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Geologické hodnotenie vrtu Hanušovce-1 

BA RTOLOMEJ LEŠKO, TIBOR ĎURKOVIČ, VIERA GAŠPARÍKOVÁ, 
ONDREJ SAMUEL, PAVLÍNA SNOPKOVÁ 

Geologický ústav D. Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 

( 13 obr., 8 tabúľ a 2 tab. v ie:x:te) 

Doručené 15. 8. 1983 

r eo;1ornqecKall on;eHKa CKBa:lKJIHLI raHyrnoun;e-1 

OrropHal! CKBa)KHHa raHyIIIOBl\C- 1 rrpoa ep,rna B03M0)KH0CTb HaKOIIJieHHl! 

ITPMPOAHhIX yrJICBOAOPOAOB Ha rrpMIIO,[(Hl!T011 q a c:r11 rrpUyTeCOB011 30HhI 

BOCTO'-IH011 CJIOBaKl1!1 B paMOHC ropo):\a r a HyIIIOBl\C Ha):\ TorrneM. C K Ba)KJ,f

H011 0hlJili( ycTaHOBJieHhl Y CJIOBMll 3aJICľal{J,fl! .11 JI.11T0-CTpa T.ttrpacpl1 4'C CKO e 

CJIO)KCI{l'.[C yTeCOBhlX 11 MarypCKli!X TCKT0Hl1'ICCKJ1X CJ.íl1Hli!l\. Ao ľJIY 0li!Hbl 
4000 MťľPOB CKBa)Kl1Ha rrpo6ypl1Jia MCJIOBhle .11 rraneoreHHb!C CJI0!1 YTČCO
BOľO IIOl!Ca TeKTOHWieCK11 C)KaTh!X B aCCli!MeTpl1'-IeCKHe '-felllyl1 11 „ B ÔJIOK" 

HaJ.íBl1HYTh!X B ceaepHOM (50-55°) Harrp aaJiemm Ha MarypCKl111 IIOKPOB . 

rny 6)Ke 4000 MeTpOB J.íO rJJy6!1Hbl 6003 M eTpa ÔhlJIH rrpo6ypeHbl 6 eJIOBe)K

CKl1C, CTPHľOBCKl1e 11 3JTHHCKl1e CJ10!1 Kpl1HI11\K011 H pa'-IID!HCKOl1 CJ.íl1Hli!l\. 

TioJTy'-feHHhie pe3JJihTaThl yKa3bIBa.lOT Ha Hecor nac11e Y CJIOBl111 3aJie raHl1ll 

MC)KJ.íY BHyTpeHHl1M CTPOCHl1CM OTACJibHhlX e).í.l1Hl11\ 11 J,(X reoMeTpl1'-ICCKl1M 

pac110JIO)KeH11eM B rrpoCTpaHCTBC. AHaJI!130M 3 THX l!BJICHl111 B03MO)KH0 C'Il1-

TaTh, 'IT'O MarypCKHC TCKTOHl1'-ICCK!1e CAl1Hl11\bI rny6)Ke 5000 MCTPOB 3 ane

ra10T nonoro K ceBepy 11 Ha,[(B11HY'fbl Ha BHClllH1111 cpJJl1lllCBOl1 IIOHC l1Jil1 

Ha TCKTOHl1'-ICCKl1H KOMITJICKC KpaeBOH <IaCTH ceaep03Bporre11CKOH nnaT

cj:JopMhl. 

Geological evaluation of the Hanušovce I drill-hole data (Easten1 Slo
vakia) 

The goal of the Hanušovce-1 wildcat w as to test the presence of natu ral 
hydrocarbons in the elevated portion of t he Peri-Klippen zone in Eastern 
Slovakia. The drilling allowed ihe discovery of structures and lit holo
gical-stratigraphical content of Pieniny Klippen Belt and Magura flysch 
units. Down to 4,000 m d epth, Cretaceous to Paleogene rocks of the 
Klippen Belt have been pierced which are piled up tectonically into 
assymetrical slices and thrust "en bloc" to the north (50°-55°) over the 
Magura n appe. Beneath the former, dow n to the 6,003 m final depth, 
the drilling traversed the Beloveža, Strihovce and Zlín members of the 
Krynica and Rača units. Data obtained point to discrepancy b e tw een 
the internal structure of partial units and their geometrie spatial distri
bution. An analysis of these features led to the conclusion that partial 
units of the Magura nappe are, in depths over 5,000 m, thrust along 
a flat-lying surface to the north over the outer flysch units or tectonic 
units of t h e North Europea n platform margin. · 
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Oporný vrt Hanušovce-1, ktorý dosiahol 
hlbku 6003 m , sme založili v bradlovom 
pásme, geologicky najkomplikovanejšej 
j ednotke Západných Karpát, a to v jeho 
priečne elevovanej časti - v hanušov
skom hraste. Vrtný bod je asi 1 km na 
JZ od severného okraja povrchových vý
chodov vrchnej kriedy púchovského vý
voja a približne 3 km od severného okra
ja nasunutia beňatinského flyšu (Leško -
Samuel, 1968) na magurský príkrov. Pre
tože výsledky vrtu Lipany-1 (4000 m) v ša
rišskom úseku bradlového pásma boli 
z hľadiska roponosnosti pribradlovej ob
lasti povzbudivé (Leško et al., 1974; Leško, 
1980) , rozhodli sme s,a sledovať tieto ciele 
aj ďalej smerom na V a JV a súčasne zi,;
ťovať úložné pomery, ako aj genetickú 
funkciu b radlového pásma v <tektonike 
Západných Karpát. 

Hanušovský hrast 

Hanušovský hrast (Buday, 1964) pôvod
ne označoval územie v neogénnej panve 
východného Slovenska v priestore medzi 

zsz 
500 550 

kokošovsko-pavlovským zlomom na SZ a 
zlatníckym zlomom na JV. Do takto vy
medzenej štruktúry pa,trila elevovaná čas ť 

spodnomiocénnych sedimentov na V od 
Prešova a vulkanický andezitový aparát 
(Kaličiak et al. , 1981) v Slanských vrchoch 
pri Zlatej Bani. Neskôr pri hodnotení geo
logických a ropných otázok pribradlovej 
oblasti východného Slovenska (Leško, 
1969, 1973, 1976), ako aj na základe ana
lýzy povrchovej stavby a aplikácie geofy
zikálnych meraní sme zistili, že elevovaná 
časť územia z neogénnej panvy pokračuj e 
aj smerom na SV do bradlového a flyšo
vého pásma. Konštatovali sme (Leško, 
1960; Leško - Samuel, 1960, 1968), že 
enormný vývoj paleogénnych a kriedo
vých sedimentov bradlového pásma pri 
povrchu s náznakom ,,prechodu" do cen
trálnokarpatského paleogénu, ako aj vy
znievanie rozmeru v skoku zlomového 
systému pri vnúitornom (južnom) okni_ji 
bradlového pásma by mohli pod bradlo
vým a magurským flyšovým pásmom 
signalizovať relatívne malú hlbku podlož
ných jednotiek spodného tektonického 
plánu. 
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Obr. 1. Refrakčný seizmický rez 12 R/74-76 medzi Plavčom a Hanušovcami nad 
Topľou vedený južne od bradlového pásma 
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Povrchové a hÍbkové vymedzenie hrastu 

Z Bouguérových izoanomál inhomogenít 
možno pod bradlovým a flyšovým pás
mom pri Hanušovciach a v severovýchod
nom pokračovaní pozorov,ať rozs1renie 
podložných, od flyšových sedimentov ťaž
ších horninových komplexov. Optimum 
týchto más je pri východnom úpätí Slan
ských vrchov pri Pavlovciach, Hermanov
ciach a Hanušovciach s výbežkom smerom 
na SV do flyšového pásma. 

Hrastovú st1avbu územia pri Hanušov
ciach dokresľuje aj seizmický výskum 
reflexnou a refrakčnou metódou (profil 12 
R/75 12/76 a 16/75; obr. l, 2). Napríklad 
v pozdÍžnom reze na profile 12 R /75 mož
no v priestore hrastu sledovať plochu 
rýchlostného rozhrania s rýchlosťou 

VH = 6300 m/s už v hÍbke 1600 m. Má 
tvar klenby s tendenciou poklesu smerom 
na Z do kapušianskej depresie a smerom 
na V do depresie v doline rieky Tople. 
Podobne aj seizmicko-reflexný profil 12/ 76 
pri južnom okraji bradlového pásma 
medzi Pavlovcami a Čiernym registru
je na čase 0,8 a 2,3 s výrazné zoskupenie 

reflexných plôch klenbovitého tvaru. 
Vrchné časové rozhranie v hÍbke 1200 až 
1600 m , overené v oblasti Lipian, patr í 
báze paleogénnych a reliéfu karbonáto
vých sedimentov mezozoika. Spodné ref
lexné plôšky v hlbke asi 4600-5000 m 
pravdepodobne odrážajú bázu mezozoic
kých príkrovových jednotiek a litologicky 
odlišný reliéf penninských tektonických 
jednotiek. Pokladáme za málo pravdepo
dobné, aby v podloží vrchných austroal
pínskych príkrovov (chočského a krížňan
ského) do týchto oblastí pokračovalo ta
trické pásmo (Leško - Varga, 1980) ako 
spodný príkrov austroalpinika. 

Spodné reflexné rozhranie či zoskupe
nie reflexov na čase okolo 2,0 m /s v ha
nušovskom hraste má smerom na V vzo
stupnú tendenciu a ucelený fyzikálny pre
jav v čase 1,8- 1,9/ s do úrovne hÍbky 
3800 m aj napriek tomu, že vrchné roz
hranie na čase 1,0 s asi v hibke 1200 m 
klesá na úroveň 2200 m aj nižšie. To zna
mená, že seizmický obraz v profile 12/76 
odráža dve časové a geneticky odlišné zo
skupenia jednotiek, a to reliéf spodného 
štruktúrneho plánu, s odlišným litologic~ 
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1050 
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Fig. 1. Refraction seismic profile No 12 R/74-76 between Plaveč and Hanušovce 
nad Topľou situated southernly from the Pieniny Klippen Belt 
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Obr. 2. Seizmický hlbkový rez 16/75-76 (Kadlečík). 1 - výrazné reflexné plochy, 2 - menej výrazné a predpokladané reflex né 
plošky, 3 - prešmykové a tektonicky narušené litologické plochy, 4 - trasa a situácia vrtu Hanušovce-1 
Fig. 2. Deep sesmic profi le No 16/75-76 (J . Kadlečík ). 1 - reflex ion surface, pronounced, 2 - the same, less pronounced, 
3 - thrust surface and tecton ically d isturbed horizon , 4 - site and profile of the Hanušovce 1 wildcat 
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kým obsahom, ako majú povrchové jed
notky, a reliéf podpovrchových jednotiek, 
s rozličným stupňom tektonického prepra
covania, v našom prípade jednotiek kríž
ňanského a chočského príkrovu s nadlož
nými paleogénnymi sedimentmi. Obraz 
hlbinnej stavby hanušovského hnastu do
kresľuje aj priečny karpatský reflexný 
profil 16/ 75, vedený od východného úpätia 
Slanských vrchov vnútrokarpatským pa
leogénom smerom na SV cez bradlové 
pásmo do priestoru magurského flyšového 
pásma. V južnej časti profilu na km 5-6 5 
plôšky reflexov svedčia o úklone litolo
gických komplexov podpovrchových jed
notiek smerom na SV :a od vertikálnej 
zóny, reprezentujúcej zlomový systém 
karpatského smeru, majú plôšky reflexov 
tendenciu prudkého vzostupu smerom na 
SV až na úroveň 1 a 2 km od povrchu 
reliéfu. Zlomový systém, badateľný v ce
lom hlbkovom priereze do úrovne 12 km, 
je asi západnou vetvou pokračovania t op
lianskeho zlomu z neogénnej panvy, ktorou 
rozdeľuje hanušovský hrast na dve samo
statné čiastkové št ruktúry: južnú, s vý
vojom a tektonickou účasťou od povrchu 
smerom do hlbky s paleogénnym súvrst
vím, mezozoickými príkrovmi a jednotka
mi penninika (ekvivalenty inačovskej jed
notky, bradlové pieninské a magurské 
flyšové jednotky), a severnú, s bradlovým 
a flyšovým pásmom pri povrchu s kore
ňovými komplexmi vonkajšieho flyšového 
pásma alebo komplexmi tektonicky anga
žovanej severoeurópskej platformy. 

Geologické výsledky vrtu 

Analýzou povrchových úložných pome
rov a seizmologickým výskumom potvrde
né elevačné tendencie podložných jedno
tiek, ako aj regionálne vyvinutá zlomovú 
tektonika pôvodného príkrovového štruk
túrneho plánu tvorili základňu na prie-

skum potenciálnych akumulácií prírod
ných uhľovodíkov. Preto, ako aj pr e priaz
nivé ložiskové podmienky na výskyt 
uhľovodíkov zistených aj v ob1asti Lipian 
sme v elevovanej časti bradlového pásma 
v severnej časti profilu 16/ 75 na východ
nom Slovensku uskutočnili hlboký oporný 
vrt Hanušovce-1 , ktorý dosiahol hlbku 
6003 m (obr. 3). 

Na základe kvantitatívnych úd,ajov zís
kaných z ílovcov a pieskovcov sme skú
mané horniny z vrtu porovnávali so zná 
mymi súvrstviami flyšového pásma na vý
chodnom Slovensku z povrchových odbe
rov (Ďurkovič in Leško et al., 1964; Ma
tej ka - Leško, 1953; Leško - Samuel, 
1968; Čabalová - Ďurkovič, 1978). Ako 
základ poslúžil mikroskopický výskum a 
klasifikácia klastických hornín v rámci 
kvantitatívnych údajov. Pri štúdiu ílovca 
sa použila rtg analýza, silikátová analýza 
a kvantitatívna spektrálna analýza. V bio
stratigrafickom smere sa skúmali mikrio
fosílie z oblasti foraminiľer, kokolitoforfd 
a zvyšky fosílnej flóry. Na základ e italdo 
získaných dát a poznatkov sme prevrtá
vané sekvencie sedimentov do hÍbk y 
6003 m komplexne charakterizovali petro
graficko-litologicky a biostratigraficky a 
zhrnuli, či začlenili sme ich do súvrství 
známych z povrchových geologických po

merov. 

Hibkový interval 0-600 m 

Oporný vrt sme lokalizovali v Juznej 
časti bradlového pásma s prevažne p eli
tickým vývojom sedimentov vrchnej k rie
dy, a to v tektonickej šupine Grodina 
(Leško - Gašpariková - Samuel, 1966) , 
kde mástricht a kampán z povrchových 
odberov hornín preukázala fauna globo
trunkán s prevahou Globotruncana area 
(Cushrnan). Ale podľa analýzy vrtných 
úlomkov a niekoľkých vrtných jadier 
usudzujeme, že vrt tam prerazil takmer 
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výlučne slieňovcovo-ílovcové sedimentačné 

prostredie, lebo získané horninové vzorky 
reprezentuje svetlosivý slieň, vápnitý ílo-

vec až slieňovec s ojedinelými 2-5 cm 
vložkami jemnopiesčitého vápenca a sil
rtovca. V priestore medzi Úurd'ošom a Re
meninami asi 1 km smerom na S od vrtu 
súvrstvie koňaku vystupuje na povrch 
v mocnosti asi 50-80 m. Ide o sivý, sivo
modrý, fialový a tehlovočervený slieň a 
slieňovec v rozličnej vzájomnej alternácií. 
Iba ojedinele sú v nich lavice (5-10 cm) 
modrosivého jemnozrnného silne vápnité
ho pieskovca až piesčitého vápenca. 
V hlbkovom intervale 70- 80 m toto pre
važne pelitické súvrstvie obsahovalo 
pestrý červený vápnitý ílovec s asociáciou 
foraminifer Globotruneana eoronata Bolli, 
Gtr. linneiana (d'Orb). V populácii týchto 
druhov sa sporadicky nachádza aj druh 
Globotruneana angustiearinata Gandolfi. 
Vekový diapazón prvého z druhov je po
dľa literatúry ,a našich výskumov zo Zá
padných Karpát koňak - santón, kým 
druhý sa uvádza v rozsahu celého senónu. 
Najužší stratigrafický rozsah má druh 
Globotruneana angusticarinata Gandolfi, 
ktorého prvé objavenie sa v celosvetovom 
meradle uvádza viac-menej jednotne, t .. i. 
od bázy koňaku. J. Salaj - O. Samuel 
(1966) pokladajú tento druh za významnú 
indexovú formu rovnomennej karpatskej 

biozóny - Globotruneana angustiearinatcl 
a z chronostratigrafického hľadiska ho dá
vajú do vzťahu s koňakom, a to napriek 
tomu, že n iektorí autori pripúšťajú mož
nosť vymretia tohto druhu až na báze san
tónu. Podľa skúseností z mikrobiostraťi

grafického výskumu bradlového pásma 
Západných Karpát možno konštatovať, že 
spomenutá asociácia indikuje koňacký 

vek. 
O niekoľko desiatok metrov mzs1e sa 

v hibke 125-145 m našlo spoločenstvo 
kriedových foraminifer s Globo'trJ.('n,Cfl,.llú 
area (Cushman), Gtr. cf. stuartiformis 
Dalbiez, Gtr. bollie Gandolfi. Z kvantita
tívnej stránky a podľa spôsobu zachovania 
je spoločenstvo foraminifer v podstate 
identické s predchádzajúcou asociac10u 
z hibky 70-80 m, ale rozdielne je dru
hové zloženie. Relatívne najhojnejšie sa 
vyskytuje Globotruneana area (Cushman), 
s ktorou sa sporadicky vyskytuje pomer
ne nízko klenutá forma prejavujúca 
najväčšiu a finitu s druhom Globotruneana 
stuartiformis Dalbiez. Okrem nich bol ešte 
identifikovaný druh Globotruncana bollii 
Gandolfi . Stratigrafické rozpätie posled
ných dvoch druhov je kam pán - mástricht . 
V tejto súvislosti treba poznamenať, že 
pri fylogenetickom vývoji druhu Globo
truncana stuartiformis Dalbiez možno po
zorovať postupné zväčšovanie klenutosti 

► 
Obr. 3. Oporný vrt Hanušovce-1 (Krištek - Leško, 1981). 1 - sivý slieň a slieňov,2c , 
2 - pestrý slieň a slieňovec (púchovská fácia), 3 - piesčitý vápenec, 4 - tmavo
sivý vápnitý ílovec, 5 - červený a pestrý vápnitý ílovec (3, 4, 5 - flyš bradlového 
pásma - vrchná krieda paleogén), 6 -- hrubolavicovitý vápnitý pieskovec (stri
hovské vrstvy), 7 - vápnitý a kremitý pieskovec, sivozelenkastý ílovec (zlinske. 
vrstvy), 8 - pestrý íl a ílovec s vložkami muskovitického pi eskovca (belovezské 
vrstvy), 6-8 - magurské flyšové pásmo, 9 - presunové plochy prvého a druhého 
radu 
Fig. 3. Profile of the Hanušovce 1 wildcat (Krištek - Leško, 1981). 1 - grey mar! 
and marlstone, 2 - variegated marl and marlstone (Púchov facies), 3 - arenaceous 
limestone, 4 - dark-grey calcareous claystone, 5 - red and variegated calcareous 
claystone (3-5 - flysch beds of the Pieniny Klippen Belt, Upper Cretaceous to 
Paleogene), 6 - thick tabular calcareous sandstone (Strihovce member), 7 - cal
careous and siliceous standstone, greyish-green claystone (Zlín m ember), 8 - va
riegated clay and claystone with micaceous sandstone intercalations (Beloveža 
member, 6-8 - Magura nappe), 9 - thrust surface 
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dorzálnej strany. Podľa tejto zákonitosti 
ancestrálne - nízkoklenuté formy tohto 
druhu sú vývojovo staršie a spravidla in
dikujú kampánsky vek. Tento fakt je v sú
lade ,aj s najnovšími náhľadmi o rozšírení 
druhu Globotruncana area (Cushman), 
ktorý podľa väč:šiny autorov hranicu 
kampánu nepresahuje, a teda patrí medzi 
indexové formy kampánu. Podľa toho opi
sovaná asociácia foraminifer indikuje vek 
skúmanej vzorky. 

Kampánske vrstvy zachytené ryhou pri 
Ďurďoši sa litologicky od slieňovcového 

vývoj a mástrichtu v ničom neodlišujú. 
Dajú sa odlíšiť iba paleontologickou ana
lý:wu . Z úlomkových vzoriek vrtu nebolo 
možno túto paleontologickú charakteristi
ku p-odchytiť a v hibkovom intervale 
0- 600 m dokumentovať prítomnosť 

mástrichtu. 

Ďalší odber vzoriek z pelitického krie
dového súvrstvia okrem úlomkov schrá
nok po globotrunkanách neposkytol nij a
ké dáta na stratigrafické začlenenie pre
vrtávaných hornín , ale predpokladáme, že 

analogicky ako na povrchu v severnom 
(okrajovom) pásme pri Prosačove je v pe

litickom súvrství vrchnej kriedy zastúpe-
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ný senón s podložným turónom a cen o
ma nom, ktorý spracovala V. Gašpariko
va - O. Samuel (in Leško, 1966). 

Zo sivého slieňa a slieňovca bolo mož
no zhodnotiť iba 2 vzorky, a to z híbky 
210 a 270 m. V mikroflórovej asociácii c;a 
našli druhy rozšírené v kampáne až 
mástrichte. Sú to: Suemegipollis triangu
laris Góczan, Oculopolis minoris W. K r., 
Interporopol!enites proporus Weyl. r::t. 

Krieg. , Pseudooculopollis principallis (Weil, 
et Krieg.) W. Kr., Papilopollis regulus Pf. 
Nedostatok fo sílií týchto obzorov kriedy 
spôsobili skôr technické obmedzen ia pri 
vŕtaní ako ich skutočná neprítomnost 
v profile vrtu. 

HÍbkový interval 600-1290 m 

Smerom do híbky pod 600 m sa lito
logická skladba prevrtávaných hornín po
s tupne, ale nápadne mení v prospech 
pieskovcovej zložky na úkor pelitu. Sil
tovec až jemnozrnný piesčitý vápenec 
okrem 5-12 cm vložiek tvorí aj lavice 
hrubé 40-80 cm. Časté sú sklzové .telesá 
v pieskovcovom až piesčito-vápencovom 

prostredí. Ílovec, prevažne vápnitý a jem-
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nopiesčitý, je sivomodrý, zriedkavo pestrý 
a v tomto flyšovom súvrství má podradné 
zastúpenie. 

Stratigrafické zaradenie tohto flyšového 
súvrstvia určuje niekoľko kritérií, pričom 
najdôležitejšie je paleontologické krité
rium. Isté rozhranie signalizujú aj fyzi
kálne vlastnosti prevŕtaných hornín už 
v hŕbke 800 m medzi jadrom č. 5 a 6. Roz
diely v inak petrograficko-mineralogicky 
monotónnom zložení flyšových sekvencií 
celého profilu vrtu sa v tejto hÍbke pre
javujú v objemovej hustote, pórovitosti 
a rýchlosti šírenia pozdížnych elastických 
vín (Pichová, 1983). Keby sme na strati
grafické rozčlenenie flyšových súvrsi vi 
bradlového pásma nemali paleontologické 
kritériá, použili by sme, prirodzene, na 
stanovenie hranice medzi kriedou a p a
leogénom aj toto fyzikálne kritérium. Ale 
vo vzorkách z hÍbky 1200-1240 m sa zis-
tila vrchnokriedová asociácia, ktorá z hľa
diska druhového zloženia patrí medzi naj
pestrejšie :asoc1ac1e zo skúmanej časti 

vrtu, pričom známky re-depozície nepreja
vuje. V populácii druhu Globotruncana 
area (Cushman) sa veľmi vzácne vysky
tuje Globotruncana elevata Brotzen, Glo
boíruncana tricarinata (Qvereau), Globo
truncana ventricosa Vvhite, Globotruncana 
fornicata Plummer, Globotruncana rossetl.a 
(Carsey) a Stensioeina exculpta (Reuss) . 
Okrem druhu Globotruncana tricarinata 
(Quereau) a Globotruncana fornicata 
Plummer sa všetky uvedené formy začí

najú v rozličnom stratigrafickom nivó ob
javovať už v priebehu spodného senónu 
(koňak - -sanitón) a prechádzajú do kam-
pánu (hlavne spodného), kde vymierajú. 
Iba druh Globotruncana area (Cushman) 
sa prvý raz začína objavovať na rozhraní 
santónu a kampánu, čo vylučuje možnosť 
identifikovať túto asociáciu ako staršiu, 
ako je kampán. Vzhľadom na prítomnosť 
druhu Globotruncana eLevata Brotzen, 
ktorý sa už z vrchného kampánu vše-

obecne neuvádza, možno konštatov ať, že 
táto asociácia indikuje spodnokampánsky 
vek 

V spoločenstve kokolitoforíd sme obja
vili taký vápni,tý nanoplanktón, ktorý po
dobne ako foraminifery charakterizuje 
vrchnú kriedu a zložením zodpovedá hlav
ne kampánu. Marthasterites furcatus Def
landre, veľmi výrazný koňacký druh 
hlavne v bradlovom pásme, sa vo vrte ne
zistil. V hlbke 615-620 m sme našli druh 
Broinsonia sp. cf., B. parca (Stradner) 
Bukry. Ten sa začína objavovať v spod
nom kampáne a charakterizuje spodno
kampánsku zónu Broinsonia parca. Okrem 
tejto vedúcej formy sme v celom uvede
nom hÍbkovom rozpätí, t. j. do 1290 m, 
zistili druhy: Ahmuellerella ex. gr. octo
radiata (Gor:s_a) Reinhardt, Cretarhabdus 
conicus Bramlette et Kartini, Cretarhabdns 
crenulatus Bramlette et Martini, Cri
brosphaera ehrenbergi Arkhangelskij, 
Eiffelitus ex gr. erimius (Stover) Perch
Nielsen, Gartnerago ex gr. obliquurn 
(Stradner) Reinhardt, Micula decussata 
Vekshina, Praediscosphaera cretacea (Ark
hangelskij) Gartner, Watznaueria barnesae 
(Black) Perch - Nielsen, Zygolithus ex 
gr. compactus Bukry. Vrchnokampánsky 
druh Tetralithus aculeus (Stradner) Gart
ner, ktorý charakterizuje vrchnokampán
sku zónu Tetralithus aculeus, sme v spolo
čenstvách nenašli. Podobne sa nevyskyto
val rod Arkhangelskiella, zastúpený dru
hom Arkhangelskiella symbiformis Vekshi
na, ktorého hojný výskyt je char akteris
tický pre mástricht. Nezistili sme ani ve
dúce druhy spodného a vrchného mástrich
tu Lithraphidites quadratus Bramlette et 
Martini a Nephrolithus frequens Gorka, 
ktoré charakterizujú spodnomástrichtskú 
zónu Lithraphides quadratus a vrchno
mástrichtskú zónu Nephrolithus frequens, 
a preto sa prttomnosť mástrichtu na zá
klade vápnitého nanoplanktónu nedala 
potvrdiť. 
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Výskyt mikroflóry (tab. I-VIII) sa zis
til v hlbke 1010, 1135 a 1340 m s najbo
hatšou asociáciou v hlbke 1240 m. Nájde
n é druhy Oculopollis minoris W. Kr., 
Oculopollis pertrudoides W. Kr., Plicapollis 
conserta Pf. charakterizujú vrchnú kriedu, 
hlavne mástricht. Ostatné peľové zrnká 
sme pre zlé zachovanie mohli určiť iba 
podľa rodu. Sú to: Pseudotrudopollis Com
plexiopollis, Minorpollis sp. Trudopollis a i. 

Podobne ako vyššie sa aj v tejto hlbke 
našlo veľa organických tmavých zuhoľ

natených zvyškov a úlomkov sporomorf. 
Aj druhy Plicapollis serta Pf. a Pseudo
plicapoilis maastrichtiensis W. Kr. , náj
dené v híbke 1135 m, charakterizujú 
vrchnú kriedu. Z hlbky 1010 m a 1340 rn 
sme určili iba rody, a to Plicapollis, Ci
catricosisporites, Complexiopollis, Inter
poropollenites sp., a spóry húb. Aj napriek 
nedosta<tku niektorých vedúcich stratigra
fických druhov z biostratigrafického roz
boru vychodí, že sa v híbkovom intervale 
0-1290 m okrem vrchnokriedových fo
riem nijaké staršie ani mladšie biostrati
grafické prvky nevyskytujú. Evidentne 
teda ide o vrchnú kriedu (senón) a v rám
ci nej možno na základe foraminifer roz
líšiť podľa veku tri rozdielne typy asociá
cií. Prvý reprezentuje koňak (70-80 m), 
druhý spodný kampán (1200-1240 m) a 
tretí (125-145 m) sa zdá byť v porovnaní 
s prechádzajúcim typom mladší, najskôr 
strednokampánsky. Z toho možno usudzo
vať, že vo vrte nejde o sukcesívny sled 
sedimentov vrchnej kriedy, ale o tekto
nické nahromadenie niekoľkých šupín za 
sebou. S podobnou situáciou sme sa 
stretli v priečnej ryhe medzi Prosačovom a 
Ďurďošom (Leško et al., 1966) smerom na 
SV od vrtu. 

Vyznačuje sa prítomnosťou flyšových 
sekvencií s prevahou psamitických ulože
nín nad pe1Hmi v pomere 1 : 2 až 1 : 3 
(ílovec - pieskovec). Ale nález zvyškov 
numulitov v s poločenstve kriedových glo
botrunkán nás upozornil na na to, že aj 
v n ezmenenej litologickej skladbe súvrst
via nadloženého (600-1290 m) hÍbkového 
intervalu vrt asi do hlbky 1290 m pre
vrtával paleogénne súvrstvia „obalu" k rie
dy bradlového pásma, v našom prípade 
pročské vrstvy. 

Vzorky odobraté na mikrobiostratigra
fickú analýzu boli v skutočnosti bezfosíl
ne. Iba v híbke 2700-2707 m sa vysky
tovali 2-3 úlomky druhovo n eidentifiko
vateľných dvojkýlových globotrunkán. To 
je nesporne odraz výraznej faciálnej zme
ny, pretože ani jedna z kriedových fácií 
bradlového pásma nie je na obsah mikro
fosílií chudobná, resp. bezfosílna. Nie sú 
známe prípady, aby sa aspoň vo výbruso
vom materiáli sporadicky nezachytili prie
rezy foraminifer (alebo iných mikrofosíl
nych skupín) z ktorejkoľvek stratigrafic
kej úrovne alebo ktorejkoľvek fácie. To, 
ako aj ojedinelé výskyty dendrofryí nás 
vedú k presvedčeniu, že ide o litofáciu 
viažúcu sa na flyšové pásmo. Zrejme je to 
typ asociácie vyskytujúcej sa pod kom
penzačnou zónou, ktorá je z kriedy a pa
leogénu známa iba z flyšových sekvencií 
vonkajších Karpát. 

V hlbke 1390-2100 m boli skúmané 
vzorky prevažne s1terilné, iba ojedinele sa 
v nich našli problematické formy, pri k to
rých sme pre ich silné porušenie nemohli 
riešiť ich príslušnosť do vápnitého nano
planktónu. V hÍbke 1403 a 1984 m s:a našli 
ojedinelé kokolity. Išlo o druh Coccolithus 
pelagicus (Wallich) Schiller so širokým 
diapazónom, na základe ktorého nemožno 

Híbkový interval 1290-2900 m stratigrafickú príslušnosť sedimentu spres-
niť . V hlbke 2206 m sme zistili pomerne 

Tento interval sa v litologických črtách bohaté paleogénne spoločenstvo charakte
od intervalu nad ním takmer neodlišuje. r istické pre vrchnú časť spodného eocénu 
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až spodnú časť stredného eocénu. Sú to: 
Coccolithus pelagicus (Wallich) Schiller, 
Cyclococolithus f ormosiis Kamptner, Dis
coaster barbadiensis Tan Sin Hok, Disco
aster distincus Martini, Discoaster ex <;;r. 
lodoensis Bramlette et Riedel. Podľa št:rn
dardného zónovania E. Martiniho (1970) 
druhy Discoaster lodoensis a Discoasicr 
distincus sa začínajú objavovať už v zóne 
Marthasierites tribrachiatus NP-12, ktorá 
charakterizuje vrchnú časť spodného eocé
nu. Podobné zloženie má i nadložná zóna 
Discoaster lodoensis J\íP-13, reprezentujú
ca rozhranie medzi spodným a stredným 
eocénom. Preto stanovené spoločenstve 

z híbky 2206,20 m môže zodpovedať nano
planktónovej zóne NP-12 a NP-13. 

Do konečnej hlbky tohto intervalu srne 
ojedinele našli a stanovili paleogénne foť
my, hlavne druh Coccoliihus p2:agicus 
(Walich) Schiller, Cyclococcolithus .for
mosus Kamptner a problematický druh 
Coccolithus cf. eopelagicus (Bramlette et 
Riedel) Bramlette et Sullivan, ďalej 

Discoaster barbadiensis Tan Sin Hok a 
druh Discoaster ex gr. sublodoensis Brarn
lette et Sullivan. Tento druh sa začína ob
javovať v zóne NP-13 Discoaster lodoensi,s 
- rozhranie medzi spodným a stredným 
eocénom - a zasahuje až do zóny NP-1:i 
Chiphragmalitus alatus - do stre:inej časti 
stredného eocénu. 

Ale aj mikroflóra, aj keď dru':10vo veľ

mi chudobná, dokumentuje, že prevrtáva
né súvrstvie v tomto híbkovom intervale 
je paleogénneho veku. Tak sme v hÍbke 
2792-2796 m našli druhy, ktoré sú výsky
tom známe v paleocéne až spodnom eocé
ne. Sú to: Interpollis suppligensis (Pf) 
W. Kr., Laeviporopollis cf. laevigatus 1N. 

Kr.) Pentaporoites belgicus W. K r. Ostatné 
sporomorfy sme určili iba podľa rodu : 
Toroisporis sp., Triatriopollenites sp ., Pi
tyosporit es sp. V hlbke 2810 m sme popri 
hojnom výskyte organických zvyškov, 
rozličného pletiva a ťažko určiteľného 

mikroplanktónu zistili iba veľmi málo 
mikroflóry. Druhy Oculopollis minoris 
W. Kr. a Trudopollis fossillotru d ens Pf. sú 
charakteristické pre mástricht a druh 
Tetrapol lis validus (Pf) P f. pre p aleocén. 

Opísan é vrstvy reprezentujú spodnú 
časť pročských vrstiev , ktoré v p ovrchovej 
stavbe bradlového pásma východ ného Slo
venska tvoria bazálnu časť paleogénu be
ňatinského flyšu (Leško, 1960; Leško ~
Samuel, 1968). 

Hibkový interval 2900-4000 m 

Tento interval sa vyznačuje p rítomnos
ťou vrchnej časti pročských v rstiev, tak 
ako v povrchovej stavbe bradlového pás
ma, so zvyčajným striedaním pestrej peli
tickej zložky s lavicami drobnozrnného 
pieskovca, piesčitého vápenca a siltovc:.L 
Prevrtávaný interval, ako aj nad ním mid
ložný, b ez prítomnos.ti pes,tréh o ílov ca a 

ílu, je intenzívne tektonicky p r epracova
ný. Podľa analógie úložných pripovrcho
vých pomerov predpokladáme, že tvorí 
c,ynklinálne a vrcholové časti beňatinské

ho flyšu. Každá poloha pestrého (červe

ného, sivomodrého a zeleného) ílovca by 
sa mohla pokladať za násunovú (,a pret o 
drvenú) plochu čiastkových šupín beňa

tinského paleogénneho flyšu b radlového 
pásma. Od híbky 1290~-4000 m sa vo vrt
nom profile preukázateľne vyskytujú 
aspoň štyri tektonicky nahromadené šupi-

► 
Tab. I. 1 - spóra húb, h1bka 2795 m, 2-3 Botryocucus sp. hlbka 4'300 m, hibka 
4280 m, 4-5 - Leíotríletes mícroadriennís W. Kr., 4300 a 4360 m, /J - Toroíspori s sp ., 
hlbka 2795-2796 m , 7 - Cicatricosisporites sp. , hlbka 4350 m, 8 - Echinatísporis 
sp., hlbka 2810 m, 9 - Toroísporís sp., hlbka 4600 m , 10 - Cicatricosisporítes sp., 
híbka 1240, 11 - Trílites sp., hlbka 1010 m 
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ny vytvorené z paleogénnych súvrství. 
Zaujímavé sú sedimentárno-petrogra

fické poznatky z prevrtávaných flyšových 
sekvenoií do 4000 m , a to bez ohľadu na 
ich vrchnokriedovú alebo paleogénnu prí
slušnosť a psamitickú zložku. 

Ílovec vo vrte Hanušovce-1 je polymi
nerálnou horninou. Na jeho zložení sa zú
častňujú: 1. minerály klastických prímesí, 
2. ílové minerály, 3. autigénne minerály. 
Minerály klastických prímesí tvorí pre
važne kremeň siltovej až pieskovej veľ

kosti. Menej hojný je muskovit, živec, bio-
tit a akcesorické minerály (zirkón). Obsah 
klastických prímesí sme v ílovci sledovali 
na základe hodnoty pomeru SiO2/ Al2O:; 
(Kukal, 1962). Tento pomer oznacuJe 
množstvo voľného klastického kremeúa. 
Ak je hodnota pomeru nad 3, obsah klas
tického minerálu - kremeúa je vyše 25 %. 
Na porovnanie s ílovcom magurskej jed
notky na východnom Slovensku slúžia 
údaje z tab. 1. 

Ako vidieť z tab. 1, získané údaje 
z vrtu Hanušovce-1 presahujú hodnotu 3. 
t. j. klastická prímes v ílovci v obidvoch 
sledovaných hÍbkových intervaloch (800 až 
3873 m a 4048-5921 m) presahuje 25 O/o . 
V obidvoch prípadoch ide o piesčitý ílo
vec. 

Pomer Al2O3/Na2O podľa F. J. Petti
johna (1957) vyjadruje stupeň chemickej 
zrelosti ílovca. Podľa tohto autora je hod
nota uvedeného pomeru pri najzrelších 
horninách až 125, pri nezrelom ílovci kle
sá až pod hodnotu 10. Hodnoty získané 
v ílovci sú pomerne nízke. 

