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Predhovor 

Od XXIII. celoštátneho geologického zjazdu v Trnave v roku 1980 uplynulo 
päť rokov. Za toto obdobie sa publikovali v rámci úloh základného výskumu 
i projektov aplikovaného výskumu a prieskumu všetkých druhov v Západných 
Karpatoch územia SSR mnohé čiastkové zistenia. Tieto sa formulovali v nie
ktorých geologických jednotkách do syntéz stavby , či syntéz látkovej n áplne. 
Je prirodzené, že časť nových zistení, resp. nových námetov až do defin itív
neho overenia ostáva v rovine hypotéz, predstáv, či koncepcií. Niektoré nové 
poznatky však už medzičasom vošli do povedomia odbornej verejnosti, k torá 
ich akceptovala, stavia na nich a prípadne ich aj ďalej rozvíja. 

Súčasný XXV. celoštátny geologický zjazd pripravila pobočka Slovenskej 
geologickej spoločnosti pri SAV v Žiline, ktorá sa t akto po rnku 1965 po druhý 
raz stáva miestom konania geologického zjazdu. Odborný profil podniku Inži
niersko-geologický a hydrogeologický prieskum v Žiline do značnej miery de
terminuje aj zameranie, najmä odborných exkurzií geologickéh o zjazdu. Náplň 
pripravených exkurzií súčasne podmieňuj e aj n áplú piatich plenárnych refe
rátov, vypracovaných k olektívmi autorov rôznych organizácií, či r,2zortov. 

Pri príprave plenárnych referátov publikovaných v tomto čísle časopisu Mi
neralia slovaca autori si stanovili za cieľ nie prezentovať novú geologickú syn
tézu, ale pokúsili sa zhrnúť nové zistenia posledných rokov, najmä v tektonic
kých jednotkách, ktorých problematika sa bude študovať v r ámci pripravených 
ex kurzií. Súčasne sa podáva prehľad poznatkov o blokovej stavbe, o nerast
ných sur ovinách, ako aj prehľad hydrogeologických a inžinierskogeologických 
problémov, najmä sz. časti územia SSR. 

Organizačný výbor zjazdu i autorské kolektívy plenárnych referátov uve
dených v ďalšom budú považovať svoju úlohu za splnenú, ak účastníci geo
logického zj azdu v Žiline v predkladaných m ateriáloch, ako aj v exkurzných 
sprievodoch n ájdu základné informá cie o stave poznatkov kľúčových problé
mov geologickej stavby, nerastných surovín, o problémoch hydrogeológie a in
žin ierskej geológie širšej oblasti, v k t orej sa koná celoštátny zjazd. 

Dušan Hovorka 
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Náčrt hlbinnej stavby Západných Karpát 

OTO FUS.AN 

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

(5 obr. v texte) 

Doručené 1. 3. 1985 

QqepK rJIYÔHHHOľO CTpoeHHlI 3anap;HblX K apnaT 

O TJU1'1HTeJU,H011 qqrroii: M orop OBH'IH'leBOH r eopHH )V:ICKOHTHHYHTbl Ha Te

p 11Top,1,1 3 arra)]iHb!X Kaprrar HBJUi eTCH ee rra):\eHHe C TepHTOpHH BeHľplm 
B ceBepHOM HarrpaBJieHM11 113 rny6HHbl rrpH6Jil1311TeJIHO 2 5 KM H a rny6HHY 
rrpl16Jil1311TeJibHO 65 KM BHeillHl1X Kaprrar Ha repl:IT0Pl110 CCCP. B epTl1KaJib
Hbl e ):\11CKOHT11HYl1Tbl 3eMH0!1 KOPbl 3arra)l;Hb!X Kaprrar 3aMe'lalOTCH B pas
JTl1'1Hb!X ee 'laCT5IX. 3Tl1 ryCTOTHbie pa3rpaHl1'1eHl151 HHTeprrperupylOTCH KaK 
rny611HHb! e p a 3JIOM bl OT)l;eJIJilO~He OOHOBHbie HeOTeKT0H11'1ec1rne 6JIOK11. 
OT):\eJihHble OCHOBHb!e 6 JIOKl1 3ana)U!b!X Kaprrar OTJil1'1alOTCH pa3Jil1'1H0!1 
MO~HOCľblO K0pbl, P a3JI.11'1Hb!M Pa3BHTl1eM B rpeT.11'1HOM rrep.110):\e (rJiaBHb!M 
o 6 p a30M B Ml10 I.\eHe) H pasm 1'1Hb!MH BCPTHKaJibHblM11 ):\BIDKeH11HMl1. O1..\eHKa 
KOMIIJieKCHb!X reocp113.11qeCKJ1x ,!(aHHb!X II03BOJil1Jia COCTaBHTb ropl130HTaJib
Hble paspe31,1 K Op oii 3arra.!(HbIX Kaprr ar H a rrry6mrax -3000 M, -5000 M, 
- 10 OOO M 11 - 15 OOO M . H a 3 Tl1X paspe3ax B'blpa311TeJTbHO 3 aMe'laTC51 rroc
TeIIeHHOe yrrp o ~eH11e r e orro r11qeCKoro crpoeH11JI 11 reonorw1ec1<ax r0More
HJ13 al.\11H B Hl1)KHl1X ,raCTHX KOpbl. 

Outline of the West Carpathians deep structure 

Charac teristic feature of the Moho - discontin uity in the West Car
pathians a rea is its dipping towards the north. It sinks from a depth 
of 25 km on the H ungarian territory to a depth of 65 km on the U. S. S. R. 
territory (the Outer Carpa thians). Vertical discontinuites in the eartťs 
crust of the West Carpathians occur in various segments. These d ensi ty 
discontinuites are interpreted as deep-seated faults which separate basic 
neotectonic blocks. Individual basic blocks of the West Carpathians are 
cha racterised by various thick nesses of t he earth's crust, by different 
developments during the Tertiary , m ainly during the Miocene and by 
differen t vertical movemen ts. Evaluation of complex geophysical da ta 
has enablecl to construct horizontal sections through the crust of the 
West Carpathians on a depth of 3,000 m 5,000 m, 10,000 m and 15,000 m. 
General tenden cy to the simplification of st ructure and its geological 
homogenisation in deeper parts of the crust are reflected in these 
sections. 
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Výskum stavby zemskej kôry je čoraz 

d ôležitejší, vzhľadom na rastúcu potrebu 
rozličných druhov surovín. V Západných 
Karpatoch prebieha výskum hlbinných 
štruktúr, najmä s ohľadom na výskyt 
r opy a plynu, už takmer 30 rokov. Vo 
vnútorných Karpatoch sa s výskumom 
stavby predterciérneho substrátu začalo 

začiatkom 60-tych rokov a neskoršie sa 
prikročilo k štúdiu subhorizontálnych 
a vertikálnych diskontinuít v kôre a k štú
diu hlbinných telies. 

Mohorovičičova diskontinuita 

Konkrétne údaje o híbkach Moho dis
k ontinuity v Západných Karpatoch sa zís
k ali pomocou HSS na medzinárodných 
a národných profiloch, ktoré boli doplňo
vané využitím priemyslových odpalov pre 
priestorové štúdium Moho diskontinuity. 
Na základe týchto výsledkov sa vypraco
valo niekoľko variantov priebehu Moho 
diskontinuity pre celé územie ČSSR, 
hlavne B. Beránkom a A Zátopkom. Po
slednú schému priebehu Moho diskont i
nuity pre územie Západných Karpát 
s ohľadom na jej morfotektonický charak
t er vypracoval J. Plančár (in Fusán et al., 
1971). 

Stanovený reliéf Moho diskontinuity je 
v súlade s konfiguráciou rozloženia tiažo
vého poľa. V zásade možno povedať, že 
kladné anomálie v južnej časti vnútor
ných Západných Karpát (po opravách gra
vitačného účinku na deficit neogenných 
sedimentov) svedčia o prítomnosti ťažších 
hmôt, čo je spôsobené výstupom Moho, 
prípadne i Conrádove j diskontinuity bližšie 
k povrchu. Naopak záporné tiažové ano
málie v severnej časti Západných Karpát 
odrážajú nakopenie ľahších sialických hmôt 
a tým aj väčšie híbky uvedených diskon
tinuít. Tento vzťah medzi amplitúdami 
t iažového poľa a ich gradientmi v regio-

nálnom meradle (po opravách g ravitačné

ho účinku n a defici t hmôt v pripovrchovej 
časti zemskej kôry) k hlbkam Moho, zis
tenými HSS na medzinárodných a národ
ných profiloch, platí v karpatske j oblasti. 

Záverom možno povedať, že charakte
ristickým znakom Moho diskontinuity 
v širšej oblasti Západných Karpát je sku
točnosť, že z územia Maďarska hlbka 
Moho diskontinuity klesá z cca 25 km 
smerom k severu, pričom najväčšiu híbku 
cca 65 km dosahuje vo vonkajších Karpa
toch na ú zemí ZSSR. V ostatnej časti von
kajších K arpát na území Poľska a Česko
slovenska sa hlbka pohybuje asi od 38 do 
45 km. Od vonkajších Karpát smerom 
k severu sa Moho diskontinuita postupne 
dvíha. 

Conradova diskontinuita 

O priebehu Conradovej diskontinuity 
v Západných Karpatoch nemáme pria
mych dá t. V južnej časti vnútorných Zá
padných Karpát je však niekoľko výraz
ných tiažových anomálií (kolárovská, fi
ľakovská, východoslovenská), ktoré sú 
spôsobené ťažkými hlbinnými telesami in
terpretovanými ako bázické telesá. Vrchný 
okraj týchto telies sa nachádza v híbke 
6~18 km. Túto hranicu môžem e v tejto 
časti Západných Karpát interpretovať ako 
Conradovu diskontinuitu. 

Vertikálne hustotné hlbinné rozhrania 
v kôre Západný ch Karpát 

Najvýr aznejšie hustotné rozhranie v ob
lasti Západných K arpát prebieh a približ
ne na spojnici K omárno - Poprad. Možno 
ho dobre sledovať na m ape úplných Bou
gerových anomálií ako aj na všetkých od
vodených m apách regionálnych tiažových 
anomálií pri polomeroch vystredenia 
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r > 2 km, kde sa prejavuje intenzívnym 
gradientom Ag od 10-20 µm. s- 2 • km- 1• 

Na mape reziduálnych anomálií pri 
r = 20 km možno sledovať rozhranie jed
nak väčším gradientom Ag, a jednak cel
kom plynulým priebehom nulovej izoano
mály. Uvedené rozhranie je zvýraznené 
tiež celkovým charakterom a intenzitou 
gravitačného poľa vo vnútorných Západ
ných Karpatoch. Na JV od neho sa izoano
mály Ag oblúkovite stáčajú k juhu až JV 
a SZ od neho k severu až k SZ. Na JV sú 
anomálie prevažne kladné s amplitúdou až 
200 µm. s - 2 a na SZ záporné s amplitúdou 
až -400 µm. s- 2. Na detailných gravime
trických a magnetických mapách v stred
nej časti rozhrania môžeme pozorovať li
neárne usporiadanie lokálnych tiažových 
a geomagnetických anomálií, odpovedajú
cich menším bázickým telesám, nachádza
júcim sa blízko pod povrchom. Smerom 
na SV hustotné rozhranie pokračuje do 
vonkajších Karpát na územie Poľska 

a ZSSR, kde v oblasti Sanoku prechádza 
medzi výraznými tiažovými anomáliami. 
Na JZ pokračuje na územie Maďarska, 

kde je zvýraznené relatívne väčším gra
dientom Ag. 

Z geologického hľadiska uvedené roz
hranie sleduje na povrchu až do oblasti 
Popradu hrubý styk dvoch základných 
jednotiek tatrika a veporika a v híbke by 
mohlo odpovedať styku sialických a ba
zaltoidných hmôt, a to tak, že na JV od 
n eho je Moho a Conradova diskontinuita 
v menších hÍbkach a naopak na SZ vo 
väčších híbkach. V oblasti stredosloven
ských neovulkanitov hlbinné rozhranie 
mohlo slúžiť ako jedna z výstupných ciest 
andezitového vulkanizm u. 

Druhé hlbinné rozhranie prebieha S-J 
smerom po východnom okraji Slanských 
vrchov. Dobre ho možno sledovať na od
vodených mapách regionálnych tiažových 
anomálií p ri r = 12--20 km. Interpretuje
me ho ako dôsledok rozličnej mocnosti 

kôry, na čo nepriamo poukazujú a j vý
sledky HSS na medzinárodnom profile III. 
Jeho typickým znakom je, že na vý chod 
od tohoto rozhrania na území Slovenska 
sa vyskytujú subvulkanické telesá, ktoré 
môžu mať ú zk y v ztah k bázickým hlbin
ným telesám , ktorých vrchný okra j je 
pravdepodobne v híbke do 10 km. J e mož
né, že hlbinné rozhranie slúžilo ako vý
stupná i:;esta neogenného vulkanizmu. 

Tretie hlbinné rozhranie prebieha pri
bližne na spojnici Pi'erov - Trenčín - De
kýš. Prejavuje sa väčším gradientom Ag 
na všetkých transformovaných m apách 
regionálnych tiažových anomálií pri 
r > 2 km. Ďalším charakteristickým zna
kom v obraze izoanomál Ag v širšej oblas
ti je, že v juhozápadnej časti od t ohoto 
rozhrania sú kladné a na severový chod 
záporné tiažové anomálie. Z analýzy tia
žového poľa vyplýva, že kladné anomálie 
môžu byť spôsobené výstupom Moho a 
Conradovej diskontinuity bližšie k po
vrchu. Zaujímavé je, že pri tomto roz
hraní sú umiestnené dve najhlbšie kotliny 
a to Žiarska kotlina zo severnej a Bánov
ská kotlina z južnej strany. V juhovýchod
nej časti toto rozhranie mohlo slúžiť ako 
prívodná cest a neogenného vulkanizmu. 

Seizmicky výrazné rozhranie prebieha 
pozdÍž bradlového pásma, ktoré tvorí styk 
medzi vnútornými a vonkajšími Kar pata
mi. V juhozápadnej časti približne od Sta
r ej Turej pokračuje k JZ po západnej 
strane Malých Karpát. Pomocou HSS bol 
v juhozápadnej časti rozhrania zistený 
skok v Moho diskontinuite o 2-4 km, v o 
východnej časti na profile V cca o 10 km 
a na sovietsk ej strane na profile III pri
bližne o 20 k m. Na gravimetrických ma
pách sa výraznejšie prejavuje len n a zá
padnom okra ji Malých Karpát, kde ne
sleduje zónu bradlového pásma. V nie
ktorých častiach pozdÍž bradlového pásma 
sa prejavuje buď nevýrazným gradientom 
Ag, alebo sigmoidálnym ohybom izoanomál, 
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a to najmä na mapách úplných Bougero
vých anomálií a z nich odvodených máp 
regionálnych anomálií pri menších polo
meroch vystredenia r = 2- 4 km. 

