ., 1981, 539 p. 

Zborník 44 referátov z medzinárodnej kon
ferencie o násunovej a príkrovovej tektoni
ke, ktorá sa konala roku 1979 v Oxforde, 
n esporne patrí medzi základné diela o prob
lematike stavby orogénnych zón. Skromná 
poznámka editorov, že zborník nie je učeb
nicou ani encyklopedicky nepokrýva celú 
problematiku, nič nemení na fakte, že sa 
v štyroch tematicky pestrých kapitolách na 
príklade niektorých úsekov orogénnych zón 
zo všetkých kontinentov analyticky demon
š t rujú súčasné problémy ich tektoniky, azd a 
úplná škála metodicky rozdielnych prístupov 
k riešeniu ich stavby, ako aj základné ter
minologické otázky, najmä kompresívnych 
štruktúr. 

Sympatickým počinom vydavateľov zborní
k a je mimoriadne starostlivo spracovaná 
úvodná kapitola, v k torej výstižne synteti
zujú názory účastníkov konferencie na také 
zásadné otázky násunovej a príkrovovej tek
toniky, ako je mechanizmus vzniku týchto 
š truktúr, fyzikálne parametre plôch odliepa
nia a sunutia, veľkosť a tva r sunutých jed
no tiek, niektoré problémy vrásových príkro
vov aj vzťahov fundamentu a obalu príkro
vových telies. 

Jeden zo zámerov konferencie definovať 
naj dôležitejšie štruktúry orogénnych zón 
vyústil do obsiahlej diskusie, z ktorej vyplý
v a, že aj definície takých, na prvý pohľad 
,,bezproblémových" , štruktúr, ako je príkro
vová plocha, kryhový príkrov, vrásový prí
krov, sa môžu širšie akceptovať iba vtedy, 
ak sa formulujú vo všeobecnej rovine, naj
mä bez parametrov úklonu a minimálnych 
(napr. 5 km pri príkrovoch) amplitúd. Vzhľa
dom na centrálnokarpatské pomery sa pri 
návrhoch definícií ďalších štruktúr žiada 
upozorniť aspoň na kompresívne plochy typu 
tectonic slides (D. Hutton), t. j. na typicky 
synm2tamorfné zlomy. Tie to zlomy vystu
pujú v zónach penetratívnej (klivážovej) de
formácie rovnakého veku a spravidla repre
zentujú kulminačné prej avy príslušného de
formačného štádia. Zvyčajne vznikajú na 
styku jednotiek s kontrastnou kompetenciou, 
ale môžu mať rozdielne priestorové aj kine-

matické vzťahy k základným štruktúram re
giónu. 

V prvej kapitole publikácie sú príspevky 
testujúce súčasné modely vzniku kontrakč
ných štruktúr vrásnených zón z hľadiska 
m echaniky hornín, ich geoštruktúrnej pozí
cie v rámci zóny, resp. obidvoch faktorov. 
Názory n a podiel napr. gravitačného sklza
vania pri tvorbe väčšiny násunov a príkro
vov sú n ejednotné (cf. napr. Bally, Graham, 
resp. Cooper). 

Druhá kapitola zborníka je venovaná naj
mä petrotektonickým štúdiám tektonitov 
kontrakčných štruktúr. Prináša podnetné in
formácie o interpretačných možnostiach vy
užitia klasických výstupov tejto m etodiky od 
genetických podmienok formovan ia drob
ných štruktúr po exaktné posúdenie dlžky 
transportu príkrovu v závislosti od veľkosti 
napätia a hrúbky sunutého komplexu 
(Boullier - Quernandel). Nesporne zaují
mavým p rístupom je aj stanovovanie suk
cesie a veľkosti vertikálnych a horizon
tálnych p ohybov podľa K/Ar ú dajov z tek
tonitov alpínskeho zlomu N. Zéla ndu. Iste 
by bolo užitočné konfrontovať túto metodiku 
s výsledkami fission track z apatitov (Kráľ, 
1982). 

V prve j časti rozsahovo naj obšírnejšej k a
pitoly Režimy násunov a príkrovov sa ana
lyzujú problémy stavby európskych kaledo
níd, švaj čiarskych a francúzskych alpíd, zá
padného ú seku európskych variscíd a á zij
skej časti tetýdnej zóny. Chýbajú (ako sme 
si už zvykli a čo nemožno zazlievať edito
rom) údaje z Karpát, ale aj z Východných 
Álp. Druhá časť tejto kapitoly je venovaná 
vrásovým zónam amerického kont inentu. 

V reprezentatívne upravenom zborníku 
ukončenom vecným registrom n á jde či tateľ 
okrem najnovších informácii o tektonike 
klasických oblastí orogénnych zón aj rad 
podnetov a metodických prístupov na rieše
nie konkrétnych štruktúrnych p roblémov 
v ktoromkoľvek úseku Západných Karp,It 
s vývojom vrásových a príkrovových š truk
túr. Recenzovanú publikáciu odporúčame 
najmä do pozornosti tým pracovníkom, ktorí 
S9. zaoberajú stavbou Centrálnych a fl yšo
vých Karpát. 

Stanislav Jacko 
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Charakteristika uhličitanovej polohy z vrtu MPV-8 pri 
Mníšku nad Hnilcom 

LÍDIA TURANOVÁ*, JÁN TURAN*, JÁN KOBULSKÝ** 

* Geologický ústav UK, Zadunajská 15, 851 01 Bratislava 
** Geologický prieskum, Jesenského 6, 040 51 K ošice 

(6 obr. a 2 tabuľky v t exte) 

Doručené 4. 11. 1982 

XapaKTepHCTHKa MarHe3HTOB B CKBa}l{HHe MIIB -8 npH MHHllKY Ha.n; rmrn
~OM (BOCTO'!Hall CJIOBaKHll) 

B CKBa)K,:IHe Ha rny6HHe 834- 886 MeTpoa 61,ma o6Hapy)KeHa n acrKa 
CBeTJIOCepor o MaCCl1BHOľO Mar He3l1Ta J1 11O3TOMY B 3TOií: p a6oTe ):leTaJihHee 
om:rcaHo r eonor11crecKaH xapaKTep11cT11Ka MarHe3!1TOB J1 BMell.\aKJII.\l1X rro
po.L( 3TOií: CKBa)KJ1Hhl. 

Characteristics of a carbonate Iayer in the l\'IPV-8 drill-hole near l\'Iníšek 
nad Hnilcom (Eastern Slovakia) 

A layer of light-grey crystalline magnesite has been discovered in the 
MPV-8 drill-hole near Mníšek nad Hnilcom in Lhe Spiš-Gemer Ore Mts., 
Eastern Slovakia. The layer occurs in 834-886 m depth and consists 
of magnesite and further carbonate minerals. 

Hlbokým vrtom MPV-8 (1419 m), kto
rým sa overovala geologická stavba okolia 
Mníška nad Hnilcom a možnosť smerného 
pokračovania stratiformného sulfidického 
zrudnenia z oblasti Jalovičieho vrchu do 
t ohto priestoru, sa v hÍbke 834-886 m 
zistil výskyt svetlosivého masívneho kryš
talického magnezitu (Grecula - Kobulský, 
1980) . Identifikácia magnezitovej polohy 
nie je prekvapujúca, pretože v susednom 

Rakúsku, kd e sú podobné geologické po
mery, je výskyt magnezitu v staršom pa
leozoiku oveľa hojnejší a významnejší 
(Mostler, 19'.Ig). Z toho vychodí, že aj 
u nás možno (napľ. ·p ri Vlachove a Gočo
ve) v staršom paleozoiku očakávať ešte 
ďalšie, možno aj mocnejšie polohy mag
nezitu , aj keď treba počítať s jeho v•ýsky
tom v o veľkej hlbke. 

Obsahom tejto práce je najmä podrob-
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neJs1a minerálna, chemická a geochemická 
charakteristika uhličitanovej polohy, ale 
v profile vrtu sa orientačne sledoval aj 
výskyt uhličitanov v okolitých fylitických 
horninách a hodnotili sa nerozpustné 
zvyšky a ťažké frakcie niektorých vzoriek. 

Opis uhličitanovej polohy 

Uhličitanová poloha zachytená vrtom 
MPV-8 je v komplexe chloriticko-sericitic
kých fylitov sprevádzaných v nadloží vul
kanoklastikami diabázového zloženia. 
Túto 52 m mocnú uhličitanovú polohu bu
duje takmer čistý magnezit, iba v okrajo
vých častiach čiastočne dolomit. Menšie 
dolomitovo-magnezitové vložky sú aj v sa 
motnej magnezitovej polohe, napr. v roz
medzí 871-875 m (obr. 1). Čisto dolomi
tové polohy sa v uhličitanovom t elese ne
zistili. 

Prechod uhličitanovej polohy do okol
ných chloriticko-sericitických fylitov je 
pozvoľný. Obstarávajú ho drobné para
lelné magnezitovo-breunneritové vrstvičky 
mocné niekoľko mm až cm sledy,Lµce brid
lična tosť chlori ticko-serici tických fy li tov 
(obr. 1). 

Okrem týchto makroskopicky viditeľ

ných tenkých magnezitovo-breunnerito
vých polôh sa v podloží aj v nadloží hlav
nej m agnezitovej polohy v okolných zele
nosi vých chlori ticko-serici tických fy li toch 
vyskytujú aj vtrúsené uhličitanové mine
rály s obsahom spravidla pod 10 %. 

Vtrúsené uhličitany z podložia a nadlo
žia magnezitovej polohy si zaslúžia zvý
!'enú pozornosť, pretože ide o iné uhliči
tany, ako sú známe v hlavnef magnezito
vej polohe. Sú to vysokoželezité uhličita
ny, ktoré na základe derivatografických 
analýz a nameraných hodnôt indexov lomu 
možno zaradiť skôr k sideritu ako k mag
nezitu . 

Na derivatograme (obr. 4) vidieť , že sa 
vrchol hlavnej endotermickej reakcie v po
rovnaní s endotermou charakteristickou pre 
magnezit posúva k nižšej teplote. V na-
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Obr. 1. Minerálne zloženie uhličitanových 
hornín z vrtu MPV-8. 1 - magnezit, 2 -
dolomit, 3 - neuhličitanový podiel 
Fig. 1. Mínera! composition of carbonate 
rocks in the MPV-8 drill-hole. 1 - magne
site, 2 - dolomite, 3 - non-carbonate frac
tion 
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šom prípade sa vrchol reakcie pohybuje okolo 
630 °C, kým pri čistom magnezite dosahuje 
680-700 °C. Siderit má naopak vrchol endo
termickej reakcie posunutý nižšie (na 580 °C) 
a navyše endotermická reakcia bezprostredne 
prechádza do exotermickej reakcie. Zo zázna
mu (obr. 4) vidieť, že ide o prechodný člen 
medzi sideritom a magnezitom. Zvýšený ob
sah železa sa v analyzovanej vzorke prejavil 
aj prudkým zvýšením hmotnosti v rozmedzí 
teploty 650-700 °C, čo spôsobuje oxidácia 
Fe2+ na Fe3+. Tento efekt sa nevýrazne 
v uvedenom teplotnom rozmedzí odráža aj 
na DT A a DTG krivkách. 