Najhojnejšia je aleuriticko-pelitická a 
psamiticko-pelitická štruktúra. Sú aj prí-

pady, že klastickú prímes v ílovci tvoria 
úlomky, resp. sklzové závalky, najčastej

šie siHového charakteru. Častá je prítom
nosť redeponovanej mikrofauny. Z inter
ných sedimentárnych textúr je pre ílovec 
chamkťeristická laminácia. Ílovec je pre
važne sivej farby. 
Podľa rtg analýzy (obr. 4, 5, 6) z ílových 

minerálov dominuje illit a kaolinit, ktoré 
sa v ílovci nevyskytujú priebežne v celom 
profile vrtu. Menej hojný je chlorit. Z au
tigénnych minerálov dominuje kalcit a do
lomit. Intenzita difrakčných či,ar kalcitu 
dobre korešponduje s obsahom CaO 
v ílovci. 

Zaujímavé je konštatovanie, že v celom 
profile vrtu v híbkovom intervale vrtu 
Hanušovce-1 nevidieť podstatné zmeny 
v zastúpení ílových a autigénnych mine
rálov. 

Chemické zloženie ílovca z hlbkového 
intervalu 800-3873 m 

Z porovnania priemerného chemického 
zloženia ílovca v obidvoch hÍbkových in
tervaloch (tab. 1), t. j. ílovca pročských 
vrstiev (800-3879) a ílovca z hÍbkového 
intervalu 4048-5921 m (magurská jed
notka), vidieť, že ílovec pročských vrstiev 
má oveľa nižšie zastúpenie SiO2 ,a pod
statne vyššie zastúpenie CaO (tab. 1, 
obr. 7). Z mikroprvkov je zaujímavé za
stúpenie Sr a Ba. V pročských vrstvách 
(800-3873 m) je oveľa vyššie zastúpenie 
stroncia a nižšie zastúpenie bária v po
rovnaní s ílovcom hibkového intervalu 
4048-5921 m. 

Chemické zloženie ílovca z hÍbky 4048-

► 
Tab. II. 1 - Baculatisporites quintus (Th. et Pf.) W. Kr., hlbka 4250 m, 2 - Poly
podiaceisporites sp., hlbka 4270 m, 3-4 - cf. Baculatisporites quintus (Th. e t Pf.) 
W. Kr., hlbka 4300 m, hlbka 4350 m, 5 - Ephedripites sp., hlbka 2850 m . 6 -
Pityosporites microalatus (R. Pot.) Th. et Pf. , hlbka 2810 m, 7 - Cycadopites sp., 
hlbka 4290 m, 8 - Classopollis sp., hlbka 4350 m, 9 - Fusiformisporites sp., hlbka 
4300 m, 10 - spora húb, hlbka 2810 m, 11 - Pseudoplicapollis principallis (Weyl. 
et Krieg) hlbka 210 m 
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Priemerné chemické zloženie ílovca vo vrte Hanušovce-1 (H-1) a jeho porovnanie 
s priemerným zložením ílovca magurskej jednotky n a východnom Slovensku 

Average chemistry of claystone in the Hanušovce 1 wildcat in relation to aver age 
chemistry of claystone in the Magura nappe 

Tab. 1 

Vrt H-1 
ma g ursk á jednotka 

(povrchové vzorky) 
----- -

800-3873 m 11048- 5921 m 1 pestré vr. 1 zlínske vr. belo-
vežské vr . 

SiO2 39,34 51,21 
Ti02 0,62 0,84 
Al2Oa 11,22 15,68 
Fe2O3 1,35 1,59 
FeO 2,84 3,65 
MgO 4,44 4,80 
CaO 15,32 5,83 
Na2O 0,72 1,09 
K2O 2,47 3,75 
P2Os 0,12 0,13 
MnO 0,04 0,04 
Ga ppm 11,3 22,8 
v 74,3 87,8 
Zr 65,8 60,4 
Co 13,1 18,6 
Cr 71,6 81,6 
Sr 264,8 148,2 
Ba 165,6 379,8 

SiOi/Alp3 3,5 3,2 
1 Al2O:J/Nap 
1 

15,5 14,3 

5921 m sme porovnali s priemerným che
mickým zložením ílovca súvrství magur
skej jednotky na východnom Slovensku. 
Chemické zloženie ílovca zo skúmaného 
h1bkového intervalu vo vrte Hanušovce-1 
najskôr zodpovedá chemickému zloženiu 
ílovca z beLovežských vrstiev magurskej 
jednotky. V obidvoch sledovaných celkoch 
j e blízke zastúpenie SiO2, AhO3, CaO, 
Na2O, P2O5, MnO, Sr, Ba, ako aj hodnota 
pomeru SiO2/Al2O3 a AhO,1/ Na2O (tab. 1). 

Na grafických trojuholníkových diagra
moch sme sledovali vzťahy medzi istými 
prvkami z ílovca belovežských pestrých 
a zlínskych vrstiev magurskej jednotky a 
porovnáv,ali sme ich s hodnotami z ílovca 
z hlbky 4048-5921 m. V diagramoch sme 
s ledovali vzťahy medzi Ba - Sr - Ga, 

51,73 54,14 59,06 
0,37 0,57 0,52 

17,62 18,85 12,03 
6,21 5,60 3,93 
1,37 1,82 1,57 
2,78 2,90 1,76 
3,71 2,40 7,29 
1,39 0,68 0,45 
2,83 2,98 1,88 
0,13 0,16 0,09 
0,03 0,05 0,05 

14,7 17,7 10,0 
133,2 147,4 87,6 
217,5 406 ,0 244,4 

15,7 15,7 12,1 
57,2 136,7 129,4 
94,2 97,2 109,0 

378,0 179,4 274,4 

2,9 2,8 4,9 
12,6 27,7 25,5 

1 

V - Sr - Zr, V - Co - Cr, CaO -
K2O - N A 20. Na uvedených diagr a
moch vidieť istú afinitu vertikálneh o 
r ezu skúmaného híbkového intervalu naj
skôr k ílov cu belovežských vrstiev. -

Vápencový pieskovec rn vyskytuje prie
bežne v pr ofile vrtu do hlbky 4000 m a 
je charakteriftickým litotypom pročských 
vrstiev. Naj častej šie vytvára sú vislé 
vrstvy. Ojedinele sa vyskytuje v podobe 
sklzových útržkov v ílovci. Gradačné 

zvrstvenie je vo vápencovom pieskovci 
sporadické. Dominujúcim typom zvrstve
nia je !aminácia (Tc-e intervialy Boum u) . 

Gr:anulom etrické zloženie sa pohybuj e od 
0,05 do 0,6 mm. Dominuje siltovec a jem
nozrnný pieskovec. Hrubozrnný pieskovec 
sa vyskytu je sporadicky. Pri klasifik ácii sa 
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pridržiavame názvoslovia J. Kontu (1973; 
obr. 8). 

Zastúpenie kremeňa v skúmaných hor
ninách je 16-46 %. Kremeň býv,a nepra
videlného tvaru, zvycaJne ostrohranný. 
Živce (0-5 %) zastupuje ortoklas a pla
g ioklas. Častá je kalcifikácia z1vcov. 
Muskovit sa vyskytuje spomdicky. V sle
dovaných sedimentoch prevládajú úlom
k y vápenca a tie sú oveľa lepšie opraco
vané ako úlomky kremeňa. Dominujú 
zrnité variety nad kalovým vápencom. 

C 
1.60 

28,80" 

C C 
1,88 1.s1 

24, 2 o· 23,80· 

C 

2, 09 
21,60" 

C 
2,28 

19,70° 

Percentuálne ziastúpenie vápencových 
úlomkov v profile vrtu Hanušovce-1 gm
ficky znázorňuje obr. 7. Úlomky krem enca 
a pieskovca sú zastúpené od 1- 17 %. 
Rohovec sa vysky,tuj e sporadicky a tvorí 
ho mikrokryštalický kremeň. Vek je n aj
skôr jurský . Úlomky bázických h ornín sú 
sporadické (diabázy) a zriedka možno 

C 
3,027 
11.,75' 

Q 

3,33 
13,35" 

1 
9,98 
4,n· 

Obr. 4. Rtg analýza ílovca: I - illit, K - kaolit, Q - kremeň , D - dolomit, C -
kalcit , Ch - chlorit, ž - živec (hlbka 3873 m 
F ig. 4. X-ray difraction record of claystone (3,873 m depth). I - illite, K - kaolinite, 
Q - quartz, D - dolomite, C - calcite, Ch - chlorite, ž - feldspar 

Ob r. 5. Rtg analýza ílovca (hlbka 3708 m) 
Fig. 5. X-ray diffraction record of claystone 
(3,708 m depth). Explanations as in fíg. 4 
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nájsť aj úlomky žuly a fylitu. Fosílie sú : 
SideroWes vídali, Nummnlites sp. (1293 m) , 
Operculina sp., orbitoidy, litotamniá. Zá
kladná hmota pieskovca je karbonátová 
s ílovitou prímesou. Tmel je výlučne kal
cit ový. 

V tomto hlbkovom interv,ale sme zistili 
nápadnú sterilitu mikrofosílií v odobra
tých vzorkách, a to aj napriek tomu, že 

sa na ich separovanie použili rozličné me
t ódy. Z kvantitatívneho hľadiska sme zis
tili n ápadné pribúdanie úlomkov dendro
fry í, ale na ich základe nebolo možno 
určiť presné vekové zaradenie. Jediný roz
diel oproti predchádzajúcemu typu den
drofryí Je v j emnejšej stavbe stien 

Obr . 6. Rtg analýza ílovca (hlbka 5584 rn) 

Fíg. G. X-ray diffraction record of claystone 
(5,584 rn depth). Explanations as in fíg. 4 

schránky. Z toho rnožno a zda usudzovať 
o miernom type sed.imentačnej substancie 
s hojnou pelitickou zložkou a j emneisou 
psamitíckou frakcio u ako pri predchádza
júcej fácii . 

V hibke 3951 m sme n ašli mikroflóru, 
ktorej druhy sú rozšírené n a jmä v eocéne. 
Sú to: Platycaryapollenites, sp., Spínulae -
polli.s sponosus W. Kr. - Lenk, M omipites 
guietus (R. Pot.) Nichols, Multiporopolle
nites pusztamaroti Rakosi, Tria triopol.le
nites sp. A, AlnipoUenites sp. a Laeviporo
pollis cf. laevigatus (W . Kr.) W. Kr., ako 
aj Interpo llis suppliqensis (Pf.) W. Kr. Sú 
rozšírené v paleocéne až spodnom eocéne. 
Okrem t oh o vzorky z hÍbky 3410, 35:30, 

o 
2,88 

15,50 

JOJ 
14,7 0• 

714 

6 20 

10, 0/4 

4,40° 

► 
Tab. III. 1-2 - Scia_dopityspollenites eocaenicus W. Kr., híbka 4350 rn, hlbka 4300, 
3 - cf. Ovalipollis, hlbka 2792-2796 (preplavené z vrchného triasu), 4 - cf. Cla sso
pollis, hlbka 210 rn. 5 - Ovalipollis sp., hlbka 4350 m (preplavené z vrchného triasu) , 
6-7 - Complexiopo!lis sp., hlbka 5790 m, 8 - Vacuopollis minor W. Kr. , hlbka 
1240 m, 9 - Trudopol!is fossulotrudens Pf., hlbka 2810 m, 10 - T rudopolli s pertrudens 
Pf., hlbka 2810 m, 11 - Oculopollis minoris W. Kr. Mibus, hlbka 2810 m, 12 -
Pseudotrudopollis sp., hibka 5880 rn (preplavené), 13 - Pseuclotrndopollis sp., hibka 
270 m (korózia) 
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¼ CaO v ílovcoch 

¼ Úlomkov karbonôtov 
v psami toch 

3541 a 3575 m boli veľmi bohaté na ker , 
gén, ale neobsahovali spóry a peľové 
zrnká. 

Hibkový interval 4000-6003 m 

Od 4000 m do konečnej híbky 6003 m 
oporný v rt Hanušovce-1 overil flyšové 
sekvencie patriace do magurského flyšo
vého pásma. Podľa litologických a petro
graficko-sedimentárnych analýz v ňom 
možno vyčleniť niekoľko navzáj om sa od
lišujúcich sedimentárnych zoskupení fly
šových u sadenín. Vertikálne op akovanie 
tých istých flyšových súvrstv í svedčí 
o tektonickom nahromadení a úložných 
pomeroch magurského príkrovu pod 
bradlovým pásmom. 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 •;. 

Obr. 7. Zastúpenie CaO v ílovci a úlomkov 
ka rbonátov v psamite 

Interval 4000-4080 m sa vyznačuje prí
tomnosťou pest rého vápnitého pelitu, vá
pencového pieskovca z bezprostredného 
podložia pročských vrstiev a flyšo vých 
sedimentov zložených zo sľudnatého pies
kovca, tmavosivého piesbtého ílovca so 
sľudou z podložných strihovských a belo
vežských vrstiev krynickej jednotky ma
gurského príkrovu. Ak možno odobraté 
jadrá č. 37 a 38 z tohto interva lu považo
vať za reprezentujúce flyšové p rostredie, 
potom h o tvorí tmavosivý ílovec s boha
tou sieťou kalcitových žiliek, jem nozrnný 
vápnitý p ieskovec až siltovec so žilkami 
kalcitu do 1 cm, polohy brekcií s úlom
kami ílovca a sľudnatého drobnozrnného 

F ig. 7. Content of CaO in claystone and car
bonate fragments in psammite 

Tab. IV. 1 - Papilopollis regulus Pf., hlbka 270 m, 2 - cf. Krutzschipolis hlbka, 
5790 m (preplavené) , 3 - Oculopollis minoris W. Kr., hlbka 4290 m (preplavené), 
4 - Oculopollis minoris W. Kr. hlbka 1240 m, 5 - Interporopollenites cf. proporus 
Weyl. et Krieg, hlbka 1010 m, 6 - Interporopollis microsuppligensis Pf. hlbka 
2792-2796 m, 7 - Normapolles, hlbka 4290 m (korózia, preplavené), 8 - Comple 
xiopollis sp., hlbka 1010 m , 9 - Complex iopollis sp., hlbka 1010 m, 10 - ? Penta
pollenites pentangulus (Pf.) W. Kr., h!bka 4280 m, 11 - M omipites quietus (R. Poh.) 
Nichols, hlbka 4280 m, 12 - Triporopollenites microcory loides W. Kr., h!bka 4290 m , 
13-14 - Plicapollis pseudoexcelucus (W. Kr.) W. Kr., h lbka 4360 m, hlbka 4600 m , 
15 - Triatriopollenites bituites (R. Pot. ) Th. et Pf., hlbka 4350 m . 16 - Momip ites 
quietus (R. Pot.) Nickols, hlbka 4310 m, 17 - Triatriopollenites bituites (R. Pot.) 
Th. et Pf., hlbka 4300 m , 18-21 - Minorpollis sp., hlbka 4400 m, hlbka 4880 m, 
hlbka 4290 m , hlbka 4280 m 

► 
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pieskovca. V hlbke 4065-4069 m bol 
v červenom íle - ílovci objavený disko
aster spodnoeocénneho veku M athasterites 
f;ribranchiatus. To potvrdzuje prítomnosť 

belovežských vrstiev v tejto zóne, plne 
rozbi..ej a drvenej v dôsledku nasunutia 
bradlového pieninského pásma na magur
ský príkrov smerom na S-SV. 

V podloží tektonicky drveného pásma 
s prevahou ílovoa nad pieskovcom do hÍb
ky 5070 m vrt overoval prevažne pieskov
cové flyšové sekvencie v pomere 1 : 3 až 
1 : 5 (ílovec - pieskovec). Pieskovec pre
važne jemnozrnný až sitrednozrnný a 
s vytriedením zrna smerom na povrch do 
siltovcového typu, je mierne drobnosľud
natý, čo sme v pieskovci pročských vrstiev 
v hlbke 1290-4000 m nespozorovali. 
Vzorky z hÍbky často vynášali ílovcovo
pieskové brekcáe, v ktorých boli ostro
hranné úlomky pieskovca a odolného pie-;
čitého ílovca chaoticky roztrúseného a ná
sledne potopené v bahnito-ílovcovej zmesi. 
Tento ílovec je na rozdiel od nadložného 
í.lovca z pročských vrstiev menej vápnitý, 
sivozelený až čierny, jemne sľudnatý a 
jemne piesčitý. Vo vrtnej drvine sa spo
radicky vyskytovali aj úlomky červeného 
ílovca - ílu. Tie v povrchových úlož
ných pomeroch vo vrchnej časti strihov
ských vrstiev tvoria 10-30 cm vložky. 

Smerom do podložia v hlbke 5080 m 
prešiel vrt z prev,ažne pieskovcového fly
šového prostredia do flyšových sekvencií 
s prevahou ílovca nad pieskovcom v p o
mere 2 : 1 až 3 : 1. Navyše v hlbke 

5240- 5290 m vrt overil pestrý červený a 
sivozelenavý nevápnitý ílovec belovežské
ho typu s neveľkým podielom lavičiek 

(3-10 cm) jemnozrnného pieskovca. Na 
základe litologickej povahy pokladáme 
toto súvr stvie v hlbke 5070-5300 m za 
belovežské vrstvy južnej (krynickej ), jed
notky magurského príkrovu. V opísanom 
hÍbkovom intervale sú mikrofosílie vefmi 
vzácne. Vyskytujú sa úlomky alebo aj celé 
jedince dvojkýlových globO'trunkán, z kto
rých bolo možno podľ a druhu určiť ib a 
G!obotruncana area (Cushman) a Globo
truncana jornicata (Plummer) z hlbky 
4130 m a 4220 m . Podľa spôsobu zacho
vania a v ertikálneho rozšírenia ide naj
skôr o pseudoasociáciu, pretože vekovým 
diapazónom sa uvedené druhy vôbec ne
prekrývaj ú. Prvý z druhov patrí za inde
xovú fo rmu kampánu, kým stratigrafické 
rozšírenie druhého druhu sa všeobecne 
uvádza zo spodného senónu (koňak 

spodný santón). 
Po tomto intervale (od 4270-4731,30 m) 

nasleduje veľmi nápadná sterilita v zor iek. 
Je zaujímavé, že ani po použití rozličných 
metód sme nijaké zvyšky mikrofosílií ne
získali. Výnimkou bol j ediný exemplár 
dvojkýlového globotrunkana z hibky 
4585 m a 5-6 ihlíc húb a 1 ry bacieh o 
zúbka z hlbky 4600 m bez užšej stratigra
fickej hodnoty. 

Najbohatšiu mikroflórovú asociáciu sme 
získali v h ibke 4145, 4280, 4290, 4300, 4310, 
4320, 4350 ,a 4360 m . Má rovnaký charak
ter a bežne sa vyskytuje v eocénnych se-

► 
Tab. V. 1 - Plicarrnllis pseudoexcelsus (W. Kr.) W . Kr., hlbka 4600 m , 2 - T ria 
triopo!lenites sp., hlbka 4280 m, 3 - Triatriopollenites bituites (R. Pot.) Th. e t Pf ., 
hibka 4240 m, 4 - Triatriopollenites lubomirovae (Glad. ) K ds., h lbka 4290 m, 5 -
Triporopollenites cf. balinkense Kds., hlbka 4280 m , 6-8 - Pompeckjoidaepollenites 
subhercynicus (W. Kr.) W . Kr .. hlbka 4290 m , hlbka 4280 m, 7 - Intratriopollenites 
cf. ceciliensis W. Kr., hlbka 4280 m , 9 - Pentaporoites belgicus hlbka 1240 m , 
10 - Retiosoipollis loburgensis W. K r ., hlbka 4280 m, 11-12 - Polycolpites sp., 
hlbka 4360 m, 13 - Spinulaepollis spinosus W. K r . - Lerk. , hlbka 4360 m, 14 -
Pseudospinaepollis pseudospinones W. K r., hlbka 4600 m , 15 - Polycolpites etzdor
fe nsis W . Kr., hlbka 4300 m, 16 - Laeviporopollis laevigatus (W. Kr.) W. K r. , hlbka 
2792 m, hlbka 2796 m 
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dimentoch. Skoro v každej vzorke sa našli 
aj druhy charakterizujúce hlavne spodný 
až stredný eocén. Sú to: Subtriporopolle
nites urkutensis Kedves, Subtripollenites 
constans Pf. subsp. constans, Plicapollis 
pseudoexcelsus (W. Kr.) W. Kr. , Labrapollis 
globosus W. Kr. Druhy Sciaclopityspolle
nites eocaenicus W. Kr., Pseudospinaepollis 
pseuclospinosus W. Kr., Polycolpitcs 
etzdorf ensis W. Kr., Alnipollenites verus 
R. Pot. a Revesiapollis eocaenicus W. Kr. 
sú rozšírené hlavne v strednom až vrch
nom eocéne. Okrem eocénnych peľových 
zrniek sa našli aj vrchnokriedové až pa
leocénne druhy, ako Oculopollis minoris 
W. Kr., Trudopellis sp., Vacuopollis minor 
Paclt. - Góczan, Tetrapollis valiclus W. 
Kr., ale pretože sa vyskytli mladšie eocén
ne formy, sú viac ako pravdepodobne 
preplavené. Vo vzorke z hÍbky 4350 m sa 
našli ,aj vrchnotriasové sporomody (OvaZi
pollis sp., Classopollis sp.). 

Z paleogénnych kokolitov sme v hÍbke 
4048 m zistili hlavne druh Cocco!ithus pe
lagicus (Wallich) Schiller. V hÍbke 4065-
4069 m sme našli nanoplanktón v úlom
koch ružovej farby s druhom Marthasteri
tes tribrachiatus (Bramlette et Riede). 
Diskoastery veľmi pripomínajú druh Dis
coaster ex gr. binodosus Martini. Nižšie 
v híbke 4071 m, tiež v úlomkoch ružovej 
farby, sme zistili Discoaster ex gr. bino
dosus Martini a Discoaster ex gr. multi-

radiatus Bramlette et Riedel. Tieto druhy 
sú rozšírené vo vrchnom paleocéne a 
spodnom eocéne. V hlbke 4075-4100 m sa 
v červenom ílovci opäť objavili ojedinelé 
druhy Coccolithus peiagicus (Wallich) 
Schiller a Coccolithus sp. a vápn itý na
noplanktón sa vyskytoval v híbke 4619 a 
4620 m. 

Z biostratigrafických analýz v yplýva, 
že v hÍbke od 4000 do 5300 m sme pr e
vrtávali najprv tektonicky drvenú zón u 
(do 4080 m) z pestrého ílovca pročských 
a belovežských vrstiev spodného a stred
ného eocénu, nižšie do hÍbky 5070 m stri
hovské vrstvy (stratigraficky určené ako 
stredný a spodná časť vrchného eocénu, 
Leško - Samuel, 1968). Napokon do hÍb
ky 5300 m v podloží strihovských vrstiev 
boli odkryté b elovežské vrstvy. 

V podloží opísaných súvrství krynick ej 
jednotky až do konečnej híbky vr tu sme 
zistili flyš ové súvrstvie, v ktorom sa n a 
úrovni stredného eocénu obj,avili a j polo
hy pieskovca sklovitého vzhľadu s glau
konitom, k toré pripomínajú prechod do 
zlínskych vrstiev severnejších čiastkových 
jednotiek magurského príkrovu. V tomto 
súvrství v intervale 5300-5600 a 5700 -
6003 m sme overili flyšové vrstvy s p re
vahou pieskovca nad ílovcom v pomere 
asi 2 : 1 až 3 : 1. Prieskovec je jemnozrnný 
1až strednozrnný , vápnitý , s roztr úsenou 
sľudou, pri pr_echode do ílovcovej polohy 

► 
Tab. VI. 1 - Intratriporopollenítes eocaenicus W.. K r., hlbka 4400 m, 2-3 -
Spínulaepollis cf. spinosus W. Kr. - Leuk. , hlbka 4300 m , hlbka 4360 m , 4 -
Spínulaepollís sp., hibka 5870 m 5-7 - Revesíapollís eocaenicus W . Kr. , hlbka 
4300 m, hlbka 4360 m, 8 - Revesiapollis sp., hibka 5790 m , 9 - Revesiapollis 
eocaenicus W. Kr., hlbka 4280 m, 10-11 - Chenopodípollis multiplex, hlbka 5890 m , 
12 - Dicolpopollis middendorfi W. Kr., hlbka 4300 m, 13 - cf. Alnipollenites, hlbka 
4290 m. 14-15 - S ubtríporepollenites constans (Pf. ) W. Kr., hlbka 4290 m, hlbka 
4330 m, 16 - cf. Caryapoll.enite s, hlbka 4290 m, 17 - cf. A lnipollenites, hlbka 
431 O m, 18 - Alnipollenites v erus (R. Pt.) R. Pt., hlbka 5870 m , 19 - cf. LabrapoHis 
globossus W. Kr., hlbka 46 00 m, 20 - Nyssapolle n ites kruschi R. Pot. , híbka 4290 m , 
21 - Monocolpopollentes t ranquillus (R. Pot.) Pf. et Ph„ hlbka 4290 m, 22 -
T ricolporopelleni tes m ícrohenrici (R. Pot.), W. Kr., hlbka 5870 m, 23 - Trocolporó-• 
pollenítes eocaenicus W . Kr ., hlbka 4350 m, 24 - Tetracolporopollenites sp., h lbka 
4310 m, 25 - Cupuli fe roidae pollenííes liblaren sis (Thons, in R. P ot.) Thoms et Thg., 
hlbka 4400 m 
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Obr. 8. Klasifikačný diagram vápencového 
pieskovca (Konta, 1973) z vrtu Hanušovce-1. 
1 - Vápencový pieskovec, 2 - kalcitovo-kre
menný pieskovec, 3 - litoklasticko-kremenný 
pieskovec, 4 - litoklastický pieskovec, 5 -
hlbka odberu vzorky (1000-6003 m) 
Fig. 8. Classification plot of calcarenites 
(Konta, 1973) in the Hanušovce-1 wildcat. 
1 - calcareous arenite, 2 - calcic to siliceous 
arenite, 3 - lithoclastic to siliceous arenite, 
5 - lithoclastic arenite, 5 - sample depth 
(1000-6003 m) 

je vyvinutý tvrdý málo vápnitý siltovec. 
Niektoré l.avice pieskovca sa vyznačujú 

lomnými plochami sklovitého vzhľadu. 

Ílovec býva nevápnitý sivozelenkastý, 
hnedastý, sivomodrý a s jemne roztrúse
nou sľudou. V spoločenstve pieskovoa tvo
rí hruborytmický až strednorytmický flyš. 

V h1bke 5600-5700 m vrt opäť odkryl 
pestré červené a sivozelené ílovcové po
lohy s prevahou nad pieskovcom, ktorý 
t am tvorí iba 3-5 cm vložky. Súvrstvie 
j e silne t ektonicky porušené, prevrásnené 
a bohaté na kalcitové žilky. Podľa litolo-

gických znakov ho zaraďujeme do belo
vežských vrstiev severnejších čiastkových 

jednotiek magurského príkrovu. 
Petrografickú a mineralogickú pelitic

kú zložku sme už podrobne charakterizo
vali pri analýze a korelácii ílovca z b r ad
lového pásma pročských vrstiev. Treba 
azda ešte dodať , že hodnotu pomeru 
Al2O3/ N a2O íl ovca z tohto hibkového in
tervalu 14,3 možno najskôr porovnávať 

s hodnO'tou 12,6, ktorú sme zistili v ílovci 
povrchových vzoriek v belovežských 
vrstvách m agurskej jednotky na východ
nom Slovensku (tab. 1). Podobné h odnoty 
tohto pomeru z ílových sedimentov geo
synklinálnych oblastí uvádza aj A B. Ro
nov et al. (1965). 

Petrograf.icky a mineralogi.cky j e pre 
psamity charakteristická droba, drobový 
a ,arkózový pieskovec a arkóza. 

Podľa gr,anulometrických rozborov patria 
skúmané h orniny v prevažnej väčšine do 
kategórie jemnozrnných pieskovcov (Md 
0,05-0,25 mm). Ojedinele sa vyskytuje 
strednozrn ný pieskovec (tab. 2; 4346 m, 
4831 m, 5921 m) a v skúmanom materiáli 
je hojný aj siltovec. Pre horniny tej to 
granulometrickej .kategórie je vo v rte Ha
nušovce-1 charakteristický typ zvrstve
nia - laminácLa. Dominujú Tc-e interval 
Boumu. Laminácia býva najčastej šie h ori
zontálna, resp. mierne sprehýbaná. Zvý
razňuj e ju ílovitá prímes, resp. prítom
nosť muskovitu. Gradačné textúry sú 
zriedlmvé. 
Podľa klasi fikačnej schémy J. P etrán

ka (1963) v sledovanom hÍbkovom interva
le dominuj ú droba (obr. 9), menej častý je 

► 
Tab. VII. 1 - Il expollenites margaritatus (R. Pot.) Thg., hlbka 4280 m, 2 -
Areoipites sp. (korózia), hlbka 4350 m, 3 - Arecipites sp., hlbka 4260 m, 4 -
Cupuliferoipollenites isleyanus (Traverse) R. Pot., hlbka 4290 m , 5 - Triatriopolle 
nites lubomirovae (Glad.) Kds., hlbka 4300 m, 6 - Triporopollenites minimus Kďs ., 
hlbka 4290 m, 7 -- Plicapollis sp., hlbka 4350 m, 8 - Cupanieidites cf. eucalyptoides 
W. Kr., hlbka 5890 m, 9-10 - Pentapollenites sp., hlbka 431 0 m, hlbka 4310 m, 
11 - Polycolpites sp., h4bka 210 m, 12-13 - cf. Deflandrea, h\bka 210 m 
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drobový pieskovec, arkózový pieskovec a 
arkóza. Podľa klasifikačnej schémy F. J. 
Pettijohna et al. (1972) je v prevahe li
tická droba nad arkózovou drobou (obr. 
10). 

Modálne zloženie skúmaných hornín je 
v tab. 2. Dominujúcim minerálom v pie.3-

C 

10 
F 

5 

4 90 

'F 50 Q 

Obr. 9. Klasifikačný diagram pieskovcov 
podľa J. Petránka 1963. 1 - drobový piesko
vec, 2 - kremenný pieskovec, 3 - arkózový 
pieskovec, 4 - arkóza, 5 - droba 
Fig. 9. Classification diagram of sandstones 
(J. P etráinek 1963). 1 - subgraywacke, 2 -
quartzose sandston, 3 - arkosic sandston, 4 -
arkose, 5 - graywacke 

kovci a siltovci je kremeň (27- 69 %). 
Býva subangulárneho tvaru, zaoblené 
zrná sú sporadické. Prevláda polykryšta
lický kremeň. Obsah živcov sa p ohybuje 
od 1,2-11,8 %. Pomer ortoklasu k pla
gioklasu je zhruba 1 : l. Plagioklas bazi
city oligoklas - andezín je často kalci
fikov,aný. Mikroklín sa vyskytuj e spora 
dicky. Zo sľúd v pieskovci dominuj e mus
kovit (maxím. obsah 7,4 O/o). Biotit je spo
radický. Úlomky kremenca a p ieskovca 
(maximálne zastúpenie 2 %) sú v sledo
vanom materiáli zriedkavé. Úlomk y pies
kovca sú neurčitej príslušnosti, k remenec 
je najskôr spodnotri-asového veku, úlom
ky vápenca (maxím. 16,8 %) sú oveľa lep
šie zaoblené ako zrná kremeňa a v pro
file vrtu sa vyskytujú priebežne . Domi
nuje mikrokryštalický vápenec n ad kalo
vým, ojedinele s kalpionelami. Úlomky 
ílovca (maxím. 4 %) sú časté a sú prav
depodobne dvojakého pôvodu: istá časť je 
zo zdrojových zón, ktoré neboli z flyšo
vých sedimentov, kým druhá pochádza 
z erodovaných starších flyšových sedimen
tov. úlomky rohovca (maximálne 3 %) sa 
vyskytujú sporadicky, tvorí ich mikr ok ryš
talický kremeň a sú rto najpravdepodob
nejšie horniny jurského veku. ú lomky 
bázických h ornín (najskôr diabáz) - žuly 
a fylitov - sú sporadické. 

Z autigénnych materiálov sa ojedinele 
vyskytuje glaukonit. Základnú hmotu 
pieskovca tvorí ílovitý materiál a kar bo
nátovou prímesou a tmelom je iba kal
cit. 

Skúmaný vzorkový m3Jteriál neposkytol 
informácie dostačujúce na kvant iitatívn e 
hodnotenie ťažkých minerálov. Tie sa vy
skytujú sporadicky, a t o iba v istých in
t ervaloch. Najväčšiu frekvenciu má zir
k ón, granát, apatit , r u t il a t urmalín, m e
nej častý j e hyperstén a hojný je pyrit. 

Tab. VIII. 1-2 - Mikroplankton, híbka 1240 m, híbka 1280 m, 3 - pletivo, h lbka 
210 m 

►, 
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metre 

Kremeň 

živ ce 
sľudy 

kremence + piesk. 
vápence 
íl ovce 
rohovce 
báziká 
základná hmota 
tmel 
Md zrnitosti v mm 
index zrelosti 
index proveniencie 

metre 

Kremeň 
živce 
sľudy 

kremence + piesk. 
váp ence 
íl ovce 
rohovce 
báziká 
základná hmota 
tmel 
Md zrn itosti v mm 
index zrelosti 
index proveniencie 

Modálne zloženie pieskovca magurskej jednotky (vrt I-Ianušo vce-1) 
Modal composition of sandstone in the Magura unit (Hanušovce 1 wildcat) 

T a b . 2 

14045 1 4050 1~ 1 41 31 1 4160 1 4210 14340 1 434214346a 14346b 14346 c 1 4615 1 4616 14729 1 4734 

0 ' 27,0 49,4 35,0 19,2 68,9 , O 
4,0 6,2 1,2 1,7 4,2 

52,2 46,3 34,1 46,3 59,0 44,0 34,0 39,8 49,5 151,4 
3,7 6,1 4,8 7,4 4,0 10,0 3,9 8,6 4,3 

6,0 5,6 4,2 2,4 2,2 2,4 2.0 2,0 5,0 3,1 2.:, 3,6 
0,8 

1 4,2 3,0 12,3 8,3 1,4 
2,0 
2,0 

2,0 
10,4 6,7 7,9 9,4 11,0 6,0 2,3 9,1 6,3 

0,8 1,4 
0,5 

38,0 11 ,1 12,6 66 ,7 16,4 9,7 7,3 12,7 16,l 16,0 26,0 53,0 41,4 15,9 21,7 
22,0 15,4 38,2 4,2 8,5 21,6 31,1 37,7 18,8 10,0 12,0 8,0 9,4 12,7 12,6 
o.os 0,11 0,18 0,04 0,16 0,20 0,16 0,22 0,09 0,28 0,10 0,08 0,16 0,12 0,16 
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8,9 4,1 4, 9 4 ,5 11,8 7,1 8,8 4,9 2, 0 6,0 9,1 1,3 3,8 1,0 3,7 
2,4 0,4 7,4 1,5 1,3 2,8 3,2 3,8 2,5 1,3 4,0 2,6 

3,0 0,7 
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o,:n 0,21 0,18 0,14 0,12 0,16 0,12 0,10 0,17 0,28 0,20 0,08 0,11 0,10 0,12 
4,35 2,24 8,77 2,98 1,()2 3,76 1,50 5,77 3,20 1,72 4,05 6,7 3,03 6,4 4,4 
2;,14 0,43 2,0 0,36 0,90 1,00 0,47 2,00 0,25 0,33 2,40 0,28 0,40 0,16 0,6 

N) 

""' o, 

~ ;:;· 
"' ... 
;, 

Ä' 

"' o 
~ 
.... 
:" ,_. 
<o 
Oo 
>"'-



B. Leško et al.: Geologické hodnotenie vrtu Hanušovce-1 247 

Pri interpretácii hÍbkového intervalu 
4000-5000 m s prevahou pieskovca sme 
na základe priemerného mineralogického 
zloženia skúmaných hornín vo vrt e Hanu
šovce-1 porovnali ich projekčný bod 
v troj uholníkovom diagrame (obr. 10, 11) 

kremeA 

20 

30 

3 2 1711 

40 
l7J 

• eo16 

e ťlll 
------<f---------50 

e J!Ob 

4 1514 • 

12'13 . 
60 

\ 
\so 

nie pieskovca zo študovaného hÍbkového 
intervalu spadá do poľa drôb podobne ako 
priemerné mineralogické zloženie pieskov
cov zlínskych vrstiev. Z biostratigrafické
ho hľadiska je zaujímavé, že na rozd iel od 
predchádzajúcich metrov takmer všetk y 
analyzované vzorky, napr. od 5459 do 
5844 m, ',.,:: 1.i pozitívne. Aj to podľa nášho 
názoru signalizuje zmenu faciálneho pro-
stredia. Zloženie malých foraminifer -.ie 
monotónne; skladá sa výlučne z hrubo
stenných dendrofryí patriacich najmä do 
druhu Dendrofrya robusta Grzybowski. 
Ale tento druh nemá užšiu str:atigrafickú 
hodnotu. Podľa indexovej hodnoty veľ

kost i schránok možno iba konštatovať , že 
v porovnaní s formami z predchádzajúcich 
metrov majú v priemere väčší r a stový 
index schránky. Ak tieto hodnoty p orov
náme s asociáciami z povrchových vzo
riek, najväčšiu ,afinitu prejavujú s rasto
vým indexom druhov viažúcich sa napr. 
na vrchnokriedové až paleocénne asociácie 
z tzv. inocer ámových vrstiev, resp. pod
menili tových alebo spodných belovežských 
vrstiev (paleocén - spodný eocén). 

Asociácie malých foraminifer z hÍbky 
5690 až 6003 m sú veľmi chudob né a 

go monotónne. Aj ony sa skladajú výlučne 

z dendrofryí (D. robusta Grzybowski a 

5C 40 

Úlomky hornín 
30 20 10 úl )mky 

vápencov 

Obr . 10. Klasifikačný diagram dráb (Petti
john - Potter - Siever, 1972) z vrtu Hanu
šovce-1. 1 - kremenné droby, 2 - arkózové 
droby, 3 - živcové droby, 4 - litické droby, 
5 - (1000-6003) hÍbka odberu vzorky 

Fig. 10. Classification plot of !ithic arenites 
(Pettij ohn et al., 1972) from the Hanušovce-1 
wildcat. 1 - subarcose, 2 - arcosic graywac
ke, 3 - feldspathic graywacke, 4 - lithic 
a reni te, 5 - sample depth 

s priemerným zložením pieskovcov zlín
skych vrstiev načianskej jednotky (Čaba
lová - Úurkovič, 1978). Priemerné zlože-

D. latissima Grzybowski), a le na rozdiel 
od predchádzajúcich majú relatívne hlad
šiu s tenu schránky, čo a zda svedčí o vý
raznejšom uplaJtnení sa pelitickej zložky 
pri sediment ácii. Sporadicky sia. v t akej ito 
hÍbke vyskytujú aj pyritové zrnká, čo sme 
pri predchádzajúcom type dendrofryových 
asociácií nepozorovali. 