Opisované vertikálne hustotné hlbinné 
rozhrania možno považovať za prechodné 
hustotné zóny, ktoré oddeľujú relatívne 
ťažké hmoty od ľahších. Tieto rozhrania 
na povrchu predstavujú niekoľko km 
(5- 15 km) široké pásma, ktoré smerom 
do hibky sa zužujú. Na povrchu sa pre
javujú koncentráciou rozličných -tektonic
kých porúch, zlomov a prešmykov a sú 
seizmoaktívne. Interpretujeme ich ako 
hlbinné zlomy, oddeľujúce základné n eo
tektonické bloky Západných Karpát, kto
r é sa vyznačujú rozličným vývojom v neo
t ektonickom období a najmä rozličnými 

vertikálnymi pohybovými tendenciami. Pre 
úplnosť treba podotknúť, že neodpovedajú 
definícii hlbinných zlomov uvádzanej v li
teratúre. V minulosti sme ich nazvali: 
záhorsko-humenský hlbinný zlom (tiahnu
ci sa bradlovým pásmom a západným 
okrajom Malých Karpát), veporský (Ko
márno - Poprad) , slanský (na východnom 
okraji Slanských vrchov) a štiavnicko-pre
r ovský (na línii Prerov - Trenčín - De
kýš) . 

Uvedené hlbinné zlomy ohraničujú neo
tektonické bloky, ktorými vo vnútorných 
Západných Karpatoch sú: podunajský, 
fa tro-tatranský, rudohorsko-pilíšsky, po
tiský; vo vonkajších Karpatoch: sloven
sko-moravský, slovensko-sliezsky, beskyd
sko-bukovský a krakovský. 

Charakteristika neotektonických blokov 

Podunajský blok (I) je po geologickej 
stránke charakterizovaný tým, že z väčšej 
časti je pokrytý mladoterciérnymi sedi
mentmi, ktoré dosahujú maximálnu hibku 
viac ako 5000 m. Staršie útvary, mezo
zoikum, paleozoikum a kryštalinikum, vy-

stupujú na povrch jedine v jeho SV a SZ 
okraji v pohoriach Trí beč, Považský Ino
vec, Malé Karpaty, ďalej v západnom Ma
ďarsku v oblasti Šoprone a Käszegu. Väč
šia časť pod mladším terciérom je budo
vaná kryštalinikom, prípadne paleozoikom. 

V takmer celom priestore podunajského 
bloku Moho diskontinuita je v hlbke cca 
26 km, s klesajúcou tendenciou na jeho SZ 
a SV okraji do 30 km. Na základe výsled
kov predbežnej analýzy tiažového a mag
netického poľa v korelácii s výsledkami 
HSS možno predpokladať v hlbke asi 
15 km ťažšie bázické hmoty, k toré sme
rom k SZ a SV sa ponárajú do väčších 

híbok. V strednej časti bloku medzi Ko
márnom a Bratislavou (oblasť K olárova) 
predpokladáme, že bázické hmoty sú bliž
šie k povrchu, a to v hÍbke cca 4-6 km. 

V období paleogénu veľká časť podunaj
ského bloku, najmä južná časť, bola súšou 
a severná bola zaplavená morom. Pre vý
voj podunajského bloku v období miocénu 
zohral veľkú rolu dobrovodský zlom, kto
rý zo sudetského systému zlomov je tu 
najdôležitejší. Nazvaný je podľa obce 
Dobrá Voda v severnej časti Malých Kar
pát. Podmienil vznik depresie m edzi Bre
zovskými a Pezinskými Karpatmi. Podľa 
geofyzikálnych máp jeho priebeh možno 
interpretovať od Brna smerom na juho
východ do spomenutej depresie, ďalej do 
priestoru južne od Hlohovca, Nitry, k No
vým Zámkom a k Štúrovu. V oblasti Po
dunajskej panvy ho T. Buday - V. Špička 
(1964) označili ako ludinská línia. V podu
najskom bloku oddeľuje Považský Inovec 
od jeho ponorenej elevačnej časti , nachá
dzajúcej sa južne od Seredi. Na ňom kon
čí taktiež elevácia Tríbča pod neogennými 
sedimentmi v hÍbke asi 2000 m pr i Trnov
ci. Pre vývoj podunajského bloku má vý
znam v t om, že pozdlž neho p red báde
nom juhozápadná časť sa stále dvíhala a 
denudovala až po úroveň kryštalinika, 
kým severovýchodná časť vcelku klesá, 
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v dôsledku čoho predterciérne podložie je 
tu budované mezozoikom . Od bádenu vyš
šie nastala opačná tendencia; juhozápadná 
časť bloku klesá, severovýchodná stúpa, 
pravda diferencovane; rýchlejšie elevácie 
Považského Inovca a Tríbča, pomalšie zá
liv piešťanský, topoľčiansky a zlatomora
vecký. Na základe geofyzikálnych dát 
u sudzujeme, že tento zlom zasahuje až do 
spodnej časti kôry. Podunajský blok má 
celkove klesajúcu tendenciu, až 3 mm/rok 
(obr. 1). 

Rudohorsko-pilíšsky blok (II) je charak
terizovaný značnou morfologickou členi

tosťou, pričom v morfologických elevá
ciách vystupujú predterciérne útvary 
(kryštalinikum, paleozoikum a mezozoi
kum) ako v Slovenskom rudohorí a Bra
nisku n a území Slovenska, v Bi.ikku, G e7 
r ecze, Pilíši, Kortesi, vo Velencskom po
horí a v Bakoňskom lese na území Maďar
ska. V morfologických depresiách sú ter
ciérne sedimenty, ktoré pokrývajú najmä 
jeho juhovýchodnú časť. V strednej častí 

bloku sú zastúpené i neovulkanické for
mácie. 

Hfbka Moho diskontinuity tohto bloku 
na území Maďarska kolíše od 26 do 30 km, 
n a území Slovenska postupne klesá k SV 
na 36· k;,fu_ Hodnoty tepelného toku sú vo 
väčšej časti bloku relatívne nižšie ako 
v podunajskom a potiskom bloku. 

Z rozboru anomálií tiažového a magne
t ického poľa, ako aj z výsledkov štúdií, 
získaných na teoretických modeloch, pred
pokladáme prítomnosť bazaltovej vrstvy 
v hlbke cca 18-20 km, pričom v severo
východnej časti bloku sa ponára do väč
ších híbok. 

Osobitnou črtou slovenskej časti tohto 
bloku sú alpínske hlbinné telesá granitoid
ného charakteru v Slovenskom rudohorí a 
menšie bázické telesá vo východnej časti 

Slovenského rudohoria a v lučensko-mol
davskom dielčom bloku. Podľa interpretá
cie tiažových a geomagnetických anomá-

lií sa zistilo rozsiahle hlbinné bázické te
leso vo východnej časti Slovenského rudo
horia západne od Košíc v hibke 3-5 km, 
ktoré sa smerom na juhozápad ponára do 
väčších hibok. 

V období paleogénu väčšia časť tohto 
bloku predstavovala horský chrbát, ktorý 
oddeľoval vnútrokarpatský paleogenný ba
zén od panonského bazénu. Paleogenným 
morom boli zaplavené len okrajové časti, 

a to severovýchodná časť, oblasť Levoč
ských vrchov a Šarišskej vrchoviny včí
tane Braniska, kde v paleogéne vznikla 
najväčšia depresia vo vnútorných K arpa
toch s intenzívnym klesaním. Vznik tej to 
hlbokej depresie bol asi podmienen ý za
čiatkom vznikania veporského hlbinného 
zlomu, od ktorého na západ v tomto pries
tore je hrúbka paleogenných sedimentov 
veľmi malá oproti oblasti Levočských 

vrchov. Juhozápadná a juhovýchodná časť 
bloku na našom území bola v paleogéne 
oblasťou mor skej sedimentácie. 

V juhozápadnej časti bloku, t . j. vo vý
chodnej časti Podunajskej nížiny v mio
céne tu zohral pre vývoj bloku významnú 
úlohu hurban ovský zlom. Jeho priebeh sa 
stanovil na základe analýzy tiažového 
poľa, výsledkov seizmických meraní a vý
sledkov vrtov, ktoré zastihli podložie v je
ho širšom okolí. Na mapách úplných Bou
gerových anomálií a z nich odvodených 
máp sa prejavuje výrazným nahustením 
izoanomál, kde gradient dosahuj e až 
4 mgl/km. V reliéfe predterciérneho pod
ložia sleduje hlbokú brázdu až do hlbky 
3000 m a oddeľuje dve základné tektonic
ké jednotky pod terciérnym pokryvom, 
a to veporikum na severe a maďarské 

stredohorie n a juhu. Vrtmi severn e od 
hurbanovského zlomu bolo predterciérne 
podložie zistené vo vrte pri Dubníku (D-1) 
v hfbke 2607 m, vo vrtoch pri Kolárove 
(K-2 , K-3 , K-4) v hibkach 3050 m , 2690 m, 
2640 m. Vo všetkých týchto vrtoch sa pre
javilo kryštalinikum veporika. Na ju h od 
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hurbanovského zlomu bolo vo vrtoch pri 
Modranoch (M-1 , M-2) zistené v hibke 
2455 m (M-2) nemetamorfované paleozoi
kum a v hlbke 2195 m (M-1) mezozoikum 
maďarského stredohoria. Podobne vo vrte 
Zelený háj (ZH-1) bolo v hÍbke 1608 m zis
tené nemetamorfované paleozoikum ma
ďarského stredohoria. Prebieha Z-V sme
rom od Salky k Hurbanovu. Ďalej na zá
pad sa na gravimetrických mapách zre
teľne neprejavuje, avšak podľa rozloženia 
anomálií tiažového poľa možno predpokla
dať jeho pokračovanie až do gabčíkovskej 
depresie, v miestach medzi kolárovskou 
kladnou anomáliou vyvolanou hlbinným 
telesom a kladnou anomáliou západne od 
Komárna, spôsobenou mezozoickými kom
plexami maďarského stredohoria. Územie 
južne od hurbanovského zlomu bolo v ob
dobí miocénu kryhovite vyzdvihované, 
takže predterciérne podložie západne od 
Štúrova je niečo cez 100 m pod povrchom. 
Naopak územie severne od zlomu malo 
v miocéne klesajúcu tendenciu. 

V rudohorsko-pilíšskom bloku boli za
znamenané veľmi nepatrné vertikálne po
hyby, takže túto oblasť môžeme označiť za 
relatívne najstabilnejšie územie Západ
ných Karpát. 

Potiský blok (III) je z väčšej časti po
krytý terciérnymi sedimentmi, ktoré do
sahujú viac ako 6000 m hrúbky. Predter
ciérne podložie vychádza na povrch len 
v malých hrastoch v jeho severnej a juž
nej časti. Híbka Moho diskontinuity je 
v prevažnej časti 25-26 km s prudko kle
sajúcou tendenciou v jeho severnej časti. 

V tejto oblasti sú hodnoty tepelného toku 
najvyššie v celých Západných Karpatoch. 
V priestore bloku predpokladáme na zá
klade syntézy geofyzikálnych dát vrchný 

◄ 

okraj bázických hmôt v hlbke cca 10 až 
16 km. Blok má klesajúcu tendenciu až 
2 mm/rok. 

Fatra-tatranský blok (IV) má stúpajúcu 
tendenciu viac ako 2 mm/rok. Je charak
terizovaný veľkou morfologickou členitos

ťou, pričom morfologické elevácie tvoria 
jednotlivé jadrové pohoria stredného Slo
venska, morfologick é depresie vnútorné 
kotliny medzi nimi, v ktorých predvr chno
senónska stavba vnútorných Západných 
Karpát je zak rytá paleogénnymi a n eogén
nymi sedimentmi. V jeho južnej časti je 
budovaný neovulkanitmi, pod ktorými je 
granitoidné hlbinné t eleso s apofýzami 
až na povrch . 

HÍbka Moho diskontinuity v tomto blo
ku klesá z 36 km v južnej časti do 45 km 
v severnej časti. Priebeh izohyps Moho 
diskontinuity sleduje obmedzenie bloku 
z jeho JZ a JV strany, čím zvýrazňuj e 

jeho klinovit ú pozíciu medzi podunajským 
a rudohorsko-pilíšskym blokom. Táto 
skutočnosť sa ešte výraznejšie odráža na 
odvodených mapách tiažového poľa pri 
väčších polomeroch vystredenia. 

V tomto bloku okrem zlomov obmedzu
júcich jadrové pohoria majú dva zlomy 
základný význam dosahom do spodnej 
časti kôry. Prvý z nich je zvolenský , kto
rý prebieha SZ-JV smerom z južnej časti 
Turčianskej kotliny, cez Kremnicu - Zvo
len - Halič až po štátnu hranicu. Z geo
logického hľadiska v podstate obmedzuje 
stredoslovensk é neovulkanity (okrem Po
ľany) zo severovýchodu. Od Zvolena na SZ 
sa prejavuj e silným poklesom predterciér
neho podložia. V oblasti Haliča svedčia 

o ňom prívodné kanály čadičov. V úseku 
medzi Sklenným a Zvolenom sa preja
vuje v podstate plynulým nahustením izo-

Obr. 1. Základné neotektcnické bloky Západných Karpát (Plančár - Fusán, 1981 ) . 
1 - bradlové pásmo, 2 - hlbinné zlomy, 3 - izohypsa Moho diskontinuity 

Fíg. 1. Basic neotectonic blocks of the West Carpathians (Plančár - Fusán, 1981). 
1 - the Klippen Belt, 2 - deep-seated faults, 3 - the Moho-discontinuity isohypse 



202 MineraUa slov., 17, 1985 

čiar Llg, kde gradient sa mení od 
4-8 mgl/km. V priestore Kremnice je 
t ento gradient narušený izolovanou klad
nou anomáliou. V podstate tu oddeľuje 

neovulkanitmi zakryté južné svahy Veľkej 
Fatry na SV od mohutnej žiarskej intra
v ulkanickej depresie a handlovského chrb
ta na JZ. Medzi Zvolenom a Turím Po
ľom sa prejavuje sigmoidálnym ohybom 
izoanomál Llg. Ďalej na JV až po štátnu 
h ranicu sa prejavuje plynulým nahuste
ním izočiar Llg s najväčším gradientom 
6 mgl/km. 

Výraznejšie sa prejavuje na všetkých 
odvodených mapách reziduálnych anomá
lií až do polomeru vystredenia 20 km, a t o 
najmä lineárnym usporiadaním lokálnych 
záporných a kladných anomálií pozdiž 
tohto zlomu. Na mapách regionálnych ano
málií do polomeru vystredenia 20 km mož
no ho sledovať izoanomáliami ohraniču

júcimi určité štruktúry v híbke. Jedine 
v priestore Javoria jeho priebeh je na
rušený veporským hlbinným zlomom, kto
rý je na všetkých mapách regionálnych 
anomálií zvýraznený nahustením izoano
mál Llg SV- JZ smeru. Na základe kvali
t atívnej interpretácie anomálií tiažového 
poľa v úzkej korelácii s geologickými po
znatkami o vzniku a vývoji neovulkani
tov tejto oblasti usudzujeme, že ide o zlom 
zasahujúci do spodne j časti kôry. 