Prítomnosť vysokoželezitých uhličitano

vých minerálov vtrúsených v horninách 
v podloží aj nadloží magnezitovej polohy 
potvrdil aj optický výskum. Hodnota inde
xov lomu sa v izomorfnom rade magne
zit - siderit zvyšuje úmerne s obsahom 
železa. Magnezit má najnižšiu hodnotu 
indexu lomu w = 1,700, kým siderit naj
vyššiu w = 1,879. Prechodné členy, ako 
je breunnerit, mezitín, pistomezit a side
roplezit, majú hodnotu indexov lomu 
m edzi uvedenými okrajovými hodnotami. 
Nameraná hodnota indexov lomu sa po
hybovala v širokom r ozpätí, a to od hod
n oty poukazujúcej na výskyt breunneritu 
až po hodnoty patriace sideroplezitu. 

Mierne zvýšený obsah železa majú práve 
uhličitany z okrajových častí vlastnej uhli
čitanovej polohy a z mineralogického hľa
diska ich možno zaradiť k breunneritu. 
Index lomu w, ktorý majú trigonálne uhli
čitanové minerály rovnaký vo všetkých 
smeroch, sa pohyboval okolo hodnoty 
l •) = 1,720. Ale takéto uhličitany sa vy
skytujú iba v úzkej okrajovej časti uhliči
tanovej polohy mocnej iba niekoľko málo 
dm. Už v miestach, kde uhličitanové teleso 
prechádza do chloritíckých bridlíc až chlo
riticko-sericitických fylitov , sme namerali 
vyššiu hodnotu indexov lomu uhličitano
vých minerálov (1,745-1,756), čo zodpo
vedá mezitínu. Takéto uhličitany rozptý
lené v horninách sú v nadložnej (831 až 
834 m) a v podložnej časti (886-887 m). 
V o vzdialenejších častiach podložia a nad-

ložia sa vyskytujú rozptýlené uhličitanové 
minerály, ktoré na základe nameraných 
indexov lomu patria k pistomezitu až si
deroplezitu. Hodnota indexov lomu sa po
hybove.la od 1,78 do 1,82. Pistomezit až 
sideroplezit sa zistil v podloží uhličitano
vej polohy v rozmedzí 891-892 ma v nad
ložnej časti v rozmedzí 826-830 m. Okrem 
toho sa vysokoželezi té uhličitany zistili aj 
v híbke 330-334 m. V ostatných prípa
doch sa v profile vrtu MPV-8 zistil v ť až

kej frakcii iba Fe-dolomit a ankerit . 

Minerálne zloženie uhličitanovej polohy 

Minerálne zloženie uhličitanovej polohy 
zachytenej vrtom je veľmi jednoduché. 
P oloha je takmer výlučne z uhličitanov a 
s nápadnou prevahou magnezitu nad do
lomitom (obr. 2). Z kremičitanov sú zastú
pené najhojnejšie chlority a kremeň, 

ktoré tvoria podstatnú časť nerozpustných 
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Obr. 2. Histogram rozdelenia početností mag
nezitu, dolomitu a neuhličitanového podielu 
v uhličitanových horninách vrtu MPV-8 (v %) . 
1 - magnezit, 2 - dolomit, 3 - neuhličita
nový podiel (NP) 
Fig. 2. Frequency distribution of magnesite, 
dolomite and non-carbonate minerals l n the 
carbonate layer of the MPV -8 drill-hole (in 
weight per cents). 1 - magnesite, 2 - dolo
mite, 3 - non-carbonate fraction (NP) 
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zvyškov (obr. 3). Kremeň tvorí v uhličita
novej polohe najčastejšie tenké, iba nie
koľko mm mocné žilky. 

Chlorit je spravidla jemne rozptýlený 
v uhličitanovej hornine. Väčšie koncen
trácie chloritu sú iba v okrajových čas

tiach uhličitanovej polohy, kde obstaráva 
postupný prechod uhličitanovej polohy d o 
fylitíckých hornín. Chlorit je tmavozelený, 
tvorí jemné aj väčšie šupinky s dokonalou 
štiepateľnosťou podľa bazálnej plochy. Má 
pomerne nízky index lomu (1,580; meraný 
na spodnej ploche) aj dvojlomu. 

D erivatografická analýza poukazuje 
priebehom endotermických a exotermic
k ých reakcií na nízkoželezitý chlorit 
(obr. 5). Hlavná endotermická reakcia, 
vyvolaná dehydroxyláciou, má vrchol p r i 
650 °C. Pri tejto reakcii nastáva najvýraz
nejší úbytok hmotnosti, čo sa prejavuje 
veľkým skokom na TG krivke. Exoter
mická reakcia s vrcholom pri 860 °C deter
m inuje tvorbu nových kryštalizačných 

fáz a je spätá s málo výrazným úbytkom 
h m otnosti. Podľa derivátografickej analý
zy, ako aj hodnoty indexov lomu možno 
sledované chlority jednoznačne zaradiť 

m edzi Mg-chlority (v klasifikácii Melka, 
1957). 

Z rudných minerálov j e najhojnejšie 
zastúpený pyrit. Výnimočne sa vyskytuje 
aj chalkopyrit. Iné rudné minerály sm e 
v uhličitanovej polohe nezistili. 

Hodnotenie nerozpusi_gych zvyskov a fažkých 
frakcií z okolných hornín 

Podľa výsledkov kvalitatívnej spektroche
mickej analýzy vzoriek z blízkosti uhličita
nového telesa, ktoré poukazovali na zvýšený 
obsah Ba (vyjadrený v spektrometrickej ana 
lýze až hodnotou 1), sme v skúmaných hor
ninách predpokladali prítomnosť barytu. Pre
to sme analyzovali ťažké frakcie niekoľkých 
vzoriek získané separáciou bromoformom 
alebo plavením. Ale minerálny rozbor ťaž-

kých frakcií študovaných vzoriek ukázal, že 
baryt nie je prítomný, resp. sa ho nepoda
rilo dokázať. Zvýšený obsah Ba v nad
ložnej aj podložnej časti uhličitanovej po
lohy je preukázateľný. Obmedzuje sa v pod
state na asociáciu s vysokoželežitými uhliči
tanovými minerálmi sideritového typu. Do
kazuje to aj fakt , že zvýšený obsah Ba sme 
zistili nielen v horninách v blízkosti uhliči
tanovej polohy, ale aj vo vzdialenosti pri
bližne 500 m do nadložia, kde sme v ťažkej 
frakcii okrem zvýšeného obsahu Ba zistili aj 
prítomnosť sideritu. 'ľo znamená, že zvýšený 
obsah Ba dobre korešponduje s výskytom 
sideritu. Zrejme ide o jav, ktorý m á v ge
meriku všeobecnú platnosť . 

Zistili sme, že sa Ba v „sideritovej zóne" 
viaže predovšetkým na dva minerály : na albit 
a svetlú sľudu. Analýza vzorky MH-4/1/80, 
v obohatení plavením o svetlú sľudu potvr
dila, že svetlá 'šľuda je hlgvným nositeľom 
Ba. 

Pri minerálnom rozbore ťažkých vzoriek 
z profilu vrtu sme zistili lokálne výrazné 
koncentrácie pyritu (v rozmedzí 720-730 a 
886-888 m), magnetitu (335, 656 a 968 m), 
turmalínu (928, 993 m) a sfaleritu (766,1 m). 

Vo vzorke MH-13/81 sme zistili pomerne 
vysokú koncentráciu sfaleritu. Sfalerit sa 
vyskytuje vo forme drobných a veľmi tma
vých zŕn rozptýlených vo fylitoch , ktoré sa 
makroskopicky od okolných hornín neodli
šujú. Sfalerit netvorí žilky. Jeho prítomnosť 
sa potvrdila ' kvälitatívnou ij,pektrochemickou 
analýzou a derivátograficky · (obr. 6). Obsah 
sfaleritu v analyzovanej hornine sa pohybo
val okolo 5-6 %, pričom tvoril až 90 II/o ťaž
kej frakci e (obr. 3). 

Magnetit sa vyskytuje vo fylitoch v po
dobnej forme ako sfalerit, ale v n iektorých 
prípadoch je v hornine dvakrát vyšší. Naprí
klad vo vzorke MH-4/81, odobratej z vrtného 
jadra pri 335 m , má obsah 10,8 váh. %, 

Charakteristika magnezitu 

Magnezit , ktorý tvorí podstatnú časť 

uhličitanovej polohy, je svetlosivý, hrub o
kryštalický. Prevládajú strednozrnné typy 
s veľkosťou zrna do 5 mm, ale b ežné sú aj 
variety s veľkosťou zrna od 0,5 do 1 cm. 
Hrubozrnné typy sú spravidla svetlejšie, 
a le jemnozrnné typy, s veľkosťou zrna p od 
1 mm, príp. až desatiny a stotiny mm , 

► Obr. 3. Semikvantitatívne hodnotenie ťažkej frakci e a nerozpustných zvyškov 
Fig. 3. Semiquantitative analysis of the heavy fraction and the insoluble residue 
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Obr. 4. Derivatogram Fe-uhličitanu. Vzorka MH-36/ 80 - ťažká frakcia. Podmienky 
stanovenia: prístroj Derivatograph MOM, systém F . Paulik - .J. Paulik - D. Erdey ; 
návažok 252 mg, citlivosť TG 100 mg, citlivosť DTA 1/10, citlivosť DTG 1/10, rýchlosť 
ohrevu 20 °C/min 
Obr. 5. Derivatogram chloritu. Vzorka MH-34/81 - plavená. Podmienky stanovenia: 
p rístroj Derivatograph MOM, systém F . P aulik - J . Paulik - D. Erdey, návažok 
1300 mg, citlivosť TG 200 mg, citlivosť DTA 1/ 10, citlivosť DTG 1/10, rýchlosť ohrevu 
20 °C/min 
Obr. 6. Derivatogram sfaleritu. Vzorka MH-13/81. Podmienky stanovenia: p r ístroj 
Derivatograph MOM, systém F. Paulik - J. Paulik - D. Erdey, návažok 900 mg, 
ci tlivosť TG 100 mg, citlivosť DTA 1/ 10, citlivosť DTG 1/10, rýchlosť ohrevu 20 °C/min 
Fíg. 4. Results of thermometric analysis of Fe-carbonate, sam ple MH-36/80, heavy 
fraction. Conditions: MOM Derivatograph, system Paultt' - Paulik-.- Erdey, sample 
weight 252 mg, sensitivity TG 100 mg, DTA 10 - 1, DTG 10- 1, heating velocity 
20 °C. min - 1 

Fig. 5. Thermic analytical record of chlorite, sample MH-34/81, floated . Apparatus 
and method as in fig. 2, sample weight 1,300 mg, sensitivity TG 200 mg, DTA 10-1, 
DTG 10 - 1, heating velocity 20 °C. min- 1 
Fíg. 6. Thermic analytical record of sphalerite, sample MH-13/81. Apparatus and 
system as in fíg. 2, sample weight 900 mg, sensi tivity TG 100 mg, DTA 10-1, 
DTG 10-1, heating velocity 20 °c . min - 1 

l 

m ajú t mavší farebný odtieň. Tmavú pig
m entáciu spôsobuje prítomnosť organickej 
hmoty alebo veľmi jemnozrnného pyritu. 
Zrná magnezilu sú najčastejšie alotrio
morfné a všesmerne usporiadané. 