V sivom až tmavosivom vápnitom ílovci 
sme v hibke 5588 m objavili niekoľko 

druhov diskoasterov, k toré poukazujú n a 
stredný eocén. Ide o druhy Discoaster bar
badiensis Tan Sin Hok, Discoaster cť. 

sublodoensis Bramlette et Sullivan - · úlo
mok Discoaster ex gr. tani nodifer Bram-
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lette et Riedel, Discoasteroides Keupperi 
(Stradner) Bramlette et Sullivan. Spolo
čenstvo podobného zloženia sa vyskytovalo 
aj v hibke 5844 m , a to s druhom Cyclo
coccolithus formosus Kamptner, Discoastcr 
barbadiensis Tan Sin Ho.k ,a Discoaster sp. cf. 
Discoaster ex gr. tani nodifer Bramlette et 
Riedek. V tejto hibke sme našli aj globi
geriná veľmi pripomínajúce strednoeocén
ny druh Globigerina ex gr. boweri Bolli. 
Nájdené spoločenstvá kokolitoforíd maj ú 
charakter strednoeocénnych spoločenstiev 

a zodpovedajú nanoplanktónovým zónam 
od NP-14 Discoaster sublodoensis až po 
NP-16 Discoaster tani nodifer. 

C 

1 „ 2e 3 X 

Obr. 11. Porovnanie priemerného zloženia 
pieskovca v intervale 4000-5000 m vo vrte 
Hanušovce-1 s priemerným zložením pies
kovca zlínskych a strihovských vrstiev ma
gurskej jednotky na východnom Slovensku. 
1 - zlínske vrstvy , 2 - strihovské vrstvy 
Fig. 11. Comparison of ave rage composition 
of sandstone in the 4,000-5,000 m interval 
of the Hanušovce-1 wildcat with average 
composi tion of sandstone in the Zlín and 
Strihovce members of the Magura flysch unit 
in Eastern Slovakia. 1 - Zlín member, 2 -
S t rihovce member 

Z mikroflóry sa v tejto hibke vyskytli 
iba spóry ca peľové zrnká. Napriek zlej 
zachovanosti možno konštatovať jej po-

dobné zloženie ako v predchádzajúcich 
metroch v nadloží. Tak v hlbke 5880 a 
5890 m sú určené druhy Monocolpopolle
nites tranquillus R. Pot., Revesiapollis 
eocaenicus W. Kr., PlicapoLlis pseudoexcel
sus W. Kr., Baculatisporites quintus (WoH) 
W. Kr., Alnipollenites sp. rozší rené pre
važne v strednom až vrchnom eocéne. Zá
roveň tam bolo veľa vrchnokriedových a 
paleocénnych foriem, Krutzchipollis, Szo
erenyipollis elegans Góczan, Oculopollis sp. , 
Pseudotrudopollis sp., Tetrapolis sp. V hl b
ke 5870 m sa druhy, ako je Alnipo!Ienites 
verus R. Pot., Fususpollenites fusu s (R. P ot.) 
Kds. , Tricolporopollenites microhenrici (R. 
Pot.) W. Kr., Cupuliferoipollenites ovifor
mis (r. P ot.) R. Pot., bežne vyskytujú 
v eocéne až oligocéne. 

Záver 

Vrt Hanušovce-1 prešiel dvoma tek to
nický'rui · jednotkanp,-·_ bradlovým pás
mom a magurským príkrovom. Spoločen
stvá malých foraminifer a vápnitéh o nano
planktónu sa v týchto dvoch jedn otkách 
prejavovali odlišne. Kým v b radlovom 
pásme boli spoločenstvá pomerne dobre 
zachované a ich formy identifikovateľné, 

v magurskom príkrove boli v dôsledku 
hojnej piesčitej prímesi vo veľkej miere 
sterilné. 

Sedimenty navŕtané do hlbky 4000 m 
patria do vrchnej kriedy a paleogénu 
bradlového pásma. Vrchnú kriedu repre
zentuje pelitická púchovská a flyšová f á
cia. Paleogénne sedimenty reprezentujú 
pročské vrstvy. Tvoria ich turbiditné sek
vencie hlavne distálneho flyšu, reprezen
tované n a jmä jemnozrnným, redšie stred
nozrnným vápencovým pieskovcom (ob
sah vápen cových úlomkov 20-63 % ). Ílo
vec pročských vrstiev má zvýšený obsah 
CaO. Pročské vrstvy reprezentujú karbo
nátový flyš bradlového pásma. Sedimenty 
v hlbke 4000-6000 m sa od pročských 
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vrstiev odlišujú nižšou vápnitosťou v ílov
ci. aj v pieskovci. Ílovec tohto hlbkového 
intervalu chemickým zložením zodpovedá 
najskôr ílovcu belovežských vrstiev ma
g u rskej jednotky. Pieskovec v intervale 
4000- 5000 m má afinitu blízku pieskov

com zlínskych vrstiev, príp. k pieskovcu 
vnútornej časti magurskej jednotky n a 
východnom Slovensku. 

Štruktúrno-tektonické výsledky 

Oporný vrt Hanušovce-1 má pre veľkú 
hibku (6003 m) a preto, že je v dominant
nej jednotke Zápa dných K arpát v pienin
skom bradlovom pásme, pre interpretáciu 
stavby celého západokarpatského oblúka, 
a tým aj hodnotenie perspektívy vývoja a 
v ýskytu prírodných uhľovodíkov mimoriad

ny význam. Jednoznačne vysvetlil mecha
n izmus a smerové tendencie nasunutia 
bradlového pásma, ako aj južných a cen
t rálnych jednotiek na flyšov é pásmo K,ar
pált. 

V geologickej literatúre veľmi často sle
dovaná otázka genetickej spätosti bradlo
véh o pásma a magurského flyšového pás
ma je na základe získaných paznatkov do 
hlbky 6003 m rozriešená. Mezozoikum pie
ninského bradlového pásma sa nemôže 
pokladať za organické podložie paleogén
nych sedimentov magurského flyšového 
pásma, ako to predpokladal D. Andrusov, 
A. Matejka, Z. Roth a i. 

Napokon oporný vrt Hanušovce-1 po
skytol alebo potvrdil poznaitky niektorých 
autorov o paleogénno-miocénnej tektonike 
bradlového a magurského flyšového pás
ma. Vrt pomohol vysvetliť chronologickú 
postupnosť ich štruktúrneho vývoja. 
Oporný vrt sm e u miestnili do vrchno
kriedových vrstiev czorsztynskej jednotky 
briadlového pásm a a n ecelý 1 km od ich 
severného okraja na povr chu. Podľa lito
logického profilu , ktorý sm e v o vrte do 

h1bky 1290 m získali , jednotlivé šupiny 
vrchnej kriedy hrubé 100- 300 m tekto
nicky veľmi rýchlo vyznievajú vert ikálne 
a laterálne. Tak si predstavuj eme a j bez
prostredný výsky t pelit ick ej fácie koňaku 
v pripovrchovej polohe vrtu a j na priek 
tomu, že svahy doliny rieky Tople (vzdi a
lené 100-150 m) tvorí flyšový vývoj vrch
n ej kriedy. Pročské vrstvy, paleogénny 
,,obal" kriedy bradlov ého pásma, v r t ove
r oval od h lbky 1290 do 4000 m a podľa 
opakovaných flyšových sekvencií p redpo
kladáme, že boli prevŕt,ané štyri šupiny 
pročských vrstiev, z ktorých spodné nb
sahujú aj pestrý červ ený íl a ílovec. Vzťah 

kriedových súvrství k pročským vrstvám 
je t ektonický. Ale na základe niekoľkých 
výskytov vrchnokriedových pelit ických 
súvrství v pročských vrstvách usudzujeme 

o možnosti ich tektonického zavlečenia 

pozdlž plôch nasunutia čiastkových šupín. 
Úklon kriedových a p aleogénnych 

vrstiev b radlového pásma v profile vrtu 
j e vcelku veľký. Väčší (75-85°) m ajú pe
litické polohy, mzs1 (55- 75°) flyšové 
vrstvy kriedy aj paleogénu. Napr iek t a

kémuto úklonu vrstiev plochy nasunutia 
čiastkových šupín (štruktúr), ako aj cel
kové nasun utie b r adlového pásma na m a
gurský príkrov je miernejšie 45-55°. 

Na základe g eometrie povrchovej časti 

stavby územia a rozmiestnenia čiastko

vých jednotiek a ich litológií vo vzťahu 

k situácii vrtu možno konštatovať, že 
úklon plochy nasunutiia bradlového pás
ma smeruj e n a J a JZ na magursk ý prí
krov v hod note 50-55° (obr. 12, 13). 

V magurských čiastkových jednotkách 
sm e zvyčajne namer ali o niečo nižšie h od
noty úklonu (45-65°) ako v b radlovom 
pásme. Ale ani takýto ú klon nie je v sú
lade s povrchovým rozložením prevr táva
ných lit ologických typov a celých flyšo
vých sekvencií, lebo vrstvy z hlbky 4000-
6003 m sú na povrchu nepomerne ďalej, 
a ko je u h ol sklonu vrstiev zistený vo vrte. 
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Obr. 12. Geologický profil širšieho územia vrtu Hanušovce-1. 1 - vulkanity miocénu (zlatobanský aparát). 2 - miocén Prešov
skej kotliny, 3 - vnútrokarpatský paleogén s bazálnymi konglomerátmi , 4 - karbonáty chočského ( ?) a krížňanského prí
krovu, 5 - paleogén - krieda a 6 - paleozoikum - kryštalické bridlice penninskej jednotky, 7 - paleogén a 8 - m ezo
zoikum pieninského bradlového pásma, 9 - strihovské vrstvy a 10 - belovežské vrstvy magursk~ho príkrovu 
Fig. 12. Geological profile of wider sunoundings of the Hanu šovce-1 wildcat, 1 - volcanite, Miocene (Zlatá Baňa edifice) , 
2 - sediment of the Prešov basin, Miocene, 3 - Centra! Car pathian Paleogene development with basa! conglomerate, 4 -
carbonate, Choč (?) and Krížna nappe, 5 - Paleogene to Cretaceous, 6 - crystalline schist of the Penninic uni t, P a
leozoic, 7 - Paleogene, 8 - Mesozoic (7-8 - the Pieniny Klippen Belt), 9 - Str ihovce member, 10 - Beloveža member 
(9-10 - the Magura nappEo) ··-· _. ·"'·· 
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Obr. 13. Geologická mapa okolia vrtu Hanušovce-1. 1 - malcovské vrstvy - pestrý 
íl, globigerinové sliene, menilitové bridlice (v rchný eocén - oligocén), 2 - strihovské 
vrstvy (stredný až vrchný eocén), 3 - belovežské vrstvy (paleocén - časť st redného 
eocénu), 4 - zlínske vrstvy (stredný - vrchný eocén), 5 - pročské vrstvy - pest rý 
ílovec, exotické bloky, zlepenec (paleocén - stredný eocén), 6 - slieň a slieňovec -
p úchovská fácia (vrchná krieda), 7 - flyšové vrstvy (vrchná krieda), 8 - paleogénne 
flyi.ové vrstvy (str. eocén, oligocén), 9 - zlepencové polohy v paleocéne (5-9 
bradlové pásmo), 10 - situácia geologického profilu a seizmických rezov, 11 -
situácia oporného vrtu Hanušovce 

2l<rn 

Fig. 13. Geological sketch map of t he Hanušovce-1 w ildcat site. l - Malcov member, 
variegated clay, Globigerina marl, Menilite shale - Upper Eocene to Oligocene, 
2 - Strihovce member - Middle to Upper Eocene, 3 - Beloveža member, Paleocene 
to Middle Eocene (pro parte), 4 - Zlín member, Middle to Upper Eocene, 5 - Proč 
member, variegated claystone, exotic boulders, conglomerate, Paleocene to Middle 
Eocene, 6 - marl and marlstone, Púchov facies, Upper Cretaceous, 7 - flysch 
beds, Upper Cretaceous, 8 - flysch beds, Middle Eocene to Oligocene, 9 - conglo-. 
merate layers in the Paleocene (5-9 - the Pieniny Klippen Belt) , 10 - geological 
profile and seismic profile, 11 - site of the Hanušovce 1 wildcat 
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Napr. zlínske a belovežské vrstvy z hÍbky 
5300-6003 m sú v povrchovej stavbe šir
šieho územia rozšírené až asi 11-13 km 
severne od vrtného bodu (v pásme Mar
haň - Lomné). Z toho vychodí, že plochy 
nasunutia čiastkových jednotiek (štruk
t úr) magurského príkrovu majú iba úklon 
20-25° na J, smerom do podložia je do
konca ešte miernejší. Ďalším ich znakom 
je aj ich stenčovanie smerom do podloži a 
a naopak narastanie ich mocnosti smerom 
na povrch do roviny dnešného modologic
kého zrezu (obr. 13). 

Nie menej dôlež}té j e, že napriek tomu, 
že vrt overil stredné pásma magurského 
príkrovu, nezachytil v hlbke malcovské 
vrstvy synklinálnych pásiem magurského 
príkrovu rozšírených pri Giraltovciach a 
Raslaviciach. Predpokladáme, že je to dô
kaz o dvojfázovosti t ektonického vývoj a 
bradlového a magurského flyšového pás
ma (Leško - Samuel, 1968), pretože kým 
paleogénne súvrstvia magurských členov 

sú do vrchného lutétu intenzívne zvrás
nené, priabónske a oligocénne súvrstvia 
(globigerínové sliene, menilitové a malcov
ské vrstvy), rozšírené na povrchu v širo
kých synklinálnych pásmach, sa na mio
cénnych orogénoch aktívne nezúčastňujú. 
T ie sa ako transportná masa k staršiemu 
paleogénnemu štruktúrnemu plánu brad
lového a magurského príkrovu správajú 
pasívne, čo sme konštatovali aj pri ana
lýze povrchovej stavby územia (Leško -
Samuel, 1969). 

Napokon treba uviesť, že sa nám v pro
jektovanom zámere vrtu do 6003 m nepo
darilo overiť prítomnosť koreňových (tylo
vých) častí krosnianskeho pásma ako re
prezentante. epiplatformnej sedimentácie 
ani sedimenty oligocénu (spodného mio
cénu) až mezozoika, okraja tektonicky ak
rtivizovanej severoeurópskej platformy. Za 
p r edpokladu, že t ieto elementy vo východ
nej časti Karpát pokračujú v podloží pod 
komplexom príkrovových jednotiek sme-

rom na J, ako je to vo východných Alpách, 
potom sa vyskytujú v hlbke 7000 m a 
nižšie. Nap riek ,tomu vrt Hanušovce-1 po
tvrdil, že pieninské bradlové pásmo je 
v Západných Karpatoch jednou z h lav
ných migračných ciest uhľovodíkov do 
podpovrch ových a technickými prácam i 
dosiahnuteľných litologicko-štruktúrnych 
pascí. 

Recenzoval R. Marschalko 
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Geological evaluation of the Hanušovce 1 drill-hole data 
(Eastern Slovakia) 

BARTOLOMEJ LESKO - TIBOR ĎURKOVIČ - VIERA GAšPARíKOVÁ -
ONDREJ SAMUEL - PAVLÍNA SNOPKOVÁ 

Based on results of broader geological and 
geophysical investigations in the Peri-Klip
pen zone in Eastern Slovakia, the Hanušov
ce-1 deep drilling has been realized (6,003 m). 
The wildcat was located into the Pieniny 
Klippen Belt proper, namely in its transver
sal horst structure near Hanušovce nad Top
ľou. The Klippen Belt represents typical and 
most extensively discuted part of the West 
Carpathian structure. On the one hand, the 
aim was to investigate the function of the 
P ieniny Klippen Belt w ithin tectonics of the 
whole West Carpathian are, on the other 
also its role in the migration and accumu
lation of hydrocarbons into subsurface and 
buried units. With this in mind, the drilling 

has been situated in Upper Cretaceous sedi
ments in the southern part of the Pieniny 
Klippen Belt, some 3 km southernly from its 
northeastward thrust surface over the Ma 
gura flysch nappe. 

The following lithological and stratigraphi
cal rock uni ts have been ascertained by the 
drilling. 

A pelitic Upper Cretaceous sequence pre
vails in the 0-600 m interval. In variega ted 
marl and ca lcareous claystone (70-80 m), 
a foraminifera assemblage containing Glo
botruncana coronata Bolli, Grt. linneiana 
(d'Orb.) has been identified. Depthwar ds, in 
the 125-145 m interval, the assemblage w i th 
Globotruncana area (Cushman), Gr. cf. stuar -
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t iformis Dalbie, Grt. bollie Gandolfi has been.Proč member is present at least in four, 
established. The results may point to the ~ /ectonically piled up, slices. The mic rofloristic 
presence of Coniacian beds with Globotrun- '"i 3assemblage found in the lowermost slice 
cana coronata bolli in the overlier of Cam- ,_, · contains species indicative mostly of Eocene 
panian variegated pelites (125-145 m). Jt age. The member is also rich in kerogene. 
was impossible to prove the presence of Flysch sequences have been drilled in the 
Maastrichtian beds from the fragmented 4,000-6,003 m interval representing the Ma 
sarnples available. Campanian and Maastrich- gura flys ch napp2. Calcareous pelite and 
tian beds have similar lithological aspect in limestone from the immediate overlier of the 
surficial occurrences and their discrimination Proč member, together with flysch beds 
is possible only on paleontological grounds. composed of micaceous sandstone, a renaceous 

The lithology of drilled rocks gradually and mica-bearing claystone and rocks of the 
changed in the 100-600 m interval in favour underlying Strihovce and Beloveža member of 
of arenaceous constituent whereas the 1he Krynica unit in the Magura nappe, occur 
amount of pelitic one diminish'ed. Siltstone between 4,000 and 4,080 m. Mostly arena-
and fine-grained arenaceous limestone create ceous flys ch sequences have been drilled 
5-12 cm thin intercalations or up to 40- between 4,080 and 5,070 m depths w ith red 
80 cm thick banks in the sequence. Claystone claystone in tercalations and claystone breccia 
varieties are calcareous, finely arenaceous, levels. The sequence is attributed to th e 
grey to greyish-blue and only rarely of va- Strihovce member representing midd le to lo
riegated colour. Their stratigraphical position wer parts of the Upper Eocene. 
is given by Upper Cretaceous foraminifera Nea r to the underlier and to a 5,300 m 
assemblages wiih Globotruncana area depth in the drilling, variagated and mainly 
(Cushman) a o. From the coccolithoforids, claystone flysch sequences of the Beloveža 
species in the sequence point, similarly , member (Lower Eocene) have been travers2d. 
rnainly to Campanian age (Broinsonia parca) . In the underlier of the fo rmer, till to the 
Microflora species present there are even final depth of the wildcat, flysch sequences 
characteristic far Upper Cretaceous, e. g containing even glauconite-bearing layers of 
Oculopollis minoris W. Kr., O. pertrudoides gla ssy aspect have been found resembling 
W. Kr., Plicapollis conserta Pf. and others. the transition from the St rihovce to the Zlín 

The flysch sequence in t he 1,290-2,900 m member in partia! units occurring in 
interval almost does not differ from the northernly positions from the Kry nica uni t 
above sequence. The suite reveals flysch beds of the Magura flysch nappe. Red a nd 
w here the psammitic constituent prevails greyish-green claystone in t he m ember 
over the peli tie one in 1 : 2 to 1 : 3 rates. prevails over sandstone in the 5,600-5,700 m 
H owever, the occurrence of Nummulites asso- depth interval. The entire sequence is strongly 
ciating with Upper Cretaceous Globotruncana t ectonically affected, but, on both li thological 
drew attention to the Paleogene age of the and fa cial grounds, it is attributed to the 
drilled development. Generally, the sequence Beloveža m ember of m ore northernly partia! 
is poor in fossils and but sporadic Coccolites units in the Magura nappe. 
have been found in 1,403 m a nd 1,984 m A striking sterility on microfossils ha s been 
depths: Coccolithus pelagicus (Wallich) Schil- found be tween 4,080 and 6,003 m in the 
ler, Cyclococcolithus formosus (Kampter) , drilling despite of several methods of sample 
Discoaster barbadiensis Tan Sin Hok, D. dis- trea tment. A conspicuous increase of D en -
tinctus Martini a. o. that point to the lower drophrya fragments, some fragments of 
part of the Middle EocenE . The sequence Nummulites and washed Globotruncan a f rag
pierced represents lower part of the Proč m ents represent the whole paleontological 
m ember in the Pieniny Klippen Belt of content. 
Eastern Slovakia. Upper parts of the Proč Richest microflora was found in t he 4,1 45-
m ember have been traversed in the 2,900-- 4,360 m interval where abundant assembla-
4,000 m depth interval with common alter- ges are representative of Lower to Middle 
nation of variegated pelitic constituent and Eocene (e. g. Subtriporopollenites u rkutensis 
banks of fine-grained sandstone, arenaceous Kedves, a. o.). Coccolithus pelagicus (Wallich) 
limestone and siltstone. L ayers of r ed and Schiller occurs in the nanoplankton. 
green claystone occur in several levels in Using the results of the Hanušovce-1 
the member, hence it is supposed that the wildcat a n d assuming also data from the 
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previous Lubina-1 drilling, a solution ís fo r 
w arded in the problem of genetic coherence 
between the Pieniny Klippen Belt and the 
Magura flysch discussed so extensively in 
th e Carpathian literature. It has been prov2d 
t ha t Mesozoic complexes of the Pieniny 
K lippen Belt may not be explained as the 
n orma! underlier to Paleogene beds in t h e 
Magura flysch belt. To the contrary, the 
P ieniny Klippen Belt has, in the sense indi
cated formely (Leško - Samuel, 1968), its 
own younger sedimentary cover different by 
lithology from the Paleogene beds in th e 
Magura unit. A tectonic boundary has been 
p roved between both units of whole vVest 
Carpathian meaning and representing a 
thrust surface of first order. Nowhere strati
graphical nor li thological transi tions are 
known between Paleogene developments of 
both units. In spite of the recent erosional 
level in the Pieniny Klippen Belt and the 
adjacent southern partial units of the Ma
gura flysch nappe, disclosing in some places 
southvergent structural forms along the sur
face, it is clear that the Pieniny Klippen 
Belt occurs thrust over the Magura nappe 
in northern to northeastern directions and 
the thrust surface dips at an average of 
45-50° south to southwestward whereas the 
dip values in single slices and partia! 
sequences are by 15-25° higher. Similar tec
t onic pattern occurs in the Magura flysch 
nappe as well, but the d ip values fluctuate 
between 45-65°. Such dips are contradictory 
to the .geometry ' ~óf surficial partia! units as 
surficial pendants of the units drilled occur 
farther than their site may be expected if 
extrapolated from the inclinations found in 
the drilling. Hence the Zlín and Beloveža 
members traversed in the 5,300-6,003 in in
terval are correlated with their occurence on 
the surface between Marhaň and Losviná 
villages situated some 11 km northernly from 
the drilling site. Consequently, single thrust 
surfaces of the Magura nappe have only 

20-25° dip v alues becoming even more flat
lying in the depth southwards. 

A p redominance of orogenic movem ents 
during Paleogene and Miocene times over 
Cretaceous and _..older manifestations has been 
proved for the Peri-Klippen zone in a gre
ement with p revious data (Ksiqzkiew icz -
Leško, 1959; Leško - Varga 1980). Older 
Pre-Paleogene manifestations have been 
overprinted by the results of Upper Eocene 
(Illyrian, Pre-Oligocene) a nd Miocene (Pre
Sarmatian) m ovements due to the harmonic 
folding of Upper Cretaceous and Paleogene 
sediments into anticlinal a nd synclinal slices 
(similarly as are the Pre -Middle Eocene se
diments of the Magura flysch) and thr us t, as 
a whole, over the Magura nappe. To the 
contrary, beds of Priabonian and Oligocene 
age (Globigerina marl, Memlite and Malcov 
beds) creating the broad and but moderately 
undulated synclinoria on the surface, do not 
participate actively on the movements dur
ing the Miocene but, as a passive mass. are 
transported together wi th the older Paleo
gene tectonic pattern in the Pieniny K lippen 
Belt and the Magura nappe. Neither th e 
Malcov nor the Menilite beds have been 
drilled down to the final 6,003 m dep th of 
the Hanušovce-1 wildcat although flysch 
sequences of Lower to Middle Eocene a g,", 
typical for m ore northernly partia! uni ts of 
the Magura n appe, have been clearly p roved . 

The project of the wildcat was a lso t he 
intention to d iscover rear (roof-near) portions 
of the Krosno~ flysch belt together w ith 
remnants of th·e North European epiplatform 
sedimentary cover, but the wildcat d id not 
reach this goal. On the contrary, the Ha
nušovce-1 drilling proved that the P ieniny 
Klippen Belt creates one of active migration 
channels for natural hydrocarbons into sur
face-near levels within the reach of further 
drilling in sui table lithological and structural 
traps in the W estern Carpathians. 

Pre ložil I. V arga 
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ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

Nové výsledky geofyzikálneho prieskumu Západných Karpát 

Geofyzikálna odborná skupina pri Sloven
skej geologickej spoločnosti v Bratislave 
usporiadala 3. 11. 1983 seminár na 1ému Nové 
výsledky geofyzikálneho prieskumu Západ
ných Karpát. Referáty zahŕňali témy o hlbin
nej stavbe a výskume niektorých kľúčových 
regiónov Západných Karpát, ako tatrovepo
rika, Malých Karpát, Považského Inovca, 

A. š ú to r a - M. ,J a n o ští k - B. L e š
k o : Geofyzikálne poznatky z oblasti Západ
ných Karpát - západná časť (Bratislava 
3. 11. 1983) 

Referát načrtol niektoré nové poznatky 
z komplexnej syntézy záujmovej oblasti. Za
oberal sa postavením Západných Karpát 
v juhovýchodnom pokračovaní platformy 
z hľadiska empiricky odvodených závislosti 
medzi geologickomorfologickou stavbou a 
rajonizáciou vyššieho radu s poznatkami 
z prác HSS. 

Postavenie Západných Karpát v juhový
chodnom pokračovaní platformy sa analyzo
valo na schematickom ideovom reze a po
rovnávalo sa s teoretickým modelom zemskej 
kôry (Krivoluckij, 1971). Zistilo sa, že oblasť 
Východných Álp koreluje s empiricky ziste
nou závislosťou horstiev a oblasť českého 
masívu zodpovedá oblasti plošiny pevnín. 
Blok moravských predhlbní spolu s auto
nómnym blokom patria do zóny medzi plo
šinou pevnín a pevninským svahom. Pôvodne 
vymedzený tatroveporický blok koreluje 
s oblasťou pevninských svahov. Výsledky 
rozboru potvrdzujú aj to, že západokarpatský 
fundamen t kontinentálneho typu bol súčas
ťou epivariskej tabule a že sa geologický vý
voj v tejto oblasti odohrával na kôre konti
nentálneho typu pri zodpovedajúcej mocnosti 
granitovej etáže. 

Proces zakladania základných diskontinuil
ných zón, resp. hlbinných aj kôrových zlo
mov v priestore výrazne dynamicky predis
ponovanej zóny možno pritom pokladať za 
dôležitý faktor vo vývoji Západných Kar
pát. Analýza závislosti hlbky diskontinuity 
Moho vykonaná v oblasti českého masívu a 
Západných Karpát v práci J. Ibrmajera 

zemplínskeh o ostrova a i. Pozornosť sa sú 
stredila aj na metalogenetický výskum (oko
lie rochovského granitu, stredoslovenské a 
východoslove nské neovulkanity, ukážk a úspeš
n e j metodiky geofyzikálneho výskumu z ob
lasti J eseník ov). Uverejňujeme stručný obsah 
referátov. 

(1978) poukazuje aj na reálnosť predpokladu , 
že sa nedá vylúčiť možnosť ich príčinnej sú
vislosti s problematikou kompenzačných pro
cesov, ktoré zaisťovali a zaisťujú zachováva „ 
nie aspoň kvázirovnovážneho stavu zem
ského telesa v priestore intenzívneho namá
haného „okraja" platformy. 

So zakladaním základných tektonických 
zón a prvkov a s procesom ďalšej diferen
ciácie v t omto priestore ako s pohybom 
pozdlž uvedených prvkov sa spája proces 
bazifikácie, ale nie oceanizácie epi variskej 
litosféry kontinentálneho typu a proces dila 
tačného rozplývania kôry pozdlž u vedených 
prvkov. Poznatky tohto druhu sa analyzovali 
v rámci profilu K II, K III aj K I. Pouka
zujú najmä na reálnosť záveru, že sa bazi
fikačný p roces presúval smerom od SZ do 
centrálnej časti „panónskeho diapíru" a 
v tomto smere aj od hlbinných častí do pri
povrchovej až povrchovej oblasti. 

Dôležilým činiteľom pri nesení morfo-
štruktúrnej a heterogénnej diferenciácie 
v oblasti Slovenského masívu na rozličnej 
úrovni je a j hustotná a rýchlostná d iferen
ciácia v intervale súčasný reliéf - severo
východná časť plášťa. Analýza d ostupných 
podkladov dovolila premietnuť získané po
znatky do generalizovaného hustotného m o
delu charakterizujúceho diferenciáciu kôry 
v severozápadnom okraji centrálne j čas ti 
Slovenského masívu a v jeho prechodnom 
segmente (autonómny blok). Súčasne sa ana
lyzovala aj závislosť a = f (Vp). 

Referát sa zaoberal aj charakteristickým i 
črtami styku severoeurópskej platformy a 
karpatskej sústavy na území ČSSR. P oznatky 
tohto druhu podrobnejšie rozvádza A. šúto
ra - M. Janoštík - B. Leško (1983). V tejto 
práci viedli aj k zavedeniu názvu Slovenský 
masív. 
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Planetární ekvidistanční poruchové systémy a bloková 
stavba Československa 

československá akademie ved, Geografický ústav, Mendlovo nám. 1, 662 82 Brno 

(8 obr. a 3 tab. v texte) 

(Doručené 15. 7. 1983 

IlJiaHeTapHbie paBHOy,n;aJieHHhie pa3pbIBHl>IC CHCTeMl>I H 6JIOKOBOe CTp oemrn 
':leXOCJIOBaKHH 

Ha rrp11Mep e qeXOCJIOBaKMl1 11eMOHCTpv1pyeTCJI, '!TO OJIOK OBOe crpoeHl1e 

3eMHOM: KOpbl 3aBYICMT Ha rv1epapxw-reCKM rrp11Mem1eMblX cere:ii. 3aKOHOMepHO 

op11eHTMpOBaHblX pa3pb!BHblX Jil1HMM:. ITO,[l'lepKHyTa Ba)KHOCTb P a3JIHlllemrn 

6JIOKOB 11 HaJieOÔJIOKOB J1 TaK)Ke pOJIJ1 K OMOJ1HaIJ;J1J1 HarrpaBJieHJ1JI 0,[IHOJil 

J1Jll1 OOllbllle cere:ii. ITPP CHCTeM ,[IJIJ'I B03HJ1KHOBeJil1JI p a3JIOMOB p a c
JIJ)OCTJ)aHeHMJ'I Hapy1Uem1ľ1. I1JiaHeTa pHble paBHOY,[laJieHHble pa3p blBHbie 

CJ1CTeMbl J1Me10T BJil1J'IHJ1e TO)Ke Ha pa3MepHbie ,n;eneHJ1lf ÔJIOKOB (rrp,rn e,11eH a 

KJi ac11 cjJ11Kal\l1JI). H a cx eMaTl1'!eCKMX rrnaH ax 0003Ha<reHO OCHOBHOe p e
ľl10HaJIHOe 11eneH11e qexocJJOBaKl1J1 O!lMHO'!HblX ITPP Cl1CTeM, KOTOpbre npe,n;

CTaBJIJ'IIOT MO!lCJlb ,[IJJJI 11am,He111Uero perneHJ1J'I r eonor11<reCKl1X BOrrpOCOB. 

Planetary equidistant rupture systems and the block structure of Czecho
slovakia 

It is demonstrated on th e example of Czechoslovak territory tha t the 
block structure of the Earth's crust is depending on the hierarchically 
prevailing and regularly oriented rupture lines. The importan ce of 
distinguishin g block and paleoblock units is stressed together w ith the 
meaning of the combination of a single or sev eral planetary equid istant 
rupture (PER) systems for the developm ent of faults displaying bent 
strike. PER systems influence the size of single block systems as well, 
for which a classification is given. Schematic pictures demonstrate the 
regional subdivision of Czechoslovak territory according to single P ER 
systems creating model for the solution of geological problems (including 
prospection for raw m a terials). 

Obecné se uznává závislost vzniku blo
ku zemské kury na planetární puklinatos ti 

a na význačných zlomech ruzných typu. 
Méné často se prijímají myšlenky o exis-
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t enci systému poruch se stálou orientací 
v zemské kure, které vyjádril už pred sto 
lety A. Daubrée (1879) a jimiž se po nem 
podrobné zabýval zejména W. H. Hobbs 
(1 911). Ani názory, že ve vétšiné prípadu 
(zvlášté pak v blokové stavbe) jde u po
ruch o prokopírování z hlubokého funda
mentu, se neakceptují bez určitých po
chybností. 

Prevažuj ící výrazné smery orientace po
ruchových línií (omezujících také bloky 
zemské kúry) zatím rúzní autori vysvét
lují rozdílné, pričemž se neshodují ani co 
do jejich počtu. Od základních dvou (S- J , 
Z-V) nebo čtyr (navíc SZ-JV a JZ-SV) 
se v poslední dobé prechází k mnohem 
vyšším číselným údajum. Obecná shoda j e 
prakticky pauze v tom, že se vždy uznává 
zároveň existence dvou smeru na sebe 
kolmých (pro tyto dvojice se v USA razí 
termín „pairset" (Gay, 1973, v češtine by 
se pro né snad hodilo označení „párové 
smery") . Napríklad K. F. Tjapkin (1977) 

_a V. Ja. P'jankov (1978) uvádéjí 6-8 ta
kovýchto párových smeru (tj. 12-16 sme
ru celkem). 

Nelze tedy zatím hovorit o jednotné a 
obecné uznávané koncepci, z níž by výzkum 
poruchových línií a blokové stavby orga
nicky vycházel. To však není problém je
diný. Zatím nebylo napr. také ujasnéno, 
zda se má výzkum blokové stavby zabývat 
jen současnými živými bloky, nebo zda se 
mají interpretovat zároveň t aké paleoblo
k y, u nichž je též zapotrebí sledovat jejich 
ruzné st árí. U nékterých paleolineamen tú 
je pritom obtížné určit, zda jsou živé, či 

nikoli. Výzkum blokové stavby navíc sté
žují ruzné metodické prístupy, bez snahy 
o ucelenou syntézu oddelených rešení. Tak 
se stává, že podle své základní orientace 
(ložiskové geologické, geotektonické, geo
fyzikálni apod.) zakreslují autori na nestej 
ných místech totožné označované linie 
(napr . labská línie, resp. labský lineament). 
Pri vymezování bloku berou nékterí inter-

pretátori v úvahu určité línie (paleoline
amenty) 'a jiní nikoli . (napr. blan ická 
brázda). Další komplikace nastáva jí, když 
významné poruchy ve fundamentu znatel
né neprostupují platformním pokryvem, a 
zustávají p rato buď zcela nepoznány, nebo 
je poznatku o nich velmi málo. 

Prvoradý úkol pi'í rešení blokového čle
není vidím v úplném poznání porucho
vých linií, a to nejen ve smyslu zj ištení sa
motné existence poruchové línie, ale všech 
jejích dalších charakteristík včetne klasi
fikace ve smyslu planetárních ekvidistnač

ních poruchových systému. Jde tedy pre
devším o určení její orientace (co nejpres
néji - tj. ve stupních), rádu, dále o pro
kázání její délky, evidence zpusobu jejích 
projevu, poprípade i zpúsobú zjišténí a 
identifikace (napr. výrazná rozhran í hor
nín, zretelné sledování a vymapování na 
obnažených skalních masívech n ebo v od
krytých lomech, geofyzikálni diskontinuity, 
georrt•offuiog~é m"l'J;ici-e .._-apod.) . 

Dále je treba stanovit velikostní členení 

blokú, neboť jejich klasifikace z tohoto 
hlediska je rovnez zcela n eustálená. 
V tabulce 1 uvádím návrhy (Kvet, 1978) 
pokoušející se sjednotit dosavadní termi
nologické varianty. 

Omezení blokú zemské kúry je v pod
state určeno poruchami dosahuj ícími 
svrchního plášte, presnéji poruchami za
loženými ve svrchním plášti (týkají se tedy 
vždy fundamentu, avšak nemusí být v ždy 
prokopírovány ve svrchní části zemské 
kury, napr . v platformním pokryvu). Blo
ky zemské kury je možno a pro postupné 
lepší poznávání mechanismu jejich v zni
ku dokonce i nutno sledova1t z hlediska 
geologické historie (podle existence paleo
lineamentú), i když v současné dobé treba 
už jejich fu nkce zanikla (paleobloky) . 