Podobný zlom v tomto bloku je žiarsky 
zlom, ktorý má S- J smer a podmienil 
vznik Turčianskej a Žiarskej kotliny a po
kračuje na dolnom toku rieky Hron. Na 
povrchu ide o široké pásmo zlomov S-J 
smeru, ktoré sa smerom do híbky zužuje. 
Geofyzikálne sa prejavuje sigmoidálnym 
ohybom izočiar Llg a možno ho sledovať 

n a všetkých odvodených mapách reziduál
nych anomálií až do polomeru vystredenia 
20 km. Usudzujeme, že zasahuje do spod
nej časti kôry. 

Základné bloky vo vonkajších Karpa
t och sú zložené z dvoch základných častí. 

V spodnej časti elementami platformy, 
ktorá zasahuje i pod vnútorné K arpaty a 
vo vrchnej časti hlavne príkrovmi flyšo
vých Karpát, okrem bloku slovensko-mo
ravského, kde je vo viedenskej panve vnú
trokarpatsko-alpské mezozoikum a mo
hutný miocenný pokryv. Majú celkove 
tendenciu dvíhať sa do 1,5 mm/rok. 

Horizontálne rezy kôrou Západných Karpát 

Na základe vyhodnotenia komplexných 
geofyzikálnych podkladov a doterajších 
výsledkov štúdia stavby predterciémeho 
podložia vo vnútorných Západných Kar
patoch a úvah, vyplývajúcich z poznania 
stavby Západných Karpát, urobili sme 
prvý pokus o skonštruovanie horizontál
nych rezov kôrou v híbkach 3000 m, 
5000 m, 10 OOO m a 15 OOO m. Pri úvahe 
o zasahovaní mladších t erciérnych 
útvarov a mezozoika do hfbky sme vy
chádzali z výslecl:'ko v jednotlivých hlbin
ných vrtov, pri m ezozoiku z odhadu hrúb
ky jednotlivých komplexov (u obalových 
sérií 1500 m, u krížňanského príkrovu 
cca 1500 m a u chočského spolu s vyššími 
príkrovmi tiež cca 1500 m). Pritom treba 
mať na zreteli, že uvedené rezy p redsta
vujú schému stavby, ktorá sa bude meniť 
so získaním ďalších poznatkov a že bude 
najmä vo väčších hÍbkach odrážať názor 
toho-ktoreho autora. V uvedených rezoch 
odráža sa predovšetkým obecná t endencia 
zjednodušovať stavbu a jej geologickú ho
mogenizáciu v hlbších častiach kôry. 

Na reze v híbke 3000 m miocenné sedi
menty siahajú do oblasti podunaj skej, vý
chodoslovenskej a viedenskej panvy . Znač
ný rozsah majú vnútrokarpatské m ezo
zoické komplexy, najmä v depresných čas
tiach, vo vnútrohorských kotlinách a v pri
bradlovom pásme predpokladáme mezo
zoikum zhruba v rovnakom rozsahu ako 
na povrchu. V t ejto híbke sa už zvýraz-
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ňuje pásmo alpínskych hlbinných vyvrelín, 
sledujúce v podstate osu Slovenského ru
dohoria. Vo východnej časti sú s nimi spä
té paleozoické metamorfované horniny. 
Najvýraznejším tektonickým fenoménom 
zostáva bradlové pásmo, ktoré tvorí roz
hranie medzi mezozoickými komplexami 
vnútorných Karpát a paleogénnym flyšom 
vonkajších Karpát. Z ďalších výrazných 
tektonických štruktúr sa uplatňujú línie 
SZ-JV smeru v západnej časti a línie 
SV-JZ smeru vo východnej a strednej 
časti. Línie S- J sa uplatňujú vo východ
nej a strednej časti (obr. 2). 

V reze v hÍbke 5000 m sú ešte miocen
né sedimenty v malom rozsahu v najhlb
ších častiach podunajskej, východosloven
skej a viedenskej panve. Flyšové sedimen
ty vonkajších Karpát v tejto híbke sú už 
len na východnom Slovensku. V západnej 
časti flyšového pásma predpokladáme 
v tejto híbke už elementy platformy. 

Mezozoické komplexy majú už malé 
rozšírenie, a to v pribradlovej zóne, vo 
viedenskej panve, v topoľčianskom zálive 
a v žiarskej kotline. Mezozoikum bradlo
vého pásma aj v tejto hlbke predpokladá
me približne v rovnakom rozsahu ako 
vyššie. Výraznejšie sa tu prejavujú alpín
ske hlbinné vyvreliny v Slovenskom rudo
horí. Paleozoické metamorfované i neme
tamorfované horniny v tejto híbke pred
pokladáme vo východnej časti Slovenské
ho rudohoria, ďalej v podloží miocénu 
východoslovenskej panvy a v podloží me
zozoika komárňanskej kryhy. Predpokla
dáme, že väčšia časť vnútorných Západ
ných Karpát je už v hlbke 5000 m budo
vaná kryštalickými bridlicami a hercyn
skými granitoidmi. Tektonické štruktúry 
sú tu obdobné ako vo vyššom reze (obr. 3). 

V híbke 10 OOO m zostáva v Západných 
Karpatoch mezozoikum len vo viedenskej 
panve. Na východnom Slovensku predpo
kladáme vo vonkajších Karpatoch flyšové 
pásmo, zasahujúce v tejto híbke v podloží 

bradlového pásma ďalej k juhu pod vnú
torné Karpaty. V západnej časti predpo
kladáme pokračovanie platformy až pod 
vnútorné Karpaty. Ostatná väčšia časť 

vnútorných Karpát je tvorená prevažne 
kryštalickými bridlicami a hercynskými 
granitoidmi, v ktorých v ose Slovenského 
rudohoria majú už veľký rozsah aj alpín
ske granitoidné telesá. Najjužnejšia časť 

vnútorných Karpát v podunajskej, juho
slovenskej a východoslovenskej panve je 
charakterizovaná prítomnosťou apikálnych 
častí bázický ch telies, vyvolávajúcich tia
žové anomálie (kolárovská, fiľakovská, 

východoslovenská) , a ktoré sú asi už sú
časťou bazaltovej vrstvy. 

Z tektonických elementov sa tu uplat
ňujú hlbinné zlomy, záhorsko-humenský, 
veporský, p rerovsko-štiavnický ako pokra
čovanie labského lineamentu a slanský 
hlbinný zlom. Ďalej sa uplatňujú zlomy 
zasahujúce do spodnej časti kôry, ako do
brovodský, zvolenský a Žiarsky. Predpo
kladáme, že ostatné vrchnokôrové zlomy 
v tejto hÍbke vyznievajú (obr. 4). 

V reze 15 OOO m v Západných Karpatoch 
predpokladáme zasahovanie prepracova
nej platformy ďaleko na juh, takmer až 
do oblasti Nízkych Tatier, prípadne k se
vernému ok raju Slovenského rudohoria, 
v ktorom toto rozhranie indikuje aj roz
siahly alpínsky--granitoidný masív~ s pláš
ťom vysokometamorfovaných kryštalic
kých bridlíc. V južnej časti vnútorných 
Karpát maj ú už v tejto hÍbke ďaleko väč
šie rozšírenie bázické telesá ako elevácie 
bazaltovej vrstvy (obr. 5). 

Recenzoval F . Čech 
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Outline of the West Carpathians deep structure 

OTO FUSÁN 

Relief of the Moho-discontinuity in the 
West Carpathians sinks from the south to the 
north, from a depth of 25 km to a depth of 
65 km. The Conrad discontinuity is unex
pressive in the West Carpathians area. Only the 
top boundary of basic bodies in the southern 
part of the West Carpathians probably corres
ponds to this discontinuity. These basic bodies 
are wider spread in a depth of 18 km and 
their apical parts are in a depth of 8-10 km. 

Geothermal field has a close relation to 
depths of the Moho-discontinuity and to the 
miocene volcanism. Geothermally active areas 
often coincide with the extension of positive 

gravity anomalies. These areas have ch aracter 
of depression s. Basic neotectonic blocks have 
been defined on the basis of vertical density 
discontinuities and on the DSS results. Basic 
neotectonic blocks had different development 
during the Miocene, but they probably started 
to form dur ing the Paleocene. These blocks 
have different vertical trends. Rising trends 
prevail in mountain areas, those of sinking 
in lowland areas. General tendency to the 
simplification of structure and its geological 
homogenisation in deeper parts of the crust 
are reflected in horizontal sections. 

Preložil Ľ. D ivinec 
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3arra).l;HhIX KapnaT 

B paooTe oooow;eHhl p e3yJihTaThl II011CKOB 11 reOJIOľJ1tJ:eCK011 pa3Be,[IKM 
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a !1MeHHO MeJIOBhlX J,( naJieoreHHh!X Q)Ji l1llleBh!X ceKBeHl\1111 3TOJ1 eµl1Hl11\hl. 

Development of knowledge and main results of gcological investigation 
of the Western Carpathians 

The article summarizes results of fundam ental and applied research 
which was performed on the Pre - Carboniferous, Later P aleozoic, 
Mesozoic and Neogene volcanic complexes of the Western Carpathians 
in the last years. Problematics of the NW section of the Klippen Belt, 
mainly Cretaceous and Paleogene flysch sequences of this unit, is dis
cussed in detail. 

Od poslednej celoštátnej konferencie 
Slovenskej geologickej spoločnosti uspo
riadanej v oblasti Západných Karpát 
(Trnava 1980) uplynulo 5 rokov. Spoločen
ská požiadavka geologických prác i všetky 
druhy ostatných geulogických aktivít (zá
kladný výskum, všetky druhy aplikova
ného výskumu a prieskumu a z nich vy
plývajúce technické práce i laboratórne 

štúdiá) priniesli v nasledujúcich rokoch 
množstvo poznatkov. J e logické, že časť 

z nich zostane až do definitívneho overe
nia v oblast i námetov, časť zistení však už 
vošla do povedomia odbornej verejnosti. 
V referáte sa pokúšame podať prehľad 

najvážnejších zistení za ostatných 5 až 6 
rokov, resp. prehľad námetov pre rieše
nie v budúcnosti. 
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V záujme zistenia čo najobjektívnejšie
ho pohľadu na problematiku, v prípade 
predkarbónskych komplexov sme použili 
dotazníkovú akciu. Poďakovať sa chceme 
všetkým, ktorí sa vyjadrili k výberu naj 
vážnejších nových zistení. Takýto prehľad 
možno do určitej miery považovať za ko
lektívny pohľad na problematiku pred
karbónskych komplexov. 

Limitovaný rozsah publikovaných mate
riálov na jednej , a zameranie konferencie 
a jej exkurzií na druhej strane, determi
novali aj zameranie vypracovaného refe
rátu . 

V ďalšej časti uvádzame p'roblematiku 
podľa útvarov. V prípade severozápadné
ho úseku bradlového pásma, ktoré je sú
časne oblasťou konania zjazdu a náplňou 
niektorých exkurzií, pozornosť venujeme 
najmä aktuálnej problematike flyšových 
sekvencií uvedenej jednotky. 

Predkarbónske komplexy 
(D . Hovorka) 

V osta tných rokoch sa hromadia poznat
ky, ktoré si vynucujú zmen u predstáv 
o stavbe komplexov kryštalinika cent rál
nej i vnútornej zón y Západných Karpát 
(v zmysle členenia Mocka, 1978). P ostupne 
sa t otiž získavajú dô kazy o alochtónnej 
pozícii väčších či menších horninových sú
borov predk arbónskeho veku. Ide o zistenia 
z oblasti Malých Karpát (Maheľ, 1980, 
1983; P olák - Rak, 1980; H ovorka et al., 
1982), Nízkych Tatier (Bezák - Klinec, 
1981), prípadne veporika (Klinec, 1976), 
ktoré značne zdynamizovali predstavy 
z minulost i. Názory o alochtónnej pozícii 
podstatnej časti komplexov k ryštalinika 
centrálnej zóny publikoval aj S. Vrána 
(1980) a F. Horváth - A. Véiréis (1980) . 

Predstavy o alochtonite staropaleozoic
kých horninových sekvencií, resp. ich pod
statnej časti (tieto predst avy boli zverej-

n ené už začiatkom 60. rokov) , vo vnútor
ných zónach Západných Karpát (Grecula, 
1982; Leško - Varga, 1980 ; Hovor ka et al., 
1984) sú len logickým dôsledkom nástupu 
mobilistických myšlienkových prúdov vy
plývajúcich z teórie platňovej tektoniky. 
časť autorov (Maheľ, 1983) však súčasne 
predpokladá autochtonitu podstatnej časti 

paleozoických komplexov gemerik a. 
K . jednoznačným pozitívam posledných 

rokov patrí skutočnosť , že sa začala ve
novať pozornosť stavbe kôry v substráte 
tetýdnej zóny segmentu Západných Kar
pát. Napriek tomu, že v členeniach sta
ropaleozoického substrátu na úseky s hru
bou (kontinentálnou), prechodnou, resp. 
oceánskou (tenkou) kôrou (Maheľ, 1980) 
možno o čakávať zmeny, či upresnenia, 
predsa námet štúdia sa už zrodil. V jeho 
spracovaní treba cieľavedome pokračovať. 
Z hľadiska globálnych vzťahov Západných 
Karpát k susedným tektonickým jednot
kám za n ajvážnejšie t reba považovať n aj 
mä hrom adiace sa geofyzikálne ú daje, kto
r é časť au torov interpretuje ako dôkazy 
o pokračovaní epivariske j platformy čes

kého m asívu v podloží k en ozoických jed
n otiek Záp adný ch Karpát hlboko do ich 
centrálnej zóny (Tomek et al. , 1979; Roth, 
1980; Beránek - Dudek, 1981) . Pri prvej 
predstave ide o prekvapujúce, avšak logic
k é vysvetlenie z hľadiska mobilistických 
t eórií vývoja väčší ch ú sekov kôry vzťahu 
dvoch susediacich globálnych systémov. 

K čiastkovým úspechom v p roblema
t ike st ratigrafie m etamorfovaných kom
plexov, najmä centr álnej zóny Západných 
Karpát , pa tria výsledky palinologických 
štúdií (Klinec et al. , 1975 ; Corná - Ka
menický, 1976; Bajaník et al., 1979 ; Be
zák - Planderová, 1981 ; Planderová -
Miko, 1977 a i.) , podľa nich staropaleo
zoické horninové súbory zaberaj ú značné 

plochy v súčasnom reliéfe u vedenej zóny. 
Napriek tomu, že v ostatných rokoch sa 

zverejnili desia tky geochronologických, 
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prevažne K/Ar, len v menšej miere aj 
Rb/Sr stanovení vekov plutonitov grani
tovej série a metamorfitov rozličných jed
notiek, postoj odborníkov voči týmto vý
sledkom je zdržanlivý. Aj keď máme urči
té výhrady, vek väčšiny masívov grano
dioritov centrálnej zóny je pravdepodob
ne variský (Cambel et al., 1979, 1980 a i.). 
Súčasne sa však danou metodikou doká
zala aj existencia alpínskych granitov 
v centrálnej zóne Západných Karpát (Kan
tor, 1980 in Klinec 1980). 