Magnezit v ystupuje v hornine sam o
s tatn e alebo častejšie spolu s malým množ-

stvom dolomitu. Obsah magnezitu v u hli
čitanovej hornine je spravidla vysoký; p o
hybuje sa od 21 % v okrajových častiach 
polohy až po viac ako 96 % ; priem er n ý 
obsah magnezitu v celej uhličitanovej po
lohe b ol 82,40 O/o. 

Chemické zloženie v yseparov aný ch zŕn 
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magnezitu, ako aj ich kryštalochemické 
vzorce sú v tab. 1. Hlavným prvkom 
v magnezite je horčík. Jeho obsah sa po
hybuje od 41,77 do 44,01 O/o (priemerný 
obsah je 42,70 %). Aj vo vyseparovanom 
magnezite sa spravidla v množstve nad 
1 % vyskytuje izomorfne viazané Fe a Ca 
(zväčša heterogénne v dolomite, s ktorým 
sa magnezit intímne prerastá). V analyzo
vaných vzorkách sa vápnik uplatnil iba 
v stopách. Obsah FeO sa pohyboval od 
2,06 do 3,14 % (priemerný obsah je 2,7 %). 

Na vysoký obsah magnezitu poukazuje 
aj vysoký obsah C02 (49,2-50,38 % ; prie-

Chemfokér-analýzy magnezitu v % 
Chemical analyses of magnesite 

Tab. 1 
- - - ~ - -- -

C\l 
~ MgO CaO FeO MnO C02 NZ Suma >< o 
N 
p-

1 42,13 st. 3,09 0,40 49,61 0,77 96,00 
2 43,58 st. Z,21 0,26 50,02 1,01 97,08 
3 41,77 st. 3,21 0,51 49,20 1,18 95,87 
4 44,01 st. 2,06 0,25 50,38 0,60 97,30 
5 42,03 st. 3,14 0,52 49,47 0,81 95,97 

Analyzovala Ing. J. Polakovičová, CSc., 
Geologický ústav UK, Bratislava 
1 - MH-4/2/80, 2 - MH-8/80, 3 - MH-23/80, 
4 - lVIH-30/80, 5 - ľvIH-40/80 

Kryštalochemické vzorce magnezitu 
Crystallochemical formulae of magnesite 

Vzorka Vzorec 

--------------- - - - - -
1 
2 
3 
4 
5 

(Mgo,927Cast. Fe'.l,03sMno,005) 0,971 CO:i 
(Mgo,9:;1 Cast_ Feo,02,Mno,003) o,0s1 C03 
(Mgo,927Cast_Feo,040Mno,006)0,973C03 
(Mgo,954Cast.Feo,025Mno-omlo,gs2CO;i 
(Mgo,927Cas1. Feo,039Mno·o0Gl o-972C03 

Priemerný kryštalochemický vzorec 

merný obsah 49,74 %) a nízky obsah 
nerozpustného zvyšku (0,6-1,18 % ; prie
merný obsah 0,87 %). 

Stopové prvky sa v magnezite stanovili 
kvalitatívnou a kvantitatívnou spektro
chemickou a nalýzou (tab. 2). Kvalitatívna 
spektrochemická analýza zistila vo vzor
kách dovedna 30 prvkov (z nich sa pri
bližne 20 pravidelne opakuje a ostatné sa 
vyskytli iba sporadicky). Podľa kvantita
tívnych spektrochemických analýz má 
zaujímavejšie koncentrácie iba Mn, príp. 
ďalšie 3-4 stopové prvky, kým ostatné sa 
vyskytujú v množstve blízkom medzi sta
noviteľnosti alebo sú dokonca pod ňou 

(tab. 2). 
Obsah mangánu, ktorý je najvyšší, sa 

pohybuje od 1930 do 4400 ppm (priemerný 
obsah 2741,88). Závisí najmä od stupňa 

izomorJnej zámeny Fe v magnezite (Van
čová - Turan, 1981). Priemerný obsah Ba, 
Cu, Sr sa pohybuje okolo 10 ppm (prie
merný obsah 10,18 ppm Ba; 7,5 ppm Cu; 
10,46 ppm Sr) . Obsah B, Co, Pb a V v o 
všetkých vzorkách je: B < 30, Co < 10, 
Pb < 10, V < 10 ppm. 

Podľa asociácie a obsahu stopových 
prvkov, rovnako ako podľa chemického 
zloženia a minerálnej charakteristiky 
patria študované vzorky magnezitu do 
skupiny lagunárnych magnezitov (v zmysle 
klasifikácie, ktorú uvádzé, Vančová , 1980; 
Vančová - ľuran, 1981). 

Úvahy o genéze uhličitanov vo vrte 

Z rmloženia uhličitanových minerálov 
v profile vrtu možno do istej miery robiť 

závery o ich genéze. Magnezit sa vysky
tuje iba v uhličitanovej polohe, zatiaľ čo 

okolo nej je niekoľko metrov mocná zóna, 
v ktorej sú v malom množstve prítomné 
vysokoželezité uhličitany - siderit a Mg 
siderit vo forme drobných vtrúsenfo. 

Predpokladáme, že prostredie zohralo 
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rozhodujúcu úlohu pri rozložení uhličita

nových minerálov v profile vrtu. Nebolo 
b y logické uvažovať o dvoch zrudňovacích 
cy kloch pri tvorbe uhličitanovej minera
lizácie tak, aby sa v j ednom cykle tvoril 
magnezit a v druhom siderit. Odporuje 
t omu aj fakt, že sa siderit vyskytuje 
v podloží aj v nadloží magnezitovej polo
hy. Ide zrejme o jeden mineralizačný pro
ces, v ktorom vznikal siderit aj magnezit. 
Ale na takýto proces museli byť vhodné 
podmienky. Predpokladáme, že sa takéto 
podmienky formovali už v procese vulka
nicko-scdimentárnej činnosti, keď nastala 
istá diferenciácia materiálu s rozdielnym 
obsahom horčíka a železa. V ďalšom štádiu 
diagenézy, príp. aj metagenézy, sa tvorili 
d iferencované uhličitanové minerály so 
zonálnym usporiadaním v podstate tak, 
ako ich nachádzame teraz. 

Na príbuzenské vzťahy medzi zrudnením 
vyskytujúcim sa v okolných horninách a 
v žilných štruktúrach v tejto oblasti po
ukázal J. Hurný (1977), ktorý nevylučuje 
juvenilno-hydrotermálny pôvod takých 

minerálov , ako je siderit, Fe-dolomit, 
ullmannit, boulangerit, dyskrazit a Bi-mi
n erály, ale pretože aj základné prvky prí
tomné v metamorfných žilá{:h- S}J rozptý
iené v okolných horninách, prikláňa sa 
skôr k názoru , že tieto minerály vznikli 
metamorfným prepracovaním. 

Koncen trácia horčíka v uhličitanovej 

polohe musela byť pôvodne veľmi vysoká. 
Svedčí o tom fakt, že celá viac ako 50 m 
mocná poloha neobsahuje vložky vápen
ca , ba an i dolomitu. Na obr. 1 vidieť , že 
na niektorých miestach v t elese, ale najmä 
v okraj ových častiach uhličitanovej po
lohy sa obsah dolomitu zvyšuje, lenže 
nie natoľko, aby sa tvorili samostatné do
lomitové polohy. Takýto jav je v magne
zitových ložiskách v karbóne pomerne 
zriedkavý. Vo väčšine magnezitových lo
žísk magnezit nedosahuje ani 50 % celko
vého obj emu uhličitanov , kým v prípade 
uhličitanovej polohy pri Mníšku je zastú
pený v celej uhličitanovej polohe na viac 
ako 80 %. Okrem toho možno v niekto
rých magnezitových ložiskách pozorovať 

Kvantitatívne spektrochemické analýzy magnezitu 
Quantitative spectrochemical analyses of magnesite 

Tab. 2 

Prvok 

1 

Ba 1 

1 

Cr Cu 
Vzorka 

1 

Mn 1 
Ni 

1 

Sr 
1 

Ti 

MH-4/2/80 8,7 < 3 11 ,7 4400 4,6 12 -30 
MH-6/ 1/80 8,1 < 3 7,1 3020 4,3 9,3 <30 
MH-7/ 30 8,9 < 3 15,9 1930 4,8 8,3 < 30 
MH-8/ 80 10,2 <3 6,3 2290 4,2 8,7 <30 
MH-9/80 12 < 3 9,3 2040 4,6 12,3 <30 
MH-15/80 10,7 ., 

<" 5,9 2140 3,2 10,4 < 30 
MH-18/80 9,1 ~- 3 5,6 2040 3,5 14 -30 
MH-23/80 11 3,1 8,7 2140 6,5 9,6 <30 
MH-24/80 11,2 < 3 5,9 4200 4,6 6,8 <30 
MH-25/80 16 < 3 5 3600 3,6 11,7 <30 
MH-28/80 13 5,4 5,4 2090 5,6 10,l 191 
MH-30/80 7,8 < 3 7,2 2040 -3 9,6 < 30 
MH-32/ 1/80 12,3 < 3 7,8 2040 4,8 9,3 101 
MH-36/80 15 < 3 8,5 3200 4,0 10 50 
MH-38/80 10,2 < 3 5,7 3500 6,2 12,3 <30 
MH-40/80 8,7 < 3 4,0 il200 4,8 13 <30 

1 1 1 
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v r ámci uhličitanových telies zonálny vý
vin, ktorý má isté stále poradie zón. Na 
okraj i telesa je vápenec, potom nasleduje 
d olomitová a napokon magnezitová zóna. 
Tento cyklus sa môže na ložisku aj viac
krát opakovať . V prípade lokality Mníšek 
n ad Hnilcom nie je takáto zonálnosť vy
vinutá, aj keď je zonalita vo vzťahu si
derit--· magnezit zreteľná. 