Pfi takovém výzkumu blokové stavby se 
muže významne uplatnit model planetár
ních ekvidistačních poruchových (PEP) sys
tému. Tyto PEP-systémy se definuj í jako 
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Velikostní členení blokú zemské kúry 
(Kvet , 1983) 

Subdivision of crustal b locks according 
to their size 

Název 

kontinentální blok 
megablok (segment 
kon tinentálního bloku) 
blok (segment 
megabloku) 
kra (segment bloku) 
segmen t kry 

Tab. 1 

Délka nej delší strany 
polygonu v km 

> 1000 

100-1000 
10-100 

1-10 
< 1 

Pro podrobnejší členení a ž do detailních 
ložiskových pomer u by bylo možno na
vrhnout jinou klasifikační variantu, odvoze
nou od základní jednotky udan é v kilo
m etrech. Pak v rozmezí rádu lze definovat 
tyto dílčí jednotky : 

Název 

kiloblok 
hektablok 
dekablok 
blok 
deciblok 
centi blok 
miliblok 
segment milibloku 

Tab. la 

Délka nejdelší s trany 
polygonu v km 

> 103 

102-101 

101-102 

10°- 101 

10 - 1-10° 
10- 2-10 - 1 

10- 3-10 - 2 

> 10- 3 

asymetricky rozložené geometricky iden
tické síte symetricky orientovaných „páro
vých smeru" (pairsetu), s uplatňovanou 

hierarchií ekvidistancí. Základní síť tvorí 
tri „párové smery" (0° - 90°, 36° - 306° a 
54° - 324°) s úplnou symetrií podle poled
níkového smeru (0°), resp. podle rovno
bežkového smeru (90°). Dosud bylo odvo
zeno pet systému: alpínská síť odpovídá 
výše uvedeným smerum, hercynská je 
pootočena o + 26°, kaledonská (dhve zva
ná bezejmenná) o + 16°, kadornská (dfíve 
zvaná assyntská) o + 47° a moldanubická 
o +5° (Kvet, 1976, 1982, 1983 - v poslední 

citované práci je souborne vyložena prob
lematika PEP-systému včetne jejich gene
ze) . Označování systému, zvlášte starších, 
lze prijímat jako pi"edbežné, neboť je nut
no počítat s tím, že dalším komplexním 
studiem blok ové stavby se získaj í upres
nené poznatky. I kdyby se prokázala 
u všech systému správnost jejich označení 
z hlediska genetického, nebude to v žád
ném pf-ípade znamenat, že systémy „fun
govaly" pouze v určených obdobích geo
logického vývoje. Systémy zustávaj í ulo
ženy v pameti zemské kury (fundamentu) 
a pfi vhodných príležitostech dochází 
k jejich oživení a opetnému upla tnení 
(prokopírování smerem k povrchu). Vzá
jemné azimutální posuny jednotlivých sí t í 
byly odvozeny pouze na území ČSSR a 
strední Evropy a jejich totožnost ve vzdá
lených regionech nebo jiných kontinentech 
zatím nebyla plne provérena. 

Vedle smerových konstant, dobre sledo
vatelných predevším v kontinentálních a 
velkých regionálních merítcích, jsou pro 
PEP-systémy typické také víceméne kon
stantní vzdálenosti (ekvidistance) (Ne
mec - Kvet, 1979). Nemec (1970) odovodil 
príslušné hodnoty a hierarchie paralelních 

Vybrané fody a hodnoty ekvidistan ci 
(podle Nemce, 1970) 

Selected categories and values 
of equidistancEs 

Tab. 2 

Rád 
Ekvidistance Zaokrouhlené* 

v km hodnoty v km 

5 398,6 400 
6 199,3 200 
7 99,6 100 
8 49,8 50 
9 24,9 25 

• Zaokruhlených hodnot lze použít p fi orien
tačním hodnocení nevelkých regi onu 
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hlublnný zlom 
l ineament jed od h, zooo n uc y ~I~ 

II 

Obr. 1. Hierarchické členení primárních dis
junktivních poruch zemské kury (podl e 
H odgsona, 1978 upravil Kvet, 1978) 
Fig. 1. Hierarchy of subdivision for primary 
disjunctive ruptures in the Earth's crust (ac
cording to Hodgson, 1978, modified) 

lineamentu z prumeru Zeme podle vztahu 
vy_jádreného vzorcem 

Yx = 2-xD, 
kde x = daný rád ekvidistancí, y = ekvi
distance pro daný rád, D = konstanta 
rovnající se prumeru Zeme. 
K odvození vztahu ptišel na základe vlast
ního praktického poznatku, že ekvidistanč
ní linie nemají shodnou intenzitu a že se 
u nich projevuje určitá hierarchická po
sloupnost. Poznatky o ekvidistancích lze 
ovšem vystopovat u mnoha autoru a do
konce i na zpusobu vedení starších báň
ských prací. V tabulce 2 uvádím rády a prí
slušné hodnoty ekvidistancí, které se mo
hou uplatnit pri studiu blokové stavby 
v Československu. 

V pfírodních podmínkách nelze očeká
vat u uvedených smerových nebo ekvidis
tačních konstant v detailu absolutní pres
nost. U ekvidistancí prvních rádu se li
neamer.ty neprojevují jako prosté diskon
tinuitní plochy, nýbrž jako pásma určité 
šírky. Vedle primárních poruch se objevují 
též poruchy sekundární, často krivolakého 
prubehu, ale nekdy nesnadno odlišitelné 
od poruchy primární (zvlášte v sedimen-

tárním pokryvu). Velmi mnoho odchylek 
od konstantních hodnot je zpusobeno vzá
jemnými vazbami a ovlivnením jednotli
vých PEP-systému m ezi sebou. Prípady 
vyskytujících se odchylek nelze pokládat 
za dukaz chaotičnosti geologických struk
tur. J de o výsledek interakce nékolika 
PEP-systému. (,,Naložené" struk tury ve 
smyslu Tjapkina - viz Tjapkin - Kivel
juk, 1982.) Nékteré výraznejší d iskonti
nuity, determinované v geneticky starších 
sítích, částečné ovlivňují prube h nové 
vznikajících diskontinuít, jimž se snaz1 
,,vnutit" pro určitý úsek svoji vlastní drá
hu, načež jim „povolují" pokračovat v pu
vodním nebo jiném blízkém predispono
vaném smeru po linii, jejíž vzdálenost od 
puvodního lineamentu se zpravidla rovná 
ekvidistanci nejakého nižšího rádu n ebo 
součtu ekvidistancí nekolika ruzných 
rádu. Ten to jev lze n azvat p irátstvím 
PEP-systérnu. 

Na primárních disjunktivních plochách, 
charakteristických pro planetárni puklina
tost, dochází ke vzniku zlomu, jejichž hie
rarchii naznačuj e obr. 1. Prubeh zlomu 
v zemské kure bývá málokdy výhradné 
prímkový . Jak jsem už naznačil , starší 
systémy se prokopírovávají z fun damentu 
do nadloží a v kombinaci smeru jedné 
nebo vfce sítí PEP-systému u moznuJ1 
vznik zlom u zalomeného prubéhu (obr. 2) . 
To vše m á z,ákladní význam pri vymezo
v ání hranie bloku zemské kury. 

Podle zjištené orientace lze zk oumanou 
poruchu prifadit k nekterému smeru určité 

site a zjistit tak možnou prvotní dobu vzni
ku oslaben í. Poruchy ovšem mohly být poz
deji zcela umrtveny nebo naopak jednou 
i víckrát nebo dokonce téméf stále ož ivo
vány v závislosti na vzájemných v ztazích 
v hierarchii rádu ekvidistancí, n ehledé na 
rozdílné prednostní uplatňování v ruzných 
oblastech Zeme. 

Zpusob intepretace poruchových línií 
podle modelu PEP-systému, který mu.že 
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prispet i k :rešení vlastní blokové stavby 
(vznik bloku i paleobloku) a na ní závis
lých geologických a geografických jevu, 
naznačují následující ukázky. 

P okusil jsem se odvodit základní síte 
jednotlivých PEP-systému p ro území 
naší r epubliky. Nejprve jsem na geo
logické mape Ceskoslovenska v merítku 
1 : 1 OOO OOO (Svoboda, 1963) - ve válco
vém zobrazení - pomocí síte „párových 

la 16 
/ 

-~rn 

21 ' 

/4 
, / / 

/, puklinovo zono 

ll é 

ll lg III h III ch 

smeru" 8. rádu (tedy čtvercové síte 
ca 50 km) pro jednotlivé dvojice smeru 
zjistil línie významné z hlediska rozdílné 
stavby, napr. tektonických hranie, zmapo
vaných zlomu, ríční síte, resp. dalších in
dicií v mape zachycených. Pri rešení kaž
dého systému jsem prikládal síťku v prí
slušných smerech a JeJ1m posouvamm 
hledal linie, resp. úseky linií, které s ní 
koincidovaly. Jakmile jsem dosáhl opticky 

3Í 

3ľ 

1 
1 \q---

Obr. 2. Rozdelení zlom u podle 
jejich prubehu (sestavil Kvet, 
1978). I. typ zlomu, u nehož se 
neuplatňují ekvidistance : a) 
prímkový, b) jednoduše lome
ný, c) složite lomený, II. typ 
zlomu s uplatnením ekvidis
tancí : d) zalomený, e) zpetne 
zalomený, f) vícenásobné za
lomený, III. typ vetšího zlomú 
s uplatií.ováním ekvidistancí: 
g) zlomová zóna o stejných 
ekvidistancích, h) zlomová 
zóna o ruzných hodnotách 
ekvidistancí, ch) zlomové vy
mezení bloku 

Fig. 2. Division of ruptur2s 
according to their strike (corn
piled by Kvet, 1978). I -
ruptures developing indepen
dently from equidistances : 
a - linear, b - simply bent, 
c - with complex bending, 
II - ruptures developing in 
rela tion to eq uidis tances : d -
bent, e - reversedly bent, 
f - bent, III - rupture belts, 
developing in relat ion to 
equidistances: g - r upture 
belt over regular equidis tan
ces, h - the same over irre
gular equidistances, ch 
rupture limits of block units 
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Obr. 3. Regionální síť moldanubického systému v Československu 

Fig. 3. Regional network of the Moldanubian system in Czechoslovakia 

nejvétší shody zvolené síte s projevy lí
neamentu v mape, vybral jsem línie vyš
šího, 7. rádu a ctakto získanou osnovu pak 
doplnil o chybející línie (analýzou nezíska
né) podle teoretických hodnot. 

Na obr. 3 až 7 schematicky ukazuji zís
kané výsledky. Takto v prvním priblížení 
význačené smery poruchových línií uka
zují napr. na úlohu kadomského, ale stej
ne i kaledonského systému jak v Ceském 
masívu, tak i v karpatské soustave. Z hle
diska odvození sítí PEP-systému na našem 
území je zajímavé porovnání s porucho
vými liniemi, které byly odvozeny ze 
snímku Landsat a dešifrovány rovnez 
podle modelu PEP-systému (Hodgson -
Kvet, 1978). Na obr. 8 ukazuji línie shod
né s polohou kadomské síte, odvozenou 
výše uvedeným zpusobem, resp. i línie le
žící v jejich blízkosti. Nutno podotknout, 
že moldanubická síť se projevuje velmi 
zretelne v Ceském masívu, ale méne vý-

razne v ka rpatské soustave. 
Ze získaných výsledku lze vycházet pn 

dešifrování bloku, resp. paleobloku ruzné 
velikosti a ruzného stárí. Značne presnou 
orientaci, kterou v úplném detailu není 
vubec m ožno postihnout, lze sledovat bez 
vetších odchylek v merítcích 1 : 1 OOO OOO 
a 1 : 500 OOO, ale také ješte dobre pri me
rítku 1 : 200 OOO. Takto získané znalost i 
o poruchách mohou pri uplatnení hierar
chických rádu ekvidistancí být duležitou 
oporou t éž k vymezování segmentu blokú 
až do detai lního merítka, kde určování 

smeru poruch bývá již značne obt ížné. 
Uvedené výsledky si samozrejme nemo

hou činit nárok na komplex ní a definitív
ni resení ; jde o snahu vytvofit alespoň 

predbežný model, jehož by se dalo použít 
pri rešení otázek spojených s vyhledává
ním, pruzk umem a težbou ložisek n erost
ných surovín. Znalost PEP-systétnu totiž 
mu.že vést k poznání jakési strukturní 
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Obr. 4. Regionální síť kadomského systému v Československu 

F ig. 4. Regional network of the Cadomian system in Czechoslovakia 
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Obr. 5. Regionální síť kal edonského systému v Československu 

F ig_ 5. Regional network of the Caledonian system in Czech oslovakia 
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Obr. 6. Regionální síť hercynského systém u v Československu 
Fig. 6. Regional network of the Hercynian system in Czechoslovakia 

Obr. 7. Regionální síť alpínského systému v Československu 
F ig. 7. Regional network of the Alpine system in Czechoslovakia 
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Obr. 8. Regionální síť kadomského systému v Československu v porovnam s poru 
chovými liniemi dešifrovanými ze snímku Landsat a podle modelu PEP - systém u 
(podle Hodgsona - Kveta 1978 upravil Kvet 1980) 
Fíg. 8. Regional network of the Cadomian syste m in Czechoslovakia compared wit h 
rupture lines deduced from Landsat photographs using the model of PER systems 
(according to Hodgson - Kvet 1978, modified) 

predlohy zkoumané oblasti nebo ložiska, 
poprípade pouze težebního úseku ložiska. 
Spr ávnost vybraného modelu strukturní 
p redlohy se dá ov2fovat pruzkumnými 
p racemi nebo príma pri téžbé ložiska. 
V kterémkoliv stadiu hodnocení zásob se 
dá takového modelu použH jaka doplňku 
k pruzkumným pracím, jejichž síť se 
s ohledem na ekonomické a technické mož
nosti nedá vždy zahušťovat až do overení 
v šech podrobností. Témito a dalšími mož
nostmi aplikace se však zabývám jinde 
(napr. Kvet - Malý, 1983 a Václ - Kvet, 
1983). 

Pro vymezení paleobloku a zvlášt é ži
vých bloku je zrejmé zcela nezbytný kom
plexní prístup z h lediska rady disciplín 

geologie, geofyziky, geochemie, geografie 
a geodézie. Nejde tu však o žádný ryze 
akademický problém. Vzhledem rk nazna
čeným souvislostem s problémy ložiskové 
geologie lze dokonce predpokládat, že čím 
rychleji a k omplexnéji se podarí úspešné 
vyrešit blokovou stavbu Československa, 

tím dríve se dosáhne úspor nebo zvýšení 
užitku z prostredku vynakládaných na vy
hledávaní a pruzkum n erastných surovín 
a tím rychleji. se toto poznání projeví jak 
v tvorbô r ealistických modelu ložisek, tak 
i pri plánování a rízení jejích téžby. 

Dékuji dr. Václavu Nemcovi za konzul
tace pÍ'i príprave tohoto článku. 

Recenzoi;al A. Dude k 
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Planetary equidistant r upture systems and the block structure 
of Czechoslovakia 

RADAN KVET 

It is generally a dmi tted that the develop
ment of block structures is dependeni upon 
planetary rupture systems and important 
faults of various type. ldeas on the existence 
of rupture systems ot steady attitude are ac
cepted less frequently. The overwhelming 
pronounced orientations of rupture systems 
(delimiting also block units of the Earth's 
crust) are explained by various authors in 
different manner but there is no agreement 
nor on the number of such orientations. 
A general agr eemeni does exist only that the 

e xi stence of two, mutually perpendicular, 
a.ttitudes is allways reckognized. It is not 
clear hitherto whether investigations are t o 
be focused only onto recent, moving, blocks 
or also paleoblock structures are to be inter
preted and then also their different ages 
should be assumed. For the case of some 
paleolineaments, it is hardly to decide 
whether these structures are " ali ve" or not. 
Further complications are emerging r1 cases 
of important basement faults which do not 
disturb the platform cover and hence may 
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remain undetected or knowledge on their 
existence is insufficient. 

The important aim in solving the block 
structure is a more detailed knowledge of 
rupture systems and not only in the sense 
of detecting the pure existence of a given 
fault line but even of all its characteristics 
the classificalion as planetary equidistant 
rupture systems (PER systems) including. 
A further task is the determination of block 
seggregation 
this point 
establjshed. 

size since classifi cations from 
of view are not completely 

In general, outÍines of block units in the 
crust are given by ruptures reaching the 
upper rnantle. More accurately, these ruptures 
originate in the upper mantle (and hence 
disturb allways the basement but in any case 
should not be overprinted into the u ppermost 
Jevels e . g. in the platform cover). In such 
cases of investigations of the block structure, 
an important contribution may be y ield by 
the models of PER systems. Rupture systems 
remain " stored'' in the "memory" of the 
crust (basement) and, in cases of suitable 
occassions, become reactivate d and reappear 
(overprint toward the surface). Besi des con
sta nd attitudes, well expressed mainly in con
tinental and large regional scales, the more 
or less steady distances are even characte
ristic for PER systems (equidistance). Ne
vertheless, in natural conclitions, an absolute 
accuracy in detail could not be expected 
neither fo r strike conslants nor equidistances. 
To the contrary, in the case of equidistances 
of fi rst order, lineaments do not appear as 
simple discontinuity surfaces but as belts of 
cert ai n width. Several deviations from con
stant values are caused by mutual inter
connections and ínfluences of sing]e PER 
systems. Cases of existíng deviations may not 
be explained as proofs for chaotic arrange-

ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

D. Ober na u e r : Súčasný stav geofyzikál
nych poznatkov v oblasti tatroveporika (Bra
tislava 3. 11. 1983) 

Geofyzikálne mapovacie práce v mierke 
1 : 25 OOO sa začali roku 1970 v širšom okolí 

ment of geological structures but these result 
from interactions between several PER sys
tem s. 

Faults developing along primary disjunction 
surfaces characteristic for planetary ruptures 
h ave their hierarchy depicted in fig. 1. The 
strike of faults is only rarely a straigh one 
in the Earth's crust. As it has been men • 
í ioned, older systems overprint from t h e ba
sement into the overlier and allow, in com bina
tion ot one or several PER system networks, 
faults of bent course to develop (fig. 2). Thls 
all has important m eaning for the delimita
tion of block units in the crust. 

Based on i ts known orientation, the in
vestigated dislocation may be attribu ted to 
some strike of a certain network a n d so 
the possible primary age of the develop m ent 
of such crustal weakness may be ded ucecl. 
In fact, single ruptures may later completely 
fade out or, once to several times or even 
almost continuously, be reactivated dependin g 
on mutual relations of single PER systems as 
well as on t he position of the line in ques
tion in the hierarchy order of equidistances 
disregarding to various preferred orientations 
in different areas of t he Ea r th. 

An attempt was made to deduce basic 
networks of single PER systems for Czecho
slovak territory. From t he viewpoint of inter
ference of PER system networks for this ter
ri tory, interest ing are comparisons with rup
t u re lines cled uced from LANDSAT p ictures 
and even analysed according to the m odel of 
PER systems (Hodgson - Kvet 1978). 

Evidenlly, for the purposes to delimit pa
leoblock units and in peculiar the active 
biocks, a complex multidisciplinary app roach 
is needed including geology, geophysics, geo
chemistry, geography and geodesy. 

Preložil I. Varga 

Kráľovej h ole. Boli to gravimetrické, magne
tometrické merania a súčasne sa odobrali 
horninové vzorky na zisťovanie fyzikálnych 
vlastností hornín. Systematický geofyzikálny 
výskum pokračuje až do súčasnosti. , 

Získané poznatky boli doplnené o výsledky 



268 Mineralia slov. 16, 1984 

leteckej geofyziky (aeromagnetika a aero
gamaspektrometria). Pri geofyzikálno-geolo
gickej interpretácii sa vzali do ohľadu naj 
novšie geologické poznatky, najmä skupiny 
A. Klinec et al. 

Výsledky výskumu fyzikálnych charakte
ristík hornín, predstavujúce syntézu poznat 
kov zo súboru viac ako 5000 horninových 
vzoriek, sú veľmi cenným prínosom pre ob
jektívnu interpretáciu fyzikálnych polí. 
Podľa analýzy geofyzikálnych polí sa zo

stavila tektonická schéma a v nej boli vy
členené štyri hlavné anomálne štruktúry: 
štruktúra Nízkych Tatier, Kráľovej hole a 
Fabovej hole, Kohúta a gemerika. Vnútr i 
týchto štruktúr bolo indikované množstvo 
doteraz neznámych fenoménov, napr. rochov
ský granit, magnetické svory typu Brezina 
atď. 

Zostavené geofyzikálno-geologické rezy Fi
šiarka - Krpáň , Heľpa - Kopráš a šu 
miac - Gočaltovo (zobrazujúce geologickú 
s tavbu do hlbky cca 5 km) potvrdili hypo
t ézu o rozmiestnení mladého granitu a jeho 
význame vo vzťahu k rudolokalizujúcim 
prostrediam. 

Na rozdielnom území sa poukázalo na veľ
mi dobrú koreláciu medzi fyzikálnymi roz
hraniami a rudnými a nerudnými indíciami, 
čo umožňuje efektívne usmerňovať následný 
detailný prieskum. 

M. F i 1 o - P. Kube š - M. Ku r k in : 
Geofyzikálny model geologickej stavby 
v okolí Rochoviec (Bratislava 3. 11. 1983) 

Plošným tiažovým a magnetickým mapo
vaním širšieho okolia Kohúta (Filo et al., 
1974) sa v území Rochovce - Chyžné overila 
intenzívna a plošne rozsiahla záporná tiažo
vá anomália sprevádzaná na južnom okraji 
kladnou magnetickou anomáliou. Výsledky 
výskumu fyzikálnych vlastností hornín ,1 

kvantitatívnej interpretácit0 poukázali na 
prítomnosť hustotne ľahkého a magnetického 
telesa v hlbke okolo 800 m. Na overenie 
geofyzikálnych údajov bol vyhlbený štruk
túrny vrt KV-3. V celom jeho profile sa 
zistili pre ja vy epigenetického zrudnenia 
(Ivanov, 1981). 
Podľa geofyzikálnych a geologických in 

formácií (Obernauer et al., 1980) bol zo
stavený „vstupný" geofyzikálny model, kto
rý poukázal na rad problémov pri riešen 
hlbšej stavby tejto oblasti. Znížením pľie
mernej objemovej hustoty hlavne rochov
ského granitu, zmenou geometrie hustotne 
rozdielnych prostredí a zohľadnením reliéfu 
terciéru autori získali nový geofyzikálny 
m odel, ktorého tiažový účinok dobre koreluje 

s nameraným tiažovým poľom. Modelovan ím 
sa vyčleni li základné štruktúrno-tektonické 
prvky, ktoré sa môžu využiť pri riešení po
dobných ú loh v oblasti Slovenského rud o • 
horia. 

Pri modelovaní sa nekládol dôraz na ča
sové, litologické, petrografické a m ineralo
gické aspek ty. 

L. Z b o r i 1 - S. I-1 a 1 m e š o v á - M. 
K u r k i n - J. še fa r a - M. S t r á n
s k a : Nové poznatky geofyzikálneho výsku
mu vnútorných kotlín Slovenska (BratislaYa 
3. 11. 1983) 

Prevažná časť geofyzikálnych výskumov 
vnútorných kotlín bola orientovaná na pries
tor pribradlového pásma, a to p r i riešení 
stavby Trenčianskej , Ilavskej a žilinskej 
kotliny, na „zónu " zázrivsko-budapeštiankeho 
tektonického systému (Turčianska a Žiarska 
kotlina) a na priestor, ktorým prebieha tzv. 
prerovsko-štiavnický (jastrabský) hlbinný 
zlom (Bánovská kotlina). 

Z interpretácie aplikovaného k omplexu 
geofyzikálnych metód (gravimetria, seizmik::i, 
geoelektrika) sa zistilo, že prevažná časť vnú
torných k otlín, najmä v pribradlovom p ás
me, má väčšiu mocnosf terciérnej výpln e, 
ako sa doteraz predpokladalo. Novozistená 
beckovská depresia má cca 800 m mocnosť 
neogénu, trenčianska depresia cca 1000 rn., 
v Ilavskej kotline je mocnosť neogénu n a po
klesnutých segmentoch väčšia ako 500 rn.; 
v Žiarskej kotline, v čiastkových depresiách, 
zrejme grabenového typu dosahuje mocnosť 

paleogénu 1500 až 2000 m . 
Tri čiastkové neogénne depresie v Turčian

skej kotline vykazujú mocnocf 1000- 1500 m. 
Reinterpretáciou geofyzikálnych podkladov 
zo styku Žiarskej kotliny so sklenote plickým 
ostrovom sa s ohľadom na výsledk y štruk
túrneho hydrogeologického vrtu ST-4 (K lago, 
1981) overila skôr predpokla daná mocnocf 
žiarskej intravulkanickej depresie (v cen t r á l
nej časti 2600 m). 

Geofyzikálne materiály z Bánovskej kotli
ny sú v štádiu komplexného h odnotenia. 
Z reinterpretácie seizmických meraní vychodí 
predpoklad, že depresiu v jej centrálnej časti 
vyplňajú neogénne sedimenty mocné cca 
2600 m (Hrdlička, 1966). 

Z hydrogeotermálneho aspektu je podstat
né, že predterciérny substrát vo väčšej čas ti 
kotlín na značnom priestore tvoria m ezozoic
k é karbonáty porušené regionálnymi zlomo
vými systémami. 
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SPR Á V A 

Scheelítovo-kassiteritová a barytovo-polymetalická mi
neralizácia v západnej časti Čiernej hory 

Geologický prieskum, n. p., 052 40 Spišská Nová Ves 

(2 obr. v texte) 

Doručené 21. 12. 1983 

IIIeemtTO•l{aCCHTepHTOBaJI H ôapKTO-IlOJIHMeTaJIKqecKaJI MHHepaJIK3a[IKJl 3a
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Scheelite - cassiterite and baryte - base-metal mineralization in the 
western part of the Cierna hora Mts. (Eastern Slovakia) 

Geochemical prospection (panning and stream sediment sampling) 
in the western part of the Čierna hora Mts. (Kluknava and Margecany 
villages) led to the discovery of prognostic mineral assemblages as 
scheelite, cassiterite and baryte, hi therto unknown in the area. 

V západnej časti Čiernej hory sme na 
ploche okolo 50 km2 vykonali šlichovanie 
a odber v zoriek z potočných sedimentov 

(stream sediment).* Šlichy (dovedna 55) 
sme odobrali s krokom 500 m a 100 vzo-
riek z jemnej frakcie po 250 m. Vzorky 
jemnej frakcie sme analyzovali semikvan
titatívnou spektrálnou analýzou a spraco
vali sme ich meitodikou, ktorú navrhol 
I. l\/Iatula (1983). Scheelit sme identifiko

vali UV lampov a kassi terit reakciou HCl 
na zinkovom plechu. K vantitatívne vzťa-

hy m edzi obsahom jednotlivých mine
rálov v šlich och sme posudzovali m etó
dou matem atickej štatistiky - Feh nero
vým koeficientom korelácie (RF). 

Pr,i hodnot ení výsledkov analýz sme na 
základe hydrogeologický ch a hydrologic
kých pomerov ú zemia konštatovali , že 
všetky potoky majú podobný hypsografic
ký režim, spádové krivky sú plynulé , a 

* Podrobnejšie o tom v Poznámke k nie
ktorým geochemickovyhľadávacím termínom. 
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preto by sa ťažké minerály v šlichoch ne
mali hromadiť nerovnomerne, sekundár
ne. 

Geologická stavba a mineralizácia územia 

Čiernu horu tvori,a komplexy kryštalini
ka, obalový perm a mezozoikum. Kryšta
linikum je znosovou oblasťou minerálov 
nachodia.cich sa v šlichoch. Podľa M. Fa
biana (1978) sú kryštalinické komplexy 
z migma.titov, biotitických a dvojsľudných 
pararúl, diaftoritických svorov a fylonitov. 
Medzi horninami :kryštalinika sú počet

nými telesami aj amfibolity šošovkovitého 
tvaru. 

Synkinernatické migmatity budujú se
vernú časť kryštalinika západnej časti 

Čiernej hory. Prevažuje stromatitický a 
o:Btalmitický typ. Pribúdaním kremeňovo
živcového mobilizátu prechádzajú opiso
vané migmatity do 20~--30 m mocných 
polôh n ebulitických migmatitov. Južnej š ie 
sú polohy biotitických pararúl, potom 
diaftorické svory a fylonity. Amfibolity 
t voria drobné paralelné telesá s ostatnými 
metamorfiitmi. Migmatitizácia sa v nich 
prejavila prenikaním žiliek aplitickéh o 
zloženia. 

Prográdna metamorfóza počas variskej 
etapy zodpovedá podmienkam almandinic
kých amfibolitov. Diaftority vznikli 
z migmatitov a pararúl vo fácii zelených 
bridlíc. H1avná fáza diaftorézy sa kladie 
do obdobia kriedového vrásnenia (Fabian, 
1978). 

Západná časť Čiernej hory z hľadiska 
výskytu rúd ešte stále patrí medzi slabo 
preskúmané oblasti. Mineralizáciu v kryš
taliniku západnej časti Čiernej hory opísal 
J. P 1ták (1955). Zrudnením a mineralógiou 
U-Th minerálov sa zaobeml L. Novotný 
et al. (1962, 1967). I. Križányi et al. (1979) 
na základe šlichovania upozornil na výskyt 
priemyselne významných šlichových mi
nerálov. S. J,acko (1982) opísal v pásme 

Čiernej h ory štyri prínosové zrudňovanie 

periódy: n ajstaršia -- kremeňovo-siderito

vá, naložená - kremeňovo-sulfidická, kre
meňovo-hematitová a najmladšia - kre
meňovo-antimonitová (jej prejavy v ob
lasti, ktorú sme sledovali, nie sú známe). 
Dve najstaršie periódy zaradil m edzi ana
logické typy zrudnenia v gemeriku. Aso
ciáciu kremeňovo-hematitovej periódy p o
kladá za produM hydrotermálnej remobi
lizácie komponentov uvoľnených v proce
se regionálnej diaftorézy kryštalinika. 
K podobným záverom dospel predtým aj 
J. Pták (1955, 1956). Opísal dve zrudňo

vacie fázy a pyroluziiovo-barytovú mine
ralizáciu 1a geneticky ju spájal so siderito
v o-spekulari tovo-sulfidickým zrudnením. 
Prejavy t ejto mineralizácie sú známe 
z obalového mezozoika kryštalinika (tria
sové kvarcity). 

Asociácia ťažkých minerálov v šlichoch 
a obsah prvkov v jemnozrnných potočných 
sedimentoch 

Šlichy obsahujú nasledujúce minerály : 
amfibol, ,anatas, apabt, arzenopyrit, baryt, 
cordierit, distén, epidot, granát, hematit, 
chalkopyrit, chloritoid, chlority, chróm
spinel, ilmenit, karbonáty, k assiterit , 
,,kremičitan Pb", leukoxén, limon it, 
magnetit, monazit, pliešky Pb, Zn, pyrit , 
pyroxén, rumelka, rutil, scheelit, staurolit, 
turmalín, zirkón, zlato a zoisit. 

Maximálny (resp. anomálny) obsah mali : 
scheelit (od 10 do 20 zŕn asi v ¼ šlichov), 
kassiterit (od 10 do 20 zfo :asi v 1/rn šli-
chov), arzenopyrit (do 10 zŕn asi v 1/s šli
chov) , rum elka (do 2 zŕn v 3 štichoch), 
baryt (od 500 zŕn do 20 % obj emu šli
chov asi v 1/5 šlichov), chalkopyrit (v 1 šli
chu 7 zfo) , z1ato (do 3 zlatiniek v 1/ 5 šli
chov), hematit (do 50 % objemu 'šlichu), 
pyrit (od 100 do 500 zŕn asi v 1/ 10 šlichov), 
magnetit (do 20 % objemu šlichu: obr. 1). 
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Výsle-::iky vý2kumu ukázali na distri
búciu minerálov, ktoré z tejto oblasti ešte 
neboli známe : scheelit, cínovec, arzeno
pyriit, rumel:ka, baryt, chalkopyrit a zla
to. Obsah týchto minerálov v šlichoch nie 
je vysoký, ale spolu s výsledkami rozboru 
sedimentu poskytuje nový pohľad na 
metalogenézu oblasti. 

/ 

o·, v 

Kolvek 

799,7 
X X,,,_~--

'f':, 

X 

Minerálne asociac1e v šlichoch možno 
rozdeliť na asociáciu rudných minerálov 
a asociáciu horninotvorných minerálov. 
Prvá asociácia upozorňuje na typ mine
ralizácie znosovej obl,asti šlichov, kým 
druhá odráža horninové prostredie. S aso
ciac10u rudných minerálov v šlichoch 
(sche.?lit, kassiterit, zlato, pyrit, arzeno
pyrit, chalkopyrit) sa viaže aj asociácia 
horninotvorných minerálov (apatit, amfi
bol, pyroxén), ktorá je pre oblasť s amfi
bolitmi typická. 

Anomálny obsah týchto minerálov v šli-

choch sa sústreďuje do pruhu, v ktorom 
sa koncentruje aj anomálny obsah prvkov 
v jemných sedimentoch Bi, Mo, Sn, Pb, Zn 
a vo východnej časti aj Ag a Cu. Ano
málny obsah Ba a Sr v jemných sedimen
toch a baryt u v šlichoch koreluje n ajmä 
s obsahom arzenopyritu a so zvýšeným 
obsahom pyritu (v dolinách južne od kŕity 

SP NOVÁ VES. MARGECANY 

Rohočka 

1028/, 

• KOŠICE 

Obr. 1. Distribúcia ba
rytu, scheeli tu, kass i
teri tu, pyri tu, a rze
nopyritu v šlichoch . 
1 - baryt (od 50() 
zŕn - 20 u,'u objemu 
šlichu), 2 - scheelit 
(od 10-20 zŕn v šli 
chu), 3 - kassilerit 
(od 10-20 zŕn v šli
chu) , 4 - pyrit (od 
100- 500 zŕn v šl i
chu), arzenopyrit (do 
10 zŕn) 

Fig. 1. Distribution 
o[ baryte, scheelite, 
cassi teri te, pyri te and 
arsenopyrite in pann
ing samples (grain 
number). 1 - baryte 
over 500, 20 °,10 oť 
the sample volume, 
2 - scheeli te , 10-20, 
3 - cassiterite, 10-
20, 4 - pyrite, 100--
500, arsenopyri te, up 
to 10 

799,7 m). Korelácva scheelitu s kassiteri
tom v šlichoch je pozoruhodná (RF-0,63-07). 
V juhovýchodnej časti územi,a so scheeli
t om v šlichoch koreluje anomálny obsah 
Sn v jemných sedimentoch (obr. 1, 2). 

Uvedené anomálie sa koncentruj ú do 
pruhu s pestrým litologiokým zložením, 
v ktorom sa striedajú biotitické par aruly, 
k remenité pararuly až kvarcity, migma
tity, amfibolrty aj aplity alebo pri.eniky 
kremeňovo-živcového mobilizátu. V tomto 
pruhu možno zároveň pozorovať aj r oz
lične m ocn é zóny mylonitizácie. 
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4 o 5 ó 6 v 7 

Interpretácia výsledkov 

Medzi zaujímavejšie zistenia v skúma
nej oblast i patrí nález scheelitu. Pretože 
kryštalinikum Čiernej hory sa začleňuj e 

do veporického typu, z Morého už schee
litovú mineralizáciu opísalo viac prác 
(Hvožďara, 1967, 1971, 1979 ; Čillík -
Hvožďara, 1978), možno aj tu očakávať 

analogický výskyt W míneralizácie s po
dobnou genézou. Asociácia minerálov me
chanickej aureoly rozptylu je: scheelit, 
zlato, pyrit, chalkopyrit, sekundárne Bi 
minerály a rumelka. V zóne fylonitov sa 
koncentroval aj anomálny obsah W, Bi, 
Mo pri metalometrii pôdy (Hvožďara, 

1979). Tento auitor zaraďuje výskyty 
scheelitu vo 
stratiformné 

veporiku medzi 
typy. Scheelitové 

vrstvové 
ložiská 

tohto druhu sú v asociácii s metabázický
mi horninami a poukazujú na úzky vzťah 
scheelitového zrudnenia k litológii. Ty-

Rohóčka 

1028,4 

Obr. 2. Distribúcia 
Cu, Pb, Zn ,Ag, Bi, 
Mo, Sn v jemných 
sedimentoch potokov. 
1 - Cu, 2 - Pb, 3 -
Zn, 4 - Ag, 5 -
Bi, 6 - Mo, 7 - Sn 

Fig. 2. Distr ibution of 
Cu, Pb, Zn, Ag, Bi, 
Mo and Sn contents 
in stream sediments. 
1 - Cu, 2 - Pb, 3 -
Zn, 4 - Ag, 5 - Bi, 
6 - Mo, 7 - Sn 

pickým reprezentantom tohto typu „tirne 
bound and siLrata bound" je ložisko Mi t
tersill (Maucher, 1977.) Nové nálezy schee
litového zrudnenia v Čiernej hore pokla
dáme za analogické. 

Na základe faktov, ktoré sme zistili, ak o 
sú asociácie minerálov v šlichoch (schee
lit, zlato, pyrit, a rzenopyrit, chalkopyrit) 
a anomálie prvkov (Mo, Bi, P b, Zn) 
v jemných sedimentoch, ktoré sa viažu na 
pásmo metarnorfitov pestrého litologické
ho zloženia (biotitické pararuly, k r emenit é 
pararuly až kvarcity, migmatity, amfibo
lity), možn o opisované výskyty scheelitu 
v zmysle klasifikácie RVHP (1981) zara
diť medzi stratiformné typy. Tát o klasi
fikácia uvádza ako litologicko-formačné 

kritérium vznLkú tohto typu ložísk prí
tomnosť metamorfných komplexov vulka
nicko-terigénnych karbonátových formá
cií. Pritom rudonosnou je rulovo-amfi bo
litová for m ácia . Zdôrazňuj e sa prítomnosť 
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vysokého stupňa metamorfózy - amfibo
litová, epidotovo-amfibolitová fácia. Z ob
lasti, ktoré sme skúmali, opísal fáciu al
mandinických amfibolitov M. Fabián 
(1978). 

Výskyty scheelitu v šlichoch západnej 
časti Čiernej hory významne korelujú sob
sahom kassiteritu v šlichoch (RF-0,63-0, 7) 
v juhozápadnej časti územia. V juhový
chodnej časti sa kassiterit v šlichoch ne
vyskytuje, ale so scheelitom koreluje ano
málny obsah cínu v jemných sedimentoch. 
Môže to byť výsledkom toho, že úlomky 
kassiteritu boli veľmi malé a spolu s ľah
kými minerálmi boli zo šlichov vyplavené. 
Podľa spoločného vystupovani,a a pries
torového rozmiestnenia scheelitu a kassi
teritu (resp. anomálií cínu) usudzujeme, 
že majú blízky primárny zdroj a rovnaký 
genetický pôvod. Na základe šlichovej 
prospekcie v Nízkych Tatrách na nový typ 
geochemickej asociácie Sn--W-Li upozor
ňuje aj M. Linkešová - I .Cillík (1979). 