V problematike magmatických procesov 
kolektív pracovníkov SA V (Cambel, Ka
menický, Petrík, Macek, Kátlovský, Gbel
ský a Walzel) definoval najmä zloženie 
variských masívov tatrika a veporika 
(Geol. zbor. Geologica carpath., 33, 3). 
Okrem dávnejšie známych, resp. redefino
vaných typov granitoidov v ostatnom čase 
sa vyčlenil nový typ peralumíniových gra
nitov s normatívnym. korundom a modál
nym magmatickým granátom , silimanitom 
a muskovitom (Hovorka - - F ejdi, 1983). 
Publikovali sa už prvé výsledky stanove
n ých obsahov prvkov skupiny vzácnych 
zemín, ak o aj model vzniku anatektickej 
t aveniny v kôre k ontinentálneho typu (Ho
vorka - Spišiak, 1983). Vo vnútornej zóne 
Západných Karpát sa vyčlenili najmenej 
dve vekové skupiny granitov - permské 
a jurské (Kovách et al. , 1979, K antor -
Rybár, 1979). Problematika p r ítomnosti 
k riedových intrúzií v gem eriku je stále 
otvorenou otázkou. 

P odstatné zmeny nastali v názoroch na 
prítomnosť p rodukt ov kyslého vulkanizmu 
v cen t rálnej zóne Západných K arpát. Na 
rozdiel od dnes u ž klasických syntéz 
(Zoubek, 1936; Kamenický, 1967 in Ma
heľ - Buday, 1967), v ktorých sa s kys
lým p redkarbónskym vulkanizmom v cen
trálnej zóne Západných Karpát nepočítalo , 

v ost atných rokoch produkty kyslého vul
kanizmu v staršom paleozoiku dešifrovali 
v súvrství Jánovho grúňa vo veporickej 

časti Nízkych Tatier (Miko, 1981), v lepti
tových rulách kráľovohoľského komplexu 
(resp. komplexu Čierneho Baloga ; Krist, 
1976) , v ortorulách ľubietovského kryštalí
níka (Kamenický, 1982) . Kyslé vulkanity 
boli identifikované ako prevládajúca zlož
ka protolitu komplexu muránskych ortorúl 
(Hovorka et al., 1984). 

Produkty bázického vulkanizmu v cen
trálnej zóne Západných Karpát sa študo
vali najmä z hľadiska ich látkovej náplne. 
Problematike venovali sériu publikova
ných prác, najmä však rozsiahlu mono
grafiu autorov B. Cambela - L. Kame
nického (1982) . Podľa výsledkov ich práce 
(1. c.) bázický vulkanizmus staršieh o paleo
zoíka produkoval tholeiity s prechodmi do 
alkalických bazaltov. Z amfibolitov Tubie
tovského kryštalinika Kamenický (1978) 
opísal p rvé metamorfné pyroxény v meta
bazitoch centrálnych Západných Karpát. 
Súčasne sa zistilo, že základným predpo
kladom pre vznik g r anátov v metabazitoch 
je vhodné chemické zloženie protolit u (prí
mes CaO v tufitickom sedimente (Hovor
ka - Spišiak, v tlači) . V amfibolitoch 
klátovskej skupiny Západných Karpát boli 
opísané granáty ak o produkt mimet ickej 
rekryštalizácie pôvodných výplní mandlí 
bazaltov (Spišiak - Hovorka, 1985). 

Kvalitatívne nové pohľady na geologic
kú stavbu , horninovú náplň , vzájomnú po
zíciu čiastkových vulkanických a sedimen
t árnych súborov staršieho paleozoíka ge
m erika zverejnil P . Grecula (1 982). Nap r iek 
tomu, že n ovú syn tézu stavby gemerik a 
v budúcností ešte v m nohých smeroch do
plnia, j ednoznačne treba konštatovať , že 
doterajšie členenie staršieho paleozoíka 
uvedenej zóny n a súbor nediferencova
n ých a v podstate nekontaminovaných 
kyslých vulkanit ov n a báze a s prevažne 
bázickými vulkanitm i v n adloží, pri súčas
ných modeloch vývoja sedimentačných 

bazénov bolo už v podstate neudržateľné. 
Medzi čiastkové úspechy v problem atike 
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litológie metasedimentov možno pokladať 
zistenie kremito-turmalinických hornín 
v staršom paleozoiku južných svahov ve
porickej časti Nízkych Tatier, ktoré sa 
súčasne považujú za derivát horninovej 
sekvencie geneticky tesne spätej so staro
paleozoickým kyslým vulkanizmom (Mi
ko - Hovorka, 1978). Opísaním prítom
n osti Al silikátov v metamorfitoch jadro
vých pohorí (Putiš, 1980) svedčí o prítom
nosti podstatného podielu ílovitej substan
cie v určitých horizontoch sedimentárneho 
protolitu a súčasne umožňuje presnejšie 
determinovať PTX podmienky vzniku da
ných horninových súborov. Medzi zaují
mavé nové zistenia patrí aj rozdielne zlo
ženie protolitu metasedimentov staršieho 
paleozoika (najmä rakoveckého vývoja) 
fácie zelených bridlíc a metasedimentov 
klátovskej skupiny metamorfovaných 
v podmienkach nízkoiteplotnej oblasti 
amfibolitovej fácie, čo svedčí o ich vzniku 
v odlišných geodynamických podmienkach 
(Spišiak et al., v tlači). 

Jedným z najzávažnejších príspevkov 
v problematike metamorfózy je zistenie 
synkinematického priebehu variskej regio
nálnej rekryštalizácie za vzniku ležatých 
vrás ako základného stavebného prvku 
kryštalinika (Čierna hora - Jacko, 1978, 
1979; Nízke Tatry - Siegl, 1981). Treba 
však poznamenať, že exaktné údaje o inten
zite metamorfných procesov sú pre oblasť 
Západných Karpát stále ojedinelé. Jedným 
z najprekvapujúcejších zistení posledných 
r okov je opísanie metamorfitov vyššieho 
stupňa v paleozoiku vnútorných Západ
ných Karpát (Dianiška - Grecula, 1979, 
Hovorka et al., 1979, Bajaník - Hovorka, 
1981), pričom teploty metamorfnej rekryš
t alizácie stanovené pomocou zloženia k o
existujúcich minerálov boli 520-610 °C 
(Hovorka - Spišiak, 1981, Spišiak - Ho
vorka, 1984). 

Publikované práce, ktoré na riešenie 
p odmienok met amorfózy využívajú vý-

sledky stanovení zloženia koexistujúcich 
minerálov räntgenovým mikroanalyzáto
rom, sú stále len výnimkou a zameria
vajú sa n a menšie územné celky , či rie
šenie čiastkových problémov (Vozárová -
Krištín, 1984). Ojedinele nedostatočne lo
kalizované a geologicky nezaradené vzorky 
spracované najmä zahraničnými autormi 
(Perčuk et al., 1984) síce prinášajú nové 
analytické údaje, príp. používajú moderné 
postupy, avšak ich aplikovateľnosť je pre 
uvedené nedostatky obmedzená. Ako pozi
tívny príklad medzinárodnej spolupráce 
možno uviesť použitie grafitového termo
metra (Šengelia et al., 1978) aplikovaného 
na metamorfity veporického kryštalinika 
so zistením, že tieto nepredstavujú diafto
rity metamorfitov vyššieho stupňa. Gene
ticky veľmi zaujímavé je zistenie recent
nej termálnej metamorfózy v p odmien
kach fácie zelených bridlíc, k torá sa 
uplatnila na neogénnych 
chodoslovenskej panvy 
1979). 

sedimentoch vý
(Ďurica et al., 

Aj v problematike minerálneho zloženia 
komplexov eruptív a metamorfitov sa do
siahli len čiastkové úspechy. Pat rí medzi 
ne poznanie chemického zloženia biotitov 
variských plutonitov veporika (Fejdi -
Fejdiová, 1981), živcov niektorých masí
vov (Dávidová, 1981), rozšírenie poznat
kov o asociáciách akcesorických minerá
lov (Veselský, 1981; Veselský et al., 1982), 
preštudovanie zloženia koexistuj úcich sili
kátových minerálov (Hovorka - Spišiak, 
1981; Bajaník - Hovorka, 1981; Spišiak -
Hovorka, 1984; Hovorka et al., v tlači) 

metamorfitov amfibolit ovej fácie vnútor
ných zón Západných Karpát, ako aj defi
novanie typomorfnej metamorfnej asociá
cie metaultramafitov v predtriasových 
komplexoch (Hovorka et al., 1983). 

Ostatné roky možno charakterizovať aj 
ako obdobie pokusov o litostratigrafické 
klasifikácie, resp. pokusy o vyčlenenie 

a definovanie nových litostratigr afických 



D. Hovorka et aL: Vývoj poznatkov a výsledky výskumu Západných Karpát 209 

jednotiek, najmä v paleozoických komple
x och. Zatiaľ čo vypracované členenie pa
leozoika vnútorných Západných Karpát 
(Bajaník et al., 1981) vychádza a spresňuje 
staršiu schému členenia, litostratigrafická 
schéma vývoja paleozoika podľa P. Gre
culu (1982) vychádza z úplne odlišných 
princípov. Základom koncepcie uvedeného 
autora (1. c.) je predstava o existencii jed
notnej staropaleozoickej sekvencie s lokál
nymi faciálnymi odlišnosťami. Zrejme už 
najbližšia budúcnosť ukáže, ktorá z uve
dených dvoch odlišných schém členenia 

vydrží n ápor nových poznatkov, ktoré sa 
hromadia v tejto ložiskovo stále perspek
tívnej oblasti. Ciastkovým problémom 
v celom kontexte paleozoika je novovyčle
n ená klátovská skupina s osobitým, pre 
Západné Karpaty zaitiaľ neznámym typom 
mimetickej metamorfnej rekryštalizácie 
v podmienkach nízkoteplotných subfácií 
amfibolitovej fácie (Spišiak et al., v tlači). 

Litostratigrafické členenie predkarbón
skych útvarov Západných Karpáit (Kame
nický - Kamenický, 1983) v záujme zauží
vania bude sa musieť spresniť samotnými 
au tormi , r esp. ich názorovými nasledova
teľmi . 

Jedným z najefektívnejších, a zároveň 

aj spoločensky naj žiadanejších výstupov 
geológie sú geologické mapy. Z tohto hľa
diska geologická mapa Slovenského rudo
horia - východná časť vytlačená v mierke 
1 : 50 OOO (Baj aník et al., 1981a) zaplňuje 

jednu z citeľných medzier. V tejto súvis
lositi však považujeme za potrebné uviesť, 
že pre oblasť vnútorných Západných Kar
pát existujú rozdielne názory nielen na 
stratigrafiu, ale aj na výstup terénnych 
štúdií - geologický profil. Názorové roz
diely na úklon (na sever, resp. na juh) 
horninový ch komplexov tejto zóny, pri 
merateľnosti daného údaj a , by po dlho
ročných výskumoch už nemali pretrvávať. 

Záverom prehľadu problematiky pred
karbón skych komplexov Západných Kar-

pát s radosťou možno konštatovať, že 
ostatné roky znamenajú a j obdobie apli
kácií nových metód pri štúdiu problema
tiky metamorfovaných komplexov. Ide 
o aplikáciu m etódy štúdia tekutoplynných 
uzavrenín v mineráloch (najmä v kreme
ni) a z toho vyplývajúce závery (Hurai, 
1983) , metóda štúdia stôp delenia uránu 
(Kráľ, 1981), štúdium organickej hmoty 
v m etamorfovaných horninových sekven
ciách (Cambel - Khun, 1983) a i. 

Mladšie paleozoikum 
(J. Vozár) 

V ostatných piatich až desiatich rokoch 
sa odborná verejnosť oboznámila s mno
hými cennými výsledkami analytického 
charakteru z jednotlivých jednotiek a ob
lastí ich rozšírenia . Pomohlo to p r i synté
ze vývoja mladšieho paleozoika Západ
ných Karpát v priestore a čase. 

Kvalitatívne novým prvkom je súhrnná 
i komplexná charakter istika súvrství, kto
ré sú podľa zásad čs. stratigrafickej komi
sie (II. v ydanie) a v m edzinárodnom m e
radle v zmysle všeobecne prijatého Hed
bergovho kódu redefinované, príp. defino
vané a pomenované. Tým sa dosiahla uce
lenosť v chápaní vývojov, čo je dôležité 
pri korelácii a syntetizu júcom usporiadaní. 
Nepochybne musela sa prehíbiť an alýza , 
čo si vyžiadalo doplnenie celkovej charak
teristiky vymedzených litostratigrafických 
jednotiek. V mnohom sa tým zmen il ná
zor na obsah, vývoj, rozšírenie a vek sú
vrství. 

V ďalšej časti uvedieme hlavné zm eny, 
najmä od našej poslednej konferencie. 

V tatriku sa dosiahli cenné poznatky 
počas prieskumnej činnosti CSUP, k. p., 
závod IX, Sp. N. Ves, a to v pohorí Po
važský Inovec. Okrem prognostického 
zhodnotenia výskytov uránového zrudne
nia vymedzili a charakterizovali sa lito-
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stratigrafické jednotky a riešila sa tekto
n ická stavba. Súhrnné spra-covanie I. Štim
mela, L. Novotného a ďalších je v pri
p ravovanej záverečnej správe. V Malej 
Fatre sa vymedzili dva typy permu (Vo
zárová, 1978). Jeden z nich je evidentne 
súčasťou obalu a podieľa sa na štruktúre 
antiklinály Kozla (sensu Andrusov, 1958). 
Charakterizovali a označili sme ho ako 
stráňanské súvrstvie. Druhý typ vystupuje 
v alochtónnej pozícii a je faciálne zrovna
teľný s malužinským súvrstvím (Vozáro
vá - Vozár, 1983). 

Z hľadiska vývoja mladšieho paleozoika 
sme dosiahli značný pokrok v poznaní 
permských sekvencií, ktoré sú späté s pô
vodnou sedimentačnou oblasťou fatrika -
severného veporika. V nadväznosti na de
finovanie brusnianskeho a predajnianske
ho súvrstvia (Vozárová, 1978; v Čierťaži -
ľubietovské pásmo) sa rozšíril stupeň ich 
poznania v oj edinelých zachovaných vý
skytoch vo východnej časti Nízkych Tatier 
a koreluje sa s výskytom v severnej časti 

Sľubice -- Čiernej hory (Vozár, 1984). Ob
dobne sa získali cenné informácie pre ko
reláciu špaňodolinského súvrstvia zo Sta
rohorských vrchov, súvrstvia permu pri 
Jasení na južných svahoch Nízkych Tatier 
(Vozárová, 1983) a skýcovského súvrstvia 
v Tríbeči (in Andrusov - Samuel et al., 
1983). Veľmi podobný vývoj má aj sú
vrstvie pri Korytnom a Branisku (Vozá
rová - Vozár, v tlači). Zaradením časti 

permu - pôvodne považovaného za súčasť 
tatrika do zóny .fartrika - severného ve
porika sa predkladá nová predstava o ko
relácii mladšieho paleozoika v sedimen
tačnom priestore, ktorý sa predpokladá vo 
vnútri tatroveporidného bloku ako základ 
domovskej oblasti jednej z nosných prí
krovových jednotiek Západných Karpát 
(Biely - Fusán, 1967; Jaroš, 1971). 