Vysoký obsah horčíka už v sedimentár
nom bazéne neumožnil vývoj organizmov 
zo skupiny koralov, echinodermát alebo 
brachiopód, ktoré sa bežne vyskytujú vo 
vápencových, dolomitových aj kremičita

nových polohách iných magnezitových lo
žísk. 

P re nízky obsah dolomitu v magnezito
vej polohe v epigenetickom štádiu nena
s távala jeho druhotná mobilizácia na pukli
nách a t ektonických líniách, čo je v mag
nezitových ložiskách veľmi častý jav. Na
pokon nepozorovať ani tvorbu tzv. kon
ských zubov, ktoré sú v magnezitových 
ložiskách karbónu prejavom migračno-me
tasomatických javov. 

Istým prekvapením je aj prítomnosť 

jemnozrnného až veľmi jemnozrnného 
magnezitu. Na nijakom inom magnezito
vom ložisku v oblasti Západných Karpát 
sa taký jemnozrnný magnezit ako práve 
v Mníšku nad Hnilcom nevyskytuje. To 
znamená, že procesy rekryštalizácie tu ne
dosiahli takú intenzitu ako na iných mies
tach . 

Z uvedeného vyplýva, že vyvm uhliči
tanovej polohy zachytenej vrtom MPV-8 
v híbke 834-886 m bol čiastočne odlišný 
od uhličitanových polôh magnezitových 
ložísk v karbóne, príp. aj iných stratigra
fických jednotkách. Pripisujeme t o čias

točne odlišným faciálno-klimatickým, ako 
aj tektonometamorfným podmienkam. 

Recenzoval I. Vnrga 
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Characteristics of a carbonate layer in the MPV-8 drill-hole near 
Mníšek nad Hnilcom (Eastern Slovakia) 

LÍDIA TURANOVA - JÁN TURAN - JÁN KOBULSKÝ 

A layer of light-grey crystalline magnesite 
has been found ío occur in the MPV-8 drill
hole in 834-886 m depth. The paper gives 
detailed mineralogical and geochemical cha-

racteristics of the occurrence. 
Carbonates occur in a sequence of chlo

rite-sericite phyllite and volcanoclaŠtics of 
diabase composition ranged into the Rakovec 
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group of the Gemeric unit. The passage fro m 
c:arbonate into surrounding phyllite is gradual 
on e, there are thin parallel magnesite-breu
n erite layers of some mm to cm thickness 
a long the contact. Attitudes of such thin 
v einlets are similar to that of phyllite folia
tion. Besides such veinlets, macroscopically 
distinct at the base and top of the carbonate 
body, there occur also carbonate minerals 
other than magnesite disseminated through
out of the layer and amounting as high as 
10 volume per cent. This disseminated car
bonate has chemistry nearer to siderite than 
t o magnesite. 

The mineral composition of the carbonate 
l ayer is very simple. It consists, almost ex
clusively, of carbonates where magnesite over
weights the dolomite (fig. 2). Chlorite and 
q uartz are the main non-carbonate minerals 
composing mostly the unsoluble residue 
(fig. 3). Ores are represented by frequent 
pyrite and rare chalcopyrite. 

Magnesite of the carbonate body creates 
light-grey, coarse to fine grained aggregate. 
Magnesite aggregates are mostly monomine
ral or contain but small amounts of dolomite. 
The magnesite content is usually high 
a mounting from 21 volume per cents in 
m arginal parts up to 96 per cen t w hereas the 
average content is 82.4 per cent. The che-

ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

A. Mate j č ek : lnžinierskogeologické prob
lémy lokality Ipeľ (Bratislava 17. 2. 1983) 

Prečerpávacia vodná elektráreň Ipeľ je si
t uovaná v juhozápadnej časti toku Ipľa 

v katastri obce Ipeľský potok, časť Ipeľ, a 
h orná nádrž v pramennej oblasti Kokavky 
v katastri obce Ďubákovo. 

Dolná nádrž vznikne prehradením toku 
Ipľa 78 m vysokou kamennou hrádzou so 
s tredovým hlinitým tesnením. Objem nádrže 
j e cca 17 mil. m 3, kolísanie vody v nádrži 
31 m. Pravým svahom zátopy sa vybuduje 
c btoková štôlňa na prevedenie čistej vody 
z horného povodia Ipľa do vodárenskej ná
d rže v Málinci. 

Horná nádrž vznikne prehradením Kokav
k y. Hrádza je navrhnutá v dvoch alternatí
vach ako rokkfilová hrádza s návodným 

mical composition of pure magnesite is in 
tab. 1. H ighest concentrations, besides com
mon elem ents, reveals only manganese and 
some, [ew , further e lements (tab. 2). Ac
cording to their a ssociation and the minera
logical com position of the magnesite r ock, 
the samples fall into the group of sa linary 
magnesite using the classification by Van
čová - Turan (1981). 

The development of the magnesite layer 
found in the MPV-8 drill-hole was different 
from that of carbonate layers composing huge 
magnesite deposits of Carboniferous or 
further u n its of the West Carpa thians. It 
is supposed that the distribu t ion of carbonate 
minerals has been influenced by th e environ
ment in which the layer deposited. The 
generation of both magnesite and siderite 
occurred, most probably, within a single 
rnineralization stage and condi tions for it 
have been created already in the course of 
volcano-sedimentary development of the 
whole sequence. Then, layers conta ining dif
ferent amounts of magnesium and i ron depo
sited and in later stages of diagenesis, or 
even metagenesis, single carbonate minerals 
developed being zonally arranged in the 
layer as they do occur recently. 

Preložil I. Varga 

asfaltobetónovým tesnením. Na zatopenom 
území sa ponechá prirodzený pokryv. Objem 
nádrže je 14,5 mil. m 3 (alt. I), resp. 16 mil. m:3 

(alt. II). K olísanie vody v nádrži j e 27 m, 
resp. 22,5 m . 

V podzemnej hydrocentrále sa v dvoch 
turbínach s výkonom 2X 304 MW využije 
výškový rozdiel cca 360 m. Hydraulický ob
vod pozostáva z jedného t lakovéh o privádza
ča, podzemnej kaverny HC a jedného výto
kového tunela. 

Územie je z veporického k ryštalinika 
charakteru kryštalických bridlíc a ž hybrid
ných granodioritov s kremeňovými a aplito
vými žilami, mylonitizovanými horninami 
(východná časť územia od údolia Ipľa) a 

Pokračovanie na str. 378 
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SÚHRNNÝ REFERAT 

Čím se liší geotektonika od strukturní geologie; poruchy 
primární a sekundárni 

Geografický ústav ČSA V, Brno 

(3 obr. v texte) 

Doručené 28. 3. 1983 

'IeM OTJrn:qaeTCll reoTeKTOmrna OT CTPYKTYPHOM reOJIOľHK; uepuHqHI,IC 
H BTOpHqHJ,IC HapyrneHHJI 

Ha CTPOCHJ,!J,:[ 3CMH0Jil KOpbl rrpl1Hl1MaKlT yqacnre )];Ba TJ,ma rrpou;ecC0B 

C 11epapx11qecKJ1MJ,! pas,n;eJibHh!Ml1 )];Cli!CTBID!MJ,!. ITepBJ,IqHb!C KaK pe3y JihTaT 

ll;CJIOIIJiaHeTapHb!X ,n;ecpopMau;110HHb!X CHJI ,n;e ií:CTBY!OIIJ;HX BO BCCM 3CMH011 Kope 

11 OCTaBJil!lO!IJ;HX IIOCJie c e 6l! rrepu11qHbie HapyIIIeHHl!, K0TOpb!Ml1 11 3aH!1-

MaeTCl! reoTCKTOHHKa. BTop11qHb!C rrpou;e CCbl l!BJil!lOTCl! JIHII!b OTpa)KCHHCM 

rrepBJ,Iql{b!X (OHH yCJIOBHO Ha HHX 3aBHCl1Mb!) H l1X B03,ll;CMCTBHe MO)KHO CBl!3l1-

BaTb rrpe)K,n;e BCero C BCPXHl1Mbl -c:raCTl!Ml1 3 CMH0M K0pb!, Harrp11Mep ee oca 

,n;oqHoro IIOKpOBa. Mx H3y-c:reHHCM 3aHHMaeTCl! CTPYKTYPHM reOJIOľl1l!. ITep 
BHqHb!C )];H3'blOHKTl1BHh!e Hapy IIIeHHl! Tl111HqHbl BepTHKaJihHblM pacrrpo cTpa

HCHl1CM, 3KBJ1)];11CTaHTHOCTblO J1 Cl1MCTpJ1qHOCTblO . BT0pJiqHble HapyIIIeHl1l! 

(pa3JIOMb!) B paspe3e MOľYT !1MCTb cpopMy r l1Ilepo60JI11qecKJ,!X KPl1Bb!X J1 -c:rac
TO CJ!Q)KCHbl C HCCKOJibKHX pa3BCTBJICHl111. H a rrouepXHOCTl1 0Hl1 rreper<peru;11-

BalOTCl! !IO)]; ,n;pyrl1Ml1 ymaMH -c:reM rrepB!1qH b!C Ha cpyH,n;aMCHTe. OHl1 reHe 

THqeCKl1 Ha HHX 3aBHC!1Mb!) . 