Naše výsledky poukazujú na úzku spä
tosť medzi formáciou W, Sn, Mo (Bi) a 
anomáliami Pb, Zn (vo východnej časti aj 
Ag a Cu) a obsahom pyritu (tu berieme 
do úvahy iba anomálny obsah), chalko
pyritu, arzenopyritu v šlichoch. ktoré 
reprezentujú polymetalickú sulfidickú mi
n eralizáciu. Tieto asociácie majú úzku 
väzbu s polohami vulkanicko-sedimentár
n eho charakteru, &toré teraz predstavuje 
pásmo metamorfitov pestrého litologické
ho zloženia. Tento fakt umožňuje nový 
pohľad na riešenie metalogenézy územia. 
Podľa uvedeného predpokladáme, že bá
zický vulkanizmus s kyslými diferenciát
mi v t ejto oblasti je -vyhľadávacím kritó
riom týchto prvkov, ktoré boli metamorfne 
mobilizované, vznikol rozptýlený typ 
m ineralizácie, resp. žilníkovo-v1trúseninový 
typ viažúci sa na isté litologické horizon
ty. 

Barytovej mineralizácii možno priradí ť 
podobnú genézu, pretože podľa asociácie 

minerálov v šlichoch a prvkov v jem ných 
sedimentoch sa baryt vyskytuje tam , kde 
aj scheelit a kassiterit (obr. 1, 2). 

Záver 

Zistené výsledky geochemickej prospek 
cie potočných sedimentov okrem to, že po
tvrdili doteraz známe rudné výskyty , 
poukázali aj na prítomnosť mineralizácie, 
ktorá sa dot eraz v tejto oblasti nezistila. 
Podarilo sa vymedziť pestrý vulkanický 
horizont, ktorý je pravdepodobne p r imár
nym zdrojom a nositeľom scheelitu, kasú
teritu a ďalších rudných minerálov. 

Sulfidická polymetalická mineralizácia 
v tejto oblasti okrem chalkopyritu, arze
nopyritu a pyritu indikuje aj pomerne 
vysoký obsah barytu v šlichoch v juho
západnej časti územia. Baryt nepochádza 
z triasových kvarcitov, ktoré tvoria hre
beň Čiernej hory, odkiaľ nález opísal 
J. Pták (1956), ale reprezentuje v tejto 
časti územia doteraz neznámu barytovú 
mineralizáciu . Primárne výskyty b arytu 
musia byť blízko barytových anomálií 
v šlichoch, pretože baryt ako veľmi kreh
ký minerál sa nedostáva ďaleko od zdroja. 

Aby sa zistil primárny zdroj ,a p r esnej
šie genetické vzťahy scheelitovej, kassite
ritovej a sulfidickej polymetalickej mine
ralizácie, treba vykonať detailnejšie geo
logické práce. 

Recenzoval M. Slavkay 

LITERATÚRA 

Čillík, I. - Hvožď a ra, P. 1978: Nie
ktoré otázky geologicke j pozície a genézy 
scheelitu v okolí Čierneho Baloga a v ta
tro-veporidách. Mineralia slov., 11, s. 193-
204. 

Fa bi a n, M. 1978: Geologicko-petrografické 
pomery doliny Hornádu m edzi Kluk f.lavou 
Margecanmi. [Diplomová práca.] PF'UK 
Bratislava. 

H v o ž ďa ra, P. 1967 : Zlato-scheelitová m i
neralizácia v strednej časti veporid. G eol. 



274 Mineralia slov. 16, 1984 

práce, Spr. (Bratislava), 41, s. 167-172. 
H v o ž ďa ra, P. 1971: štúdium zlatýc h mi

nera lizácii niektorých jadrových pohorí 
Západných Karpát. [Kandidátska dizertač 
ná práca.], PFUK Bratislava. 

H v o ž ďa r a, P. 1979: Vrstvový scheelit v o 
veporidnom kryšta liniku. Minera lia slov., 
11 , s. 377-378. 

Ja c k o, S. 1982: Vplyv geologické ho pro
stredia n a vývoj z rudnenia v pásme Čier
nej hor. In: Gubač (red.) : Vp lyv geol. pro
stredia na zrudnenie. B ratislava , G UDS, 
s. 125-134. 

Kr i ž á ni, I. - Ď u ďa, R. - Ba c s ó, Z. 
1979: Vysoké Tatry - Prešov, komplexná 
mineralogicko-geochemická prospekcia a 
atlas vzorkovacích bodov l : 50 OOO. Ma
nuskript - G eofond, GP Spišská Nová 
Ves. 

Linke š o v á, M. - či 11 í k , I. 1979: Kassi 
terit v Nízkych Tatrách. Mineralia slov., 
11, s. 354. 

Ma uche r, A. 1977: Entdeckung und 
Erschliessung der Scheeli tlagerstätte M i t 
te rsill Lagerstättenkundliehe Teorie a ls 

Grundlage p raktischen Erfolges. Erzmetall, 
30, S. 15-21. 

No v ot n ý , Z. - St ej s k a 1, J . - V a 
vr d a , I. 1962: Výskum permu seve rného 
okra ja gemeríd. [Záverečná správa.] Ma
nuskript - Geologický prieskum Spišská 
Nová Ves, s. 1-150. 

Novo t n ý, L. - Ste j skal, J . - Va
v r d a, I. 1966: Geologické m a povanie 
v oblasti Kluknavy, Kromp ách a Čiernej 
hory. Geofond Bratislava. 

Pt á k , J. 1955: Geologické a rudn é pomery 
západní části Čiernej hory. [Dip l omová 
práca.] BF VST Košice . 

P tá k, J. 1956 : Výskyt mangánový ch rúd 
v triasových k varcitoch Čiernej h ory medzi 
Margecanmi a Kluknavou a názory na 
vznik sedimentárnych Mn-rúd v Poprad
skej kotline·. Geol. práce, Spr. (Bratislava) , 
9, s. 124-125. 

Pt á k, J. 1956: Niekoľko poznámok k vern 
kánskym arkózam medzi K luknavou a 
M argecanmi (hrebeň Čiernej hory ) v sC1-
vislosti s otázkou t urmalinizácie. G eol. 
práce, Spr. (Bratislava), 5, s. 148- 151 . 

Scheelite - cassiterite and baryte - base-metal mineralization 
in the western part of the Čierna hora Mts . (Eastern Slovakia) 

BORIS BARTALSKÝ 

A set of 55 panning samples and of 100 
samples from stream sedimen ts has been 
used to d elimi t areas with prognostic im
portance in the western part of the Čierna 
hora Mts. Area! distributions of scheelite , 
cassi teri te, baryte, arsenopyri te and chalco
pyrite (panning samples) as well as ano
m alous high contents of Mo, Bi, Sn, Cu, P b, 
Z n, Ag and Ba (stream sediments) have been 
delimited. The possible scheelite minera] i
zation in the area is thought to be a strata-

bound metamorphogenous accumulation re
lated a lso to sulphidic concentrations, as the 
W-Sn-Mo-Bi a ssemblage in stream sediments 
is even r elated to the a nomalous concentra
tions of Pb, Zn, Cu, Ag and Ba. Both assem
blages are probably bound genetica lly to a 
belt of metamorphics with variegated litho
logy (biotite and quartzitic paragneiss , 
quartzite, m igmatite and arnphiboli te). 

Preložil I . Varga 



Mineralia slov. 
16 (1984), 3, 275 

275 

TERMINOL Ó G I.A 

Poznámka k niektorým geochemickovyhľadávacím termínom 

V článkoch o geochemickoprospekčných 
prácach sa používajú termíny prezrádza
júce nedostatočnú ujasnenosť ich význa-
mu. Ide o termíny, ako je litogeochémia. 
metalometria, šlichometria, stream sedi
menty a pod. Podnet napísať túto poznám
ku nám dalo používanie termínu šlicho
van ie a vzorkovanie st ream sedimentov, 
resp. iné spojenia s označením stream se
diment. Aj keď sa tento výraz medzi geo
lógmi vžil alebo vživa, je problematický 
z dvoch hľadísk. Ak by sa mala používať 
slovenská podoba anglického slova 
,,stream", bolo by vhodné písať ho „strín1" , 
podobne ako tím (namiesto team). Aj keď 
je internaciolizácia pomenovacích prostried
kov bežná a v odbornej terminológii často 
aj užitočná, v tomto prípade pri používaní 
výrazu „stream sedimenrt" spolu s výra
zom šlichovanie narážame aj na odborný 
obsah uvedených výrazov. 

Pod doterajším označením „geochemic
k á prospekcia stream sedimentov" by sa 
mal chápať nielen odber vzoriek z jemno
zrnných (jemných) sedimentov potokov 
s cieľom ich ďalšieho laboratórneho, pre
važne spektrometr ického spracovania, ale 
aj šlichovanie, t. j. proces získavania ťaž
kej frakcie tak tiež z potočných sedimen
tov odstredivým premývan ím na mieste 
odberu vzorky. Obidve m etódy skúmajú 
potočné sedimenty, ale rozličným spôso
bom, preto obidve patr-ia pod súhrnné 
označenie geochemická prospekcia potoč

ných sedimentov. Z uvedeného vychodí, že 

n amiesto výrazov „geochémia st ream se
dimentov; odber vzoriek stream sedimen
tov a pod. je vhodnejšie a správnejšie 
používať termín metalometria jemno
zrnných (alebo jemných) potočných sedi
mentov. Teda geochemická prospekcia po-
točných sedimentov zahi'ňa šlichovanie a 
potočnú metalometriu. 

Ani termín metalometria bez nevhodné
ho atribútu alebo prídavného mena by sa 
nemal používať, pokiaľ nemá všeobecný 
význam, t. j . zisťovanie obsahu kovových 
prvkov ako nejaký proces. Termín meta
lometria sa z,aužíval (nesprávne) len na 
zisťovanie metalických prvkov v pôde. 
Odporúčame (a to nielen pracovníci re
dakcií, ale často aj čitatelia článkov a 
správ o prospekčnej geochémii) dôslednej-
šie odlišovať význam použitého termínu. 
Medzi odporúčanými termínmi sú: pôdna 

Medzi odporúčanými termínmi sú: pôd
na metalometria, horninová metalometr ia, 
potočná metalometria (resp. metalometria 
pôd, metalometria hornín, m etalom etria 
potočných sediment ov). 

Treba spomenúť eš1tc termín litogeoché
mia a hornin ová metalometria. Ak sa skú
ma obsah kovových prvkov v hornine, j e 
vhodné použiť termin horninová metalo
metria, ale ak sa skúma obsah rozličných 

prvkov v hornine a j na iné účely (napr. 
pet rochemické , petrogenetické a pod.), 
adekvátnejší je termín litogeochémia ale
bo geochémia hornín. 

Pavol G r-.ecula 
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ZO ŽIVOTA SPOLOČNOST I 

Ľ. Hu sil k - I. Maru ši a k - M. Strán-
s k a : Nové poznatky o rádioaktivite hornín 
Západných Karpát (Bratislava 3 .lL 1983) 

Pri aplikácii gamaspektrometrie v geofyzi
kálnych výskumoch Západných Karpát sme 
v ostatných rokoch začali výskum rádioakti
vity hornín. Doteraz sme v laboratórnych 
podmienkach na 2500 vzorkách stanovili veľ::
kosť úhrnnej gamaaktivity a obsahu U, Th 
a K. Vzorky hornín sme odobrali prevažne 
z hlboký ch vrtov, v menšej miere z povrcho
vých odkryvov a banských diel zo stredoslo
venských a východoslovenských neovulkani
tov, Nízkych Tatier a Slovenského rudohoria. 

Pri základných typoch hornín zúčastňujú
cich sa na geologickej stavbe oblastí sme zis
tili priemerné hodnoty úhrnnej gamaaktivi
ty a priemerný obsah U, Th, K, ako aj zá
konitosti ovplyvňujúce zmenu rádioaktívnych 
parametrov. 

z našich zistení vychodí, že vo výlevných, 
žilných a hlbinných horninách stredosloven
ských neovulkanitov so stúpajúcou acidito u 
n arastá obsah U, Th , K a veľkosť úhrnnej 
gamaaktivity, pričom výlevné horniny vo 
všeobecnosti obsahujú viac U a Th ako im 
zodpovedajúce hlbinné typy. V porovnaní 
s klarkovým má vyšší obsah U a Th. Pri ryo
lite a andezite veľkosť úhrnnej aktivity a 
koncentráciu U a Th najviac ovplyvňuje stu
peň kryštalinity, acidity a obsah plagioklasov. 
z hľadiska chemizmu sme v t ýchto horninách 
zistili výrazné korelácie medzi rádioaktivitou 
a obsahom Si02, Al20:1, MgO, CaO, N20 a K20. 
Hydrotermálne premeny v neovulkanickýc h 
horninách spôsobili zníženie úhrnnej gama
aktivity. V prevažnej miere Th a čiastočne 
a j U boli z horniny vynášané. V okolí žil
ných štruktúr polymetalického zrudnenia 
sme zistili výrazné obohacovanie horniny 
o U a K. 

Z p orovnania identických p etrografických 
typov z oblasti stredoslovenských a východó
slovenských neovulkanitov vychodí, že sa vý
chodoslovenské neovulkanity vyznačujú niž
šími hodnotami úhrnnej gamaaktivity a niž
šou koncentráciou U, Th a K. 

Z oblasti Nízkych Tati e r máme najviac po
znatkov o rádioaktivite hornín kryštalinika. 
Pozoruhodné je, že v granitoidných horni
nách v rade granit - granodiorit - diorit sú 
minimálne rozdiely v hodnotách úhrnnej 

gamaaktivity a koncentrácia U a Th sa 
značne odlišuje od priemerného obsahu uvá
dzaného pri týchto typoch v literat úre. Na j
výraznejšie diferencie sú v Th. K ým z lite
ratúry vychodí klesanie obsahu Th v rade 
granit - granodiorit - diorit, v horninách 
Nízkych Tatier sme zistili opačný trend. 

Granitoidné horniny veporika sú okrem 
rochovských hornín rádioaktívnymi vlastnos
ťami porovnateľné s analogickými horninami 
Nízkych Tatier. Odlišujú sa od nich nižšou 
hodnotou úhrn.nej gamaaktiivty a U a vyšším 
obsahom T h. Granit z oblasti Rochoviec sa 
od ostatných granitov veporika výrazne od
lišuje vysokou koncentráciou Th, U a K. 

Z hornín Spišsko-gemerského rudohoria 
sme získali rádioaktívne charakteristiky nie
ktorých li tologických typov geln ickej a 
krompašskej skupiny a gemerických grani
tov. Všeobecne sa uvedené horniny vyzna
čujú vysok ou hodnotou úhrnnej gamaakti
vi ty a vysokou koncentráciou sledovaných 
komponentov. Najvyššie hodnoty rádioaktív
nych pa rametrov prislúchajú gem erickvm 
granitom, p re ktoré je charakteristická vyso
ká úhrnná gamaaktivita U a čiastočne K a 
nízky obsah Th. 

L. Pospíš i 1 : Nový vulkanický aparát Vi
horlatských vrchov (Bratislava 3. 11. 1983) 

Na základe geofyzikálneho (Filo e t al., 1975 ; 
Pospíšil, 1982) a geologického výskumu (Slá
vik, 1974 ; Bacsó, 1979) boli vo Vihorlatských 
vrchoch vyčlenené štyri centrálne vulkanické 
zóny, ktoré sa nachádzajú p ozdíž mohutnej 
štruktúry vrbnického zlomového pásma. Ale 
analýza družicových snímok z obla sti Vihor
latských vrchov ukázala na možnosť inter
pretovať ďalší vulkanický aparát v oblasti 
kóty Veľká Vavrová. Sprevádzajú h o všetky 
typické geofyzikálne anomálie (výrazná po
zitívna anomália A.g, kruhové usporiadanie 
magnetických anomálií) tak, ako ich z vý
chodoslovenských neovulkanitov opísal L . Po
s píšil (1979, 1982). Ale na konečné geologické 
overenie t r eba vykonať detailnejšie mapova
cie práce. Zistenie uvedenej štrukt úry n e
vyhnutne p ovedie k r einte rpre tácii štruktúr 
notektonických vzťahov v stavbe predterciér
ne ho podložia tejto oblasti. 
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SPRÁVA 

Nález barytového zrudnenia v čiernej hore 

STANISLAV JACKO, MICHAL ZACHAROV, VENDELÍN RADZO, 
lVIIROSLA V FULÍN 

Katedra geológie a mineralógie BF VŠT, park J. A. Kamenského 15, 040 01 Košice 

(2 obr. v texte) 

Doručené 19. 1. 1983 

O6Ha>KeHHe 6apHTOB0ľO opy,n:eHHJI n "<IepHOH rope 

CeBepHee KmOKH5!Bhl B TeKTOHl1TaX Ha OKpavrnax KpMCTaJIHHMKa 'IepHOJ1 

ropu Ôb[JI YCTaHOBJieH nporH03Hhll1 TI051C KBapl__\eBo-6apMT0B011 Ml1Hepa1r:11-

3 3l__\l111. KBapl__\eBo-ôapMTOBhle )KJ,!Jil,I ÔbIJIM yCTaHOBTieHhI H a 6 OÔHO)Kem rnx 

MO!l__\HOCTM 1- 25 CM 11 Ha 4 3 JHOBl1aJibHhlX 06Ha)l(eHM51X. ITpe).1B3pl1TeJlbHO 

YCTaHOBJJeHH35! )-\JIMHa B cpe,n:He11 1-laCTH T eKTOH!11-leCKl1X HapyrneHMl1 npor

H03HOI1 30Hhl 5!BJ15!eTC5! 2,7 KM, llll1pl1H011 rrp½6Jll13½TeJibH.O 300 M. I03 n e 

pw:peprrn 30Hbl rrpMKPhITa TpaHcrpecJ1BHblM rraneoreHOM. Ha OCHOBaHlm 3T011. 

Ml1HepaJ1l130B3HH011 30Hbl C T01-IKJ1 3peHl15! CTpy1<Typ1rnro KOHTeKCTa Tep11-

TO])l1l1 B03M0)1(H0 npe,n:norraraTb HaJII11-IHe aHaJIOľl11-leCKHX 6apMTOBb!X 30H 

110 HanpaBJJeHJ1IO K 103 B rroqBe rrarreoreHa KJ110KH3BCKOI1 B113).1MHhl. 

Baryte mineralization discovery, in the Čierna hora Mts. 

Northerly of Kluknava village in tectonites of sulhern margin of the 
čierna hora crystalline complex a pe rspecti ve mineralized zone of 
quartz-baryte mineralization has been verified. The quartz-baryte veins 
were found on six outcrops with 1-25 cm vein thicknes and on four 
eluvial localities. The up to now verified lenght of this zone which is 
in the middle part tectonically disjointed is 2,7 km, its width is appro
ximately 300 m. The SW margin of this zone is covered by transgressive 
Paleogene. From the posiiion of th e m ineralized zone in the general 
structural pattern of the a rea follows a very expectable presence of 
analogous baryte bearing zones in the SW direct.ion under the Paleogene 
sediments. 

Nateraz jediný mineralogický výskyt 
barytu v pásme Čiernej hory zaznamenal 

J. Pták (1956) pri štúdiu Mn zrudnenia 

v spodnotriasových kvarcitoch 2 kr:n na 
JV od Štefanskej huty. Pyroluzit spolu 

s barytom tu vo forme 10 mm hrubých 
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akumulácií tmelia brek cioviié úlomky 
kvarcitov (1. c.). 

P ri komplexnom výskume západnej časti 
Čierne j hory roku 1983 sa n a SV, resp. 
S S Z od Kluknavy zistili početnejšie štruk
túry s kremeňovou, kremeňovo-spekulari

tovou a kremeňovo-barytovou mineralizá
ciou. Vystupujú pri juhozá padnom okraji 
horstva v t ektonicky mimoriadne expono
vanom pásme smeru SZ-JV, t eda v pás
me súbežnom s margecianskou prešmyko 

vou zónou, ktorá je v :tomto úseku (cca 
600 m na JZ od okraja k ryš talinika) v ce
lom rozsahu prekr ytá paleogénom Kluk

navskej kotliny. 

fyloni t ov mm - 10 m hrúbky s úklonom 
na JZ a j na SV (obr. 2), v ktorých sú za
k orenené aj spodnotriasové k varcity. 
Smerné popaleogénne zlomy maj ú strmší 
(60-80 g) úklon a sú prednostne vyvinuté 
v širších relatívne starších fylonitových 

zónach. Priečne (SV-JZ) postpa leogénne 
zlomy sú miestami sprevádzané až 5 m ši

rokým i d rvenými zónami, ktoré výrazne 
segmentujú smerné pokračovanie litolo

gických celkov. Z predalpínskych š truk
túr sa lok álne zachovali cm - d m ležaté 
vrásy s rneru V - Z . 

Na geologickej st avbe predmetného úze

mia pásma Čiernej h ory sa zúčastňuje naj
mä kryštalinikum (kom plex primorogén
nych migma titov a pararúl a komplex diať
torizovaných pararúl (Jacko, 1975 , 1978), 
v menšom rozsahu mezozoikum (qT 1) r u
ží,1skej skupiny a pGleogén (obr. 1). Kryš
talinikum je v celom rozsahu prevrásnené 
a lpínskymi vrásami „ meru SZ--JV mm -
dm radu a prestúpené smernými zónam i 

N ajrozsiahlejšie p ásmo (1 ,3 km X 500 m) 
h y drotermálne mineralizovaných štruktúr 
je v tektcnitoch južného pruhu k omplexu 
primorogénnych migmatitov a parar úl 
700 m na SV od obj ektov J RD K luknava 
na juhozápadných svahoch kóty 683 medzi 
P r edn o u dolinou a Vyšnou dolin o u. N a j

väčšia aku mulácia mineralizovaných štruk
túr sa viaže n a juhovýchodný ú sek tohto 
pásma, najmä na južné a juhozápadné 
svahy Klenovca (kóta 532 m) m edzi Pred
n ou ,folinou a severovýchodnou - juho-

Obr. 1. Schematická geologická mapa západnej časti pásma Čiernej hory s vývojom 
ksemeľí.ovo-barytovej miner alizácie. Zostavil : S. J ack o, M. Zacharov •- originál. 1 - 
kvartér, 2 - paleogén, 3 - spodný trias - kremence, (4-9 - k ryštalinikum), 4- 6 -
komplex diaftoritizovaných pararúl , 4 - diaftoritizované pararuly - nečlenené, 5 -
diaf torizované kremeňové ruly, 6 - amfibolity, 7-8 - komplex primorogénnych 
migmatitov a pararúl, 7 - rnigmatity - nečlenené, 8 - hybridné aplitické granity, 
9 - mapovateľné fylonitové zóny, 10 - geologické hranice - overené, predpokla
dané, pozvoľné, 11 - vrstvovitosť, 12 - kryštalizačná bridl ičnatos ť , 13 - foli ácia 
fylonitov, 14 - prešmyky, 15 - zlomy - overené, predpokladané, 16 - zóna hydro
termálneho kreme11.a, 1 7 - mineralizované pukliny s kremeňom, 18 - mineralizo
va.né pukliny s kremeňom a spekularitom, 19 - mineralizované štruktúry s k re
meňom a barytom, 20 - hranica prognóznej zóny, 21 - čísla výskytov kremeňo vo
barytovej mineralizácie, 22 - pramene 
Fig. 1. Schematic geological map oť western part of the Čierna hora Mts. w ith 
quartz-baryte mineralization development. Originally compiled by S. Jacko - M. Za
charov. 1 - Quaternary, 2 - Paleogene, :3 - lower Triassic (quartzites), 4-9 -
crystalline basement, 4 - complex of diaphtoritized paragneises, 4 -- diaphtoritized 
paragneises - undiferentiated, 5 - diaphtoritized quartzose paragneises, 6 - amphi
bolites, 7-8 - complex of primorogenic migmatites and paragneises, 7 - mig
matites - undiferentiated, 8 - hybride apli tic granites, 9 -- mapable phylonite 
zanes, geological boundaries - observed, inferred, gradual, 1 J - bedding, 12 -
metamorphic schistosity, 13 - phylonite foliation, 14 - thrusts, 15 - faults -
observed, inferred, 16 - hydrothermal quartz zone, 17 - quar tz mineralized joints, 
18 -- quartz-specularite mineralized joints , 19 - quartz-baryte mineralized struc
tures, 20 - the perspective zone border, 21 - numbers ot quartz-baryte minera li
zation localites, 22 - springs 

► 
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západnou roklinou 400 m na SZ od kóty 
532 m (obr. 1) . 

Barytonosné štruktúry sa overili v dvoch 
odkryvoch. Naj rozsiahlej ší výskyt narezala 
lesná cesta v Prednej doline 250 m na J 
od kóty 532 m. Tektonicky a svahovými 
pohybmi silne porušená barytová žila 
s ± kremeňom má priemernú hrúbku 
8-15 cm, max. 16- 21 cm. Jemnozrnnú až 

strednozrnnú žilnú výplň tvorí sivožltý, 
miestami aj ružovožltý baryt s ojedinelý
mi ložnými šmuhami sivobieleho kremeňa. 

V nadložných úsekoch žily sú miestami 
nesúvislé mm hniezdovité akumulácie, 
pravdepodobne z Mn minerálov. Ok rem 
smerného porušenia (šošovkovitý rozklz a 
strmé cm p u kliny s úklonom na J Z) žilu 
spolu s okolitou horninou prestupujú 
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priečne cm pukliny. V podloží žily (pod 
20 cm polohou fylonitov) sú vyvinuté šo
šovky prekremenených migmatitov s hniez
dami oxidov Fe. 

Zrudnenie je v diaftoritizovanej sivoze
lenej kremeňovo-feldšpatitickej rule za
k lesnutej podľa zlomov smeru SV-JZ do 
k omplexu primorogénnych migmatitov a 
pararúl. Hornina je pozdiž týchto zlomov 
intenzívne drvená, rytmicky fylonitizova
ná v smerných (SZ-JV) prešmykových 
zónach a hydrotermálne alterovaná v celej 
(t. j. 160 m) dižke priečneho zárezu lesnej 
cesty. 

Druhý výskyt barytovej mineralizácie je 
odkrytý na juhojuhozápadnom hrebeni 
Klenovca 160 m na JZ od kóty 532 m. Intra
klivážové hniezda jemnozrnného sivožltého 
barytu veľkého 1-2 X 7- 15 cm spolu 
s medzifoliačnými (max. 15-20 cm hru
bými) polohami sivobieleho kremeňa 

(s povlakmi spekularitu na priečnych puk
linách) sú vyvinuté v jemnozrnných stro
ma,titicko-nebulitických migmatitoch. Obi-
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dva typy mineralizácie sú iba v h yd roter
málne alterovanej cca 15 m širokej zóne 
diaftoritizovaných migmatitov smeru SZ
JV. 

úlomky barytu veľké 5 X 4 cm, resp. 
12 X 7 cm, sa našli aj ďalej smerom na SZ 
pri začiatku rokliny 120 m na S Z od kóty 
532 m , resp. v strede rokliny 400 m na SZ 
od kóty 532 m, v obidvoch prípadoch vo 
fylonitových zónach migmatitov smeru 
SZ-JV s úklonom na JZ. Úlomky b ary
tovej žiloviny cm rozmerov sa t emer sú
visle vyskytujú v úpätí južných svahov 

kóty 532 m, t. j. v Prednej doline od vý
skytu č. 1 až po nm. v. 445 m. Tu bary to
nosnú zónu od nadmorskej výšky 445 m 
po kótu 532 m zo SV ohraničuje ťah hy
drotermálneho kremeňa s dm r ozmermi 
jednotlivých blokov. Severozápadné pokra
čovanie tejto zóny je zároveň severový
chodnou hranicou prognózne n ajperspek
tívnejšieho úseku s barytovou m in er alizá
ciou. Indikátorom barytonosných štruktúr 
v tomto úseku sú hydrotermálne altero-
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Obr. 2a, b. Projekcia pólov štruktúr v prognóznej zóne na J svahoch kóty 683 (a) a na 
J svahoch Bradla (b). 1 - kryštalizačná bridličnatosť, 2 - bridličnatosť fylonitov, 
3 - významnejšie dislokácie, 4 - kliváž, 5 - pukliny, 6 - štruktúry s kreme
ňovo-barytovou mineralizáciou, 7 - štruktúry s kremeň.ovo-spekularitovou mine
ralizáciou, 8 - štruktúry s kremeňovou mineralizáciou 
Fig. 2a, b. Lower hemisphere pole projection of structural planes in the perspective 
mineralized zone of the southern slopes of the elevation point 683 (Fig. 2a) at the 
southern slopes of the elevation point Bradlo (2b). 1 - metamorphic schistosity, 2 -
phylonite foliation, 3 - important dislocations, 4 - cleavage, 5 - joints, 6 -
quartz-baryte mineralized structures, 7 - quartz-specularite mineralized structures, 
8 - quartz filled structures 
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vané „zelené" severovýchodné a juhový
chodné zóny diaftoritizovaných migmati
tov, resp. rulových polôh v nich. 

Z priestorových vzťahov a z porovnania 
hrúpky obidvoch výskytov barytovej mi
neralizácie na južných svahoch Klenovca 
vychodí, že ide o spoločnú zónu, z ktorej 
sú odkryté vrcholové úseky barytonosných 
štruktúr. To umocňuje prognózny význam 
zóny napriek tomu, že jej juhovýchodné 
pokračovanie je uťaté, resp. modifikované 
systémom zlomov smeru SV-JZ v Pred
nej doline. 

Po krátkom prerušení v oblasti Vyšnej 
doliny a údolia Dolinského potoka nasa
dzuje barytová mineralizácia v principiál
ne analogickej štruktúrnej pozícii cca 1 km 
na SSZ od Kluknavy na južných svahoch 
Bradla (kóta 714 m; obr. 1). V severo
západnej - juhovýchodnej zóne tektoni
tov migmatitov a rúl, ktorá sem pokračuje 
z južných svahov kóty 683 m, sú na juž
ných svahoch Bradla zakorenené budino
vané a zlomami smeru SV-JZ priečne 

rozsegmentované šošovky kvarci:tov spod
ného triasu. 

Prevažná časť barytovej žiloviny tejto 
lokality j e v elúviu, resp. v priľahlých ka
menných moriach. Úlomky jemnokryšta
lického až strednokryštalické ho bieložltého 
a ružovkastého veľmi čistého barytu majú 
15 až 20 cm dlžku a 3-7 cm hrúbku. 
Vzhľadom na korrfiguráciu terénu predpo
kladáme minimálny, resp. nanajvýš 10 m 
transport. Z tohto hľadiska sa barytová 
mineralizácia ( ± kremeň) viaže najmä na 
t ekto nizovaný styk spodnotriasových kvar
citov s fylonitmi metamorfitov, a to hliavne 

na úseku , v k torom sú smerné (SZ-JV) 
štruktúry pretnuté priečnymi (SV-JZ) 
zlomami. Maximálna koncentrácia baryto
vej mineralizácie (15-20 úlomkov veľ

kých priemerne 5 cm na 2 m 2) je pritom 
vyvinutá pr i severovýchodnom okraji šo
šovky m etakvarcitov. 

P rimárn a pozícia kremeňovo-barytovej 

žiloviny sa na tej to lokalite overila len 
v spodnotriasových kvarcitoch. Ide pre
važne o priečne (SV-JZ) strmo uklonené 
spravidla tek tonicky ohladené nepriebežné 
kremeňovo-barytové žilky a hniezda, kto
ré pozične temer koincidujú s orientáciou 
kremeňovo-hematitových a časťou kreme
ňových žiliek . Menej často sa analogické 
žilky jemnozrnného sivobieleho barytu 
zistili v plochách m etamorfnej fo liácie 
kvarcitov. Barytová mineralizácia ojedi
nele tmelí brekciovité úlomky kv arcitov. 

Analyticky stanovený obsah BaSO~ 
(analyitik V. Radzo) z opisovaných výsky
tov je takýto : 

výskyt 1 - 91,96 % BaSO1" výskyt 2 -
90,56 u0 BaSO,, výskyt 3 91 ,07 O/o 
BaSOr,. Baryt sme stanovili aj réi n tgeno
graficky. 

Litoštruktúrne vzťahy kremeňovo-bary
tovej mineralizácie na SV a SSV od 
Kluknavy sú mimoriadne dôležité z nasle
dujúcich dôvodov. 

- Prítomnosť tejto mineralizácie n a 
priečnych (SV-JZ) puklinách a tektonic
ké ohladenie žiliek svedčí o tom, že kre
meňovo-barytová mineralizácia je mladšia 
ako kompresívne štruktúry margecianske
ho typu a zároveň staršia ako posunové 
pohyby na priečnych (SV- JZ) zlom och. 

- Depozícia kremeňovo-barytovej mine
ralizácie vo foliačných plochách fyloni'tov 
(južné svahy Klenovca) na tektonickom 
styku so spodnotriasovými kvarcitmi 
(v poslednom prípade s výraznou ,tenden
ciou akumulácie mineralizácie na križo
vanie smerných a priečnych štruktúr) po
súva vek mineralizácie do e tapy otv árania 
smerných kompresívnych štruktúr bezpro
stredne súvisi,acej s razením priečneho -
ťahového (ac systému) severozápadnej -
juhovýchodnej alpínskej stavby. P riesto
rová spätosť kremeňovo-barytovej 1a kre
meňovo-spekularitovej mineralizácie po
tvrdzuje tento predpoklad a zároveň ob
jasňuje neprítomnosť tej to miner alizácie 
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na kremeňovo-sulfidických štruktúrach 
rolovskej prešmykovej zóny (c. f . Jacko, 
1983) , čo priamo súvisí s metalogenetic
kým významom rolovskej a margecianskej 
prešmykovej zóny. 

- Smerný šošovkovitý rozklz kremeňo

vo-barytovej mineralizácie (južné svahy 
Klenovca) svedčí o opakovanej tektonic
kej .aktivite zón margecianskeho typu , do
loženej jedným z autorov v predchádzajú
cich prácach. V súvislosti s predmetnou 
oblasťou pásma Čiernej hory a minerali
záciou dopÍňame tieto poznatky o fakt, že 
evidentne ide aj o strmé smerné post
paleogénne prešmyky sprevádzané vzni
kom prizlomových vlečných vrás aj v pa
leogéne. 

- Prítomnosť kremeňovo-barytovej a 

kremeňovo-spekularitovej mineralizácie v 
severnej zóne tektonitov situovanej 
v bezprostrednom podloží margecianskej 
prešmykovej zóny pozitívne koriguje naše 
doterajšie poznatky o m etalogenetickom 
význame samotnej zóny a vzhľadom na 
národohospodársky význam aj súčasný de
ficit zásob barytu posúva prognózny po
tenciál nálezu barytovej mineralizácie do 
mimoriadne perspektívnej polohy. Vzhľa
dom na preukázané zákonitosti štruktúr
nej kontroly mineralizácie možno objek
tívne predpokladať prekrytie juhozápad
ného ok raja barytonosného pásma paleo
génom kluknavskej kotliny a prítomnosť 

analogicky mineralizovaných štruktúr 
v bezprostrednom podloží aj nadloží tohto 
úseku margecianskej prešmykovej zóny. 

Baryte mineralisation discovery in the Čierna hora Mts 

STANISLAV JACKO - MICHAL ZACHAROV 
MIROSLAV FULf N 

At the sou thern m a rgin of the western 
part of the Čierna hora Mts. a perspective 
c,uartz-baryte mineralízation zone has been 
recently varified. The nea rest area of the 
zone is principally formed by the following 
three lithostratigraphical units: 1. Paleogene 
sediments, 2. Lower 'ľriassic quarzites, 
3. A crystalline basement. The last unit of 
this region is represented by two of thre 
lithostructura l complexes destinguished by 
S. Jacko (1975) in the centra! part of this 
core Mts. They are namely: 1. Complex of 
primorogenic migmati tes and paragneises, 
2. Complex of dia phtoritized paragneises 
(Fig. 1). 

The perspective mineralized zone rimming 
the SVi! margin of the pre-Tertiary comple
x es has a preli mi nary lenght of 2, 7 km and 
a width of 300 m (Fig. 1). The zone is in its 
centra] part tectonically disjoin ted. The 
quartz-baryte mineralization forms 1-25 cm 
thick veins in the Alpine tectonites of the 

VENDELIN RADZO -

complex of primorogenic migmatites and pa
ragneises as well as in the Lower Triassic 
quarzites. Connections of quartz-baryte 
minerali zation to othe r mineralized struc
tures developed in the zone as well a s 
to the mos timportant mesoscopical struc
tures of the zone are clearly seen from 
the Fig. 2. A typical feature of the minerali
zation is a very high the following baryte 
content: Locality No 1- 91,96 % BaSO;, , Lo
cality No 2-90,56 °Io BaS04, Locality 
No 3-91,07 °Io BaSO;, . 

The perspective mineralized zone continues 
with a high probability towards SW undeľ 

the Paleogene sedimentary cover. In the 
same direction according to position of the 
zone in t he regional structural pattern is 
also possible to expect analogous baryte 
bearing zones on both sides of the Marge
ca ny thrust zone. 

Translated by S. Jack o 
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Vzácné zeminy - mýtus a realita 
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Pe,11;1me 3CMJU[ - MH!p JI peaJibHOCTb 

B pa6oTe rrp1rne,n;eH o63op CBOJ/ICTB, rrp l1MeHemrn J,( MHTeprrpeTal\11OHHbIX 

BO3MO)KH0CTeJ/I 3JieMeHTOB rpyrrrrbT pe,D;Kl1X 3eMeJih. Tio,n;qepKl1BaeTCl! reo

Xl1MJ1qecKa5! roMoreHHOCTh rpyrrrrhl, ITOBe,D;eHJ1e 3JieMeHTOB B MarMaTMqecKOM 

rrpo11ecce M o6cy)K,n;aeTCJr „MCKJJ10qeHMe" 113 3Toro rroBe,n;eHMll. Y,n;en5!eTC5! 

BHMMaHMe TaK)Ke „Ml1HepaJIOrJ1qecKOMY KOHTPOJilO" pacrrpe,n;eneHM5! 3TMX 

3JTeMeHTOB B MarMaTJNeCJ(J,1:x 11 MeTaMOpq:JHhlX rrpo11eccax. TI p1rne,n;eHbI 

rrp11MephI IICITOJib3OBaHM5! 3JTeMeHTOB pe,D;KMX 3eMeJib ,ll;Jľll J,(3JtJeHM5! COCTaBa 

3eMHOJ/I KOpbl, J,(3Bep)!{eHHhlX rropo,n; ITOKM,D;alO!l_\MX 3eMHYlO KOPY J1 rrp¾Me

pb! 11HTeprrpeTal\M¾ CJIO)KeHMl! rrJiaHeTapHblX ITOBepXHOCTeM (3BKPIIThl l1 Jly

Ha) 11 pOCTY KOHT¾HeHTaJThHOJ/1 KOpbI. 