V južnom veporiku v nadväznosti n a 
stanovenie vrchného karbónu (Plandero
vá - Vozárová, 1978) sa pokračovalo vo 

výskume mladopaleozoickej časti obalu. 
Definovala sa revúcka skupina zložená zo 
slatvinského (stefan) a rimavského súvrst
via (perm). Obe sa skúmali od Dobšin
nej - Rejdovej až po oblasť Tuhár-Se
dem chotárov (Vozárová - Vozár, 1982). 
Tieto súvrstvia, ale hlavne slatvinské, sú 
postihnuté kontaktnou premenou (Vozáro
vá - Krištín, 1985) alpínskeho g ranitoid
ného telesa (Kantor, 1961; Vozárová - Vo
zár, ·et al. , 1979), ktoré ako výstupnú cestu 
využilo štruktúru lubenícko-margecianskej 
línie. Podľa prác S. Jacka (1978, 1983) 
možno tieto litostratigrafické jednotky 
dobre zrovnať s výskytmi v južnej časti 

Čiernej hory. Nové predstavy geologickej 
stavby styku gemerika s južnou časťou 

veporika vyjadruje aj Geologická mapa 
Slovenského rudohoria - východná časť 
v mierke 1 : 50 OOO (Bajaník et al., 1984). 

Hronikum patrí spolu s gemerikom 
k jednotkám s najbohatším zastúpením 
vulkanosedimentárnych sekvencií mlad
šieho paleozoika. V oboch jednotkách sa 
nadviazalo na výsledky výskumu predchá
dzajúceho obdobia. V hroniku sa dobre 
analyzovali jednotlivé výskyty v r ámci ce
lých Zápa dných Karpát. Vymedzila sa 
ipoltická skupina (Vozárová - Vozár, 
1981) zložená z dvoch súvrství - nižno
bocianskeho (stefan B - C) a m a lužinské
ho (spodný a vrchný p erm). Na základe 
petrochemických vzťahov sa spresnila de
finícia vulkanitov, vy riešili sa vzťahy žil
ných a výlevných foriem a jednotlivých 
erupčných fáz. Doplnenie litologických 
údajov o sedimentárnych súboroch uspo
riadaných do cyklickej stavby prinieslo 
ucelené n ázory o paleofaciálnych a paleo
geografických podmienkach ako nižnobo
cianskeho, tak aj malužinského súvrstvia 
(Vozárová, 1981, 1982). Tri charakteris
tické megacykly sú rozlí šiteľné regio
nálne nielen v Nízkych Tatrách, ale 
i v ostatnej časti Západných Karpá1. 
K novým poznatkom o spodno a vrchno-
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permskom veku malužinského súvrstvia 
(Plander:o:\lá, 1979) na základe sporomorf 
p ribudli aj pozoruhodné výskyty tiel 
vermes v častiach so znakmi bohatšej 
bioturbačnej činnosti (Vozárová, 1981). 
Súvrstvia ipoltickej skupiny sa zistili aj 
v Považskom Inovci, Malej Fatre a sever
nej časti Braniska. Napriek tomu ich prí
slušnosť k hroniku, ale aj iná tektonická 
interpretácia ostáva zatiaľ nejasná (Geol. 
a paleogeogr. mapa vrchného karbónu 
a permu ČSSR, 1 : 1 OOO OOO, časť Západné 
Karpaty, ÚÚG Praha, 1980). 

V gemeriku v súlade s novou Geolo
gickou mapou Slovenského rudohoria -
východná časť (1 : 50 OOO) sa redefinovali 
a vymedzili pri severnom okraji dobšinská 
skupina (vrchné visé až stefan) so súvrst
viami ochtinské, rudnianske, zlatnícke, há
morské ; krompašská skupina (spodný a 
vrchný perm) so súvrstviami knolské, pe
trovohorské, novoveské (Bajaník et al., 
1981). 

Spresnila sa litologická charakteristika, 
názory na paleofaciálny vývoj, ale i strati
grafiu, so zreteľom najmä na údaj e z vý
skumu izotopov (Kantor et al., 1982), vý
sledky rádiometrického datovania (Kantor, 
1959; Novotný - - Rojkovič, 1981) a palino
logického výskumu (Planderová in Václav 
et al., 1980). Doplnili sa údaje o vulkani
toch a petrograficky sa rozšírila magma
tická asociácia o bazalty (Gregorovič -
Novotný, 1982). Celkom nový pohľad 

z hľadiska prognóz nerastných surovín 
v perme severnej časti gemerika, ale i na 
stavbu v oblasti Novoveskej Huty priniesli 
práce kolektívu ČSUP, k. p., závod IX, 
Sp. Nová Ves (najmä Novotný et al., 1981; 
Novotný - Miháľ, 1981; Novotný - Roj
kovič, 1981 a ďalšie). Z hľadiska riešenia 
otázky magnezitov a ich pozície v dob
šinskej skupine je prínosom súhrnné dielo 
A. Abonyi - M. Abonyiová (1981). 

V južnej časti gemerika sa vymedzila 

gočaltovská skupina spodno a vrchno
permského veku zložená zo súvrstvia rož
ňavského a štítnického (Vozárová - Reich
walder in Bajaník et al. , 1981). Je možné, 
že do tejto skupiny patrí aj „perm" b rus
níckej antiklinály (Mello - Vozárová, 
1984). Početné údaje o mladšom paleozoiku 
južnej časti gemerika sa nepochybne zu
žitkujú pri -Fiešení zložitých tektonických 
vzťahov gočaltovskej skupiny a silickéh o 
príkrovu. 

Zemplinikum bolo v ostatnom období 
predmetom záujmu výskumnej a prie
skumnej činnosti. V tomto prehľade sa 
nebudeme zaoberať tou časťou mladšieho 
paleozoika, k t orá je zachovaná severn e od 
Zemplínskych vrchov v podloží ter ciéru 
a kvartéru, p retože je v súčasnej dobe 
predmetom h lbšej analýzy. Oblasť Zem
plínskych vrchov a podložie terciéru -
kvartéru južne od nich je už dlhší čas 

objektom prieskumnej činnosti GP, n . p ., 
so zámerom vyhľadávania rudných suro-
vín a uhlia. P. Grecula et al. (1982), 
P. Grecula - K. Egyud (1982) predložili 
celkovú koncepciu stavby, nové pohľady 
na tektonickú stavbu a návrh na nové lito
stratigrafické členenie. Priniesli údaj e naj
mä na základe nového geologického mapo
vania a mnohých vrtov, ktoré spresnili li
tologickú charakteristiku súvrství, ich po
zíciu i stavbu, najmä so zameraním n a vý
skyty uhoľných slojov. Vozárová (1982), 
tiež in Baňacký et al. (1984) revidovala 
názory Boučka - Pribyla (1959) a G r ecu
lu - Egyuda (1982) . Doplnila litostrati
grafické údaje vymedzených jednotiek so 
zohľadnením známych biostratigrafických 
údajov. V. Baňacký et al. (1984) predložil 
i novokoncipovanú geologickú mapu Zem
plínskych vrchov v mierke 1 : 25 OO O. 

Uplynulé obdobie prinieslo o mladšom 
paleozoiku poznatky dôležité pre celospo
ločenskú prax a pre syntetické spracova
nie variskej molasy Západných K arpát , 
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ktorá predstavuje spojovací vývojový člá
nok medzi vyvrcholením variského orogé
nu a začiatkom alpínskeho cyklu. 

Vývoj variskej molasy chápeme regio
nálne so zreteľom na všetky dostupné in
formácie o litológii, magmatizme, biostrati
grafii a paleomagnetizme. Posledne uvá
dzanou metódou sa získali cenné údaje 
o rotácii bazénov v období ich existencie, 
ako aj o rotácii jednotiek v procese alpín
skej príkrovovej tektoniky (pozri štúdie 
Mušku a Vozára vr. 1977 až 1984). Novším 
petrochemickým štúdiom, hlavne perm
ských vulkanitov, sme ich rozdelili na 
magmatickú sériu kontinentálnych tho
leiitov (v hroniku) a alkalicko-vápenatú 
sériu (v ostatných jednotkách) so zvyšova
ním vápenato-alkalického trendu smerom 
do tatroveporického a gemerického bloku 
(Vozár in Bajaník - Hovorka et al., 1981). 
Vypracovala sa súhrnná klasifikácia ba
zénov variskej molasy, ktorá jednoznačne 
predstavuje ich vývoj na kontinentálnom 
type kôry (Vozárová, 1981). Podľa tej t o 
informácie na varisky spevnenom bloku 
v mladšom paleozoiku v časovej násled
nosti vznikla raná (namúr až stefan), 
hlavná (autun až saxón) a neskorá (turing) 
molasa. Aj litofaciálna náplň jednotlivých 
bazénov v priestorovom členení vonkajšej, 
vnútornej a zadnej molasy ukazuje ich 
založenie na bloku s kontinentálnou kô
rou. 

V ostatnom období M. Maheľ (1984) na
vrhol variant, podľa ktorého mladopaleo
zoické súbory ľubietovského a hornádske
ho členitého žľabu majú spojitosť s oceán
skym typom kôry. 

Mezozoikum 
(M. Rakús - M. Polák) 

Mezozoikum Západných Karpát od po
čiatkov výskumu tohto horstva predstavo
v alo nosný - rozhodujúci element, o kto-

rý sa op ierali všetky geologické syntézy 
a koncepcie. Úroveň -poznatkov o mezo
zoiku, jeh o stavbe, stratigrafii a paleogeo
grafii bola a je jedným z rozhodujúcich 
momentov pri rekonštrukcii geologického 
vývoja Západných Karpát. Veď obdobie 
mezozoika predstavuje asi 165 mil. rokov, 
čo v prípade alpínotypného pohoria zna
mená veľmi veľa. Za toto obdobie kar
patské m ezozoikum prekonalo niekoľko 

horôtvorných p rocesov, počas ktorých sa 
zložitým spôsobom vrásnilo, vertikálne 
i horizontálne premiestňovalo a nakoniec 
i denudovalo, takže dnešný obraz rozlože
nia mezozoických komplexov predstavuje 
len relikty pôvodných sedimentačných 

priestorov. Vychádzajúc z tejto danosti 
musíme si uvedomiť naše možnosti pri vy
tváraní n ových koncepcií stavby Západ
ných Karpát. 

Počiatok 80. rokov znamená svojím 
spôsobom tiež odozvu na mobilistické 
prúdy v yplývajúce z princípov platňovej 
tektoniky (Leško - Varga, 1980; Hor
váth - Voros, 1980; Roth, 1980 ; Maheľ, 
1981, 1984). Je potešiteľné, že i v západo
karpatskom mezozoiku našli ohlas nové 
myšlienkové prúdy, avšak nesmieme byť 
prekvapení, že aplikovanie princípov plat
ňovej tektoniky naráža a ešte b ude na
rážať na ťažko prekonateľné p rekážky. 
Príčin b ude iste viac, ale chceli by sme 
podčiarknuť dve: 

1. Západné Karpaty sú zložitou geolo
gickou sústavou, kde sa ešte nevyriešili 
základné problémy. 

2. Nie sme ešte dostatočne pripr avení na 
aplikáciu nových prúdov vo svetovej geo
lógii. Mnohé, pre geológiu mezozoika zá
važné problémy, sa doteraz uspokojivo ne
vyriešili (Maheľ, 1984) a vytváranie nových 
koncepcií nie je vždy najvhodnejším rie
šením. J e však isté, že počiatok 80. r o
kov znamená pokrok v mnohých ob
lastiach. Poznatky o útvaroch mezozoika 
sa pohli d opredu a sú opornými bodmi -
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geologickými faktami, ktoré sú nevyhnut
né pri tvorbe a aplikácii nových koncepcií. 

Aj keď pracovná aktivita vo výskume 
triasových sekvencií Západných Karpát už 
kulminovala, vzhľadom na program IGCP 
treba zdôrazniť, že práce pokračovali na 
riešení čiastkových problémov. 

Za najzávažnejší fakt považujeme spra
covanie a spresnenie kategorizácie litostra
tigrafických jednotiek triasu Západných 
Karpát (Bystrický, 1983) v stratigrafic
kom slovníku Západných Karpát. Z regio
nálneho hľadiska sú zaujímavé výsledky 
v spreBnení stratigrafie a litostratigrafie 
Stratenskej hornatiny, vyčlenenie murztal
ských vrstiev (karn) ako cudzorodého ele
mentu, ale tiež vyčlenenie a stratifikova
nie panvových sedimentov v tejto faciál
nej oblasti (Bystrický, 1982; Bystrický 
et al., 1982). 

Zintenzívnenie geologického výskumu 
Malých Karpát prinieslo v ostatnom ob
dobí spresnenie stratigrafického rozsahu 
reiflingských vápencov na vrchný anis a 
spodný karn (Masaryk et al., 1984), čo má 
zásadný vplyv na tektonickú interpretá
ciu. Intenzívne sa pracovalo na stratigra
fickom spracovaní meliatskej skupiny, 
ktoré prinieslo nové poznatky, spresnenie 
stratigrafie, napr. získanie bohatého spo
ločenstva sporomorf z tmavých bridlíc ty
pového profilu pre stredný trias, až bázu 
spodného karnu, pokladaných predtým za 
vrchný trias (Mello et al., 1983), ale tiež 
preukázanie ilýrskeho a fasanského veku 
rádiolaritov od Držkoviec (Dumitrica -
Mello, 1982). 

Biostratigrafické výskumy sa v ostat
nom čase zamerali na spresnenie zonál
nosti jednotlivých skup[n. Z oblasti mikro
biostratigrafie pozornosť si zasluhuje spra
covanie taxonómie foraminifer triasu 
v rozsiahlom diele J. Salaja et al. (1983) -
Triasové foraminifery Západných Karpát, 
ako aj biostratigrafické výskumy forami
nifer Jendrejáková, 1984 ; Samuel et al. , 

1981). V oblasti mikrobiostratigrafie ko
nodontov sa dosiahli nové výsledky 
v rôznych triasových sekvenciách Zá
padných Karpát (Papšová - Biely, 1983; 
Papšová - Pevný, 1982). Makrofaunistické 
spoločenstvá triasu poskytli materiál na 
spresnenie st ratigrafie Slovenského krasu 
(Kochanová - Kollárová - Andrusovová, 
1983) a celkového územia Západných Kar
pát (Kochanová - Pevný, 1982). 

V porovnaní s triasom bola stratigrafia 
jury pomerne dobre známa. V ostatných 
rokoch došlo k stagnácii výskumu, n ajmä 
strednej jury. 