What are the differences between geotectonics and structural geology; 
primary and secondaary ruptures 

Two kinds of processes do participate on the formation of the Eartťs 
crust both having different hierarchy of validity. The first kind of 
processes come into operation in a global scale as result of global de
formation processes resulting in primary deformations dealt with geo
tectonics. Secondary processes are in fac t but reflections of the first 
type (area depending on it) and are related above all to the uppermost 
parts of the crust (e. g. to its sedimentary cover) being dealt with struc
tural geology. Primary disjunctive ruptu res are characterized by high 
angle attitudes, equidistance and symmetricity. Secondary ruptures may 
have hyperbolic shapes (in section) and an, frequently composed of 
several branches. These branches may cu t the surface under different 
angles as do the primary faults in the basement to which they may be 
related genetically. 
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Dosavadní stav v nejširším okruhu 
véd o Zemi dospel, jak je obecné známo, 
v značnou specializaci. Již název jednot
livých disciplín dostatečné charakterizuje 
náplň té které specializace (viz napr. pe
t rografie, paleontologie, geochemie). P o
kud dochází k jistému prekrývání zájmu 
u jednotlivých disciplín, jde o styk n a 
okrajích jednotlivých oboru. Není tomu 
tak pauze v prípade geotektoniky a struk
turní geologie. V krajním prípade se p o
važují oba termíny za synonyma (napr. 
Billings 1960). Dnes se ovšem mnohem 
častéj i pokládají za rozdílné obory. Pri
tom však specializace strukturní geologie 
se zrejmé obírá nejen vlastním objektern , 
ale i n ékterými prvky geotektonickými, 

aniž jedny od druhých odlišuje, zatímco 
geotektonika se pridržuje sice své proble
matiky, zato však méné výrazné zduraz
ňuje základ svého predmetu. Tato rozko
lísanost v pojetí komplikuje chápání 
r uzných tektonických jevu (buď geotekto
nických, nebo strukturné geologických). 
Naopak rozlíšení zkoumaných jevú. na 
začátku .s.tud-ia podstat;'ié zj ednoduší po
stup a umožní oddélit pi'i samotném re
šení ruzných úkolu v geologii, CO by mela 
být rozdéleno. 

Charakteristika strulctuTní geologie 
a geotektoniky 

Strukturní geologie se zabývá (podle 
J aroše - Vachtla 1980) vnitfoí stavbou 
a tvary geologických teles a jejich vývo
jem, a to do značné míry analytickým 
'výzkumem, zatímco (podle týchž autor u) 
geotektonika sleduje vztah tektonických 
jednotek a geologické stavby k silám, 
kterými vznikaly, a povahou studia je do 
značné míry syntetická (tvorba geotekto
n ických hypotéz). Rozdíl mezi strukturní 
geologií a geotektonikou není v rozmérech 
studovaných objektu (jak to napr. v idí 
Badgley 1965), prot ože i na objektech 

rú.znýó velikostnich ka tegorií lze zkou
ma t podle zamerení obou disciplín prí
slušné jevy (jak upozornuJ1 Jaros -
Vachtl 1980) . Naopak ale považuji za vý
znamné zduraznit, že na stavbe zemské 
kú.ry se podílejí dva typy pochodu s hie
rarchicky rozdílným uplatnením. Ty 
prvotní se jaka dusledky celoplanetárních 
deformačních sil (Suľc 1973) uplatňují 

v celé zemské kure a zanechávají po sobe 
primární proj evy, j imiž se zabývá geo
t ektonika. Takto z hlediska korového oba
lu Zeme vysvétluje geotektoniku napf 
Kumpera (1981). Druhotné pochody jsou 
pauze odrazem prvých (jsou vyslovené na 
nich závislé) a mohou být i záležitostí 
pauze n ejsvrchnejsích částí zemské kury 
(napr. jejího sedimentárního pokryvu) ; 
zabývá se jimi strukturní geolo1ie. -Z uve
deného vyplývá, že strukturní geologii by 
se mel v nejširšim slova smyslu dávat 
m enší význam (zúžení objektu) než dopo
sud, což se týká ovšem jen její závislosti 
na hierarchickém zarazení významu de
formačních sil pusobících na stavbu zem
ské kury , n ikoli na vú.dčí roli strukturni 
geologie napr . v ložiskové a inženýrské 
geologii. J e ovšem zrejmé, že strukturní 
geologie studující sekundární deformační 

projevy se časteji zabývá menšími objek
ty ve svrchní části zemské kury, zatímco 
geotektonice jaka odvetví nauky o Zemi 
je nutno vymezit vzhledem k jejímu 
zkoumání primárních projevu v celé zem
sk é kure , resp. i ve svrcním plášti obvykle 
vetší území či objem bloku zemské kury. 

Primární, sekundární, terciární poruchy a 
netektonické jevy 

Primární poruchy vznikají jak a dusle
dek celoplanetárních zákonitých fyzikál
ních a fyzikálne chemických zmén, po
chodu a proj evu, a n elze je tedý považo
vat za n ahodilé jevy, ale naopak za jevy 
ovládané jistým i regulemi. Primární d is-
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junktivní poruchy je možno charakterizo
vat víceméne svislým prubehem (radiální 
poruchy orientované k stredu zemskému) 
a dalšími zákonitostmi, jako je ekvidis
tantnost poruchových linií a symetrič

nost v základech tektonické stavby. 

Sekundární poruchy jsou napr. flexury 
a vrásy vzniklé v sedimentárním pokryvu 
nad primárni poruchou. Neméni:~ ,~etné 
jsou sekundární zlomy, napr. synsedimen
tárni, geneticky spjaté s poklesáváním, 
event. zdvihem bloku pánevního podloží. 
Tyto zlomy mohou mít tvar (v rezu) hy
perbolický a často bývají složeny z neko
lika vetví. Bývají od vertikály nekdy 
velice ukloneny. Témer k horizontálám se 
blíží plochy násunu príkrovu (jako zvlášt
n í pľ'ipad sekundárních poruch). Sekun
dární poruchy mohou vzniknout jaka od
raz pohybu z ruzne hlubokého podloží, 
n e však vždy kolmo nad primární poru
chou. Prato se mohou na povrchu khžo
vat sekundární poruchy i pod jinými 
ú hly než primárni poruchy ve fundamen
t u . 

Terciární poruchy mají j ešte prímou 
souvislost se sekundárními poruchami, 
avšak jejich závislost n a prim árních po
ruchách je již tak vzdálená, že ji lze shle
dávať jen v inidaci pohybu po primárních 
poruchách, ale nikoli v odvozeném rozlo
žení a orientaci jejich linií, které ovliv-
ňují spíše lokální petrofyzikální pomery. 
P ríkladem terciární poruchy mohou hýt 
pukliny ve vrásách, vejífovite se sbíhající 
k jádru vrásy, nebo usmernení hornín 
v míste vleku u poklesu s vlekem (když 
jaka sekundární poruchy jsou v uvede
ných pi'íkladech vrása, resp. pokles). 

Netektonické jevy na rozdíl od pred
chozích geneticky endogenních jsou du
sledkem jen exogenních vlivu. Patrí mezi 
ne napr . bahenní praskliny , písečné duny, 
putuj ící meandry (nikoli zakleslé meandry 
tektonicky predisponované) a jiné podob
n é projevy, i když i u nich primárni nebo 

sekundární poruchy hrají omezující roli 
(napr. síre primá.mí poruchové zóny mu.že 
se stát „hranicí", v níž dochází k m ean
drování). 

Geotektonika a primúrní poruchy 

Zabývá-li se geotektonika zemskou kú
r ou jako celkem (byť jsou jí bežne do-• 
stupné jen svrchní části zemské kury 
(s výjimkou poznatku nekterých geofyzi
kálních metod), jsou pro ni nejduležitejší 
jako základní ukazatele ty poruchy, k t eré 
se týkají práve zemské kury jako celku, 
t j. pronikající z hlubokého fundamentu , 
event. až ze svrchního plášte. Ty lze ozna
čit jako primární poruchy. Základními 
pfíčinami jejich vzniku, dosud neobj asne
n ými, jsou pravdepodobné pochody hlu
b oko pod povr chem zemským, snad v ob
l a~ti jádra a hlubších částí zemského 
plášte. Ty vedou zí'ejmé k nerovnováze 
zemského težište a tím ke zmenám v polo
ze rotační osy a v dlouhých periodách 
(asi galaktického roku) i ke zmenam 
v tvaru geoidu (Kvet 1983) . V souvislosti 
se zmenou tvaru geoidu je i vznik pri
márn [ch poruch (Kvet 1983). Z hlediska 
jejich uplatnení je lze rozdelit na základní , 
nejjednodušší projev, totiž planetární puk
linatost a další projevy z ní odvozené. 
P lanetární puklinatost zahrnuje tzv. sys
tematické pukliny a puklinové zóny (K vet 
1983). Pri posunech jimi vydelených ker 
či bloku vznikají zlomy (ať jednoduché, či 
zlomová pásma) od hlubokých, pres hlu
binné po lin eam.enty (Hodgson 1978) 
(obr. 1). 

Základní geotektonický obraz je kom
plikován rozdílným prvotním stárím r uz
n é orientovaných poruch (podle prísluš
nosti k jednotlivým hlavním geotektonic
kým (orogenním ) cyklum. Významné po
ruchové línie behern. svého uplatňovaní 

zanechávají v stavbe zemské k u ry n epo
chybné doklady o své existenci. Navíc 
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hlu bin ný zlom 
lineament . / 

pás lineamentu .11 1 zlomová zóna Jednoduchy zlom 
~ i uklinová zóna 

' . á 
G 

Obr. 1. Hierarchie primárních poruch (podle 
Hodgsona 1978 upravil Kvet) 
Fig. 1. Hierarchy of primary dislocations (ac
cording to Hodgson 1978 modified by R. Kvet) 

jsou i mnohonásobne oživovány, a to v ne
stejných časových obdobích, nekdy témer 
permanentne, jindy jen po relatívne krát
kou dobu. Nekdy se ale umrtvují, a to ne
jen v tom smyslu, že nedochází k pohy
búm - posunúm podél nich, ale i v tom 
smyslu, že v hlubokém fundamentu - ve 
spodních částech zemské kúry a nutne i ve 
svrchním plášti - dochází k metamorfním 
pochodum, které zcela „vyhojují ránu" 
oslabené linie, takže ta pak nemúže být 
geofyzikálními mereními a.!)i indikována. 
Takové kdysi fungující poruchové línie 
vyšších radú lze zvát paleolineamenty a 
jimi vymezené části horninových celku se 
zretelnými geologickými rozhraními jako 
paleobloky (Kvet 1983). 

K tomu pristupuje ve smyslu Tjapkina 
(1979) ta skutečnost, že i hierarchicky vý
znamné primárni (geotektonické) poruchy 
mohou být porušovány primárními poru
chami rúzne usmernenými (a CO do v ý
znamu: rúzných i nižších rádu), popi'. 
s četnými sekundárními strukturné geo
logickými projevy, které prakticky pre
krývají a zastírají púvodní primárni p o
ruchu. 

Primárni „geotektonické" zlomy mohou 
vznikat z prímkových úseček rúzné orien-

tovaných a svírajících rúzné úhly (ostrý, 
pravý, tupý), avšak nikdy netvorících tva
ry zaokrouhlené. 