Rare earth elements - myth and reality 

Basic properties of the rare earth elements (REE) and their geoche
mical behaviour are discussed. The mineralogical control of REE distri
bution is stressed and· examples from the published papers are used to 
demonstrate the possibilities as well as limitations of the REE use. 
The paper is introduction to the REE rela ted problems of igneous 
petrology and geochemistry. Meteoritic examples, mantle heterogeneities, 
chemistry of lunar rocks, basalt petrogenesis and Earths continental 
growth are illustrated. 

„Vzácné zeminy, to je hm, které se 
muže účastnit každý, aniž zná pravidla." 
Tak charakterizoval situaci v sedmdesá
tých letech M. J. O'Hara. Prvku ze sku
piny vzácných zemin se využívalo (a zne
užív,alo) k nejruznejším dukazum; často 

byly „navešovány" na odborné práce, aby 

doplnily zbožná prání autoru, která- bi bez 
,,podstaitných" dukazu nemohla pŕ~jí't rÍ

gidním sítem redakčních rad. Práv~ ~a
kovými dukazy vzácné zeminy mél:y: být . 
Kolem prvku ze skupiny vzácných _zen:iin 
se v sedmdesátých letech vytvorila •jak~si 
aura „léku na všechnô! , · snad pro analy-
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tickou náročnost stanovení, exotická jmé
na a vskutku nepatrná množství, ve kte
rých se tyto prvky v prírode vyskytují ; 
možná, že i exotické uplatnení v technické 
praxi (barevné obrazovky, feromagnetické 
vlastnosti nekterých slitin, napríklad sa
maria, použití ve výrobe laserových skel 
atd.) a nebývalá poptávka po vzácných ze
minách zpusobily jejich prehnanou popu
laritu mezi témi petrology, ktefi využívají 
výsledku geochemie. 
Účelem tohoto článku je ukázat na reál

né možnosti vyplývající ze stanovení prv
kú skupiny vzácných zemin a definovat 
základní pravidla „hry" - manipulace 
s da,ty. Charakter distribuce prvku skupi
ny vzácných zemín v základních typech 
hornín a nékolik príkladu subjektívne vy
braných z literatury ukazuje možnosti, ale 
i limitace užití vzácných zemín v pe,trolo
gii a geochemii. 

Vlastnosti prvku vzácných zemin 

Skupina prvku vzácných zemin je tvo
rena prvky s atomovým číslem 57 (lanthan) 
až 71 (lutetium). Patrí mezi né : La, Ce, Pr, 
Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, 
Yb, Lu. Nazývají se také lanthanidy ane
bo - pro postavení v periodickém Mendé
lejevové sys-tému - ,,vnitrní tranzitní 
prvky". V odborné literature se skupina 
označuje jaka TR ~terme rare) a výrazu 
se užívá zejména u nás a v SSSR a (to 
i v článcích anglicky psaných) , zatímco 
v ostatní anglicky psané literature se sku
pina označuje j,ako REE (rare earth ele
ments). 

Seznam prvku a jejich základní vlast
nosti jsou prezentovány v tabulce 1. 

Mezi prvky skupiny vzácných zemín 
bývá uvádén prvek yttr ium (atomové číslo 
39). Vyskytuje se ve stejné skupine Men
delej evovy tabulky jako vzácné zeminy 
(skupina III A periodické soustavy), m á 

stejné mocenství jaka vzácné zeminy (3 t) 
a iontový polomer trojmocného iontu je 
shodný s iontovým polomérem d ysprosia . 
Vzácné zeminy s vyšším atomovým číslem 
než Gd se dokonce nékdy nazývají „yttrio
vé". Dríve se uvádél ve skupine vzácných 
zemin i prvek scandium, avšak menší 
iontový polomer zpusobuj e zcela odlišné 
geochemické chování tohoto prvku; v sou
časné dobe se mezi vzacnými zeminami 
neuvádí. 

S eznam v prírode se vyskytujících izo
topu prvku vzácných zemín je >tak é v ta•
bulce 1. Vyplývá z nej, že prvky Pr, T b , 
Ho a Tm m ají po jednom izotopu, ostatn í 
pak izotopu nekolik. Prvek Pm n emá žád
ný stabilní izotop vyskytující se v pf-i
rode. 

Radioaktivní prirozene se rozpadající 
izotopy vzácných zemin byly v minulosti 
pokládány za nevhodné pro geochronolo
gické datování. Malá množství v horni
nách, dlouh é poločasy rozpadu byly uvá
dény k p odpore tohoto tvrzení. Výzkum 
v posledních deseti letech, zejména výzkum 
spojený s m eteority a mimozemskými ma
teriály, který vedl k mnohanásobnému 
zvýšení citlivosti a presnosti hmotnostné 
spektrometrického stanovení prvku ze 
skupiny vzácných zemín, ukázal, že ve 
dvojici N d-Sm existuje vynikaj ící geo
chronologická možnos,t (napr. DePaolo -
Wasserburg, 1979, DePaolo, 1980). Oba 
prvky, jak je patrné z dalšího t exitu, se 
vzájemne v procesu vývoje kury a pláš
te od sebe neoddelují, mají dlouhý poločas 
rozpadu a vzájemne blízké pomery ini
ciálních izotopu, kolem 0,5, a tak je m e
toda vhodn á pro datování starých i nej
starších komplexu. Ve spojení s Rb-Sr a 
Pb-Th-U-metodami je velice vhodná pro 
posouzení vývoje plášte, jeho kont amina
ce, diferenciace atd. a našla uplatnení i p ri 
studiu provenience sed imentárního m ate
r iálu. Pro r udní geologii a ložiskové apli
kace její výhody zatím n ebyly upla:tneny. 
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Prvky skupiny vzácných zemín - základní vlastnosti 
Tab. 1 

at. ~Ísl o at.hmot, iontový 1zotop množstv{ poločas 
poloméié ' rozpadu. 

lanth<;1n ~a 57 138.92 1.06 La 
1]8 

O. 089 J..l. x lOU 

La 
1 39 

9?.911 

c~ 58 140.lJ l. 03 Ce 
1.36 

0.193 cer: 

Ce 
1 3 8 

O. 2 50 

Ce 
14 O 

88 . 4 8 

Ce 
14 2 

11 . 07 5, 0 X 1015 

;,raseorl.ymíum Pr 59 110.n 1.01 Prl 4 1. 100 

nP.odym1um Nó (, 0 144.27 1. 00 Nct l4 2 27. ll 
Nd14 3 12.17 
Nd l 4 4 2 3. 8 5 S . Ó x 1 015 

Nd 14 S 8. 3 0 

Nd 14 6 1 7 . 22 
Ndl48 5. 7 3 

NdlSO 5. 62 

samarium Sm 6 2 l S O. 3 5 0;96 • Sml 4 4 J. 09 

Sm 
147 

14. 9 7 .l , 06 X toU 

Sm 
14 8 

11 . 24 1. 2 X lQlJ 

Sm 
14 9 

13. 83 4.Q X lO H 

Sm 
150 7. 44 

Sm 15 2 
26. 7Z 

Sm 
1 54 

22. 71 

europiu_m Eu 6 3 152, O O. 9 S EulSl 4 7. 8 2 

Eu 153 
52. 18 

gadolinium Gd 6 4 157.26 o. 94 Gdl 52 O. 20 l.l x ). OH 
Gd l 54 2. 15 
Gdl55 14 . 7J 

Gdl 56 2 O. 4 7 
GdlS 7 15 . 68 ' 
Gdl 58 24 . 8 7 

Gdl60 21. 9 O 

terbium 'ľb 65 158.93 o. 92 Tb159 100. O 

dysprosium Dy 66 162 . 51 0.91 Oy l 56 O. O S 2 

Dy 
15 8 

O. O 9 O 

Dy 
16 O 

2. 26 

Dy 
161 

18 . 88 

Dy 
1 6 2 

25 . 5J 

Dyl 63' 2 4 . 9 7 
Oyl64 2 8 . 18 

holmium Ho 6 7 16"4.94 O. 89 Ho 
1 6 S 

100. O 

erbium u 68 167.27 O, 88 Erl62. 0 . 1]6 

Er 
164 

1 . 5 6 

Er 
166 

J J. 4l 

Er 
167 

2 2 . 9 4 

Er 168 
27. 07 

Er 
170 

1 4. 8 8 

thulium Tm 69 168.94 O. 87 Tml69 100, O 

ytterbl~UfTl Yb 70 l?J. 04 O. 86 Ybl68 O .13 5 
Ybl 70 J. OJ 

Ybl 7l 14. 31 

Yb 1 7Z 21. 82 
Ybl 73 16 ', 13 

Ybl7{ 31. 84 
Ybl.7 6 12 . 7J 

.l.utetiurn )'.," n 174.99 O. 8$ Lul 75 97. 4L 
Lul 7 6 2. 59 
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Velice slibným polem jsou i datování a 
izotopická studia vyplývající z prechodu 
Lu - Hf (Patchett -et al., 1981), také pro 
,,nekompatibilní chování" obou prvku, je
jich vysoké mocenství a podobný iontový 
polomer, a tedy i geocnemickou-·· príbuz
nost. Tabulka 2 uvádí izotopy vzácných 
zemín a jejich dcerinné produkty, avšak 
izotopickým aplikacím a datovacím ,tech
nikám není v tomto souhrnném článku ve
nována pozornost. 

Geochemické chování prvku skupiny 
vzácných zemín vyplývá z jejich príbuz
nosti, zejména ze stejného mocenství 
(oxidační stav), a z kontinuálne se meni
cího iontového polomeru--:-

M ocenství. Za „normálních" geologic
kých podmínek jsou všechny vzácné ze
miny trojmocné (3+). Výjimku muže tvo
rit čtyrmocný cer (CeH) a dvojmocné eu
ropium (Eu2+). Mocens:tví europia v tave
ninách je za dané teploty funkcí fugacity 
kysHku (obr. 1) (Drake - Weill, 1975). 
Z tohoto stavu (a tím i zmeneného ionto
vého polomeru) pak vyplývá odlišné cho
vání europia od ostatních prvku skupiny 
vzácných zemín, zejména v prítomnosti 
Oa-bohatých fází napr. plagioklasu. Vyšší 
oxidační stav Ce se také projevuje v jeho 
chování, napríklad v charakteru distribuce 
vzácných zemín v morské vode. 

Pfehled nestabilních izotopu vzácných zemín 
Tab. 2 

~ 
138Ba 1 70% I 

138La 
(!, 138Ce 1 30 % 1 

1. 6 X 10 11 

14 4Nd 
r:f. 

1 40Ce 2 . 1 X l QlS 

l 47Sm 143Nd 1 .2 X 1 011 

\ 

l 76Lu 
r,-

1 76Hf 

1. 

.5 .. 

' 6 8 10 12 14 
-log 10 f0 2 

Obr. 1. Hodnota distribučního koeficientu eu
ropia KD (vertikální osa) pro plagioklas a 
taveninu je funkcí fugacity kyslíku (vodo
rovná osa) a tím i oxidačního stupne europia 
(Drake - Weill, 1975) 

Iontový polomer. Velikost iontového 
polomeru trojmocných vzácných zemín 
klesá se stoupajícím atomovým číslem (či 

hmotností) prvku. Tabulka 1 prezentu je 
iontové polomery uvádené Ahrensem 
(Ahrens, 1952). Tento jev (klesání rozme
ru iontového polomeru) je v literature 
uváden též jako lanthanidová kontrakce. 
Vzácné zeminy s iontovým polomerem 

(1,1-0,98) bývají označovány jaka velké , 
ale také (pro svou nízkou atomovou hmo t
nost) jaka lehké (LREE). Jsou to prvky 
La-Eu. Malé vzácné zeminy (s iontovým 
polomerem 0,98-0,85) jsou označovány 

jako težké (HREE) a jsou to Gd-Lu (na
zývají se t éž yttriové; tohoto jména se 
v současné literature užívá zrídka). Ionto
vý polomer Eu2+ je 1,24 a CeH je 0,94. 

Blízkost iontového polomeru Eu iont0-
vému polomeru Ca2+ byla uvádena již 
v minulosti. Nepravidelnosti v distribuci 
vzácných zemín v okolí europia byly na
zývány „vápníkový" efekt (napríklad 
v raných pr acích Masudy, 1963, 1968). 
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Množství a distribuce vzácných zemin 
v meteoritech 

Chování vzácných zemin v meteoritech 
(chondritech), které zrejmé od kondenzace 
primární sluneční mlhoviny neprodélaly 
žádnou významnou chemickou zmenu, od
ráží charakter jejich vzniku ve hvézdád1 
(supernovách a rudých obrech) a ilustruje 
vynikajícím zpusobem základní geoche
mické pravidlo (Oddovo-Harkinsovo pra
vidlo). Toto pravidlo fíká, že prvky se 
sudým atomovým číslem se vyskytuji 
v prírode ve vétším množs,tví než soused
ní prvky s lichými atomovými čísly; 

jádro se sudým počtem protonu a neutro
nu je stabilnejší než jádro s lichým poč
tem. Obrázek 2 ilustruje tuto závislos,t. Na 
v,odorovné ose jsou zanesena atomová čís
la vzácných zemin, na svislé ose pak jejich 
absolutní množství. Vzniká charakteristic
ký zubovi,tý obraz. 

Srovnání množství vzácných zemin 
v chondritických meteoritech s množstvími 
ve Slunci prokazuje pfíbuznost obou systé
mu, ač množství v meteoritech jsou známa 
podstatné lépe a merena se značné vétší 
presností. 

Množs,tví vzácných zemin v meteoritech, 
protože reprezentují s velkou pravdepo
dobností pôvodní množství netékavých 
prvkú ve sluneční soustavé, se tedy užívá 
jako standardu, s kterým jsou srovnávána 
množství v pozemských ma teriálech (hor
ninách). Dalším argumentem pro použití 
chondritového standardu je pak doložena 
i domnénka, že Zeme má jako celek chon
dritové složení, a tak chondritová množ
S1tví slouží jako merít ko „púvodních", di
ferenciací a frakcionací neovlivnéných 
množství vzácných zemin. 

Proto je i zpusob, jakým se prvky 
skupiny vzácných zemín prezentují, zalo
žen na normalizaci (srovnání) s chondrity. 
Aby byl odstranén efekt Oddovy-Harkin
sovy distribuce množství vzácných zemin 

1.0 

O. 1 

O. O 1.__..._...__.___.___.____Jc.._.1..-...1.-_,__,_---L.---L-L-.J.._..J...-I 
la Ce Pr Nd S111 Eu Gd fä Oy Ho Er Tm Yb Lu 
57 . 61 · 71 

Obr. 2. Absolutní množství prvku ze skupiny 
vzácných zemin v chondritických meteoritech. 
Na vodorovné ose jsou vyneseny prvky podle 
stoupajícího atomového čísla (klesající ionto
vý polomer trojmocného iontu), na svislé ose 
hodnoty v ppm. Vzniká zubovitá kri vka, 
ilustrující Oddovo-Harkinsovo pravid lo (viz 
text) 

analyticky zjišténých v hornine, delí se 
prvek po prvku množstvím odpovídajícího 
prvku v meteoritech. Hodnoty se vynášejí 
do grafu, na jehož vodorovné ose jsou 
uvedeny vzácné zeminy podle stoupající
ho aitomového čísla, na ose svislé pak 
chondrity normalizované hodnoty. V ta
bulce 3 jsou uvedeny dva soubory údaju 
pro chondrity. V literature existuje vétší 
množství doporučených chondritových 
hodnot , v detailech se lišících, které jsou 
však pfi studiu pozemských hornín za
nedbatelné. Tento zpúsob prezentace byl 
nezávisle navržen skupinou severoameric
kých autoru (Coryell - Chase - Win
chester, 1963) a Masudou (Masuda, 1963) 
a nazývá se tak é Coryellúv-Masuduv zpô
sob. Charakter distribuce pak ilustr uje 
vzniklá krivka. Mluví se o chondritickém 
charakteru distribuce, což znamená, fo 
krivka je subparalelní s vodorovnou osou 
v okolí hodnoty 1,0, nebo o charakteru 
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distribuce ochuzeném o lehké vzácné ze
miny atd. 

V podrobnejších studiích, zejména sed i
mentárni frakcionace, se podobným zpu
sobem užívá složených vzorku svrchni 
kury, z nichž prumérná severoamerick á 
bridlice (NASC - North American Shale 
Composite) je n ejužívanéjším „sedimentár
ním standardem" (napr. Wildeman - Con 
die, 1973). V jiných prípadech se užívú 
„materských zdroju" jako normalizačního 
faktoru; takovými j sou napríklad mater
ské horniny pro studium frakcionace od
vozených hornín (peridoti t čedič , droba 
g r anit). Pri studiu obsahu a distribuce 
vzácných zemin v jednotlivých minerálech 
se užívá k normalizaci m aitefakých hornín . 

Obsahy vzácných zemin v chondritech 
(údaje v ppm) 

Tab. 3 

--~ ----

Wedc 1)ohl ( 19 70) Hask i n c·t a: . (19 6 6 ) 

La 0 . 3 2 O. JO 

Ct~ 0 .94 0 . 8 4 

P r O. Li 0 . 12 

Nd 0. 6 0 0 . 58 

Sm 0.20 O. 21 

Eu 0 . 07 3 O . O 7 4 

Gd 0 . 31 0 . 32 

Tb o.oso 0 . 0 4 9 

Dy O.J l O. Jl 

Ho 0.073 O. O 7 J 

Er O. 21 O. 21 

Tm 0 . 03 3 0 . 03 3 

Yb 0 . 19 O . 17 

Lu 0 . 0)1 O . Oll 

Distribuce prvku vzácných zemín 
v horninotvorných minerálech 

Pro porozumení petrogenetickým proce
sum je klíčovým p oznáním distribuce sto
pových prvku (a vzácných zemin zejména) 
mezi pevnou fázi (krysta l) a taveninu 
(magma). 

Kvantitativní chemické modelování par
ciálního tavení, frakční krystalizace , a si
milace atd. , ale i empirické posou zení cha-

rakteru d istribuce vzácných zem in spoléhá 
na znalost rozdelení distribučních k oefi
cientu j ednotlivých prvku mezi hornino-
1tvorné minerály a mezi minerály a tave
niny. Vétšina petrogenetických modelu, at 
j e to vznik bamltu parciálním tavením n a 
úkor ho rnín svrchního plášte, či vznik gra
nitových tavenin na úkor hornín spDdní 
kury, staví na zn alosti distribučních koe
ficientu prvku mezi pevnou fáz i (krystal) 
a tavenin u (magma) anebo vodu či plyn 
obsahující fázi . 

Poslední desítka let svedčila n ebývaló
mu rozmachu ,téchto aspektu pet rologie a 
predstavy o „strukture a uspofadání" m ag
ma:tu , distribuci elementu pri počínajícim 
tavení, rozpustnosti vody v magmatu a tím 
i zmenených fázových rovnováh, poprípia
dé metasomatizujících c1 meta m odních 
roztoku se radikálne, práve díky studiu 
distribučních koeficientu , zménily. Dis tri
buční k oeficienty pro prvky skupiny 
vzácných zemin byly (podobné jako pro 
ostatní p rvky) studovány nej d ríve pro 
systém k rystal-tavenina a byly odvozo
vány z hodnot pro vyrostlice a základ n í 
hmotu vyvrelých (výlevných) hornín. 
Koeficienty jsou upresňovány studiem 
experimentálních systému, a to ja k j edno
duchých slouče nin, tak komplexn ích „pi'í
rodních sys,tému". Byly definovány vlivy 
teploty a t laku, ale i fugacity kyslíku na 
distribuční koeficienty vétšiny „geoche
micky v ýznamných prvku" ·a hlavních 
horninotvorných fází. Prehled uvádí n a 
príklad Irving (Irving, 1978). Vzácné ze
miny nebyly v tomto ohledu zanedbány ; 
práve naopak. Byla jim vénována zvýšen:í. 
pozornost , a tak došlo k upresňování a zu
žování oblasti rozsahu hodnot distribuč

ních koeficientu. 
Obrázek 3 ukazuj e, jakým zpusobem 

jsou vzácné zeminy distribuovány mezi 
krystal a taveninu v hlavních hornino
tvorných magmatických miner álech. J e 
nut né upozornit na skutečnost, že tave-
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100 - ------------------

Obr . 3. Distribuční koeficienty vzácných ze
min (vertikálni osa) mezi minerál a taveninu. 
Expe r imentální údaje prevzaty z kompilace 
Irvinga (1978). 01 - olivín, plg - plagioklas, 
opx - pyroxen s nízkým obsahem Ca (orto
pyrox en), sp - Al spinel, amp - amfibol, 
dve krivky omezující pole kolísání distri
bučních koeficientu, cpx - Ca-bohatý pyro
xen (klinopyroxen), dve ki'ivky omezují pole 
kolísání distribučních koeficientu, ga - gra
nát, krivky omezují pole kolísání hodnoty 
distribučních koeficientú, ap - apatit 

nina „chondriiového složení", bude-li koe
xis tovat v rovnováze s daným krystalem, 
bude mit „komplementárni", tedy dopli':
k ov ý charakter vzácných zemin. Znamená 
to, že součet množství vzácných zemín 
v k rys talech a tavenine bude roven jedné. 
Vzta h rnezi množstvírn krystalu a taveni
ny je dán dis tribučním zákonem a Ray
leighovou frakcionací (Rayleighovým roz-

delením). Rovnice pro distribuci stopových 
prvku rnezi krys17al a taveninu byly pre
zentovány napríklad Shawem (Shaw , 1970) 
a byly rozpracovány radou autoru, nap r . 
Hansonem (Hanson, 1978). V tomto člán

ku jsou však prezentována empirická 
(tedy analyticky zjišténá) daia pocházejíci 
z experimentálních systému, která mohou 
posloužit jako podklad takových m odelo
vých výpočtu. 

Pozoruhodným rysem je i srovnatelnost 
experimentálne zjišténých a v prirozených 
horninách „namérených" distribučních 

koeficientu. Obrázek 3 prezentuje pro 
jednoduchost základní experimentálne 
zjišténé distribuční koeficienty (ze jména 
proto, že v experimentech mohou být 
striktné definovány fyzikálne chemické 
podmínky o néco lépe než v prírodních 
podmínkách) . Závery prezentované v tex
tu se však tý,kají systému prírodních. 

Olivín. Je jedním z mála minerálu , kte
rý velmi málo ovlivňuje charakter distri
buce vzácných zemín. Krystalochemická 
struktura n ed::ivoluj e totiž vstup iontu 
rozmeru vzácných zemin do olivinu, a 
tak t avenina v rovnováze s olivínem bude 
mít stejný charakter distribuce jako tave
nina primár ni, leč množství vzácných ze
mín bude v reziduálni tavenine (po ex
irakci olivín u) vyššší než v tavenine pú
vodní. Distribuční koeficienty jsou u oli
vínu obecné velmi nizké a jen o néco 
vyšší pro téžké vzácné zeminy než p ro 
lehké vzácné zeminy. Distribuční koefi
cienty tak vysvétlují charakter vzácných 
zemín u tech bazaltu, .které pocházejí 
z pomerné malých hloubek, kde je frak
cionace kon trolována prítomností olivínu 
(napríklad v bazaltu stredooceánských 
hrbetu). 

Pyroxeny. Vzácné zeminy vstupuji 
prednostné do klinopyroxenu a hodnuty 
koncentraci vzácných zemin v klinopyro
xenech bývaji o rád vyšší než v ort opyro
x enech (ted y pyroxenech s nízkým obsa-
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hem Ca). Distribuce vzácných zemín mezi 
magma a ortopyroxen je charakteristická 
nízkými distribučními koeficienty, nižšími 
pro lehké vzácné zeminy a vyššími pro 
téžké vzácné zeminy. Hodnoty jsou velmi 
nízké, a tak vliv na charak,ter distribuce 
reziduálního magmatu (po separaci pyro,
xenu s nízkým obsah em Ca) je podobne 
jako u olivínu malý, avšak množství 
vzácných zemín v reziduální tavenine vý
razné s1toupá. Podobný vliv na absolut ní 
množství a na charakter distribuce má 
i spinel (Al-spinel). Prednostné akomoduje 
ve své mrížce téžké vzácné zeminy ve 
srovnání s lehkými, avšak absolutní 
množství jsou malá. 

V prípade Ca-bohatého pyroxenu je na 
charakteru distribuce patrný tzv. vJpní
kový efekt a Ca-bohatý pyroxen (klinopy
roxen) koncentruje ty vzácné zeminy, je
jichž iontový polomer je blízký vápniku. 
Podobný charakter distribuce (krystal -
tavenina) ukazují i amfiboly. U obou mi
nerálu však publikované hodnoty kolísají 
v rozsahu jednoho rádu. 

Granát. Batrí mezi ty minerály, které 
ovlivňují do značné míry charakter distri
buce vzácných zemin v kure Zeme, pro
tože do své mrížky akomoduje velké 
množství téžkých vzácných zemin a pro
tože je podstatnou reziduálni částí plášťo

vých hornin. Prítomnost byť malého 
mnofotví granátu výrazné ovlivní jak 
charakter distribuce, tak i celkové množ
ství vzácných zemin, protože rozdíl ve 
velikosti distribučních koeficientu je vétší 
n ež tri rády. Je-li granát „likvidní" (a t edy 
i reziduálni) fází ultrabazického složení 
v podmínkách hlubších částí zemského 
plášte - a dokonce se predpokládá, že 
i pri ,tavení v subdukčních zónách tvol'Í 
granát a klinopyroxen n eroztavené „eklo-
gitové" 
objeví 
opouští 

r ezíduum -, nutne se tento rys 
v charakteru magmatu, které 
hlubší části plášte. O tomto 

ných zemin mnohokrát diskutovalo: napi·. 
Gill, 1974 (citace in Gill , 1982) - s nega
tivním výsledkem, nebo Apted, 1981 -
s pozitivním výsledkem. 

Plagioklas. Role frakcionace p1agioklasu 
je patrna v každém z distribučních dia
gramu s europiovou pozitívni či negativní 
anomálií. Vstup Eu plagioklasové mrižky 
(závislý n a fug,acite kyslíku a teplote) 
(obr. 1) je znám dlouhou dobu. Distri-
buční koeficient Eu pro taveninu a plagio
klas je o více než rád vyšší pro Eu n ež 
sousední vzácné zeminy ,tj. samarium a ga
dolínium. Efekt separace, pl'Ípadne kumu
lace plagioklasu patrí k nejjasnejším prí
padum interpretace vzácných zemin. 
Následným procesum, jako je napríklad 
snadná dekompozice plagioklasu, prípadne 
prítomnost europiové anomálie v horn i
nách archaika se dostalo v literature t aké 
pozornosti (.Jakeš - Taylor, 1974). 

Apatit. Významnou roli lze pripsat rade 
minerálu obsahujících Ca; apatitu, whitloc
kitu , titanitu, ale i akcesoriím bez Ca. 
jako je zir,kon. Významné koncentruií 
vzácné zeminy, obyčejne s t endencí pre
ferovat težké vzácné zeminy, ač u nekte
rých apatitu j e tomu naopak. Je dôležité 
zaznamenat , že data experimentu, k terá 
jsou zanesena v obrázcích, ne zcela vysti
hují prírodní koncentrace v apahtech 
(viz obr. 6, k de jsou zaneseny koncentrace 
vzácných zemin v minerálech gabra). 

Akcesorick é fáze, které jsou budovány 
nejčasteji prvky ze skupiny vzácných ze
min, jsou v ázány toliko na alkalické a pe
ralkalické komplexy prevážne plutonic„ 
kých vyvrelín. 

Minerály metamorfovaných hornín, 
metamorfóza 

V metamorfovaných horninách hraje 
významnou roli schopnost Ca-minerálú 
koncentrovat vzácné zeminy. Je to zej-

aspek,tu se práve na základe s tudia vzác- ména epidot, zat ímco ostatní metamorfní 
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Obr. 4. Distribuce vzácnvch zemin v altero
vaných a metamorfova~ých proterozoických 
vulkanitech norských kaledonid (otevfené 
kroužky) a distribuce vzácných zemin v chlo
ritu téže horniny 

napríklad chlorit minerály, 
obsahují obyčejne množství 

podobná celkovým zemin 

(sheridanit), 
vzácných 

množstvím 

v hornine a svým charakterem distribuce 
odrážejí charakter distribuce celkové hor
niny. V obrázku 4 je tato skutečnost ilu
strována na príkladu m etavu1kanických 
hornín proterozoik,a norských kaledonid. 
Role granátu je v met,amorfních podmín
kách stejná jaka v podmínkách precipi
tace granMu z taveniny. Prednostne ako
moduje težké vzácné zeminy a diskrimi
nuje ze své mrížky lehké vzácné zeminy. 
Jaka príklad je uvedena distribuce vzác
ných zemin z eklogitu z ostrova Shi,koku 
(obr. 5). 

Významným rysem skupiny vzácných 
zemín je skutečnost, že se jejich množství 
v dobe metamorfózy nemení a že vzácné 

► 

Obr. 6. Distribuce vzácných zemin mezi mi
nerály gabra San Marcos. Ap - apatit, 
hb - amfibol, cpx - klinopyroxen, plg -
plagioklas 
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Obr. 5. Distribuce vzácných zemin v eklo
gi tu z ostrova Sikoku; granát = čtverečk .v, 
klinopyroxen = kolečka. Zrejmá je preferen
ce t ežkých vzácných zemín pro granát 
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zeminy zustávají v prubehu progresívní 
m etamorfózy „intaktní" k chemickým 
zmenám. Na hra nici amfibolitové a gr2_
nulitové facie ,_ k de dochází k fadé de
hydratačních r eakcí (minerály s OH-sku 
p inou nejsou stabilní) a kde muže d o
cházet také k parciálnímu tavení, cho
vají se prvky ze skupiny vzácných zemín 
jako typické inkompatibilní prvky a vstu
pují do vodou bohatých parciálních tave
nin, napríklad do „granitového minima". 
P rednostné vstupují do taveniny lehké 
vzácné zeminy, avšak rovnováhy jsou 
z prevážné části kontrolovány mineralo
gickým charakterem neroztaveného rezi-
dua (bude-li napríklad reziduálni částí 

granátický amfibolit n ebo eklogit, bude 
diswibuce vzácných zemín odlišná od hor
nín , jejichž reziduálními komponentami 
bylo napr_ pyroxenické gabro, tj_ plagio
klas a pyroxen. Obecné se však soudí, že 
vzácné zeminy jsou jen omezené pohyb
livé či n epohyblivé béhem metamorfních 
procesu, a proto rada studií zabývajících 
se pi'edmetamorfním substrátem hornín 
spoléhá na dukazy ze studia vzácných 
zemín. 

Alterace morskou vodou (zejména alt e
race vulkanických hornín napríklad p o
vrchu polštáru láv) bývá uvádéna jako 
jeden z mála procesu, kdy dochází k vý
mene (redistribuci) vzácných zemín m ezi 
morskou vodou a horninami. U polštáfo
vých láv se predpokládá rovnováha jen 
mezi nejsvrchnéj šími milimetrovými zóna~ 
mi polštái'u, zatímco u klastických hornin 
je zrejmé díky podstatné vetšímu povrchu 
alterace rozsáhlejší, nékde komp1E:1tní. Né
které studie pak uvádéjí analogie mezi 
složením morské vody v recentu a morské 
vody v di'ívéjšich geologických obdobích, 
napr_ proterozoiku, a závery jsou od vo
zeny práve ze studia vzácných zemín. 
Analogie charakteru distribuce v téchto 
horninách a v současné morské vode 
(srovnaj obr_ 7 a tab_ 4) je vskutku pod-

manivá ; v jiných studiích však je vliv 
morské vody na bazalty popírán. 
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Obe 7. Vzácné zeminy v sedimentech 
oceánského dna a v mofské vodé (sw) _ n -
manganové nodule, hj - hnedé j íly, sw -
morská voda_ Je nutné zaznamenat, že ob
sahy v mof-ské vodé jsou nepatrné , vtz m e
f-ítko 

V zácné zeminy v moŤSké vode 
Tab_ 4 

~m< 
obsah v ppb doba setrván{ 

(roky ) 

La 2 . 9 210 

Ce l. 3 48 

Pr 0 .64 180 

Nd 2. 3 180 

Sm 0 .44 180 

Eu O . 11 160 

Gd 0 .61 280 

Tb 

Dy O. 73 4 40 

Ho 0.22 

Er 0.6 1 4 30 

Tm 0 .13 630 

Yb 0. 52 390 

Lu O .12 5 70 
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Distribuce vzácných zemin v plášti a kuče 
Zeme 

Eukritické meteority. Obrázek ilustruje 
distribuci vzácných zemin v eu:kriitických 
meteoritech (eukrity jsou achondr,ity ba
zaltického složení , reprezentující povrch 
nékterého bazaltického té lesa ; liší se izo
topicky od mesíčních hornín, avšak struk
tury -a textury jsou velmi podobné). Vet
šina eukriitú. tvorí výrazný paralelní trend 
chondritovým množstvím , avšak koncen
trace vzácných zemin jsou zhruba deseti
násobne vyšší (obr. 8). Pouze tri dosud 
známé eukrity, mezi nimiž dominuje Sto
nafov-Stannern (nemeckého jména pro 
stonafovský meteorit se dosud v odborné 
literature používá), tvorí výjimku. Stona
fov má evidentní negativní europiovou 
anomálii, a mú.že být pr9to pokládán za 
horninu frakcionovanou, z níž anebo z je
jíhož primárního zdroje byl odstranen 
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Obr. 8. Distribuce vzácných zemin v eukri
tech (achondritech); hodnoty normalizovány 
chondritovými množstvími. Zatímco vétšina 
eukritu má chondritický charakter distribuce 
vzácných zemin, meteorit Stonafov reprezen
tuje taveninu, ze které byl odstranén plagio
klas, zatímco Moore county a Serra de Mage 
reprezentují plagioklasové kumuláty 

plagioklas. V charakteru distribuce vzác
ných zemin v meteoritech „Moore county" 
a „Serra de Mage" se objevuje pozitivní 
europiová anomálie, která svedčí o ku
mulativním charakteru techto h ornín, 
obohacených (proti pú.vodnímu zdroji) 
o plagioklas. Protože je známo, že pla
gioklas v tavenine bazaltického složení 
plave (vznáší se), mohou být tyto eukrity 
ozn:ačeny jako „horní kumuláty" , zatímco 
ostatní eukrity zrejme neprodelaly frakcio-
naci zpú.sobenou krystalizací (a odstrane
ním nebo nahromadením) plagiok lasu 
(Ba~:altic volca nism study project). 

Mesíc. Účinek krystalizace plagioklasu 
podobný eukritickým meteoriitú.m je patr
ný z charakteru distribuce vzácných ze-
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Obr. 9. Distribuce vzácných zemín v horni 
nách mésíčního povrchu. V horním poli jsou 
krivky distribuce pro morské bazalty. Rozptyl 
hodnot je značný a také rozsah europiové 
anomálie kolísá. Ve spodním šrafovaném poli 
jsou pak zaneseny horniny morí, o k terých 
bylo jinými petrologickým i argumenty pro
kázáno, že pocházejí z hlubších částí Mésíce 
(zelená skla atd.). Výraznou pozitivní euro
piovou anomálii mají horniny mésíční ch 
pevnín, v tomto prípade reprezentované ba
zaltickými členy (podstatné vyšší anomálii 
pak mají anor tozitické č ieny horninové série 
pevnín) 
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min v horninách mésíčního povrchu (obr. 
9). Starší části mesíčního povrchu, repre 
zentující primární kuru tohoto telesa, 
mají významné zvýšený obsah Eu -a svedčí 
o nahromadení plagioklasu. Bazalty oblasti 
lunárních morí mají charakter distribuce 
výmzne ochuzený o Eu, a protože pochá
zejí z hlubinného zdroje (z vetší části 

mimo stabilitu plagioklasu), soudí se, že 
zdroj samot ný je o Eu ochuzen a že zdroj 
morských bazaltu (tedy plášť Mésíce) a 
mésíční kura jsou vzájemné komplemen
tární. J ako celek má však Mésíc chondri
tický charakter distribuce vzácných zemin, 
což lze odvodit z obsahu jiných nekompa-
tibilních prvku, jako je ·Ba, Th, U atd., a 
z prímé korelace obsahu stopových a hlav
ních prvku v mésíčních horninách. Cha
mkter distribuce vzácných zemin v bazal
tech, které vznikly v hlubších částech Mé
síce (které mají kumula-tivní povahu a m i
neralogické složení opx, cpx, ol), má menší 
,,europiovou" negativní anomálii (Taylor -
Jakeš, 1974) (obr. 9). 

Plášť Zeme. Charakter distribuce vzác
ných zemín v horninách, které pocházejí 
z plášte naší Zeme, ukazuje na podob
nost s chondrity. Svedčí o tom obsahy 
vzácných zemin v horninách stredooceán
ských hrbetu, o kterých se domníváme, že 

jsou prímým produktem plášťové diferen
ciace. Je nutné zazn:amenat jemné rozdí
ly, které jsou pro petrologii plášte a kury 
významné. Vetšina hornin stredooceán
ských hrbetu (MORE) vytvárí v diagramu 
normalizovaném chondrity rozsáhlé pole 
(viz obrázek 10), které je charakteristické 
malým ochuzením lehkými vzácnými ze
minami. 