Významným korelačným horizontom sa 
ukazuje kondenzovaná poloha Fe, Mn kar
bonátov, ktorej stratigrafické rozpätie je 
toark - bajok. 

Ako sme u viedli, vážne medzery máme 
v stratigrafii a litológii rádiolaritových 
vápencov a rádiolaritov, ktoré sa pova
žujú za najhlbšie morské sedimenty mezo
zoika. Len v poslednom čase sa objavuje 
prvé spracovanie rádiolárií (Ožvoldová, 
1984 ; Sýkora et al., 1982). 

Poznatky o litológii a stratigrafii kriedy, 
najmä jej strednej a vrchnej časti, sú už 
dávnejšie veľmi dobrej úrovne. Väčšie 

medzery sú v spodnej kriede . Objavili sa 
už prvé podnetné práce (Vašíček - Mi
chalík, 1981; Adamíková et al., 1983), kto
ré spresňujú stratigrafiu a litológiu neo
kómskych fácií. 

Za významný objav treba označiť nález 
vrchnej kriedy zaklinenej v kryštaliniku 
Inovca, ktorý opísala A. Kullmanová -
V. Gašpariková (1982). Tento fakt pouka
zuje na intenzívne laramské pohyby. 

Predpokladané laramské pohyby v cen
trálnych Karpatoch snaží sa preukázať 

J. Michalík (1984) . Z Malých Karpát opísal 
niekoľko typov brekcií, ktorých vek udáva 
ako poalbský až pliocénny. Štruktúrna po
zícia brekcií ukazuje na značné la ramské 
pohyby. Vek brekcií však nie je možné 
stratigraficky potvrdiť, preto úvaha o ich 
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laramskej deformácii zostáva iba predpo
kladom. 

Jednou zo základných úloh GÚDŠ je 
príprava geologických máp. V ostatnom 
období sme aj tu pokročili o kus dopredu, 
V edícii Regionálne geologické mapy Slo
venska 1 : 50 OOO v poslednom období sa 
vydali tri regióny. Je to obla sť Kysuckých 
vrchov a Krivánskej Malej Fatry (Haš
ko - Polák, 1980), kde sa riešili litostrati
grafické problémy mezozoika centrálnych 
Západných Karpát, bradlového pásma a 
vzájomný vzťah týchto oblastí. Jedným 
z vyriešených tektonických problémov je 
dôkaz o retrošariážnych pohyboch zo S na 
J v popaleogénnom období. 

V r. 1982 sme vydali mapu Strážov
ských vrchov M. Maheľa a roku 1984 
geologickú mapu Myjavskej pahorkatiny, 
Brezovských a Čachtických Karpát kolek
tívu autorov Began et al. Doplnil ju no
vými litostratigrafickými údajmi a čiast

kovo riešil aj t ektonickú stavbu. Vychá
dzal pritom z potvrdenia násunu celého 
komplexu triasových sedimentov v severo
južnom smere. Ku komplexnému zodpo
vedaniu tektonickej otázky zaiste prispejú 
pripravované vrty pre projekt živíc v tej
to oblasti Západných Karpát. 

V ostatných rokoch sa objavili prvé 
práce zaoberajúce sa drobnotektonickou 
analýzou mezozoika (Plašienka, 1983). Je 
t o jedna z ciest, ktoré môžu pomôcť pri 
r iešení štruktúr a interpretácii stavby. 

Nový model tektoniky platní zaujal 
mnohých odborníkov. Názory sa dajú 
zhrnúť do dvoch zásadne odlišných oblas
tí. Prvá navrhnutá M. Maheľom (1981, 
1984) vychádza z veľkej variability kôry 
n a malom priestore, čo však nutne impli
kuje extrémne mobilistický p rístup. 

S inou teóriou vystúpil J. Salaj (1982). 
V článku o paleogeografii a stavbe m ezo
zoika SZ časti Západných Karpát vychodí 
z vyložene autochtonického prístupu, 
ktorý pri súčasných poznatkoch neobstoj í. 

Kriedovo-paleogénne flyšové sekvencie 
severozápadného úseku bradlového pásma 
(R. Marschalko - O. Samuel) 

Výskum bradlového pásma sa v ostat
ných rokoch sústredil najmä n a objasne
nie tektonickej stavby, obzvlášť vo vzťa
hu bradiel k obalu, na stratigrafickú a ge
netickú pozíciu flyšových sekvencií, zdroja 
klastík a vzťahu manínskej jednotky 
k vnútrokarpatským jednotkám. 

Závažným poznatkom výskumu bradlo
vých štruktúr je ich imbrikovaná stavba 
a šupinový štýl. Vrásová stavba má ne
patrné rozmery a podieľa sa len na tvorbe 
niektorých šupín. Charakteristické sú pre 
ňu plochy násunov uklonené vert ikálne. 

Na oravskom úseku pieninskej jednot
ky sklon súvrství generálne upadá na se
ver o 40 až 80° s prevrátenými spodnými 
vrstevným i plochami (obr. 1, profi l 3 - 3'). 
V šupinách sú vklinené časti m agurského 
paleogénu. Na varínskom úseku severne 
od Žiliny sú v pieninskej jednot ke 3 šu
piny s prevráteným sledom vrstiev na se
ver o 30 až 60°. Násuny medzi šupinami 
sa prejavujú ako zóny zbridličnatenia a r e
dukcie. V severnejších šupinách kysuckej 
jednotky chýbajú mladšie stupne (san tón -
mástricht ), v južnejších staršie (jur a - alb) , 
čo možno objasniť t ektonickou r edukciou 
(vyvalcovaním) (obr. 1, profil 2 - 2') . P o
dľa vrchného mástrichtu v naj južnejšej 
šupine, v pásme Chlmec -- Žilinská Leho
ta - D . Hričov možno predpokladať la
ramskú fázu vrásnenia. 

V k lapskej jednotke Považia sú zreteľ
né dve šupiny albského flyšu oddelen é 
vrchnokriedovými slieňmi na ú seku U di
ča - Jasenica. Vrstvy v klapskej jednotke 
na púchovsk om ú seku sú v severných šu
pinách väčšinou v prevrátenej p olohe 
(Uhry, Orlové - štepnice - Mikšová) na S 
a SZ, zatiaľ čo v strednej časti sú st rm é 
a v pásme Nimnica - Považská Bystrica 



D. Hovorka et al.: Vývoj poznatkov a výsledky výskumu Západných Karpát 215 

ležia normálne s úklonom 50 až 80° na JV. 
(obr. 1, profil 1 - ľ). V Púchove a vý
chodne od neho pozorujeme stáčanie klap
ských šupín, podobne aj pieninskej a sub
pieninskej jednotky na juh (tzv. púchov
ská sigmoida). 

V manínskej jednotke okrem šupinovej 
stavby nachádzajú sa aj vrásové štruk
t ú ry v brachyantiklinále Drienovky uklo
nenej na východ. Vrchnokriedové vrstvy 
sú v synklinóriach uložených strmo. 
V južných šupinách manínskej jednotky 
sa vrstvy mierne ukláňajú do vnútra Kar
pát v zhode s tektonickým stavebným plá
nom karpatských príkrovov. 

Imbrikovaný tektonický štýl bradlo
vých jednotiek vytvára predpoklady o ná
sune od JV na SZ a S, ale tiež skoršiu 
deformáciu vnútornejších jednotiek a ich 
t r ansport na vonkajšie jednotky. 

Podrobné geologické mapovanie a sedi
mentologický výskum na oravskom a pú
chovskom úseku (Marschalko - Kysela, 
1980; Marschalko - Samuel, 1975, 1977, 
1980; Kysela et al., 1982), preukázal úplné 
sledy strednou a vrchnou kriedou v dlžke 
50 i viac km. Teoreticky d1žka jednotiek 
by mala predstavovať aj dlžku šupín, ale 
nie je to vždy tak. V miestach zúženia 
b radlového pásma nastáva ich vynechá
vanie a primárna hrúbka vrstiev, resp. vy
t iahnuté šošovky bradiel vplývajú na tvar 
jednotiek a šupín . 

Vzťah bradiel k obalu 

Na stlačenie pásma naJviac poukazuje 
vnútorná tektonika bradiel, ktorá má na 
celom západoslovenskom segmente jednot
ný štýl. Vďaka tomu sú pevné jursko
kriedové vápence - bradlá izolované a 
obklopené plastickými slieňmi a flyšom po 
stranách. Medzi nimi je tektonická dis
kordancia p odmienená kompetenciou hor
nín. 

Zachovanie v rásových štruktú r možno 

iba zriedka pozorovať. Diskordancia pod
mieňuje vytváranie diapírových fo r iem a 
presunutí, pevné horniny (vápenec -
bradlá) separované od obalu v ňom plá
vajú. Do 50-ých rokov D. Andrusov pre
sadzoval predstavu, že krieda od albu vyš
šie sa nedelí na zodpovedajúce série vy
členené v br adlách a že strednokriedový 
obal obklopuje bradlá rozličného faciálne
ho typu. Názor vychádzal z albskej fázy 
vrásnenia a podľa neho staršie bradlové 
elementy n etvorili stratigraficky spojité 
sledy v kriedovom obale. Dôsledne sa 
uplatňujúca stratigrafická mikropaleonto
lógia (Salaj - Samuel, 1966; Scheibner -
Scheibnerová , 1958; Marschalko - Sa
muel, 1975, 1977, 1978, 1980; Haško -
Samuel, 1977; Kysela et al. , 1982 a ďal

ší), preukázala plynulé prechody od bra
diel do obalu bez hiátov. Jurské spod
nokriedové série veľkých bradiel pienin
skej jednotky na Orave (Podbiel), v údolí 
Kysuce (Vreteno), Na Považí (Chotúč) , spo
jené pozvoľne so sériami strednej a vrch
nej kriedy, sedimentovali bez prerušenia 
v jednej panve. Vytvárajú jeden paleogeo
grafický a štruktúrny celok - tektonickú 
jednotku. TektG-n-ické jednotky sú zákla
dom pre členenie bradlového pásma a 
môžu byť vodidlom a j pre zaraďovanie 

vrchnokriedového obalu tam, kde n iet 
sprievodných bradiel. 

Bradlá v ersus olistostrómy 

Nižšie uvedené dôkazy poukazujú na to, 
že ide o koherentné st ratigrafické sledy 
rozdrobené následne a nie sedimentá rne 
útvary (olistolity alebo olistostrómy), kto
ré sa pohyb ovali individuálne gravitač

ným transportom, napr. z čiel p ríkrovov : 
1. Bradlá subpien inskej a pieninskej 

jednotky s osobitným vrchn okriedovým 
obalom idú v súvislých r adoch nad sebou 
a nemiešajú sa. 

2. St ratigr a fi cký styk najväčších bra-
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◄ Obr. 1. štruktúrno-geologická mapa bradlového pásma a priľahlých jednotiek zá
padoslovenského segmentu medzi Trenčínom a Trstenou (podľa R. Marschalku, 1982). 
1 - flyš bystrickej čiastkovej jednotky (P-E3), 2 - flyš bielokarpatskej čiastkovej 
jednotky (K 1-E3), 3 - flyš oravskomagurskej čiastkovej jednotky (J-E 1), 4 - bradlá 
subpieninskej jednotky (čorštynskej JrK1), krinoidové vápence (bajok, kelovej, bat), 
rogožnické brekcie, červené hľuznaté vápence, kalpionelové vápence (oxford-kime
ridž-titán), 5 - púchovské a hemipelagické sliene, slienité vápence subpieninskej 
jednotky (KrK3), 6-10 - pieninská jednotka, 6 -bradlá pieninskej jednotky (J1-K1), 
A. kysucká séria typ Vreteno a Chotúč pri Vršatci - začína keuprom, rétom , 
grestenom (lias), škvrnité vápence a sliene (lotaring - toark), posidániové a nad
posidániové vrstvy (álen - bajok - kelovej), rádiolariové vápence (oxford), červené 
hľuznaté vápence (kimeridž), kalpionelové vápence (titán), rohovcové vápence 
a škvrnité sliene (berias - barém), B. oravská séria (typ Kozinec pri Zázrive j, 
Oravský Podzámok), rozdiely oproti kysuckej sérii· sú v toarku (spodné červené 
hľuznaté vápence), v álene - oxforde (rádiolarity a rádiolaritové vápence), v ki 
meridži (vrchné červené hľuznaté vápence), 7 - čierne, šk vrnité a pestré pelagické 
sliene až vápence (tisalské) apt - preflyš (spodný turán), flyš (turán - koňak) 
kysuckej jednotky vo varínskom a považskom úseku (snežnické vrstvy), 8 - fly š 
oravského úseku (snežnické vrstvy, cenoman - koňak - santán) a hemipelagick é 
sliene (santán - mástricht), 9 - pestré púchovské a hemipelagické sliene (gbe
lianske, santán - mástricht - K 3), 10 - zlepencový flyš p roximálnych fácií (divoký 
flyš; koňak - santán - K 3), 11-15 - klapská jednotka : bradlá klapskej jednotky 
(T2, J 2 _;3, K 1), riasové vápence, plytkomorská jura, vápence s rohovcami, 12 - fly š 
prvého cyklu (alb - cenoman), flyš druhého cyklu (koňak - santón), orlovské 
pieskovce (cenoman - turón), 13 - pestré púchovské pelagické a hemipelagické 
sliene (santón - kam pán), 14 - zlepencový flyš proximálnych fácií (divoký flyš ; 
alb - cenoman), 15 - zlepencový flyš, flyš proximálnych fácií s hipuritovými rífmi 
(koňak - kampán), 16-18 - manínska jednotka, 16 - bradlá manínskej jednotky 
(typ V. a M. Manín - J 1-K1), vápence s rádiolaritmi (hetanž - oxford), ílovité 
vápence sčasti rohovcovité (kimeridž-spodný barém), urgónske vápence (vrchný 
barém - spodný apt), 17 - sivé pelagické slieňovce (preflyš, alb-stredný cenoman), 
konturity (stredný - vrchný cenoman), flyš s prevahou pieskovcov (vrchný ceno
man), flyš s vložkami exotických zlepencov (turón - santón, vrchný kampán -
mástricht), 18 - pestré hemipelagické a pelagické sliene (spodný kampán), 19 -
kryštalinikum: magma ti ty a metamorfity variské a staršie alpínsky prepracované 
v bloku vnútorných Západných Karpát (tatrikum), 20 - druhohorný obal tatrika 
(T1- 3, J1 - 3, K 1 -::), 21 - mezozoikum neistej príslušnosti b ližšie nečlenené (T, J 1 _ 3), 

22 - krížňanský príkrov (T2 - 3, J 1-3, K1_ 2), 23 - chočský a vyššie príkrovy (T2 - 3, 
J 1) , 24 - súľovské zlepence (P, E 1) , 25 - flyš vnútorných Západných Karpá t (E2, E3) , 
26 - neogén vnútorných kotlín (Eg 1, Pl2) 

Geologické profily manínskou jednotkou (1 - ľ), klapskou a pieninskou jednotkou 
(2 - 2'), pieninskou jednotkou a jednotkou Oravskej Magury (3 - 3'); podľa R. Mar
schalku - J. Kyselu, 1981 a R. Marschalku - M. Potfaja, 1982. 