Strukturní geologie a sekundární poruchy 

Strukturní geologie se zabývá jednak 
krystalinikern, kde rozlíšení geotektonic
kých prvku (vetšinou výrazných disjunk
tivních poruch) je proti strukturne geolo
gické stavbe (napi\ usmernení minerálu 
v hornine) evidentní. Sekundárni závislostí 
v usmernení minerálu na primárních po
ruchách se u nás zabýval Beneš (napf . 
1980). Odlišnou problematiku má struk
turní geologie v sedimentárním pokryvu, 
v nemž se nalézají projevy predevšírn se
kundárních poruch, ale i poruch terciár
ních a ovšem i primárních. Práve zde do
chází k nejčastejšímu nedorozumení. 
1 primárni poruchy prokopírované do se
dimentárního pokryvu bývají neodlišeny 
a nejsou studovány geotektonicky. Tak se 
ovšem stírají rozdíly mezi prvotními a 
druhotnými projevy a ztežuje se pocho-

Obr. 2. Variace ve stavbe poruchových zón 
protínaj ících vrstevní strukturu v závislosti 
na šífce zón a na smyslu posunu vuči 
usmernení vrstvy (podle Plotnikova 1981) 

Fig. 2. Variations in the attitude of disloca
tion zanes cutting a bed structure: depending 
on the breadth of zanes and the direction of 
shifting related to the bedding (according to 
Plotnikov 1981) 
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Obr. 3. Variace ve stavbe poruchových zón 
protínajících vrstevní strukturu v závislosti 
na orientaci (úhlu) posunu a na velikosti po
sunu (podle Plotnikova 1981) 
Fig. 3. Variations in the attitude of disloca
tion zanes cutting the structure and depend
ing on the orientation (angle) of shifting and 
its size (according to Plotnikov 1981) 

pení vlastního strukturne geologického 
plánu. 

Pri analýze tektonických jevú sedimen

tárního pokryvu je tedy nutno odlíšovat 

primární poruchy prcikopírovávané z fun

damentu (ev. ze staršího sedimentárního 
podloží) tak, že je zachován plne jejich 

charakter v podstate prímkových linií, 

kfižujících se pod stejnými úhly a prak
ticky kolmých jako poruchy ve fundamen

tu, které by mely být zkoumány geotek
tonicky od disjunkcí sekundárního puvodu 

a od deformací závislých na sekundárních 
poruchách. 

Pro strukturní geologii je dúležité (Plot
nikov 1981) uplatňování ruzných šírek po

ruchových zón pusobících z podloží (pri

márních poruch). To vede k rozdílným 

sekundárním tvarum souvrství (obr. 2). 
Tak lze také ukázat, že pfi pohybu napr. 

bloku tvaru čtyfúhelníku se jako sekun

dárni porucha muze v sedimentárním 

pokryvu objevit zlom v plánu tvaru elip
sovitého a souvrství uložené ve tvaru blí-

žícím se kulové úseči. Plotnikov (1981) 

také ukazuje, jak rozdíly v úklonu sekun
dárních poruch vedou k rozdílným struk

turne geologickým projevum ve stavbe 
souvrství (obr. 3). 

Naopak strukturne geologickým objek

tem by nemely být napr. otázky čei'in , hie
roglyfu , vejífových puklín ve vráse či 

mrazových klínú a podobných sedimen
tologických či geomorfologických jevu. 

Záver 

Prostupování vlivu primárních, sekun
dárních a terciárních poruch, popi'. i n e
tektonických jevu vedlo k zámenám v po

jetí geotektoniky a strukturní geologie. 

Primárni poruchy j sou tedy pfedmetem 
výzkumu geotektoniky, zatímco sekundár

ní projevy zkoumá strukturní geologie. 
Studium terciárních poruch zústává na po
mezí objektu strukturní geologie a jiných 

disciplín (sedimentologie, geomorfologie). 

Netektonické jevy by vlastne z hlediska 
výše uvedeného tfídení podle hierarchie 

uplatňování poruch mely být pfenechány 
geomorfologii, resp. sedimentologii. Na 
rozdíl od geotektonických primárních 

projevu jsou však netektonické projevy 

v strukturní geologii jasné odlišovány. 

Geotektonické proj evy, ačkoli nejsou 

vždy jednoduché a jednoznačné, se ve vet
ším regionu ukazují jako srozumitelnejší, 

s jistou zákonitostí a pravidelností. Geo

tektonicky zkoumané bloky či kry zem
ské kury mohou vymezovat jednoduché 

tvary trojúhelníku, čtyfúhelníkú (pravi
delných i nepravidelných) až po kompli
kované polygony, z nichž nékteré pravi

delnejšího tvaru se mohou blížit kruho

vité či elipsovité struktui'-e (Kvet, v tisku). 
Geotektonická stavba se projevuje vel

mi dobre pfi morfostrukturní analýze a 
potvrzuje se též pfi dálkovém pruzkumu 
Zeme (zvlášte družicovém), kde práve po-
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merné snadno zjistitelné znaky (fotolinea
menty) odrážejí významné primárni tek
tonické línie. Naproti tomu projevy struk
t urné geologické stavby jsou mnohem 
komplikovanejší a predevším v detailu se 
pak jeví jako chaotické. Proto odlíšení 
primárních poruch od sekundárních i ter
ciárních umožňuje pristupovat k rešení 
g eologických problému podle povahy po
ruch buď geotektonicky, nebo strukturné 
geologicky. Takovým systémovým prístu
pem lze dojít rychleji k bohatším poznat
kum. 
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Po geofyzikálnom a terénnom prieskume 
sa odporučila alternatíva III profil u hrádze 
dolnej nádrže. Tektonické porušenie a zve
tranie hornín tu nedosahuje intenzitu poru
šenia alte rnatívy II. Nepriaznivým sa uka
zuje h lbok é zvetranie _hornín pravostran ného 
nadviazania s intenzívnym rozvoľnením po
vrchovej časti masívu. 
Podľa výsledkov banských a geofyzikál

nych prác sa zistiía kaverna podzemnej h y
drocentrá ly do pásma nepatrne tektonicky 
porušených hornín ch arakteru hybridných 
granodiori tov so xenolitmi rúl do 5 m. 

V súčasnosti prebiehajú prieskum né práce 
v oblasti hornej nádrže a stanovujú sa m e
chanické vlastnosti hornín v rozrážkach p rie
skumnej štôlne Isabella v masíve Sklenéh o 
vrchu, 
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KRONIKA 

Naši jubilanti 

Akademik Vladimír Zoubek osemdesiatročný 

Jubileum, akým sú osemdesiatiny (V. zou
bek sa narodil 23. septembra 1903 v Herma
n ovom Méstci), je vhodnou príležitosťou za
myslieť sa nad prínosom vedca, ktorý takmer 
polstoročia vplýval na vývoj geologického 
myslenia nielen o českom masíve, ale aj 
o Karpatoch . Je to vzácna príležitosť aj pre
to, že ide o poslednéh o z heroickej skupiny 
českých geológov , ktorej pripadla úloha sfor
movať prvú modernejšiu príkrovovú koncep
ciu s tavby Západných K arpát. Navyše posta
venie jubilanta v tejto skupine je osobitné 
vo viacerých smeroch. 

Už v ranom období geologickej činnosti 
pripadla jubilantovi mimoriadne ťažká úlo
ha pracovať v karpatskom kryštaliniku, 
v málo známych útvaroch a s nejasným vzťa
hom k mezozoickým masám. 

Príspevky mladého V. Zoubka (1931a, b) , 
v dnes už klasickom zborníku Quide des ex
cursions dans les Carpathes occidentales, 
ktorý vyšiel pod redakciou A. Matejku a D. 
Andr usov a pri príležitosti III. zjazdu Kar
patsko-balkánsk ej asociácie ČSSR, prezradili 
jeho nevšedný talent, všestrannú vedeckú 
p r ípravu, ale aj vhodné zameranie usmer
nené (veľkým „režisérom" prof. dr. Radi
m om Kettnerom) na zložité kľúčové terény. 
Také sú práce o exotických obliakoch z kon
glomerátov senónu a paleogénu bradlového 
pásma, ale najmä práca o geológii Vepra 
z okolia Podbrezovej, v ktorej poukázal na 
výrazné uplatnenie sa alpínskej diaforézy 
v zónach severného veporika a preukázal 
koreňové zóny spodného subtatranského 
príkrovu. 

Po desiatich rokoch systematickej práce 

v karpatskom kryštaliniku predložil V. Zou
bek (1936) prvú modernú syntézu, opiera
_iúcu sa o podrobné geologické mapy z Vep
ra v Nízkych Tatrách a z Malých K arpát, 
ktoré sám zostavil, ale aj o poznatky z ostat
ných jadrových horstiev, čím odstránil za
ostávanie československej geológie v dôleži
tom úseku Karpát. Táto práca a ďalšie z tri
dsiatych rokov sa stali východiskovými p ri 
riešení radu závažných ot ázok, ako je rozsah 
alpínskeho prepracovania kryštalinika, roz
diely v char aktere metamorfizmu jednotli
vých zón, rozdiely v type a rozsahu graniti
zácie, rozloženie koreňových zón pripovrcho
vých príkrovov a ich vä zba na jednotlivé 
zóny k ryštal inika. 

Osobitne názorne vystihol zonárny charak
ter karpatského kryštalinika vo Vepri vy
členením štyroch základných pásiem - jed
notiek s odlišným typom migmatitov aj me
tamorfitov. Základné závery V. Zoubka 
o členení jednotiek (ľubietovské , krak lovské, 
Kráľovej hole a k ohútske pásmo s radom 
subpásiem) p latia dodnes. 

Prenikol do podstaty veporického, ale aj 
tatrického k ryštalinika, a preto mohol nasto
liť rad dodnes živých problémov a zaujať 
k nim stanovisko. Ide napr. o: rozsah dife
renciá cie gr anitoidnej magmy, a to včítane 

gabroidných diorítov v bratislavskom a ďum
bierskom m asíve; postavenie porfyrických 
granitov a granodioritov prašivského typu -
pripisoval im genetickú väzbu s osobit nou 
intrúziou ; a význam or torúl v stavbe meta
morfného plášťa ďumbierskeho masívu. 

Pri stanov ovaní veku v podstatnej časti 
kryštalinika zdanlivo p odliehal časovým prú-
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dom (zaraďoval h o d o staršieho paleozoika 
a neskôr do proterozoika). Lenže čas nás aj 
v tomto prípade presviedča o progresívností 
prístupu, o potrebe zmien v náhľade na naj
základnejšie otázky_ dôležité na kryštalizáciu 
novej kvality, nových pohľadov, a to nielen 
na vek horninových komplexov, lež aj pre
javov geologických procesov. 