Ze studia distribučních koeficientu ie 
zrejmé, že taveniny vznikající parciálnírn 
tavením zdroje, který je tvoren pyroxe
nem, olivínem a spinelem, budou proto 
obohaceny lehkými vzácnými zeminami :i 

v počátcích tavení (za predpokladu , že 
bylo dosaženo rovnováhy) bude množstvi 
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Obr. 10. Pole distribuce vzácných zemin 
v horninách stredooceánských bazaltu. čísla 
indikují frekvenci výskytu: do stredního pás,.1 
spadá 40 % všech hornín stredooceánských 
hrbetu. Zrejmé je ochuzení o lehké vzácné 
zeminy 

vzácných zemin v tavenine rel.ativné vel
ké. Pri rozsáhlejším tavení pak dojde 
k „zredéní" tohoto množství; rezíduum 
bude obohaceno o téžké vzácné zeminy. 
Charakter distribuce vzácných zemin v 
peridotitech obsahujících spinel (olivín, 
pyroxen, spinel) ukazuj e, že tyto parage
neze (lherzolitové nodule) mohou být in
terpretovány jako pozustatky (rezidua) 
parciálního t•avení puvodního primitivní
ho plášte. V prípade, že bylo dosaženo 
rovnováhy mezi krystaly a taveninou, 
nelze však na základe distribuce vzácných 
zemín rozlišit , zda jde o nerozt-avené re
ziduum, t edy pozustatek parciálního ta
vení, enebo o krystalový kumulá-t. J ako 
hornina mají tedy plášťové lherzolity ob
sahující spinel (obr. 14) lehkými v zácnými 
zeminami ochuzený charakter. Težké 
vzácné zeminy jsou prítomny v chondri
tických anebo jen nepatrne vyšších nebo 
nižších množstvích. Také plášťové horni
ny, napríklad vysokoteplotní intruze (Li
zard) anebo i granátické peridotity Ces-
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kého masívu, mají distribuci vzácných 
zemin charakteristickou ochuzením o leh
ké vzácné zeminy. 

Tento rys je zrejmé charakteristický pro 
vétší část dnešniho svrchního plášte; él 

proto se soudí (nejen na základe studia 
vzácných zemin, ale zejména na základe 
studi,a izotopických pomeru Rb-Sr , Nd-Sm 
i dalšich inkompatibilnich a litofilních 
prvku), že svrchni plášť je „ochuzen" 
o tyto elementy, a to práve o ito množstvi 
nekompatibilnich prvku (včetne vzácných 
zemin) , které je v současné dobé kon
cerrtrováno v kure. Ide o ochuzeni toliko 
La, Ce a Pr (jak indikuji tri príklady z ob
lasti hrbetu Juan de Fuca, Chilského 
hrbetu a z Východopacifické oblasti) 
(obr. 11). Tento rys, ochuzeni o prvni tri 
lehké vzácné zeminy, je typický pro vétši 
část dnešního svrchniho plášte a predpo
kládá se, že indikuje „odstraneni" (ochu
zení) lehkých vzácných zemín, spolu s dal
šimi nekompatibilními prvky pri vzniku 
kury (doba této události, ale i zpusob 
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0br. 11. Distribuce vzácných zemin ve tfech 
horninách z rozdílných oblastí stredooceán
ských hi'betu (Juan de Fuca, chilský hi'bet, a 
východopacifický hrbet) ukazují, že ochuzení 
se týká toliko prvku La (Ce-není zanesen) 
a P r, zatímco u Nd jsou hodnoty vzhledem 
k chondritum a ostatním vzácným zeminám 
stredooceánských bazaltu normálni 

- zda jed norázový či kontinuálni - jsou 
predmétem diskusí, ve kterých práve 
prvky ze skupiny vzácných zemin, a 
zejména izotopická studia Nd-Sm a Lu-Hf, 
hraji podstatnou roli). Jen ojedinele se 
vyskytuji horniny stredooceánských hrbe
tu, které maJ1 chodritum subparalelni 
charnkter distribuce vzácných zemin a 
které pocházeji z plášte neochuzeného (ta
kové horniny stredooceánských hrbetú 
jsou označovány jako anomálni) (viz obr. 
12). 
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0br. 12. Charakter distribuce, který pfipo
miná chondritické rozdelení, je u stredo
oceánských bazaltu označen jako anomální. 
Ve šrafovaném poli se vyskytuje ca 85 °/IJ 
všech anomálnich stredooceá9fkých bazalti:L 
Distribuční charakter tohoto typu vede ke 
spekulacim o „rozinkovém" modelu svrch ni 
ho plášte 

Z tohoto hlediska je významná i petro
logická implikace chondritické (a lehký
mi vzácnými zeminami ochuzené) distri
buce v stredooceánských bazaltech pro 
mineralogick é složení k omplement árního 
rezídua, tedy materiálu, který zustává 
v plášti Zeme. Také horniny komplemen
tární MORE bazaltum neobsahuji vý
znamný podíl minerálu, které radikálne 
mení charakter distribuce vzácných zemin 
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(neobsahují granát). Prato se predpokládá 
(i na základe jiných argumentu), že kom
plementárním materiálem jsou horniny 
obsahující olivín, pyroxen a spinel. Práve 
z tohoto duvodu se soudí , že horniny sti-e
dooceánských hrbetu mají puvod v mel
kých částech plášte, tedy v tech částech, 

kde není stabilní granátický peridotit, ale 
pauze spinel obs1ahující peridotit. Kdyby 
totiž pocházely ze zdroje, který obsahuje 
byť malé množství granátu, byly by lehké 
vzácné zeminy v tavenine (tedy bazaltu) 
obohaceny relatívne k téžkým vzácným 
zeminám a krivky distrubuce by byly po
dobné krivkám v obrázku 13, kde jsou 
prezentovány horniny Havajských ostro
vu. 

Z diagramu pro baz,altové horniny Ha
vajských ostrovu (obr. 13) vyplývá, že 
i tholeiitové horniny z této oblasti jsou 
značné diferencované obohacené lehkými 
vzácnými zeminami, indikujícími púvod 
v tech oblastech plášte, kde je pravde
podobne stabilní granát. Vyšší množstv í 
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Obr. 13. Charakter distribuce vzácných ze
mín v horninách Havajských ostrovu. I pri
mitivní taveniny, jakými jsou bazalty, maj í 
zvýšené obsahy lehkých vzácných zemin, 
zrejmé v dusledku p rí tomnosti granátu ve 
zd roji téchto hornin 

lehkých vzácných zemin v alkalick ých ba 
zaltech této oblasti mu.že odpovídat men
šímu rozsahu parciálního tavení (pri po -
kročilejší pripovrchové diferenciaci by 
frakcionace bežnými minerály - cpx, ol, 
opx - musela být značná a zpusobiLa by 
výraznou zmenu Fe/Mg pomeru). Presto 
však malý rozsah parciálního tavení rnuže 
produkovat bazalty s vyššími obsahy 
lehkých vzácných zemin a rezíduum tvo
rené pyroxeny, olivínem a spinelern mu.že 
být svým charakterem shodné se „spine
lovými lherzolity" bazaltických ink luzí. 

Normalizované obsahy vzácných zemin 
v lherzolit ech bazaltu obsahujících spinel 
jsou prezentovány v obrázku 14. Lehké 
vzácné zeminy jsou ve spinelových lher
zolitech výrazne ochuzeny (a nebylo zatím 
nalezeno mnoho spinelových lherzolitu, kte
ré by mely chondritická množství lehkých 
vzácných zemin); jsou proto pokládány za 
útržky výrazne ochuzeného plášte, často 

„kumulativní povahy". V tomtéž obrázku 
(14) jsou prezentovány i krivky distribuce 
vzácných zemin pro vysokoteplotní ultra
bazickou intruzi typu Lizard a p ro gra
nátické peridotiity a s nimi se vyskytu
jící eklogity v Českém masívu. Z charak-.. 
teru distribuce je zrejmé, že i gr anátické 
peridotity reprezentují „ochuzený " plášť 

- J akeš et al. (1984) to dokládaj í na fade 
dalších inkomaptibilních prvku (Ba, K, 
Rb , Cs) - ,a že eklogitové pásky či eklJ
gitová telesa vyskytující se v asocíaci 
s témito perido1tity nejsou „chybéj ící" b a
zaltickou k omponentou, která by mela r e
prezentovat z granátického peridotitu 
vzniklou t aveninu, ale že mají podobne 
jako peridotity výrazné „ochuzený" ch a
rakter. Eklogitové pásky reprezenta jí 
pravdepodobné granát-pyroxenick é rezi

duum po e:xitrakci čedičové taven iny, kte
ré v podmínl.mch kury dosáhlo „metarnorf
ní eklogitov é rovnováhy ". (Tento petrolo
gický aspekrt však z d istribuce vzácných 
zemín n emu.že být patrný.) 
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Obr. 14. Charakter distribuce vzácných zemín 
v nékterých ultrabazických horninách. Teč
kami je ohraničeno pole lherzolitu obsahují
cích spinel, vyskytujících se jako inkluze 
v bazaltech, prázdnými čtverečky je znázor
néna vysokoteplotní intruze Lizard. Dolní šra
fované pole reprezentuje granátické peridotity 
českého masívu, zretelné ochuzené o Iehké 
vzácné zeminy, horní pole (s negativní euro
piovou anomálií) reprezentuje eklogity vy
skytující se v asociaci s témito peridotity. 
Z distribuce vzácnych zemin je zrejmé, že 
eklogity nemohou reprezentovat „chybéjící" 
bazaltickou taveninu, ,,vypocenou" z perido
titu 

Charakter distribuce vzácných zemín 
v horninách velkých bazaltových výlevu 
je podobné j,a1ko u tholeiitu havajských 
obohacen o lehké vzácné zeminy (naprí
klad dek,anské trapy) (obr. 15), avšak dís
kuse, zejména na základe izotopíckého 
složení (Rb-Sr), vede k nejednoznačnému 

záveru o puvodu lehkých vzácných zemín 
v téchto horninách; mnohými autory jsou 
obsahy lehkých vzácných zemin pokládá
n y za produk1ty kontaminace materiálem 
svrchní kontinentální kury. 

Ostrovní oblouky. Horniny ostrovních 
oblouku mají pestrou paletu množství 
i distribučních krivek vzácných zemin. 
Podobne jako u hlavních elementú 
i u vzácných zemin ukazují horniny na 

pravidelné usporádání ve strukture ost r ov
ního oblouku. Charakter vzácných zem.in 
v hrubých rysech koreluje s hloubkou 
Beniofovy zóny. Tholeiitová série ostrov
ních oblouku byla práve na základe stu
dia vzácných zemin definována (Jak eš -
Gill, 1970) a vzácné zeminy limitují svým 
charakterem zdroj puvodu hornín, které 

se vyskytuj í v ostrovních obloucích 
v okolí vulkanické fronty; takové h orni
ny pocházejí z primitivniho zdroje a pred
stavují buď taveniny plášťového klínu 
nad subdukční zónou, anebo rozsáhlé ta
vení subdukující oceánické litosféry. Hor
niny a1kalicko-vápenaté asociace však maj í 
distribuční krivky obohaceny o lehké 
vzácné zeminy. V téchto horninách exis
tuje í korela ce mezí obsahem nekompati
bílních prvku (napríklad K) a pomérem 
La/Yb, jež je mérítkem sklonu distribuční 
krivky, a tedy obohacení lehkými vzác
nými zemina mi. V každém prípade indi
kují distribuční krivky prítomnost fáú 
diskriminujících lehké vzácné zeminy 
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Obr. 15. Distribuce vzácných zemin v dekan
ských trapech. Podobný charakter distribuce lze 
pozorovat i u dalších velkých bazaltických 
výlevu (Columbia River Basalts, Karoo do
lerity, sibi.rské trapy atd.) 
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anebo rozsáhlé tavení JlZ existujících 
o lehké vzácné zeminy ochuzených mate
riálu. Obrázek (16) ilustruje distribuční 

krivky „andezitových" hornín ostrovních 
oblouku. 
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Obr. 16. Charakter distribuce vzácných ze
mín v horninách ostrovních oblouku. Plnými 
kroužky jsou vyznačena pole tholeiitických 
andezitu, čtverečky pole vápenatoalkalických 
hornín s nízkým anebo stŕedním obsahem 
draslíku, prázdnými kroužky pole hornín vá
penatoalkalické asociace s vysokými obsahy 
draslíku. (V diagramu nejsou zaneseny ba
zaltické ani dacitické horninové typy, ani 
horniny aktivních kontinentálních okraju, 
pro které je charakteristické ješte značnejší 
obohacení lehkýmí vzácnými zeminami) 

Kontinentální kúra. Studíum množství a 
distribuce vzácných zemín v horninách 
bazaltického složení, pocházejících pravde
podobné ze svrchního plášte, je jedno
znacneJSl než v jednotlivých horninách 
kontinen:tální, zejména vyvinuté kontinen
tálni kury; do interpretace složení bazal
tických hornín vstupuje menší množství 
„pramenných"; variabilita primárního 
zdroje je menší (plášť má obecné chondrí
tová množství vzácných zemín a relatívne~ 
dobre známou mineralogii, danou rovno
váhou v systému peridotitu obsahujících 

spinel nebo granát); množstv í zdroj u 
v kure je podstatné vetší a minerologická 
variabilita odpovídá chemickému složení 
hornín kury ; je navíc komplikována prí
tomností vody , prato není interpretace 
hornín, které vznikly v kure, a to jak 
magmatickým procesem (parciálním tave
ním ve spodní části kury), tak sedimen
tárním procesem, jednoduchá. 

Tak napríklad Hanson (1978) uvádí za
jímavý príklad použití vzácných zemín pri 
kvantita,tivním modelování vzniku grani
tických hornín (kremenných dioritu) par
ciálním tavením tholeiitú s reziduálními 
fázemi eklogitového složení, tedy s graná
tem a klinopyroxenem. Príklad je ilustro
ván v obrázku 17 a ukazuje, jak nepatrne 
se zmení charakter distribuce rezídua 
proti puvodnímu složení a jak množství 
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Obr. 17. Príklad užití vzácných zemín pro 
výpočet modelového složení granitu z thoelii
tového substrátu (viz text). Th - tholeiitová 
výchozi hornina, r - charakter rezí dua (kli
nopyroxen a granát), čtverečky indikují hod
noty pro normalizované vzácné zeminy pri 
5 °/0-ním parciálním tavením, zatímco plné 
kroužky ukazují charakter distribuce pri 
35 %-ním parciálním tavením. š rafované 
pole reprezentuje skutečné prírodní · horni
ny - kf-emenné diority (qd), které by mely 
vznikat na úkor tholeiitu 
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parciálního tavení výrazne ovlivní charak
ter dis,tribuce lehkých vzácných zemin. 
Z tohoto príkladu je totiž zrejmé, jak du
ležitá je i znalost presných distribučních 

koeficientu a jak promenlivé distribuční 

krivky mohou vzniknout pri parciálním 
tavení materiálu v kure v závislosti na re
ziduálních fázích a množství parciálního 
tavení. 

Jiný, v mnohém podobný príklad, uvá
dejí Tindle ,a Pearce (1983). Na základe 
analýzy auitolitu a xenolitu v granitických 
horninách (analyzovány byly jak vzácné 
zeminy, tak rada dalších stopových prvkú) 
odvozují vztahy mezi substrátem a tave
ninou, v tomto prípade kremennými dio
rity a drobami na jedné strane, na druhé 
strane pak granitickými horninami. Snaží 
se prokázat, že parciálni tavení obou typu 
hornin vede sice ke granitickým (itrondhje
mitickým) taveninám, ovšem s rozdílnými 
krivk,ami distribuce vzácných zemin (v zá
vislosti na charakteru distribuce v mate
riálu, který je podroben parciálnímu ta
vení). 

Je prato duležité každý z analyzova
ných prípadu hornín vzniklých v kure 
posuzovat na základe zrnalosti „iniciálního 
složení" (obyčejne predpokládaného), dis
tribučních koeficientu mezi jednoitlivé mi
nerály a geologické historie horniny. 
Pouhé srovnání distribučních krivek vzác
ných zemin a tvrzení o príbuznosti pro
cesu, které vedly k jejich vzniku, zejména 
u hornín granitového složení, je z geo
chemického hlediska neopodstatnené a 
studium vzácných zemin je pak príliš ná
kladná hra bez pravidel. Je duležité znovu 
pripomenout roli akcesorických minerálu, 
napríklad apatitu, roli substrá1tu a cha
rakter rezídua a tím i nutnost individuál
ního prístupu ke k,aždé hornine, která 
prošla nekolikerou geochemickou diferen
ciací a není prímým a relatívne jednodu
chým produktem tavení či diferenciace 
v plášti. 

Srovnání metamorfovaných ekvivalentu 
vyvrelých h ornin, distribuce vzácných 
zemin mezi jednotlivé koexistujicí fáze a 
individuálni a pečlivý prístup ke každé 
,,analyticky" náročné hodnote je na míste . 

Kontinentální kúra. Celkové složení 
kontinentální kury je však relatívne dobre 
známé a kon tinen tálni kura jako celek je 
komplementá rni svrchnímu plášti . Cha
rakter archaické a recerntní kontinentálni 
kury se liší nejen v množstvích , ale 
i v charakteru distribuce vzácných zemin 
i v prítomnosti europiové anomálie (obr. 
18). Rozdíly byly v minulosti mnoh okrát 
probírány (J akeš - Taylor, 1974) a sou
časná diskuse (McLennan et al., 1983) vy
znamne pomáhá pri dešifrování otázky 
kontinentalního ru.stu. Ukazuje se naprí
klad, že sedimentární horniny archaických 
komplexu (v Jižní Africe) jsou budovány 
nekolika magmatickými zdroji, že kura 
obnažená v archaiku (pred 3,3- 3,6 mi
liardami let) byla o neco mafičtej ší než 
kura dnešních kontinentálních oblast í a že 
procesy pretavení kontinentálni kury hrá-
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Obr. 18. Souhrnný diagram pro typické r e
prezen tanty archaické kury (plné čtvereč
ky) a recentní kontinentální kury (plriá ko
lečka). šrafované pole reprezentuje archaické 
komatiity 
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ly v jejím vývoji roli až o néco pozdéji, 
napríklad na hranici archaika a protero
zoika. Výzkum vzácných zemín je v tom 
aspektu- velmi vhodný, protože v sedimen
t á rním procesu nedochází k jejich frakcio

naci, ,a vzácrré zeminy tak -velmi dohre „dedi" 
chemické charakteristiky primárního zdro
je. Krivky dis,tribuce jsou prezentovány 
v obrázku 18, kde jsou pro ilustraci cha
rakteru archaické kury zobrazeny, i kriv-
ky pro komatiity. 

Také diskuse o charakteru spodní kury, 
která se začíná objevovat v literature a 
k terá je vedena na základe geochemie ne
kompatibilních litofilních prvku (Maccar
r on e et al., 1983), získá na presvedčivosti, 
budou-li v ní využity jedinečné vlastnosti. 
distribuce vzácných zemín. Z diskuse je 
zreJme, ze část nekompatibilních elementu 
muže být v horninách granulitové facie 
2Jachována, v jiném prípade je odstranéna 
dehydratačními reakcemi; platí to o K /Rb 
a je zrejmé, že tento aspekt (regionálni 
proménlivosti prechodu amfibolitové a 
gmnulitové facie) muže být osvétlen stu
diem spektra vzácných zemin. 

Graf (1977) užil analýzy chování vzác
ných zemin v alterovaných vulkanických 
horninách provázejících masívni ložiska 
sulfidických rud a prokázal (byť ponékud 
nepresvedčivé), že hydrotermální roztoky 
téchto ložisek nemají magmatický puvod . 
Současný vývoj ve výzkumu vzácných 

zemín je omezen analytickými možnostmi. 
Hmotnostní spektrometrie, instrumentálni 
neutronova aMivační analýza jsou velmi 
nárocnymi analytickými metodami. Vý
znamného pokroku bylo dosaženo v užití 
iontové mikrosondy (či sekundárni ion
tové hmatové spektrometrie). Současné 

práce naznačují, že se darí odstranit ane
bo minimalizovat efekt „komplexních mo
lekul" a spolehlivé určovat v malých 
množstvích vzácné zeminy (Metson et al., 
1984). Znamená to, že v blízké budoucnosti 
bude možné analyzovat vzácné zeminy 

„in situ" v minerálech a pochopit talc 
v detailu procesy distribuce téchto prvkú. 
Metson et al. (1984) byli schopní zmei'i t 
obsahy vzácných zemin v horninotvor
ných minerálech (amfibolu, titanitu, zir 
konu) v množstvích v nékte rých p rípadech 
menších n ež chondritových. Jsem p fesvéd
čen, že rozvoj iontových sond p rispeje 
geochemii toutéž mérou, jako elekt ronové 
mikrosondy pfispély petrologii. 

Poznámka : Líteratura týkající se problém u 
vzácných zemín je velice rozsáhlá, a proto 
nemúže být prezentována v souhrnu ; jej i 
výber je tedy omezen. Ani príklady, které 
byly v tomto textu vybrány, neobsahují ce
lou šíri aplikace vzácných zemin v petrologii. 
Príklady jsou voleny subjektívne, s ohledem 
na vlastní zkušenost autora tohoto tex tu. 
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netotelurických m eraní, ktoré sa v súčasnosti 
spracúva jú. 

V P ovažskom I novci na základe výsledkov 
geoelektr ický ch m etód, gravimet rie (odkrytá 
mapa, normované gradienty, Kurkin , 1981) , 
magnetometr ie, leteckého variantu GSM a 
magnetometrie b oli spoľahlivo vyčlenené 
stykové zóny p aleozoika, mezozoika a kryšta 
linika, ich h lbkové rozč l enenie a p otvr dená 
aj šupinatose s ta vby jednotlivých geologic
kých jednotiek. N iektoré interpretov a n é zá
very vedú a j k lokalizácii ložiskovo nádej 
ných zón (výsledky GSM) viažúcich sa n a 
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štruktúrno-geologické prvky paleozoika (perm, 
karbón, ? devón) a kryštalinika. Medzi troma 
regionálnymi profilmi je reálna korelácia 
hlavne z hľadiska tektoniky a vyčlenenia n ie
ktorých štruktúrnych prvkov. 

Výsledky z obidvoch vrchov možno pokla
dať za úspešné, ale zároveň sa objavil rad 
nových problémov a námetov. Novorealizo
vané, resp. zamýšľané metódy a metodiky 
(magnetotelurické merania v Malých Karpa
toch, odvodené polia pre vyššiu hustotu a 
Linsserova metóda v gravimetrií v Považ
skom Inovci) a dobrá geofyzikálno-geologic
ká súčinnosť môžu poskytnúť nové pohľady 
na riešenú problematiku. 

A. Pan á č ek. Noľé poznatky z geofyzi
kálneho výskumu stredoslovenských neovul
kanitov (Bratislava 3. 11. 1983) 

Referát demonstroval najnovšie výsledky 
geofyzikálneho výskumu stavby vulkanické
ho aparátu Poľany a Javoria na troch regio
nálnych profiloch a detailného geofyzikál
neho výskumu východne od Kalinky zamera
ného na riešenie metalogenetických problé
mov, ktorý nadväzoval na regionálny výskum. 

Pri komplexnom spracúvaní geofyzikálnych 
údajov z oblasti vulkanického aparátu Po
ľana a Ja vorie sa rešpektovali nasledujúce 
závislosti : 

1. V periférnej oblastí stratovulkánov (ne
premenené horniny) sa s klesajúcim merným 
odpor om hornín znižuje ich hustota a mag
net itizácia. Napr. : efuzíva, extruzíva - 100 
až 500 ohmm, 2,4-2,5 kgdm - 3, hruboúlomko
vité vulkanoklastiká - 50 až 150 ohmm, 
2,2- 2,3 kgdm - 3, tufy - tufity - drobno
úlomkovíté vulkanoklastiká - 10 až 70 ohmm, 
2,0-2,2 kgdm-3. 

2. V centrálnej zóne a v premenených 
oblastiach (propylitizácie, argilitizácia) s in
tenzitou premeny rastie polarizovateľnosť a 
hustota, klesá merný odpor a magnetítizácia, 
s intenzitou silicifikácie rastie merný odpor 
a klesá magnetitizácia a polarizovateľnosf. 

V oblasti troch regionálnych profilov podľa 
geofyzikálnych prejavov autori v rámci Po
ľany vyčlenili periférnu a centrálnu zónu. 
Periférnou je oblasť medzi vonkajšími hra
nicami vulkanických hornín Poľany a kalde
rovým zlomom a stotožňujú ju so zlomom, 
na ktorom je výrazný pokles podložia. Cen
trálnu zónu rozdeľujú na vonkajšiu a vn ú
tornú subzónu. Vonkajšia subzóna je charak
teristická veľkou mocnosťou stratovulkanic
kého komplexu, ktorý pri formovaní kalde
rového zlomu hlbšie poklesol a v ktorom sa 
vyskytujú diskordantné a konkordantné in
t ruzíva. Vnútornú subzónu budujú prevažne 

iba horniny intruzívneho komplexu (diorito
vý a ryodacitový porfýr a autoklastické in
truzí vne brekcie). 

Podobne možno charakterizovať a j tavbu 
vulkanického aparátu Javoria. 

Výsledkom detailných geofyzikálnych prá c 
východne od Kalinky je potvrdenie teórie 
zakoreňovania telies sekundárnych hydro
kvarci tov a jeho lokalizácia. Okrem toho 
bolo možno interpretovat líniové polarizova 
teľné (pyritizované) polohy. Podľa ďalšej de
tailizácie sa ukázalo, že sa pyritizácia ok rem 
objemovej impregnácie viaže aj na žilníkové, 
hniezdové, príp. komorové formy usporiadané 
do línie. 

J. še far a - P. Dž up p a : Niektoré nové 
g·eofyzikálne poznatky z oblasti zemplínskeho 
ostrova (Bratislava 3. 11. 1983) 

V rámci výskumnej úlohy Slovensko 
- uhlie - geofyzika sa roku 1981/ 1982 vy
konali úvodné geofyzikálne merania v šir
šom okolí Veľkej Tŕne s cieľom pomôcť prie
stor ovo vymedziť produktívne vrstvy antra
citu a riešiť zložité tektonické pomery úze
mia. 

Komplikovaná geologicko-geofyzikálna in
terpretácia je odrazom zložitosti geologických 
pomerov lokality. Kvantitatívne interpretácia 
VES a geologické zhodnotenie geoelektric
k ých vrstiev sú napriek relatívnemu d ostat
ku vrtov často nejednoznačné. Potvrdili sa 
vrásovo-príkrovové a zlomové štruktúry . 
V oblasti čerhovského ostrova sa v podloží 
čerhovského súvrstvia zistil ďalší nízkoodpo
rový horizont , pravdepodobne zodpovedaj úci 
produktívnemu súvrstviu. Zmapoval sa re
liéf tŕňanskej depresie a potvrdil sa je j zlo
mový charakter. V severnej a východnej časti 
skúmaného územia, ktoré sa odporu č ili na 
ďalší geofyzikálno-geologický prieskum, sú 
opísané oblasti s menej komplikovanou stav
bou a pravdepodobným výskytom prod uktív
neho súvrstvia blízko povrchu. Ako menej 
nádejná oblas ť bolo označené širšie okolie 
kóty čakáš. 

Metodika geofyzikálneho prieskumu na vy
hľadávanie produktívneho súvrstvia antracitu 
je v štádiu vývoja. 

Metódy prieskumu VES, SOP, VDV sa 
osvedčili. Metóda VP poukázala na rad vý 
razných anomálií. Ak sa potvrdí korelácia 
anomálií VP s antracitovými polohami, me
tóda VP sa stane veľmi efektívnou . P rínos 
očakávame od sondážneho variantu · VP. 
V ďalšom prieskume do komplexu geofyziká l
nych m etód zavedieme spontánnu polar izáciu 
(SP), magnetometriu a v obmedzenom roz
sahu gamaspek trometriu. 
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D. And r u s o v - O. S am u e 1 (red.): Stra
tigrafický slovník Západných Karpát. Zv. 1. 
A - K. 1. vyd. Bratislava, Geologický ústav 
D. Štúra 1983. 440 s., 45 tab. 

Medzi novými geologickými publikáciami 
sa objavil už dávno očakávaný recenzovaný 
slovník, resp . jeho prvá časť. Po dlhej prí
prave a tlači (dovedna 11 rokov) sa geolo
gická verejnosť dočkala diela potrebného pre 
každého, kto sa geológii aktívne venuje. Tre
ba vysoko oceniť prácu zostavovateľského 
kolektívu (osobitne redaktora slovníka 
D. Andrusova a O. Samuela), ako aj rozhod
nutie G ÚDŠ, lebo sa podujali vydať unikátne 
t ro jzväzkové dielo, ktoré sa isto stane na 
dlhý čas pomocníkom aj podnecovateľom 
ďalšieho rozvoja geológi e Západných Karpá t. 

Po úvode, obsahujúcom aj prehľad o už 
vydaných stratigrafických slovníkoch, analy
zuje kapitola Vývin stratigrafickej nomen
klatúry a terminológie domácu, ale aj sveto
vú problematiku tejto citlivej oblasti. z pre
hľadu vidieť, že stratigrafická terminológia 
je celosvetovým problémom, ale zásady jej 
tvorby sa predsa len kryštalizujú. Bolo by 
preto rozumné a prirodzené rešpektovať ich 
aj u nás a vedome vylučovať pokusy obchá
dzať ich či dokonca ignorovať. Nijako n e
možno prijať konštatáciu, že súčasný trend 
„stratigrafického prehodnocovania" d ávno 
vžitých názvov vyvolá zmätok v geológii Zá
padných Karpát v takej miere, že si geoló
govia nebudú navzájom rozumieť. Aj keď 
v prechodnom období „robenia poriadku" v 
stratigrafickej nomenklatúre Západných Kar
pát naozaj vznikajú problémy a vynárajú sa 
nedoriešené otázky, najjednoduchšie výcho
disko je v dôslednom rešpektovaní zásad 
stratigra fickej klasifikácie. P ráve takéto zá
sady sú obsahom aj ďalšej kapitoly recen
zovanej práce. Kapitola Princípy zostavenia 
stratigrafického slovníka čs. Karpát (práve 
z tohto podtitulu je čitateľovi jasné, že to 
nie je stratigrafický slovník Západných Kar
pát, ale iba ich čs. časti, a to napriek tomu, 
že sa názov Stratigrafický slovník Západných 
Karpát opätovne objavuje v ú vode publiká
cie) by azda mala obsahovať aj vysvetlivky, 
resp. explikácie, ako treba so slovníkom či 
s heslami v ňom pracovať. Napr. na s. 39 sa 
píše, že „Jednotky, ktoré majú u ž len his
torický význam alebo z r ôznych dôvodov pô
sobí ich používanie dezorientujúco (napr. 
názvy niektorých „sérií" - skupín), r esp. 
sú vecne prekonané a nemali by sa v budúc
nosti používať ... ", ale už z porovnania napr. 
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hesla drnavská „séria" a gelnická „séria•' nie 
je jasné, či sa nemajú používať celé heslá 
alebo iba slová v úvodzovkách. Prvé z u ve
dených hesiel sa u ž nepoužíva, kým v dru
hom sa iba čase „séria" n ahrádza novším 
názvom skupin a . Ale vidí sa nám, že sa ani 
zostavovatelia slovníka nevyrovnali s termí
nom „séria" j ednoznačne. Možno to potvrdiť 
aj tým , že v texte komentujúcom heslá sa 
tento termín píše s úvodzovkami, ale a j bez 
nich (napr. na s. 270, 311 a i.). 

Ďalšia nejasnosť súvisí s používaním „geo
grafického n ázvu lokality ... podľa dnes plat
n ého označenia" pri pomenúvaní strati grafic-
kých jednoti ek . Patrilo sa uviesť, čo je dneš
ná platnosť geografických názvov. Podľa n ás 
majú kodif ikačnú silu Geografické informá
cie, ktoré vydal Slovenský úrad geodézie a 
kartografie a ktoré sú záväzné pre všetkýc h 
používateľov geografick ých názvov. Upozor
ňujeme na to, že používať zastarané (dnes ne
štandardizované) geografické názvy, aj ke d' 
sú na topograf ických mapách staršieho vyda
nia, nemožno. Preto napr. aj heslo dešťanský 
vápenec, pri ktorom redaktori upozorňuj ú n a 
to, že jeho motivantom je názov istého kop
ca, nemôže byť korektný, pretože, ako uvá
dzajú Geografické informácie (8 , 1976, s . 27), 
motivujúci je názov vrchu Doštianky. Ide 
teda o doštiansky v ápenec. 

V nasleduj úcej kapitole Stručný prehľad 
geologickej stavby čs. K arpát mali zostavo
vatelia neľahkú úlohu na malej ploche a v ý
stižne splniť cieľ, a preto ani čitateľ od n e j 
nemôže očakávať úplnejšie údaje o geologic
kej stavbe. Ale a j tak sú tu aj nedopatrenia , 
napr. to, že sa v tab. 7 a 8 medzi základ n é 
tektonické jednotky zaraďuje a j zemplinikum 
a silicikum, o ktorých v tex te tejto kapitoly 
(ani ďalej) niet a ni zmienky. Pri te rmín~ 
zemplinikum sa to dá vysvetliť aspoň tým, 
že sú autori textu a tabuľky odlišní, ale po
kiaľ ide o silicikum, autor je ten istý . 

V kapitole Základné črty stratigrafie a 
paleografie útvarov čs. Karpát pôsobí t rocha 
rušivo, že sa v texte zjavujú n ázvy „sérií" , 
ako je jarabská, kokavská, tatranská, k ým 
v tab. 7 sa uvedené názvy vôbec nepoužili , 
ale pre kryšta linikum je tam rad iných n á
zvov. Ak sa už vo veporiku spomenula žula 
Králičky (char akterizuje sa tu ako osobitná 
žula?), bolo by bývalo adekvátne uviesť a j 
názvy iných žúl, a ak sa zo stratigrafi ckého 
hľadiska uvied la jarabská (tatranská) a ko
kavská séria, bolo by bývalo vhodné uviesť 
aj super poz1cn y vzťah, ako je t o pr i in ých 
stratigrafických jednotkách. 
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R ozdiely pri komentároch v texte a tabuľ
kách nás vedú k myšlienke, či by nebolo bý
valo vhodné a účelné zostaviť porovnávacie 
tabuľky rozličných litostratigrafických člene
ní (podľa autorov) v rámci tektonických jed
notiek, a to od najstarších až po súčasné. či
tateľovi by to uľahčilo orientáciu v heslách 
slovníka. Na druhej strane priloženým ta
buľkám chýbajú vysvetlivky, resp. poznámky. 
Napr. v tab. 7 sú pod zemplinikom dve lito
stratigrafické členenia, takže čitateľ vlastne 
nevie, o čo ide (chýba tu označenie vyššej 
litotrastigrafickej jednotky cejkovskej 
skupiny). V tej istej tabuľke by sa pri ge
meriku dalo usudzovať, že drnavské súvrstvie 
patrí do rakoveckej skupiny a že sa meliat
ska skupina začína až spodným triasom 
(v tab. 8, kde je stratigrafia triasu, sa me
liatska skupina nenachádza). 

Základnú časť slovníka tvorí Abecedný zo
znam stratigrafických jednotiek. V každom 
hesle sa uvádza miesto, od ktorého je názov 
odvodený, autor, charakteristika a korelácia 
s názvami, ktorými ten istý horninový súbor 
označili iní autori, vzťah jednotky k vyšším 
alebo nižším stratigrafickým jednotkám, ako 
aj synonymné názvy. Hodnotu väčšiny veľmi 
dobre spracovaných hesiel iste každý vysoko 
ocení. Ale aj tu možno nájsť nedôslednosti, 
ktoré by pri používaní hesiel a termínov 
mohli viesť k omylom. Napr. v perme ge
merika je novoveské súvrstvie (s. 405 a tab. 
7), ale aj novoveskohutské súvrstvie (s. 431). 
Ide o to isté súvrstvie. odvodené od mena 
obce Novoveská Huta, a preto správny názov 
by mal byť novoveskohutianske súvrstvie 
(podobne je utvorený aj názov hutianske sú
vrstvie na s. 353). Ak sa také to názvy vidia 
ťažkopádne, autori by sa im mali vyhýbať už 
pri pomenúvaní stratigrafickej jednotky. 
V slovníku je čerchovská a čerhovská jed
notka v paleogéne (s. 45 a 405), čo môže 
viesť k zámene s čerhovským súvrstvím v 
Zemplínskych vrchoch. Nesprávne sa uvádza 
názov haftanské vrstvy (s. 231 a 251), resp. 
haftianske vrstvy (s. 324), lebo motivantom je 
meno samoty Hatfa na S od obce Viničky na 
východnom Slovensku. Správny názov je hat
fanské vrstvy. 

Osobitne treba upozorniť na tvorenie adjek
tív typu rakovský- rakovecký, drienovský -

drienovecký a pod. Prvé z nich sú v plnom 
súlade s jazykovednou kodifikáciou, ale je pri 
nich zastretý vzťah k moti vujúcemu názvu. 
Preto by v terminológii bolo treba rozlišo
vať napr. drienovské zlepence (tu by bol 
potenciálne moti van tom Drienov) od názvu 
drienovecké zlepence (kde je motivantom 
Drienovec). Tak by sa odstrán ila h omonym ia 
adjektív, k torá by mohla viest k n edorozu
meniam zásadného významu. 

Slovník nevyriešil ani používanie a djektív 
utvorených od názvov na -ikum. Ak sa 
uprednostňuje termín gemerikum p red ge 
meridy, potom nemôže byť reč o gemerid 
nom perme, lež iba o gemerickom atď. P r í
klady tohto druhu uvádzame aj p reto, že 
stratigrafický slovník bude slúžiť nie iba 
ako odborn á pomôcka geológom, ale v šir
šom merad le. Podľa nášho náhľadu sa od
borno-jazyk ovedné otázky mali vyriešiť už 
počas prípravy slovníka. 

Pri korek túre bolo treba odstrániť úplne 
neopodstatnené odlišné zápisy, ako je napr. 
krakľovský (s. 47) - kraklovský (tab . 7, táto 
podoba je korektná), biriňské vrstvy (s. 278) 
- birinské (s. 223; táto podoba je správna), 
cergovská - cerovská vrchovina (s. 223), 
Zemplínsky ostrov - zemplínsky ostrov (s. 
407, druhá podoba je korektná), medziterén
ne príkrovy (s. 43) , vyničianske - viničianske 
(s. 231 - druhá podoba je korektná) a i. 
Tento stav sa zrejme napraví aspoň spoloč
nými errátami v 3. zväzku slovníka. 

Aj keď možno uvažovať o tom, či slovn:k 
mal uviesť všetky publikované stratigrafické 
jednotky, napr. z paleozoika Spišsko-gemer 
ského rudohoria, predsa len napr. heslo 
črmeľská „séria", používané v minulosti a j 
dnes, sa v ňom malo komentovať ako iné 
heslá. 

Slovník vznikol azda v čase najväčších p re
mien v stratigrafickej terminológii a nomen
klatúre, a to sa na ňom muselo p rejavif. 
Bude nevyh nutné urobiť v poslednom jeho 
zväzku aj korektúry prvých dvoch dielov . 
Napriek istým nedostatkom je recenzovaný 
stratigrafický slovník Západných Karpát 
mimoriadne cenným dielom, po ktorom b udú 
často siahať pracovníci všetkých geologických 
inštitúcií. 