1 - magurský pieskovec - pieskovcový flyš Oravskej Magury (E1 _ 2), 2 mal-
covské vrstvy (E3), 3 - flyš (E2), 4 - bradlá pieninskej jednotky (J1-K1), 5 - preflyš 
a flyš bradlového obalu a pelagické sliene (pieninská jednotka K 2 - 3), 5a - zlepen 
cový flyš proximálnych fácií pieninskej jednotky (koňak - santón), 5b - pelagick é 
pestré sliene (kampán - mástricht), 6 - flyš klapskej jednotky (K2 _ 3), 6a - pela 
gické pestré sliene manínskej jednotky (spodný kampan), 7 - flyš, konturity a sivé 
sliene (alb - stredný a vrchný cenoman) m anínskej jednotky, 8 - bradlá manín
sk e j jednotky (J1-K 1), 9 - slieňovce, slienité vápence, 10 - flyš kosteleckej jednotky 
a zliechovskej skupiny (titán - spodný a vrchný albl, 11 - súľovské zlepence 
a b rekcie (E1 -2) 

Fig. 1. Structural and geological map of the Klíppen Belt and of adjacent units of 
the West Slovakia segment between Trenčín and Trstená (after R. Marschalko 1982). 
1 - The Bystrica partia! unit flysch (P-E3), 2 - the Biele K arpa ty partial unit 
flysch (K1-E,3), 3 - the Orava - Magura partia! unit fly sch (J-E3) , 4 - klippen 
of the Subpieniny unit (Czor sztyn unit JrK1), crinoid limestones (Bajocian, Callo
v ia n, Bathonian), th e R ogožnik breccias, red nodula r límestones, Calpionella 
lim estones (Oxfordian, Kimmeridgian, Tithonian), 5 - Púch ov marls and hemipelagic 
marls, marly limestones of the Subpieniny unit (Kr K 3), 6 - 10 - Pieniny un it ; 
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6 - klippen of the Pieniny unit (Ji-K1) , A. Kysuca series, the Vreteno and Chotúč 
type near Vršatec, it begins with the Carpathian Keuper, Rhaetian, Gresten Beds 
(Liassic), mottled limestones and marlstones (Lotharingian - Toarcian), Posidonia 
beds (Aalenian - Bajocian - Callovian) , Radiolarian limestones (Oxfordian), red 
nodular limestones (Kimmeridgian), Calpionella limestones (Ti thonian) , che rty 
limestones and mottled marls (Berriasian - Barrem ian). B. Orava series (the 
Kozinec type near Zázrivá, Oravský podzámok), differences between Orava series 
and Kysuca series are in Toarcian (lower red nodular limestones) in Aalenian -
Oxfordian (radiolarites and Radiolarian limestones) , in Kimmeridgian (upper red 
nodular limestones), 7 - black mottled and spotted pelagic marls and limestones 
(Aptian - lower Turonian, pre-flysch), the Kysuca series flysch (Turonian -
Coniacian) in the Varín and Považie sections (Snežnica beds), 8 - the Orava section 
flysch (Snežnica beds, Cenomanian - Coniacian - Santonian) and hemipelagic marls 
(Santonian - Maastrichtian), 9 - variegated Pú(;'.hov a nd hemipelagic marls (San
tonian - Maastrichtian - Ka), 10 - conglomerate flysch of proximal facies 
(wildflysch; Coniacian - Santonian - K 3), 11-15 Klape unit : klippen of the Klape 
unit (TrJ2 - 3-K1), Algae limestones, limestones with cherts (Jurassic) , 12 - the 
first cycle flysch (Albian - Cenomanian), the second cycle flysch (Coniacian -
Santonian), the Orlové sandstones (Cenomanian -Turonian), 13 - variegated pelagic 
and hemipelagic Púchov marls (Santonian - Campanian); 14 - the conglomerate flysch 
of p roximal facies (wildflysch; Albian - Cenomanian), 15 - the conglomerate 
flysch, flysch of proximal fa cies with Hippurites reefs (Coniacian - Campanian), 
16-18 Manín unit, 16 - klippen of the Manín unit (the Big and Litttle Man ín 
types - J.1-K1), limestones with radiolarites (Hettangian - Oxfordian), clayey 
limestones, partly cherty limestones (K immeridgian - Lower Barremian), the 
Urgonian limestones (Upper Barremian - Lower Aptian), 17 - grey pelagic 
marlstones (pre-flysch, Albian - Middle Cenomanian), Conturites (Middle - U pper 
Cenomanian), sandstone flysch (Upper Cenomanian), flysch with interbeds of t he 
exotic conglomerates ('ľuronian - Santonian, Upper Campanian - Maastrichti an) , 
18 - variegated hemipelagic and pelagic marls (Lower Campanian), 19 - Crysta lline, 
the Variscan magmatites and metamorphites and older, Alpine reworking magmati tes 
and m etamorphites in the Inner West Carpathian block (Tatricum), 20 - the 
Mesozoic envelope of Tatricum (T1 - 3, J 1 - 3, K 1-0, 21- the undistinguishable Mesozoic 
of uncertain competence (T, J1- 3, K 1 -2), 22-the K rížna nappe (T2 - 1, J1-3, K t- 2), 23 -
the Choč nappe and nappes lying above i t (T2 _ 3, J 1), 24 - the Súľov conglome rates 
(P, E 1), 25 - the Inner West Carpathian flysch (E2, E 3), 26 - the Neogene of inner 
basins (Eg1, Pl2). 

Geological profiles through the Manín u nit (1 - ľ), t he Klape a n d Pieniny u n its 
(2 - 2'), the Pieniny and Oravská Magura units (3 - 3'); after R. Marschalko 
J. Kysela, 1981 and R. Marschalko - M. Potfaj, 1982. 

1 - The Magura sandstone - the Oravská Magura sandstone flysch (E1 - 0, 2 -
the Malcov b eds (E3), 3 - flysch (E2) , 4 - klippen of t he Pieniny u nit (J1-K1), 5 -
pre-flysch, the Klippen Belt envelope fly sch and pelagic marls (the Pieniny unit 
K 2_ 3), 5a - the conglomerate flysch of proximal facies of th e Pieniny unit 
(Coniacian - Santonian), 5b - variegated pelagic marls (Campanian - Maast rich
tian) , 6 - the Klape unit flysch (K2 _ 3), 6a - variegated pelagic marls of the Manín 
unit (Lower Campanian), 7 - flysch, conturites and grey marls o;' the Manín u nit 
(Albian - Middle and Upper Cenomanian), 8 - klippen of the Manín unit (J1-K 1), 

9 - m a rlstones, marly limestones, 10 - the Kostelec u nit flysch and the Zliechov 
group flysch (Tithonian - Lower and Upper Albian), 11 - the Súľov conglomerates 
and breccias (E1 - 2) 

d iel (17 km dlhých) s nadložnými sedi
mentmi obalu je pozvoľný a tvorí spojitý 

sled. 

menšie) n ie sú prevrátené a tým sa nena
rušila ani ich orientácia k matersk ým hor

ninám. T ieto ztstenia p odporujú náhľad , 

že bradlá sa nepohybovali individuálne 

ako oddelené fragmenty (olistoplaka) 
v gravitačných sklzoch. 

3. Bradlá ležia v tej vrchnokriedovej 

fo r mácii flyša a slieňov, s ktorou boli pô

v odne stratigraficky späté. 

4 . Bradlá v kontinuitných sledoch (ani 5. Bradlá pieninskej jednotky nemajú 
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stopy po vŕtavých organizmoch alebo zá
znam o prerušení sedimentácie. 

6. Bradlá vystupujú vždy na ploche ná
sunov a sledujú ju aj v šupinách. 

7. Bloky ,exotík v zlepencoch flyšu 
nikdy nedosiahli rozmery bradiel, čo je 
dôkazom toho, že bradlá nemožno spájať 
s gravitačným transportom. 

Flyšové a neflyšové formácie strednej 
a vrchnej kriedy, ich rozšírenie, zloženie 
a v ýznam 

Kriedový obal má zásadný význam na 
poznanie stavby a vývoja bradlového pás
ma. Zložený je z veľkého objemu flyšo
vých a neflyšových sedimentov. Prítom
nosť turbiditov, hlavného stavebného prv
ku flyša, objavenie chaotických sekvencií 
a olistostrómov preplnených eratickými 
blokmi, stavajú genézu flyšu bradlového 
pásma do celkom nového svetla. Jeho se
dimenty pozostávajú z rozpadnutých pro
duktov starých pevnín a majú pre pozna
nie kôry kriedovej geosynklinály na roz
hraní vnútorných a vonkajších Karpát 
zásadný význam. 

Flyš je dominantnou fáciou kriedy. 
Skladá sa z klastík rozličnej granulome
t rie, má rytmickú stavbu, gradačné zvrst
ven ie a veľkú výdrž. Flyš klapskej 
a pieninskej j ednotky sa vyznačuje vy
sok ým podielom chaotických zlepenco
v ých horizontov a sklzov s blokmi eratík 
(s max. priemerom 4 m ), vložených do 
n ormálneho pieskovcového flyšu. Prevaž
ná väčšina flyšu (80 %) sa zoskupila do 
progradačných cyklov, v ktorých badať 

striedanie faciálnych asociácií zdola nahor 
v tomto poradí: fácie hlbokomorskej pan
vovej plošiny a spodnej časti náplavového 
kužeľa (tzv. distálny flyš); fácie strednej 
a vrchn ej časti náplavového kužeľa s pri-

Texty v obrázkoch sú v takom znení ako 
boli doručené autormi ; z technických príčin 
nebolo možné urobiť jazykové a iné úpravy. 

búdajúcim objemom zlepencových klastík, 
wildflyšu a chaotických horizontov, ktoré 
sa nedajú opísať turbiditovým m odelom 
Boumu (tzv. proximálny flyš). Medzi fly
šom a pod ním ležiacimi spodnokriedový
mi karbonátovými formáciámi sú pelagity, 
hemipelagity s hlbokomorskými silicitmi , 
rádiolaritmi, pestrými slieňovcami (pú
chovské sliene a tď.). Tieto fácie vznikli 
v období maximálnej subsidencie panvy, 
v čase .nedostatku prínosu klastického ma
teriálu. Majú malú mocnosť a vznikli pred 
flyšovou sedimentáciou. 

Prechod od hlbokomorských pelagitov 
cez pieskovcové turbidity k zlepencom 
vzniká post upujúcou agradáciou subma
rinného náplavového kužeľa a zrýchľova
ním intenzity zaplňovania pri stálej híbke 
dna (2500-3500 m). H rúbka progradač

ného cyklu v albe klapskej jednotky do
siahla 1500- 2000 m. Vo väčšine p r ípadov 
možno pozorovať náhly zánik p rográd
neho cyklu, ktorý sprevádza mohutný vý
voj pestrých pelagitov, ako je to v koňaku 
a santóne pieninskej jednotky. J ediné 
známe ukončenie prográdneho cyklu pa
racyklickými plytkomorskými asociáciami 
badať v turóne v klapskej jednotke. Pro
grádne cykly sa objavujú v rozličných ča
sových obdobiach. V klapskej jednotke sú 
zreteľné tri cykly: spodný - albský, kto
rý sprevádzajú bloky eratík a skízových 
horizontov ; stredný - koňakovo-santón

sky, so zlepencami a olistolitmi a vrch
n ý - mástrichtský, s turbiditmi a k alka
renitmi. Medzi stredným a vrchným cyk
lom sú p elagity púchovských slieňov kam
pánu. V pieninskej jednotke varínsk eh o 
a oravského úseku je výrazný flyšový 
cyklus od cenomanu do santónu. Vložky 
flyšových členov sú v mástrichte. V sub
pieninskej jednotk e je k r iedový flyš ne
známy a pelagity p úchovských slieňov 

transgreduj ú na staršie, jurské a spodno
kriedové vápence albu až koňaku. F lyš 
nemigruje od vnút orných do vonkajších 
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jednotiek, ako je to zvykom v elementár
nej horskej reťazi alpíd. Migrácia a mlád
nutie ide v pieninskej jednotke v pozdíž
nom smere od Z na V. Po ukončení pro
grádnych cyklov nenastáva prechod z fly
šu do molás, takže ani predpokladané ho
rotvorné fázy sa nepreukázali. 

Kriedový flyš vznikal v sedimentačnej 

panve s neustálou subsidenciou a v sta
bilnom systéme panva - okraj - zdroj 
neprerušene 35- 40 mil. rokov. Zaplňo

vanie vzniklo v hlbkomorskom prostredí 
formou prográdnych cyklov s jasne vy
jadrenou proximalitou a kaňonovým štá
diom. Cyklické narastanie hrubých aku
m ulácií flyša a uchovanie olistostrómov a 
wildflyšu pri vnútorných stenách panvy 
by nemohlo nastať v kompresnom režime. 
Krok za krokom postupujúca subdukcia a 
systematická migracia flyšových panví 
s jednotným systémom násunu na konzu
movanú dosku v predpolí, by v počiatoč

nom štádiu deformácie pohltila ako prvé 
hrubé erozívne produkty kontinentálneho 
okraj a. Možným objasnením nepreruše
ného zaplňovania počas 35-40 mil. rokov 
a úplného zachovania marginálnych fácií 
j,e pasívna hrana kontinentu s laterálnym 
posunom. Takáto flyšová panva s chýba
júcou kompresiou akumulovala turbiditové 
uloženiny dlhú dobu a chránila ich pred 
deformáciou a pohltením. 

Zdroj klastík a jeho pozícia v kriedove j 
flyšovej panve 

Pozícia zdroja exotických zlepencov 
kriedového flyšu bradlového pásma je vý
znamná z viacerých dôvodov. Exotické 
horniny určené rádiometricky (Kamenic
ký, 1974; Rybár - Kantor, 1978), patria 
ofiolitovej asociácii a sú charakteristické 
p re studené metamorfné pásy. Sú výsled
kom globálne tektonických dejov a keďže 
sa nachádzajú v reg10ne kratonizovanej 
kôry, musíme ich opísať podľa modelu 

platňovej tektoniky a aplikovať oceánsk u 
kôru v priľahlom geosynklinálnom areáli. 

Exotické horniny kriedového flyša ne
obsahujú typy kryštalinika priľahlých 

štruktúrnych pásiem (napr. granodioritové 
masívy kryštalických jadier s predgraniti
začnými suprakrustálnymi sériami). Mla
dé kriedové granitoidy s rádiometricky 
stanoveným vekom (106-136 mil. rokov) 
a produkt y andezitovo-ryolitového vulka
nizrriu sa formovali parciálnym tavením 
bazaltovej kôry na hrane zastupujúcej 
oceánskej platne. Poukazujú na situáciu 
v súčasnosti zhodnú s korelovanou Wad'.l
tiho-Benioffovou zónou, vulkanizmom 
ostrovných oblúkov a metamorfizmom 
subdukčných zón. 