V. Zoubek venoval osobitnú pozornosť čle
neniu granitoidných komplexov podľa ich 
zloženia, ale aj postavenia. S jeho menom 
sú späté klasické typy, veporský, sihlíansky, 
hrončocký, synkinematický typ granitoidov 
Králičky, muránske žuloruly, mikrogranity, 
granitoporfýry a granodioritové porfýry kra
klovského pásma, ale aj bratislavský a 
modranský typ. Cez poznanie odlišností 
týchto a ďalších typov vedie cesta k pocho
peniu zložitosti nielen stavby, ale aj formo
vania kôry s jej odlišnosťami v jednotlivých 
zónach. A smer takej cesty svojimi prácami 
V. Zoubek v karpatskom kryštaliniku vytra
soval. 

V. Zoubek ako jeden z mála chápal kar
patské kryštalinikum ako neoddeliteľnú časť, 
starší, ale obnovený základ alpínskej stavby 
Karpát. Dospel k tomu cez poznanie tekto
nického štýlu kryštalinika s osobitosťami, ale 
aj väzbami k mezozoiku. Vyčlenením viace
rých digitácií v čelovej časti kraklovského 
pásma (Zoubek in Máška - Zoubek, 1960) 
i poznaním vrásy Markušky (Zoubek -
Snopko, 1953) urobil dôležitý krok od au
tochtónneho poňatia veporického kryštalíni
ka k novšej koncepcii s príkrivmi. 

Veľkosť V. Zoubka je nielen v tom, že pre
kročil rámec koncepcie svojej generácie a 
postrehol ustrnutosť a priúzkosť jej niekto
rých princípov. Preto sa neskôr zaradil do 
čelného radu stúpencov revízie staršej kon
cepcie (Máška - Zoubek, 1960) hľadaním 
nových typov štruktúrnych fenoménov, ta
k ých, akými sú antiklínóriá, synklinóriá. 
Väčšina prác V. Zoubka z Karpát bola 

aspoň predzvesťou čohosi nového, závažného. 
Viaceré práce sa v pravej hodnote ukázali 

až po dlhšom čase. Napr. zistenie glaukofa
nických hornín v súbore exotických zlepen
cov a pestrých žúl v bradlovom pásme na
dobudlo pravý význam až po polstoročí, a to 
vďaka novej globálnej tektonike. 

Vyzdvihnutím dôležitosti epimetamorfných 
sérii v kryštalickom jadre Malých Karpát a 
epimetamorfného typu kryštalínika v pod
loží bradlového pásma (stanoveného z oblia
kového materiálu vrchnokriedového zlepen-

ca) pri zonárnej stavbe kryštalínika pripra
vil cestu k poznaniu diferenciácie kôry pri 
formovan í štruktúrno-faciálnej členitosti 
mezozoickej geosynklinály. 

Ako zakladateľská osobnosť sa V . Zoubek 
do histórie karpatskej geológie zapísal die
lom, ktoré nastolilo problémy a dlho bude 
provokovať k odpovedi na rad v každej dobe 
aktuálnych otázok. Táto vzácna jubilantova 
vlastnosť pramení: 

a) z intímneho, precízneho poznania geo
logickej stavby vo vybraných „kľúčových" 
miestach až po hranicu „splynutia" s tajmi 
prírody. Odrážajú to jeho v mnohom takmer 
nedosiahnuteľné podrobné geologické mapy, 
presné, a hlavne zachycujúce iba ťažko po
stihnuteľné, a predsa významné odlišností, 
mapy nabité podnetmi. územia zložitej stav
by ho priťahovali a mal priam vycibrený cit 
pri ich výbere na detailné spracovanie. 

b) z kombinácie terénneho a regionálneho 
výskumu s laboratórnym výskumom. Priam 
príkladné je u neho zapojenie petrografie a 
petrológie, neskôr aj štruktúrnej geológie do 
riešenia závažných geologických problémov. 

c) zo stálej konfrontácie získaných poznat
kov s naj novšími teoretickými prúdmi pri 
spájaní regionálneho výskumu s tem atickým. 
Vďaka tomu má v našej karpatskej geológii 
prvenstvo v uplatňovaní iniciálnych aj sub
sekventných vulkanitov ako význačných 

ukazovateľov, smerníkov vývoja a určova

teľov členitosti geosynklínály; členení mag
matitov n a vysokoorogénne a postorogénne ; 
rozlíšení viacerých typov metamorfitov pri 
osobitnej pozornosti metamorfovanému mezo
zoiku; vyzdvihnutí významu tektonických 
štýlov s vyčlenením hlbinného a povrchové
ho štýlu; upriamení pozornosti n a vzťahy 

štruktúrnych fenoménov a zrudnenia; vo 
vyčlenení a zvýraznení významu radu smer
ných zl omov regionálnejšieho významu 
(čertovická, pohorelská, muránska, lubenícka 
línia). 

Význam V. Zoubka ako vedúcej osobnosti 
čs. geológie osobitne výrazne dokladajú geo
logické mapy ČSR 1 : 200 OOO. Bol ich hlav
ným iniciátorom, hlavným redaktorom, auto
rom kryš talinika kľúčových listov. Toto veľ
kolepé dielo čs. geológie sa zapísalo zlatými 
písmenami do histórie našej aj európskej 
geológie, a to najmä vďaka metodologickej 
progresívn osti. 

Generálne mapy predstavujú podľa jed
notnej legendy v krátkom časovom úseku 
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spracované výsledky podrobnejších máp 
z celého štátneho územia. Ich osobitnosťou 

a prednosťou je generalizácia, ale s vyzdvih
nutím významu poznatkov z „ kľúčových" 

ú zemí pri plnom spájaní analýzy so synté
zou. 

A v t ej to priam historickej etape sa 
V. Zoubek prejavil nielen ako bystrý, ostrý 
antlytik, ale aj ako dirigentská osobnosť 

s nadaním predovšetkým pre jemnú syntézu. 
Vďaka takémuto prístupu a nevšednej, pre 
vedecký rozvoj takej prepotrebnej tvorivej 
atmosfére predstavuje obdobie zostavovania 
,,generálok" epizódu, žiaľ, nie dlhú, vedec
k ého pokroku v histórii našej geológie. 

V. Zoubek po ;generálkovom" období 
vplýval a až podnes výrazne vplýva na vývoj 
názorov o karpatskej geológii, najmä kryšta
linika, a to hlavne svojimi štúdiami o čs. 

proterozoiku a ďalšími medzi národnými ak
ciami. 

S nadobúdaním širších európskych aj ce
losvetových dimenzií Zoubkovej osobnosti sa 
prejavil jeho vplyv pri včleňovaní našej 
geológie do širšieho rámca, a to pros tredníc
tvom m edzinárodných geologických a tekto
nických m á p a programov. z pohľadu Zá
padných Karpát prichodí osobitne vyzdvih
núť Problémovú komisiu IX akadémií so
cialistických krajín, ktorej je zakladateľom, 
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prvým predsedom a jedným z hlavných for
movateľov jej cieľov a programu. Tým vý
znamne prispel k možnosti širšej prezentácie 
výsledkov našej geológie, ale aj k jej kon
frontácii so svetovou geológiou. 

Pri tejto príležitosti s povďakom kvituje
me jeho veľkú pomoc pri realizácii diela 
Tectonic map of the Carpathian Balcan sys
tem and adjaceant areas, hlavne pri jej šir
šom medziná rodnom napojení (cez UNESCO). 

Akademik V. Zoubek je nielen zakladate
ľom modernej geológie kryštalinika, podnes 
jej najlepším znalcom, ale rad slovenských 
geológov v ňom vidí aj svojho učiteľa, usmer
ňovateľa metodického postupu, strojcu vý
skumných námetov, ale aj organizátora 
vedy, ktorý bol dlhé roky pri kormidle (ale
bo blízko neho) naseJ geológie. Ani túto 
stránku činnosti V. Zoubka nechceme obísť; 

s tála nie menej námahy ako vedecká práca 
a na nesporne prudkej ceste prispela k roz
kvetu c'eskoslovenskej geológie. 

za rozsiahlu prácu, ktorú akademik 
V. Zoubek pre rozvoj našej geológie vyko
nal, mu srdečne ďakujeme, tešiac sa na jeho 
ďalšie vedecké-... práce a nové podnety. Zo 
srdca mu želáme „zdravie a tvorivé sily, 
aby jeho príslovečný optimizmus ešte dlhé 
roky neutíchal. 

Michal Maheľ 

Na päťdesiatiny RNDr. Miroslava Slavkaya, CSc. 

Narodil sa na se
verne j strane Le
vočských vrchov v 
Brezovici nad To
rysou 22. júla 1933. 
Po päťročnom štú
diu na prešov
skom gymnáziu sa 
v ňom prebudil 
záujem o prírod
né vedy, t akže 
maturoval už na 

priemyselnej škole baníckej a geologickej 
v Spišskej Novej Vsi (1955). 

Základné odborné vedomosti začal uplat
ňovať na pracoviskách Geologického prie
skumu, n. p. (vtedajší Západoslovenský rud
ný prieskum), vo funkcii kolektora, pomoc
ného geológa, úsekového geológa a geológa. 
Po úspešnom absolvovaní Prírodovedeckej 

fakulty Univerzity Kamenského v Bratisla
ve (1965) pracoval ako samostatný geológ, 
vedúci geologickej oblasti Košice (1970) a 
od 1. apríla 1974 ako geologický námestník 
podnikového riaditeľa. Po splnení pod mie
nok rigoróznych skúšok a odhájení rigoróz
nej práce 1970 získal titul doktora prírodo
vedy. V štúdiu pokračoval na Prírodovedec
kej fakulte Univerzity Komenského v Bra
tislave a po obhájení kandidatskej dizertač

nej práce roku 1981 získal vedeckú hodnosť 
kandidáta geologických vied. 
Počas pôsobenia v Geologickom priesku

me pracoval na rozličných problémoch. Naj
:'astejšie to boli ložiská farebných k ovov 
(Jasenie, Husárka, Lomnistá, Poniky, Ľubie

tová, Spania dolina a i.), geologické mapo
vanie a vyhľadávanie nerastných suróvín 
(južná éasť Vtáčnika, iuzna časť žiaru, 
okolie Kokavy nad Rimavicou, širšie okolie 



382 Mineralia slov., 15, 1983 

Banskej Bystrice a i.). Z nerudných surovín 
to bol diatomit (Dúbravica), vápenec (Poni
ky, Kostiviarska), mastenec Kokava a Jel
šava), kremeri (Povrazník, Sopotnica) a i. 
Roku 1972 ho poverili prípravou prieskumu 
medených rúd v Zambii a vymenovali za 
technického vedúceho expedície geologic
k ého prieskumu, ktorý vykonávala firma 
Metalimex (Zambia) lVIinning Ltd. Po ná
v rate roku 1974 bol za rezort SGÚ poverený 
koordináciou úlohy RVHP témy 1.8 Kri té
na prognózovania nerastných surovín, 
v siedmej päťročnici zase koordináciou úloh 
1.15 a 1.16 zaoberajúcich sa otázkami prog
nózovania a metodiky geologického priesku
mu vybratých druhov nerastných surovín. 
Nový pohľad na prognózovanie medených 
rúd porfýrového typu vo východoslovenských 
vulkanitoch predložil a riešil v rámci ve
deckej ašpirantúry. 