Pavol Grecula. 
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KRONIKA 

K nedožitým päťdesiatinám Jozefa Izsn 

Uplynulo vyše 
roka, čo sme sa 
začiatkom marca 
1983 na Martin
skom cintoríne v 
Bratislave navždy 
lúčili s geológom 
a dobrým pria-
teľom Jozefom 

Izsom. Medzi na
stačilo pove
len Jožo a 

všetci sme vedeli, o koho ide. Vlastne išlo, 
lebo smrť si ho vybrala uprostred najplod
n ejších rokov jeho životnej aktivity v služ
bách IGHP, n. p., Žilina ako geológa hydro
geológa a manažéra. 

Jozef Izso sa narodil 22. júla 1933 v Bra
tislave v skromnej robotníckej rodine. Už 
v mladosti vynikal usilovnosťou a húževna
tosťou. Základnú školu ukončil roku 1948 
v Bratislave, tam pokračoval aj v stredo
školských štúdiách na vyššej priemyselnej 
škole stavebnej, ktorú ukončil maturitOL1 
roku 1953. Univerzitné štúdiá skončil roku 
1959 na Geologicko-geografickej fakulte UK 
v Bratislave ako promovaný geológ. 

Už ako stredoškolák sa zapájal do budo
vania Slovenska usilovnou prácou, za ktorú 
roku 1951 dostal vyznamenanie úderníka 
Priehrady mládeže. 

Po skončení vysokoškolských štúdií (1950) 
začal ako promovaný geológ pracovať v Geo
logickom prieskume, n. p., Spišká Nová Ves. 
Od roku 1961 pôsobil v terajšom IGHP, n. p., 
Zilina, kde sa postupne preorientúval na 
špecializáciu hydrogeológa. V nej potom aj 
ďalej úspešne pracoval a za dosiahnuté vý 
sledky dostal roku 1976 rezortné vyzname
nanie Najlepší pracovník geologickej služby , 
Od roku 1978 a ž do smrti pracoval vo funk -

cii odborného odborového geológa v IGHP. 
Ako hydrogeológ riešil mnoho problémov 

spätých so získavaním vodných zdrojov. Zo 
závažnejších hydrogeologický ch správ vypra
coval hodnotenie lokality Dolný Pial , Lubina, 
Martovce, Santovka, Veľké Kosihy, Zelený 
Háj , Zemianska Olča a i. V regionálnom roz
sahu pracoval na probléme havarijných 
zdrojov vody po dunajskej povodni roku 1966 
v okolí Kravian, Chotína a Komárna, úsp eš
ne vyhľadával vodné zdroje v území 
Kubra-Trenčín. Výsledky hydrogeologických 
prieskumov najrozsiahlejšie spracoval v zá
verečných sp rávach Podunajská nížina 
V. časť a P odunajská nížina - VII. časť , 
v ktorých sa ukázal ako erudovaný odbor„ 
ník - hydrogeológ. V rokoch 1981-1982 pra
coval ako hyd rogeológ v Nigérii. Dobrá zna
losť cudzích jazykov a jemu príznačná ini
ciatívnosť mu umožnili významne sa zúčast
ňovať na zabezpečovaní vedecko-technickej 
spolupráce so zahraničnými orgamzaciar:1i, 
kde si získal uznanie všetkých partnerov. 

Z kruhu rodiny, priateľov a tvorivej práce 
v rámci geologickej služby IGHP, n. p ., Zi
lina ho vyrvala nečakaná smrť 28. február a 
1983. 

Jozef Izso mal rád dobrých ľudí a svoj ím 
zdravým optimizmom im pomáhal prekoná 
vať ťažkosti v práci a vo všednom živote. 
Pracovné povinnosti si plnil do poslednej 
chvíle svojho života, ktorý zasvätil práci 
v radoch tých, ktorí pomáhajú odkrývať b o
hatstvá našej zeme a využívať ich v p rosp ech 
celej spoločnosti. 

Zomrel v roku svojej päťdesiatky, ktorej 
sa už nedožil, ale my, ktorí sme ho poznali , 
si ho pre jeho statočnosť a nezištné priateľ 
stvo v spomienkach zachováme. 

A. Porubský, P . Tkáčik 
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Naši jubilanti 

Prínos RNDr. Ľudovíta Ivana, CSc., do 
slovenskej geológie 

Roku 1983 sa svojich sedemdesiatin dožil 
popredný budovateľ modernej slovenskej 
geológie a oživovateľ jej zabudnutej minu
losti RNDr. Ľudovít Ivan, CSc. 

Jubilant sa narodil 9. augusta 1913 na juž
nom Slovensku v obci Belek (dnes časť spo
jenej obce Podhájska, okres Nové Zámky). 
Základné vzdelanie získal v rodnej obci, 
reálne gymnázium vyštudoval v Bratislave, 
kde roku 1934 maturoval. Po maturi te sa za
p ísal na Prírodovedeckú fakultu Karlovej 
univerzity v Prahe na odbor prírodopis a ze
mepis. Pred ukončením jeho štúdií bola Kar
lova univerzita zavretá (1939), a tak aprobá
ciu stredoškolského profesora získal v Bra
tislave. 

Prvé roky svoj ej odbornej činnosti venoval 
pedagogickej praxi. P ôsobil ako profesor prí
r odopisu a zemepisu n a Učiteľskom ústave 
v Spišskej kapitule, na Gymnáziu v Liptov-

skarn Mikuláši a napokon v Bratislave. Roku 
1946, v čase, keď sa začínal povojnový roz
mach geologických vied na Slovensku, opus
t il učebne gymnázia a stal sa odborným p ra
covníkom štátneho geologického ústavu 
v Bratislave. Pracoval na doktorskej dizer
tačnej práci a roku 1949 ju na pôde svojej 
alma mater na Karlovej univerzite v P rahe 
obhájil. Neskôr získal aj titul kandidáta geo
logicko-mineralogick:ých vied (1967). 

Životné d ielo Ľ. Ivana. ktorého ťažiskom 
bola geológia, je pestré a mnohostranné. Ve
deckému výskumu sa začal venovať ešte a ko 
stredoškolský profeso r. študoval travertíny a 
traver tí nové pramene, k čomu ho azda pod
nietilo jeho pôsobenie v Spišskej k apitule, 
blízko recentných travertínových žriedel n a 
Sivej brade a fosíln ych travertínov na Dre
veníku (1, 5, 6, 37 , 70). Poznatky o t ravertí
noch zhrnul v prvej monografii o sloven
ských travertínoch (8). Po skončení vojny sa 
už ako odborný pracovník šGú vrátil do r od
ného kraja a skúmal geologické fenomény, 
stavbu, geologický vývoj a zdroje m inerál
n ych vôd východnej časti Podunajskej nížiny 
(7, 9, 11, 14, 19, 27, 30, 34, 40, 41 , 43). Opäť sa 
vrátil k téme svojich prvých výskumov, 
k travertínom a osobitnú pozornosť venoval 
navzácnejšiemu travertínu na Slovensku -
levickému zlatému ónyxu (10). Upozorňoval 

na zdroje, zásoby a využívanie travertínu ak o 
dekoračného kameňa (2, 3, 1 O). 

Druhou oblasťou , ktore j geologickú stavbu 
jubilant študoval, bola Rimavská kotlina. 
Sledoval najmä severnú časť k otliny s fo 
sílnymi kryhovými zosuvmi strednomiocén
nych andezitových vulkanoklastík a upozor
ňoval na m ožné nebezpečenstvo oživenia zo
suvov (22, 29, 38) . 

Kus záslužnej vedeckej a odbornej p ráce 
vykonal Ľ. Ivan pri vyhľadávaní nerastných 
surovín. Objavil a preskúmal ložisko kera
mických surovín a lignitu v Bátovsk ej kot
line (30, 34), ktorého význam sa plne oce
ňuje až v súčasnosti, keď sa v súvislosti so 
svetovou energetickou krízou prehodnocuj ú 
domáce energetické zdroje a vypracovala sa 
technológia na využívanie p ukanského lig
n itu. Ako jeden z mála geológov včas po
chopil význam netrad ičných, moderných ne
rastných sur ovín a dal sa s plnou vervou 
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d o ich vyhľadávania na východnom Sloven
sku. V okolí zemplínskeho ostrova (Zemplín
ske vrchy) objavil rad ložísk perlitu, bento
nitu a iných keramických surovín, ktoré 
spolu so surovinami zabezpečovanými Ing. J. 
Slávikom, DrSc., tvorili surovinovú bázu ne
vyhnutnú na výstavbu dnes už rozv inutého 
keramického priemy5lu na východnom Slo
vensku. Pri vyhľadávaní nerastných surovía 
študoval nielen ich kvalitu a kvantitu, ale 
venoval veľkú pozornosť základným geolo
gickým otázkam východoslovenského neogénu, 
ktor ý je nositeľom týchto surovín. Riešil 
otázku stratigrafického postavenia, veku a 
genézy keramických surovín a perlitov, pri 
spel k riešeniu stavby neogénu v okolí Zem
plínskych vrchov a na východnom úpätí 
južnej časti Slanských vrchov a objasnil nie
k toré otázky paleogeogragie východosloven
ského neogénu (46, '17, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
55, 57, 61, 62, 64, 66). 

Popri geologických výskumoch venoval 
Ľ. Ivan pozornosť aj geomorfologickým ja
vom (12). Podnikol viac ciest do zahraničia 

k brehu Baltu, Jadranu a na Kubu, kde štu
doval geologické fenomény, činnosť mora a 
vznik príbrežných sedimentov (35, 45). 

Nie menšie zásluhy získal jubilant svojou 
organizačnou prácou v slovenskej geológii. 
Už v prvých povojnových rokoch pománal 
stavať slovenskú geológiu na vlastné nohy. 
Ako riaditeľovi Geologického ústavu D. Štú
ra (1952-1958) mu pripadla úloha znova vy
budovať ústav, ktorý sa po nevhodných deii
minačných zásahoch prakticky rozpadol (na 
sklonku roku 1951 väčšiu časť odborných 
pracovníkov preradili na pracoviská hlav
ných správ geologického prieskumu). Tejto 
ťažkej úlohy sa zhostil veľmi dobre. Má veľ
k ú zásluhu o dostavbu n ovej budovy ústavu 
a v nej začal nanovo budovať oddelenia a la
boratóriá, z ktorých mnohé úspešne pracuj .í 
d odnes. Jeho organizačné schopnosti sa vy
užili pri výstavbe slovenského Geofondu. 
P racovisko Geofondu viedol od konca roku 
1964 a roku 1969 ho vymenovali za riaditeľa 
Geofondu s pôsobnosťou pre Slovensko. Or
ganizovai a viedol výstavbu tejto novej or
ganizácie. Podľa rastúcich potrieb a geolo
gicke j p raxe zriaďoval nové organizačné jed
n otky Geofondu, rozšíril pracoviská a vybu
d oval nový, dôstojný stánok tejto organizá
cie, kde sa dnes zhromažďujú všetky základ
né ú daje o geológii Slovenska. 

.Zaslúžil sa o rast a rozkvet Slovenskej 
geologickej spoločnosti, ktorej bol v rokoch 
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1965-1970 predsedom (60). 
Popri výskumnej a organizačnej práci ve

noval jubilant osobitnú pozornosť histórii 
slovenskej geológie. Kriesil a súčasnej geo
logickej verej n osti aj celému národu pripo
mínal svetlú pamiatku prvých slovenských 
prírodovedcov - geológov. Na ich príklad2 
ukázal, že v čase, keď veľké európske n'Í.
rody formovali geologické vedné disciplíny, 
aj z malého n ároda pod Tatrami vzišli vý
znační geológovia a prírodovedci. Osobitne 
sa zaslúžil o vzkrieseme pamiatky p rvého 
významného slovenského geológa Dionýzä 
Štúra, riaditeľa Ríšskeho geologického ú stavu 
vo Viedni (15, 16, 17, 20, 21, 69, 76) , ktorého 
meno nesie geologický ústav v Bratisla ve a 
múzeum v Banskej Štiavnici. Tohto veli
k ána slovenskej geológie priblížil slovenskeJ 
mládeži knižnou publikáciou (71). Oži vil aj 
spomienku na významného paleontológa slo
venského pôvcdu J. V . Rohona (78). Zhod
notil dielo a prínos pre slovenskú geológiu 
ďalších prírodovedcov: G. K .Zechentera (23 , 
24) , J. B. Klemensa !31), J. A. Kornhuber~ 
(39), A. Kmeťa (44) a J. V. Starohorského (42, 
65, 72). študoval a popularizoval h istóriu 
banskej akadémie v Banskej Štiavnici, jednej 
z najstarších baníckych vysokých škôl v Eu
r ópe (25). priblížil osobnosti jej významných 
p rofesorov (33), najmä jedného z jej zaklada
teľov S. Mikoviniho a prvého profesora geo
logických vied Jána Pettka (54). 

Študoval rukopisnú pozostalosť po význač
ných na Slovensku pôsobiacich prírodoved
coch 19. storočia (26) a napísal históriu vzni
k u a pôsobenia geologických inštitúcií na 
Slovensku od roku 1918 do roku 1978 (73). 
T ýmito prácami sa jubilant zaradil m edzi 
p rvých a popredných historiografov sloven
skej geológie. 

Záslužná je jeho práca v oblasti populari
zácie geológie a jej histórie. Patrí medzi geo
l ógov, ktorí si našli cestu k mládeži aj k ~i
rokej verejnosti a ktorých zásluhou slovenská 
geológia prenikla do povedomia našich n;'i
rodov. Publikoval niekoľko vedecko-po
p ulárnych článkov s geologickou tematikou 
v Krásach Slovenska (6, 7, 11) , v časopise 
T echnik (2, 3, 4, 5, 13), Vesmír (35, 37) , Svet 
vedy (45, 46) , Prír oda a spoločnosť (15), v den
n íku Slovenská politika, Práca a Kultúrnom. 
živote. Bol spoluautorom diela o p rí r.ód e 
T atranského n á rodného parku (32). Napriek 
a ngažovanosti v o vedeckom výskume a v or 
ganizácii geológie v j ubilantovi nikdy n eza
m rela jeho ped agogická e rudícia. Niektoré 
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z vedecko-populárnych článkov a knižných 
publikácií venoval mládeži (napr. 27, 71). 
Plodná bola jeho spolupráca s ministerstvom 
školstva. Napísal scenáre alebo ako odborný 
poradca spolupracoval na viac ako 25 náuč

no-vedeckých filmoch a 10 diafilmoch urče

ných na výučbu v školách a na popularizáciu 
prírodných vied. 

Záslužnú prácu jubilanta v odbore geoló
gie viac ráz ocenili. Roku 1971 mu udelili 
vyznamenanie Za pracovnú vernosť a roku 
1963 čestný odznak Najlepší pracovník geolo
gickej služby. Okrem toho dostal rad čest

ných uznaní od čs. spoločnosti pre geológiu 
a mineralógiu, od riaditeľa GúDS, Keramic
kých závodov, n . p., Košice, Slovenského 
banského múze~ v Banskej Štiavnici, od 
IGHP Žilina a bola mu udelená pamätná me
daila ústredného ústavu geologického a Geo
logického ústavu D. Štúra. 

Pracovný elán, vedecká a odborná fundo
vanosť a organizačné schopnosti predurčili 

jubilanta za jedného z budovateľov modernej 
slovenskej geológie. Jeho vynikajúce osobné 
vlastnosti - zmysel pre pracovitosť, vytvá
ranie dobrých medziľudských vzťahov, srdeč
ný, priateľský a citlivý vzťah k spolupracov
níkom, k ich požiadavkám, potrebám a prá
ci - ho ako čestného, priameho a hlboko 
ľudsky dobrého človeka zapísali do mysle 
tých, ktorí s ním boli v pracovnom či spolo
čenskom styku. 

Slovenská geologická spoločnosť, geolog~ké 
inštitúcie, ktoré v minulosti viedol a budo
val, všetci jeho spolupracovníci a celá geo
logická verejnosť mu vyslovujú úprimnú 
vďaku, obdiv a želajú do ďalších rokov ži
vota mnoho zdravia, pohody a vôle aj od
hodlania naďalej znásobovať mnohoročné 
skúsenosti geológa na stránkach odbornej a j 
vedecko-populárnej tlače. 

Dionýz Vass 

Bi b 1 io graf ia RNDr. Ľudovíta Ivana, CSc. 
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logíi u prof. K. Zapletala na t ehdejší Masa -
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1978. Z dejín geologických vied na Slo
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Geol. práce. Spr, 75 (Bratislava), 75, 
s. 7-11. 
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Dejiny ved a techniky 14, Praha, Acade
mia, nakl. čs. akad. véd, s. 14-24. 

77. - -1983 : Z dejín geologických výsku
mov v Malých Karpatoch . Z bor. Slov, 
ban. m úz. , s. 143- -153. 

78. --1983: Univ. prof. d r . .Jozef Viktor 
Rohon - vynikajúci slovenský paleonto
lóg (k 60. výročiu úmrtia) . Geol. práce, 
Spr. (Bratislava), 79, s. 21-23. 

rykove univerzite v Brne. Jeho diplomová 
práce se týkala „Geologie okolí obce Poník" 
(1954). V roce 1968 predložil na Komenského 
univerzite v Bratislave u prof. D. Andrusova 
disertační práci „Perm Západních Karpat 
z hlediska paleomagnetických výzkumu a 
jeho stratigrafické začlenení" , kterou obhájil, 
a získal titul doktora prirodních ved. Behem 
studií se zúčastnil geologických akcí v Bí
lých Karpatech (neovulkani ty v okolí Uher
ského Brodu), v Rychlebských horách (Bílá 
Voda a okolí) a na Českomoravské vrchoví-
n e (Skutečsko). Na Slovensku pracoval v ob
lasti západních veporid. Po ukončení vyso
koškolských studií v oboru geologie nastoupil 
roku 1954 do Geologického ústavu Dionýza 
Štúra v Bratislave a pokračoval v práci 
v území mezi Lubietovou, P on íkami a H ro
chotem. Pozdeji se zabýval tektonickou stav-



Kronika 

bou západní části Spišskogemerského rudo
hoi'í m ezi Rožňavou, š l ífnikem, J e¼ša vou a 
Lučencem. V roce 1960 pi'ešel do ústavu užité 
geofyziky v Brne, kde pokračoval ve studiích 
v oblasti gemeríd, veporid a Západních Kar
pat. T am též spolupracoval na kvalitativním 
vyhod nocení aeromagnetických a tíhových 
mei'ení v merítku 1 : 200 OOO. V Západních 
Karpatech se spolu s M. Krsem na základ2 
paleomagnetismu pokusil o stratigrafické 
rozčlenení permských sedimentu od triaso
vých . Výsledky prokázaly, že horniny choč

ského príkrovu byly vlivem alpínské oro
geneze rotovány. Tím se potvrdila pi'íkrovo
vá koncepce pro Západní Karpaty. Ve spolu-

ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

V. Pa štek a : Interpretácia transformova
ných polí v oblasti Západných Karpát (Bra
tislava 3. 11. 1983) 

F ou rierove spektrá zvýraznuJu niektoré 
črty magnetických a tiažových anomálií, čo 

sa dá využiť na určenie hlbky horného, ale 
niekedy aj spodného ohraničenia telies. 

Hlbková interpretácia magnetických ano
málií sa použila na magnetickú regionálnu 
anomáliu tiahnúcu sa pozdlž karpatského 
oblúk a , kde sa na základe interpretovaných 
hibok určila približná hibka tzv. Curieho izo
termy v skúmanej oblasti. 

Pri štúdiu tiažového poľa Západných Kar
pát sa vykonal prepočet máp Bougerových 
a n omálií v mierke 1 : 200 OOO smerom hore. 
z tých to máp sa urobila aj smerová filtrácia, 
čo umožnilo „odfiltrovať" karpatské a potorn 
predk arpatské štruktúry. Na základe analýzy 
týchto máp sa dá predpokladať platnosť teó
rie nasunutia karpatskej sústavy na stredo
európsku platformu. 

J o z e ť Mi ch a 1 í k : Vývoj a štruktúra 
spoločenstiev triasových brachiopód (Liptov
ský Ján, 18. 10. 1983) 

Ekologická analýza brachiopódových faun 
ukazuje, že ich dnešná distribúcia nezodpo
vedá ich optimálnym biologickým potrebám. 
Tento stav trvá od veľkej krízy kmeňa na 
sklonku paleozoika. Permotriasová regresia 
spôsobila zmenšenie populácií a ich životného 
areálu ; zníženie počtu spoločenstiev a ich 
taxonomickej diverzity viedlo k zníženiu 
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práci s maďarskými geology byly paleomag
ne ticky zpracovány permské horniny panon
ského bloku v tektonické jednotce Mecsek
Nagyäräs, v centrálne transdanubské jednot
ce na Balatonu a v pohorí Bi.ikk. Na Moravé 
se zabýval spolu s J . Weissem stratigrafií 
metamorfitu v jz. čásíi svratecké kle nby. 

V současné dobé pracuje dr. J. K otásek 
jako provozní geolog u železniční prumyslo
vé stavební výroby v Uherském Ostroh u, kde 
zajišťuje nová ložiska pro težbu kameniva. 

Do dalších let mu prejí jeho prátelé hodne 
zdraví a úspechu! 

Tomáš Kruťa 

rýchlosti taxonomickej a kladogenetickej e vo
lúcie, k urýchleniu fylogenetickej evolúcie a 
vymieraniu. 

Nestabilizované podmienky spodnotriaso
vej morskej sedimentácie viedli k vývoju 
primitívnych oportunistických spoločenstie v : 
len v oceánoch prežívali archaické relikty 
spolu s predkami moderných foriem brachio
p ód. Tieto fauny sú však veľmi n eúplne zná
me: doteraz n epoznáme zástupcov viacerých 
čeľadi, ktoré permotriasovú krízu evidentne 
neprežili (strofomenidá, kraniidá, bazilioli
dá ... ). 

Aniská transgresia urýchlila diverzifikáciu 
plytkovodnejších a hlbokovodných spoločen
stiev v alpsko-karpatskej oblasti (siahajúcej 
cez Afganistan a Pamír po čínsku oblasť 
Huj-čžou) a dinaridnej oblasti (cez Himaláj e 
po Indočínu). Vývoj v čínske j oblasti Cilian
šaň a sovietskom Prímorí bol prechodom 
k postupne sa odlišujúcej boreálnej oblasti. 
Maximum spodnotriasovej transgresie v la
dine sa odzrkadlilo v prenikaní tetýdnych 
foriem do boreálu, v pokračovaní anin ských 
línií vývoja, diverzifikácií a vyhraňovaní dis
tribúcie tetýdnych spoločenstiev brachiopód . 

Diferenciácia spoločenstiev triasových bra
chiopód vyvrcholila počas karnu. V čase, keď 
sa aj jednotlivé tetýdne oblasti skladali z mo
zaiky spoločenstiev, je pozoruhodné ob javenie 
sa príbuzných typov v odľahlej natálnej a 
boreálnej oblasti. Vrchnotriasovú regresiu 
sprevádzal rastúci endemizmus. z viacerých 
oblastí sveta však celkom chýbajú údaj e 
napr. o norickej faune. Prestavba paleogeo
grafického režimu počas starokimerskef oro
genézy viedla na sklonku triasu k rastu 
oportunizmu, zníženiu diverzity brachiopó-
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dových spoločenstiev a napokon k novej krí
ze vo vývoji kmeňa. 

V čase náhlych zmien brachiopódové niche 
rýchlo vyplňali formy iných skupín, tolerant 
n ejšie a prispôsobivejšie zmenám prostredia. 
Ale podrobná interpretácia vyžaduje venovať 
viac pozornosti paleobiocenotickému smeru 
štúdia, ktorý môže pomôct vysvetliť rad teo
retických paleontologických otázok, ale aj 
problémov mnohých príbuzných geologických 
odborov. 

R u d o 1 f R u d i n e c : Paleofaciálna rekon
štrukcia treťohorných panví východného Slo
venska z hľadiska výskytu uhlia, ropy a ply
nu (Košice 14. 12. 1983) 

Paleofaciálny vývoj terciérnych bazénov 
od vrchnej kriedy po pliocén na východnom 
Slovensku bol demonštrovaný súborom pa
leogeografických máp. 

Flyšovú sedimentáciu paleogénu prezento
vali mapy rozšírenia vrchnej kriedy, spod
ného a vrchného paleogénu. Pri rekonštruk
cii vývoja neogénneho bazénu na východnom 
Slovensku sa využili aj výsledky z karpat
ského vnútorného prehybu, lebo ten spolu 

s bazénom tvorí tzv. transkarpatskú depresiu . 
Molasový vývoj transkarpatskej depr esie de
monštrovali paleogeografické m apy egeru, 
egenburgu, karpatu, spodného bádenu, stred 
ného báden u, vrchného bádenu, sarm atu, pa
nónu a pliocénu. 

Pri každom bazéne sa analyzovalo jeho 
možné prepojenie s morom, znosové oblasti, 
smer transportu materiálu a Ii tofaciálneho 
vývoja ako odrazu prebiehajúcich tektonic
kých udalostí. Pri neogéne sa zdôraznil bo
hatý podiel sopečných produktov na jeho vý
plni (až 25 %). 

Z pohľadu ložiskovej geológie sa urobi la 
stručná a n alýza možných výskytov uhlia, 
ktorého relatívne väčšie koncentrácie sa via
žu hlavne na súvrstvia vyššieho sarmatu , pa
nónu a pontu. 

Z hľadiska výskytu živíc sa ukazu je, že a j 
predneogénne súvrstvia sú tu perspektívne -
centrálnokarpatský paleogén sa javí ako 
nová ropno-plynová provincia. Ako perspek 
tívne sa ukazu.iú aj sekvencie vonkajšieho 
flyšu - hlavne duklianskej jednotky . 

Z neogén u sú doteraz najperspektívne jšie 
súvrstvia vrchného bádenu a spodné ho sar
matu , aj keď v okrajových častiach s väč
š ím podielom detritickej zložky m ožno za 
nádejné pokladať aj spodnejšie členy výpln e. 
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ERRATA 

Vinou autorov na str. 242 a 247 došlo k zá
m ene textu obrázkov 
Správny text je : 

Obr. 8. Klasifikačný diagram dráb (Petti
john - Potter - Siever, 1972) z vrtu Hanu
šovce-1. 1 - kremenné droby, 2 - arkózové 
droby, 3 - živcové d roby, 4 - litické droby, 
5 - (1000-6003)) hlbka odberu vzorky, K 
k reme11, ž - živce, UH - úlomky hornín 

F ig. 8. Classifica tion plot of lithic a renites 
(Pettijohn et al., 1972) from the Hanušovce-1 
w ildcat. 1 - subarcose, 2 - arcosic graywac
ke, 3 - feldspathic graywacke, 4 - lithic 
arenite, 5 - sample depth, K - quartz, ž -
fe ldspar, UH - lithic fragment 

Obr. 10. Klasifikačný diagram vápencového 
pieskovca (Konta , 1973) z vrtu Hanušovce-1. 
1 - Vápencový pieskovec, 2 - kalcitovo-kre
m enný pieskovec, 3 - litoklasticko-k rem enný 
p ieskovec, 4 - litoklastický pieskovec, 5 -
hlbka od beru vzorky (1 000-6003 m ) 

Fig. 10. Classification plot of calcarenites 
(Konta, 1973) in the Hanušovce-1 wildcat. 
1 - calcareous arenite, 2 - calcic to siliceous 
a renite, 3 - li thoclastic to siliceous ar enite, 
5 - lithoclastic a renite, 5 - sample depth 
(1 000- 6003 m) 



Plán odborných akcií 
Slovenskej geologickej spoločnosti na II. polrok 1984 

V II. polroku 1984 pobočky (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Spišská 
Nová Ves, Žilina) a odborné skupiny pri Ústrednom výbore Slovenskej geo
logickej spoločnosti v Bratislave (geofyzika , geochémia, hydrogeológia, inži
nierska geológia, paleo n tológia, sedimenitológia, zberatelia minerálov a ska
menenín) usporiadajú n asledujúce akcie: 

Bratislavská pobočka (predseda doc RNDr. D. Hovorka, CSc.) 

13. 9. 1984 
L. Kamenický: Geologická stav ba kryštalinika Západných Karpát a korelácirl 
so susednými ob'.asťami. Zabezpečuje: D. Hovor ka. 
27. 9. 1984 
Seminár 30. výročie založenia Geofondu (činnosť a zameranie, prehliadka pPl
coviska). Zabezpečuj e : D. Hovor ka. 
18. 10. 1984 
B. Leško: Výs'.edky výskumu na ropu a zemný plyn v predneogénnych útva
roch Západných Karpát. Zabezpečuje: D . Hovor ka. 
15. 11. 1984 
D. Hovorka - P. Ivan - J. Spišiak: Klátovská skupina a klátovský príkrov -
nové jednotky vnútorných Západných Karpát. Zabezpečuj e : D. Hovorka. 
29. 11. 1984 
J. Kamenický - L. Kamenický: K problematike prekambria v Západných 
Karpatoch. Zabezpečuje : D. Hovor ka. 

G e o fyz i k á 1 n a s k upi n a (predseda RNDr. L . Pospíšil, CSc.) 

8. 11. 1984 
Geofyzikálny deň: Nové poznatky z regionálnych geofyzikálnych memní 
v Západných Karpatoch (gravimetria, seizmika, hydrogeofyzika, hlbinná sitavba, 
metalogenetické štruktúry). Zabezpečuje: L. PospíšiL 

G e och e mi c ká skupina (predseda doc. RNDr. J. Jarkovský , DrSc.) 

11. 10. 1984 
M . Gargulák - J. Václav: Pôdna geochemická prospekcia v Slovenskom rudo
horí v podmienkach ložiskového oddelenia GÚDŠ Bratislava. Zabezpečuj e: 
K. Vrana. 
J . C u r 1 í k : Zákonitostí geochemickej migrácie láto k a procesy karbona 'i
zácie v pokryvných sedimentoch. Zabezpečuj e J. Jarko vský . 
23.-25. 10. 1984 
Seminár Rudnianske rudné pole (geochemicko-metalogenet ická char a kteris-



tika). Miesto : Rudňany. Hlavný usporiadateľ: CSVTS ŽB Rudňany. Spolu uspo
riadatelia: geochemická skupina pri SGS, Katedra geochémic a mineralóg·ie 
PF UK Bratislava, pobočka SGS v Spišskej Novej Vsi. Zabezpečuje: J. Jar -
kovský. 
22. 11. 1984 
M. K hun: Geochemický výskum čiernych bridlíc z niektorých lokalít Západ
ných Karpát . Zabezpeč-uje: J. J,arkovský. 
I. Petrík: Geochémia stopových prvkov v biotite (význam pre petrogenézu 
granitoidov). Zabezpečuje: K. Vrana. 
6. 12. 1984 
V. Hurai: Alpínska -metalogenéza v západnej časti Slovenského rudohoria 
a v ďumbierskej zóne Nízkych Tatier. Zabezpečuje: J. Jarkovský. 

H y drog e o 1 o g i c k á skup in a (predseda RNDr . V. Dovina) 

1. 11. 1984 
L. Melioris: Hydrogeologické poznatky z oblasti Madridu v Španielsku. Za
bezpečuje: F. Cech junior. 
20, 12. 1984 
Seminár Problematika hydrogeologickej databanky (zhodnotenie doterajších 
poznatkov z jej tvorby). Zabezpečuj e : J. Kriripolský. 

Inžinier s k o g e o 1 o g i c ká skupina (predseda RNDr. R. Holzer , CSc.) 

19.- 21. 9. 1984 
Exkurzia : Lokality na Morav e a západnom Slovensku. Zabezpečuje: R. Holzcr. 
25. 10. 1984 
M. Matys: Problematika laboratórneho a terénneho v ýskumu vlastností zemín 
v Škandinávii (skúsenosti zo študijného pohbytu). Zabezpečuj e : R. Holzer. 
3. 12. 1984 
J . Vlčko - R. Adamcová : Inžinierskogeologická optimalizácia v urbanizácii 
a v energetickej výstavbe. Zabezpečuje: R. Holzer . 
J. Jasenák: Stabilita svahov povrchovej bane Lehota. Zabezpečuje: R. Holzer. 

S e d im e n t o 1 o g i c ká s k u pi na (predseda Ing. R. Marschalko, CSc.) 

2. - 4. 10. 1984 
I. Sedimentologické kolokvium: Pozostáva z celodenného semmara na tému 
Sedimentárne prostredie karpatskej geosynklinály a z 2-dňovej exkurzie s té
mou Sedimentárne panvy na styku vnútorných a vonkajších Karpát a brad
lového pásma (stredné a horné Považie, Orava). Zabezpečuj e : R. Marschalko. 

S k u p i n a z b e r a t e ľ o v m i n e r á 1 o v a s k a m e n e n i n (predseda 
RNDr. J. Miškovic) 

15. 9. 1984 
Výmenná burza nerastov (medzinárodná účasť). Miesto konania: Prešov. Za
bezpešuje: J. Miškovic, M. Košuth. 



Banskobystrická pobočka (predseda RNDr. M. Petro) 

16. 10. 1984 
Seminár A plikácia geofyzikálnych m etód v geo lógii. Zabezpečuje : M. P etr o. 

Košická pobočka (predseda RNDr. P. Grecula, CSc.) 

September 1984 
Fórum mladých: Nové výsledky výsku m u a prieskumu východoslovenský ch 
neov u!kanitov. Zabezpečuje: E. Kaličiaková , Z. Bacsó. 
Október 1984 
Kongresový deň: Referáty účastníkov o svetovom geologickom kong rese 
v Moskv e. Zabezpečuje: P . Grecula . 
November 1984 
Inžinierskogeologický deň : Problematika inžinierskog eologického v ýsku m u 
a prieskumu Košickej kotliny. Zabezpečuj e: M. Kaličiak, A. Giret. 
December 1984 
Seminár: Nové výsledky prieskumu v oblasti Rožňavy (fáranie). Zabezpečuj e: 
A. Abonyi. 

Spišskonovoveská pobočka (predseda RNDr. M. Slavkay, CSc.) 

September 1984 
D. Cabala et al.: Hydrogeologické poznatky z expertíznej činnosti v Jem ene. 
Zabezpečuje: D. Cabal.a . 
November 1984 
Problematika vyhľadávania a prieskumu W rúd n a Sloven sku. Zabezpečuj e: 
M. Tréger. 
December 1984 
V.Záviš: Ložiská pyritových a medených rúd Kuby . Zabezpečuje: J . Hurný . 

Žilinská pobočka (pr edseda RNDr. K. Malatinský, CSc. ) 

20.-21. 10. 1984 
Seminár Problematika inžinierskogeologick ého prieskumu pri v ýstavbe v odo
hospodárskych a en ergetických diel. Miesto konania: Ipeľský Potok Zabez
pečuj e : M. Ingr. 
J. Michel et al.: Nové poznatky v geologickom prieskume nerudn ý ch nerast
ných surovín na severozápadnom Slovensku. Zabezpečuje : S . Mikoláš. 
Cyklus prednášok prof. Ing . V. Mencla, DrSc. z oblast i inžinierskej geológie 
a geotechniky. Zabezpečuj e: M. Ingr. 

O. Franko - O. S am uel 



Harmonogram väčších akcií Sloven skej geologickej spoločnosti 
v II. polroku 1984 

Druh práce Dátum akcie 
Usporiadajúca pobočka, 
skupina (miesto) 

Výmenná burza nerastov 15. 9. 1984 
Skupina zberateľov 
(Prešov) 

Fórum mladých 
september 1984 Košice (VS neovu lkanity ) 

Exkurzia 
19.-21. 9. 1984 Inžinierska geológia 

Tab. 1 

(inžinierska geológia) (Záp. Slov2nsko, Morava) 

30 . výročie založenia 
27. 9. 1984 

Geofondu Bratislava 

1 

~~ 

1. sedimentologické kolókviun Sedimentológovia 

s exkurziou 

1 

2.-4. 10. 1984 (Bratislava, stredné 
a horné Považie, O rava) 

Svetový geologický kongres 
október 1984 Košice v Moskve 

Seminár (vodohospodárske 
20.-21. 10. 1984 Žilina (Ipeľský Potok) a energ. diela) 

Seminár (rudnianske rudné 
23.-25. 10. 1984 Geochémia 

pole) (Rudňany) 

Ge-ôfyzikálny deň 8. 11 . 1984 
Geofyzika 
(Bratislava) 

Inžinierskogeologický deň november 1984 Košice 
·--

Seminár (W rudy) november 1984 Spišská Nová Ves 

Seminár (fáranie) december 1984 Košice (Rudňany) 

Seminár (hydrogeologická 
20. 12. 1984 

Hydrogeológia 
databanka) (Bratislava) 
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REVIEW 
Pavol Grecula 

A . Andrusov - O. Samuel (red .): Strati
grafický slovník Západných Karpát 

KRONIKA 

A. Andrusov - O. Samuel (red.) : Strati
graphic dictionary of the West Carpat-

303 hians 

CRONICLE 

A nton Porubský - Pavol Tkáčik 

K nedožitým päťdesiatinám Jozefa Izsu To the fifti eth anniversary of birth of the 
305 late Jozef Izso 

Dionýz V ass 

Prínos RNDr. Ľudovíta Ivana, CSc., do 
slovenskej geológie 

Contribution of RNDr. Ľudovít Ivan, CSc. 
306 to the Slovak geology 

T omáš Kruťa 

Zivotné jubileum RNDr . Jana K otáska 

ZO ZIVOTA SPOLOČNOSTI 

Seminár Nové výsledky geofyzikálneho 
prieskumu Západných Karpát, s. 256, 267, 
268, 276, 301, 302, 311 

310 Jubilee of R NDr. Jan Kotásek 

THE SOCIETY'S LIFE 

Seminary devoted to new res ul ts . of . geo
physical investiga tions in the West Car
pathians, p. 256, 267, 268, 276, 301, 302~ 311 

Jozef M ichalík 

Vývoj a štruktúra spoločenstiev t riasových 
brachidpód 

Evolution and assemblage structures of 
311 Triassif: brachiopods 

Rudolf Rudinec 

P aleofaciálna rekonštrukcia treťohorných 
panví východného Slovenska z hľadiska 
výskytu uhlia, ropy a plynu 

312 

Paleofacial reconstruction of Cenozoic 
basins in Eastern Slovakia from the view
point of coal and natural hydrocarbon oc
currences 
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