S dosiahnutými výsledkami oboznamoval 
odbornú verejnosť formou referátov a pred
nášok doma aj v zahraničí , takmer 50 prí
spevkami v odborných časopisoch a viac 
ako 30 nepublikovanými správami. 

Aktívne pracoval vo viacerých podniko
vých, rezortných, krajských a celoštátnych 
komisiách. Už niekoľko rokov je členom 

Komisie pre vyhľadávanie a využívanie ne
rastnej surovinovej základne pri Rade mi
nistra výstavby a techniky SSR. 

Recenzoval početné projekty a správy 
o výskumných úlohách štátneho plánu zá-

kladného výskumu, ekonomického výskumu, 
ako aj m nohé odborné p ríspevky do odbor
ných časopisov. 
Členom Slovenskej geologickej spoločnosti 

sa stal roku 1965. Aktívne pracoval v po
bočke Košice, kde ho zvolili za podpredsedu 
a roku 1978 za člena ÚV SGS v Bratislave. 
Po vytvorení pobočky v Spišskej Novej Vsi 
(1979) sa stal jej predsedom. Je členom 

ČSVTS. Aktívne pracuje aj na politickom, 
odborárskom a telovýchovnom p oli. Je čle

nom redakčnej rady časopisu Min eralia slo
vaca. 

Za dlhoročnú prácu dostal M . Slavkay vy
znamenania Zaslúžilý pracovník podniku I. 
a II. stupňa (1970, 1975) , Zaslúžilý budovateľ 
podniku I. stupňa (1980) a v roku 1982 pa
mätnú plaketu za spoluprácu pr i zabezpe
čovaní ú loh podniku. Pri príležitosti Dňa ba
níkov_1 (1970) dostal štátne banícke vyzna
menanie za pracovnú vernosť a roku 1978 
rezortné vyznamenanie Najlepší pracovník 
Geologick ej služby. Za zásluhy o rozvoj Vy
sokej školy technickej v Košiciach mu ude-
lili pamätnú medailu VST (19.77) . -

Pri zavŕšení piatich decén ií života 
RNDr. Miroslava Slavkaya, CSc., želáme ju
bilantovi pevné zdravie, neochabujúci život
ný elán, nové úspechy v práci n a prospech 
našej geológie, spokojnosť a pohodu v osob
nom živote. 

Ján Bartalský 

RNDr. Pavel Ostrolucký päťdesiatročný 

28. júla 1983 sa 
päťdesiatich ro
kov dožil riaditeľ 

bratislavského zá
vodu IGHP, n. p., 
Žilina RNDr. Pa
vel Ostro! ucký. 

Z rodného Pod
poľania po ukon

·- čení Gymnázia vo 
Zvolene odišiel 
roku 1952 študo

vať na Prírodovedeckú fakultu Karlovej 
univerzity v Prahe. Promoval roku 1956 
v odbore inžinierska geológia. 
Pracovať začal v ústave stavebnej geoló

gie Žilina. V roku 1957 nastúpil na Krajský 

poľnohospodársky projekčný ústav do Ban
skej Bystrice. Viedol tam prieskumnú skupi
nu, zabezpečoval požiadavky inžinierskej 
geológie a hydrogeológie najmä v súvislosti 
s kolekt ivizáciou poľnohospodárstva v Stre
doslovenskom k raji. V spoluprá ci s odbor
nými geologickými organizáciami získal po
zoruhodné poznatky z hydrogeológie neovul
kanitov Krupinskej vrchoviny. Prvýkrát 
vyslovil náhľad o potenciálnom zvodnení se
dimentárna-vulkanických hornín. Teorettcké 
úvahy postupne overil na konkrétnych lo
kalitách . 

Od roku 1954 pracoval v Inžinierskogeo
logickom a hydrogeologickom prieskume, 
n. p., Žilina. Zúčastnil sa na prieskume pre 
širokorozchodnú trať v oblasti Slanských 



Kronika 

vrchov. Po jeho ukončení riešil hydrogeoló
giu neogénnych regiónov Podunajskej pan
vy. V rokoch 1969-ľ!ťrťl>- pôsobil v expedícii 
Sudán ako vedúci geológ. Po záverečnom 

spracovaní výsledkov hydrogeolog·ického 
prieskumu (v centrálnej časti Sudánu) ho 
vymenovali do funkcie vedúceho geológa 
závodu v Bratislave. Celý kolektív geológie 
viedol k plneniu stanovených úloh, ku kva
lite a odbornej úrovni prieskumných prác a 
ich výsledkov Zaslúžil sa o zavedenie no
vých prieskumných m etód, hlavne v apliko
vaní geofyziky v inžinierskej geológii a 
hydrogeológii. Spojil práce prieskumu s po
znatkami výskumných pracovísk. Zúčastnil 
sa aj na riešení rezortných výskumných uloh 
a úloh technického rozvoja, na príprave a 
realizácii úloh na ochranu a využitie pod
zemnej vody na územ í žitného ostrova, ako 
aj úloh inžinierskej geológie pre vodné diela 
na Dunaji a jadrovú energetiku. Roku 1980 
vym enovali jubilanta do funkcie riaditeľa 
bratislavského závodu IGHP. 

Významná je práca RNDr. P. Ostrolucké
ho v Slovenskej banskej spoločnosti, v Slo
venskej geologickej spoločnosti, ako aj jeho 
publikačná činnosf. Spolupracuje s tlačou a 
čs. filmom pri propagácii a popularizácii 
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slovenskej prieskumnej geológie. Nemožno 
nespomenúť ani jeho dlhoročnú prácu vo 
vyšších odborových orgánoch. 

Práca jubilanta mala vždy široký záber 
a sledovala celospoločenské uznanie geoló
gie a jej ustavičný rast. Je prejavom jeho 
cieľavedomej spoločenskej angažovanosti, 
v ktorej vedel vždy spájať odbornú a pra
covnú náročnosť vedúceho pracovníka 
s hlboko ľudským prístupom k riešeniu osob
ných problémov spolupracovníkov a s jemu 
vlastnou srdečnosťou rozdávať zo svojho ži
votného optimizmu iným. 
Dlhoročnú odbornú, r iadiacu, hospodárskv 

a spoločenskú činnosť RNDr. Pavla Ostroluc
kého ocenilo vedenie podniku IGHP Žilina 
a Slovenský geologický úrad v Bratislave a 
udelili mu v iacero vyznamenaní. Podobného 
uznania sa mu dostalo aj od odborových or
gánov. 

Pripájame sa k početným gratulantom 
z radov slovenských geológov, spolupracov
níkov a priateľov a želáme RNDr. P avlovi 
Ostroluckému dobré zdravie, mladistvý elán 
a ďalšie úspechy v práci a osobnom živote. 
živote. 

Pavel Tkáčik - Pavol Bujalka 

ZO ŽIVOTA SPOLOČN O STI 

Štatút udeľovania Medaily J. Slávika SGS 

Slo·,renská geologická spoločnosť (ďalej len 
Spoločnosť) sa svojou rozsiahlou, integrujú
cou a veľmi bohatou činnosťou vo všetkých 
odboroch geologických vied v celoštátnom 
meradle zaraďuje medzi popredné spoloč

nosti a jej pôsobnosť a vedecký význam 
značne presahuje hranice ČSSR. 

Z t ohto hľadiska j e užitočné, aby Spoloč
nosť vyznamenávala svoj ich členov, ktorí sa 
významne zaslúžili o jej propagáciu a rozvoj, 
ako aj o spoluprácu s ČSMG a zahraničnými 
geologickými spoločnosťami. 

Preto dal ústredný výbor Spoločnosti roku 
1980 vyhotoviť Medailu J. Slávika Sloven
skej geologickej spoločnosti, ktorá má dô
stojne reprezentovať Spoločnost'. pred ce-

lou verejnosťou doma a j v zahranič í. Me
daila J. Slávik a SGS bola zriadená na počesť 

predčasne zosnulého mladého slovenského 
vedca a významného organizátora slovenskej 
geológie. 

Zásady postupu pri navrhovaní, schvaľovaní 
a udeľovaní Medaily J. Slávika SGS 

Návrh na udelenie Medaily J. Slávika SGS 
môže podať každý riadny člen Spoločnosti 

ústrednému v ýboru SGS. Návrh sa podáva 
písomne a jeho zdôvodnenie musí vychádzať 
zo štatútu udeľovania Medaily J. Slávika 
SGS. Návrh p rerokúva a schvaľuje ústredný 
výbor SGS. Medailu odovzdáva predseda 
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Spoločnosti alebo ním poverený člen vý
boru. 

Medaila sa udeľuje: 
I. Členom Spoločnosti: 

1. Funkcionárom Spoločnosti za ich vý
znamnú činnosť pre rozvoj spoločnosti. 

2. Členom za mimoriadne aktívnu činnosť 
v rámci Spoločnosti a za významné zverejne
nie a progresívne práce v ktoromkoľvek od
bore geologických vied. 

3. Členom Spoločnosti pri životných jubi
leách za významnú vedeckú činnosť a ne
pretržité členstvo v Spoločnosti. 

II. Členom československej spoločnosti pre 
mineralógiu a geológiu za významnú ve
deckú a aktívnu činnosť pre rozvoj spo
lupráce so Slovenskou geologickou spo
ločnosťou. 

III. členom zahraničných geologických spo
ločností za rozvoj spolupráce so Slove n
skou geologickou spoločnosťou . 

Evidencia 

ústredný výbor Slovenskej geologickej 
spoločnosti dal vyhotoví ť 50 kusov medailí. 
Medaily sú uložené na sekretar iáte SGS. 
O medaile sa vedie evidencia, pretože ide 
o predmet významnej spoločenskej hodnoty 
a predstavuje formu uznania a vďačnosti za 
zásluhy o rozvoj Slovenskej geologickej spo
ločnosti a za vynikajúce výsledky na poli 
vedy, a t ým aj za rozvoj socialist ickej spo
ločnosti. Je založená a vedie sa matričná 

kniha obsahujúca tieto rubriky: poradové 
éíslo medaily, meno vyznamenaného, dôvod, 
za ktorý bola medaila udelená, dátum odo
vzdania medaily, poznámka. 

RNDr. Ondrej Franko, CSc., 
vedecký tajomní k SGS 

RNDr. Ondrej Sam uel, D rSc., 
predseda SGS 
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