Prekvapujúce stále zloženie exotík (obr. 
2, 3, 4) v strednej a vrchnej kriede klap
skej a pieninskej jednotky (Marschalko, 
1979) a ich jednotný charakter v dÍžke 
800 km preukazuje, že dimenzia litosferic
kých platní sa približovala dnešným geo
sutúram a predstavuje, vzhľadom na roz
sah a typ hornín, diskontinuitu v zemskej 
kôre v látkovom, stratigrafickom a štruk
túrnom chápaní. 

Pozíciu tohto zdroja, tzv. ex otického 
chrbta (Matéjka - Andrusov, 1931) mož
no stanoviť z rozmiestnenia exo tických 
pásov v kriedovom flyši, z proximality a 
distality flyšu a zo smeru prínosu a prí
sunu klastík (Marschalko , 1973, 1975, 1976, 
1979, 1980, 1982; Marschalko - Kysela, 
1979, 1980). 

Merania priemeru najväčších ú lomkov 
a blokov (max. do 4 m) exotických zle
pencov k lapskej a pieninskej jednotky 
ukázali ubúdanie veľkosti klastických čas
t íc v smere transportu submarinný ch skl
zov, turbiditných pr údov a primárny sklon 
dna (Marschalko, 1982). Proximalitu naj
lepšie dokumentuje najväčšie nahr omade
nie blokov na južnom okraji klapskej jed
notky v albe a v koňaku a trend klesania 
veľkosti blokov na S a SZ (obr . 3-4). 
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P odobnú granulometrickú diferenciáciu 
z juhu na sever zaznamenal R. Marschal
ko (1979) tiež v pieninskej jednotke 
varínskeho a oravského úseku. Tieto 
štúdie nezávisle na paleoprúdových me
raniach umožnili vymedziť v klapskej a 
pieninskej jednotke stabilný južný zdroj 
p rínosu klastík a konštruovať sedimen
tárnu panvu_ s neustálou subsidenciou dna 
v stabilnom systéme panva - okraj -
zdroj, a to neprerušen e 35 až 40 mil. ro
kov na vzdialenosť aspoň 200 km. 

Závažný poznatok zmenšovania veľkosti 
klastov v cenomane manínskej jednotky 
(Marschalko, 1979) zo S na J a JV (obr. 3 
až 4) a zmena polarity prúdového systé
mu v senóne nasvedčuje , že zdroj dodával 
detritus do klapskej a manínskej jednot
ky a rozčlenil ich sedimentačné priestory. 
Súčasne bol prekážkou v ceste pohybu 
manínskej jednotky až do jeho zániku. 
Podľa tejto paleogeografickej rekonštruk
cie sústava štruktúr klapskej, pieninskej 
a subpieninskej jednotky patrila samostat
nému paleografickému areálu, ktorý bol 
v strednej a vrchnej kriede oddelený od 
manínskej jednotky a vnútrokarpatských 
príkrovov. 

Dôkaz prínosu klastík do sedimentačnej 
panvy priniesli paleoprúdové merama 
v turbiditoch (obr. 6). Na základe celého 
radu sedimentárnych textúr sa ukázalo, 
že transportujúce prúdy vstupovali bočne 
(z J) cez náplavový flyšový kužeľ a po 
dosiahnutí batymetrickej osi sa otočili a 
pokračovali paralelne s ňou (zo SV na JZ) 
a pozdÍžne so smerom horstva. Preto 
pozdÍžne tečúce prúdy mali distálnejší a 
omnoho jemnozrnnejší materiál, aký sa zis
til v externejších šupinách klapskej a pi2-
ninskej jednotky. Interné šupiny majú do
lusvahové usmernenie hrubých klastik, 
orientovaných dlhou osou kolmo na prie
b eh jednotiek. Je to dôkaz toho, že bočný 
prínos prebiehal zásadne z vyzdvihnutej 
pevniny rozprestierajúcej sa na juhu, ktorá 

mala lineárny priebeh s osou panvy a so 
štruktúrou bradlového pásma. PozdÍžne 
smery (SV-JZ) naznačujú pokračovanie 

flyšovej panvy v strednej a vrchnej kriede 
do priestoru Álp. Paleoprúdový výskum a 
merania najväčších klastov nepotvrdili 
transport zo severu a výnimočné prípady 
sú výsledkom miestnych tektonických ro
tácii v rámci šupín (púchovská sigmoida). 

Jednosmerný transport a generálny 
sklon náplavov v oboch jednotkách (klap
ská a pieninská) vylučujú umiestniť zdroj 
medzi tieto jednotky, ako sa domnieval 
K. Birkenmajer (1984 - ústny oznam) 
a tiež nedovoľuje stotožňovať zdroj fly
šových zlepencov s čelom klapského prí
krovu v časovom ro zpätí turón - santón. 
Pieninský a klapský priestor v tomto ob
dobí sa spojili v jednu panvu, avšak pre 
mladšie flyšové pieninské fácie poskyto
vali materiál staršie (albsko-cenomanské) 
klapské fácie. Predpokladá to túto infra
štruktúru (obr. 7): Staršie strednokriedové 
fácie budujú okrajové pásmo - kontinen
tálny svah, do ktorého sa zarezávali ka
ňony a vznikali nové náplavové kužele 
(turón - santón) pieninskej jednotky, 
migrujúce do predpolia. Pri stálom jedno
smernom transporte a rovnakom pet rogra
fickom obsahu môžu byť klapská a pie
ninská jednotka umiestnená len v jednej 
panve. 

Batymetrické štúdia flyšu poukazujú na 
batyálne nie abysálne híbky jeho vzniku 
(vysoko nad hladinou CCD). Tieto znaky, 
ako aj prítomnosť triasových členov 

v bradlách pieninskej jednotky sú preja
vom kontinentálnej kôry v substráte krie
dového flyšového žľabu. 

Základné etapy vývoja kriedového flyšu 
bradlového pásma 

Z analýzy sekvencií, typu výplne a zdro
ja klastík môžeme konštatovať tri základ-
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Obr. 3. Mapa distribúcie paleozoických kremitých zlepencov vysoko tepelne a slabo tlakovo metamorfovaných neznámych 
z bloku Západných Karpát (podľa R. Marschalku 1982). Najnižšie priemery dosahovalo v zlepencoch cenomanu manínskej 
jednotky. Akumulácie najväčších blokov sú po južnom okraji k lapskej jednotky na Považí. Mapa distribúcie hornín kremen
cového radu a kvarcitov (seis). Rozšírenie úlomkov kremencov je difúzne v čase a pri estore 
Fig. 3. Map of di st ribution of the P aleozoic high t hermal an d low p ressure metam orphosed qua r tzose conglomerates. They a re 
unknown from the West Carpathians block (after R. Marschalko, 1982). The smallest diameters have been reached in the 
Manin unit Cenomanian conglomerates. Accumulations of the largest blocks occur along the southe rn edge of the Klape u11it 
in the Váh valley. Map of distribution oľ quartzose rocks and quart:/'.ites (Seisian). Occurence of quartzites is d iffusive in t ime 
and space 
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n é vývinové štádia flyšovej panvy: 
1. Obdobie rozpínania oceánskeho dna 

spojené s poklesávaním litosférickej dosky 
na juh sprevádzala ·k0Wfzia a subdlJ..kcia. 
Pri presune a zrážke s kontinentálnou kô
rou v predpolí vznikla ofiolitová melanž 
a miešala sa s horninami sedimentárneho 
pokryvu pre polia. Rozsah skrátených 
priestorov (od titónu po apt až alb) , pri 
rýchlosti kolízie min. 1 cm/ rok , možno od
hadnúť na 275- 300 km. Toto prípravné 
štádium predchádzalo vzniku kriedovej 
flyšovej panvy a súviselo s ňou nepria
mo. Jeho paleotektonická rekonštrukcia, 
založená na horninách z druhotných vý
skytov (exotické zlepence vo flyši), je vy
soko hypotetická. 

2. Vyvrásnený okraj na juhu si pone
chal funkciu tzv. vedúcej hrany, účinko

val ako zdroj materiálu a napomáhal for
movať flyšovú panvu v čele sutúry. Na
stala zmena v smere p ohybu dosiek a po
malý bočný pravostrann ý posun vedúcej 
hrany ovplyvnil dlhoexistujúcu flyšovú 
panvu (alb - paleocén). 

3. V paleocéne nastalo obnovenie kom
presie, zanikol južný zdroj klastík , utvoril 
sa imbr ikovaný príkrovový systém. Háko
vite zahnutá štruktúra bradlového pásma 
so spätnou vergenciou jednotiek na peri
f érii vznikla tlakom vnútrokarpatského 
kryš talinika na sever. V oligocéne sa pred
pokladá obnovenie postranného pohybu 
bradlového pásma pri styku s vnútornými 
Karpatmi . 

Mladokenozoické vulkanity 
(J. Lexa) 

So zreteľom na surovinový potenciál 
neovulkanitov pokračoval aj v posledných 
štyroch-piatich rokoch ich intenzívny vý
skum a prieskum, ktorý priniesol zaují
mavé výsledky. 

V oblasti regionálneho výskumu a geo-

logického m apovania neovulkanitov sa 
v sedemdesiatych rokoch pri analýze ich 
stavby postupne aplikovalo litostratigra
fické členenie. V záujme ich paleogeogra
ficke j a paleovulkanologickej rekonštruk
cie sa zaviedla litofaciálna analýza . Sna
ženie vyústilo v zostavenie geologickej 
mapy stredoslovenských neovulkanitov 
v mierke 1 : 100 OOO , s dôsledným využi
tím litostrat igrafického členenia na fo r
mácie (súvrstvia) a komplexy (Konečný -
Lexa, 1979), ktorú po úpravách a do
plnení vytlačili koncom roku 1984, č:o 

umožňuje jej široké využitie vo všetkých 
oblastiach geologického výskumu a prie
skumu. Spolu s publikáciou Stratigrafické 
členenie neovulkanitov stredného Sloven
ska (Konečný et al., 1983) , v ktor ej sa 
formácie, súvrstvia a komplexy formálne 
definovali a charakterizovali, táto mapa 
predstavuje ucelený podkladový materiál 
p re ďalšiu etapu podrobnejších geologic
ký ch výskumov, diskusiu a spresnenie 
stratigrafie, metalo genetický výskum, 
prognózovanie a vyhľadávanie nerastných 
surovín a p od. 

Nové pohľady na geologickú stavbu 
jednotlivých vulkanických vrchov priná
šajú predovšetkým výsledky základného 
geologického mapova nia v mierke 1 : 25 OOO, 
ktoré urobili pracovníci GÚDŠ, ale v ne
malej miere aj Geologický prieskum 
v Spišskej Novej Vsi. 

V oblasti Javoria pokračovalo geologic
k é mapovanie V, SZ a Z časti pohoria 
(Konečný et al., 1982, 1983). R einterpre
táciou geofyziky a vrtnými prácami sa 
spresnil priebeh reliéfu podložia, rozsah 
a litológia bádenských andezitových vul
kanitov s granátom, identifikoval sa intru
zívny komplex včítane zóny premien a 
prejavov mineralizácie p ri Kráľovej , defi
noval sa vývoj južnej časti Zvolenskej a 
Slatinskej kotliny. Doterajšie výsledky 
dlhšie trvajúcich prác v centrálnej zóne 
Javoria zhrnuli do niekoľkých publiká cií 
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o intruzívnom komplexe (Konečný - Mi
háliková, 1981; štohl et al., 1981; Mi
háliková, 1982; Konečný et al., 1983), 
s podrobnou charakteristikou intruzív
nych foriem, petrografie, premien a mi
neralizačných procesov. Vymedzili sa malé 
intrúzie kremito-dioritových porfýrov, dio
ritov a monzonitických dioritov pňovitého 
t ypu s aureolami vysokotermálnych až 
n ízkotermálnych hydrotermálnych pre
mien. Špecifickým prejavom sú telesá se
kundárnych kvarcitov, argility, hydroter
málno-explozívne brekcie. Na intrúzie sa 
v iazu prejavy Cu-porfýrovej mineralizá
cie a mladšej nižšie termálnej polymeta
lickej mineralizácie. 

V oblasti štiavnického stratovulkánu 
základné geologické mapovanie pokračo

v alo v J, JZ a SZ časti na listoch Sebe
chleby (Lexa - Konečný, 1981), Levice a 
Brhlovce (Brestenská - Karolus, 1982) a 
Veľká Lehota (Karolus et al., 1983). V juž
n ej časti sa zistili nové poznatky najmä 
v oblasti stratigrafie a litológie báden
sko-sarmatských vulkanitov v pobrežnej 
zóne vtedajšieho mora. Severne od Novej 
Bane sa našiel dôkazný materiál o kom
plexe premenených hornín bádenského 
v eku a spresnilo sa členenie a stratigra
fické zaradenie vulkanitov. 

◄ 

Významné výsledky vyhľadávacieho 

prieskumu v lokalite Zlatno v p odobe 
priemyselných zásob Cu-rúd (Burian et al., 
1980), sa doplnili o syntézu geologickej 
stavby a genetický model včítane sledo
vania primá rnej a sekundárnej goeche
mickej aureoly (Burian et al., 1981 ; Bu
rian - Smolka, 1982; Burian, 1983 ; Petr 
et al., 1984). Vytvorili sa veľmi cenné 
podklady pre ďalšie vyhľadávanie p odob
ných ložísk v oblasti hodrušsko-štiavnic
kého hrastu, čo je jedným z cieľov vý
skumu a prieskumu v 8. 5RP. 

Podrobným geologickým mapovaním a 
metalogenetickým výskumom v zóne 
Rudno - Brehy - Pukanec (Brlay -
Lexa, 1982) sa definoval rozsiahly intru
zívny komplex dioritových až granodiori
tových porfýrov dajkového typu s telesa
mi granodioritov v hlbších častiach. 

Okrem známej Au-Ag a polymetalickej 
mineralizácie žilného typu sa identifiko
vali prejavy Cu-mineralizácie porfýrové
ho typu s väzbou na intrúzie granodiori
tového porfýru. Vyhľadávací prieskum už 
priniesol prvé pozitívne výsledky a p ouká
zal na niektoré analógie s oblasťou Zlatna 
(Burian - Sm olka et al.). 

Na možnosti výskytu ďalších štruktúr 
podobných lokalite Zlatno poukazu jú aj 

Obr. 4A. Rozšírenie bázických efuzív (bazalty, melafýry, diabázy, spility) s'najväčšími 
priemermi blokov vo varínskom úseku kysuckej sukcesie pieninskej jednotky (podľa 
R. Marschalku 1982). 4B. Mapa distribúcie granitov, granitoidov a granit. porfýrov -
erozívnych produktov mladého jurskokriedového plutonizmu. Rozptyl blokov začal 
v albe a vrcholil vo vrchnej kriede pieninskej jednotky. Rozšírenie produktov mla
dých granitových plutónov pozorujeme po celej dižke bradlového pásma (8.0Ó km) · 
a potvrdzuje lineárny priebeh plutonizmu. V manínskej jednotke sa rozšíre_níe ne
zaznamenalo. Mapa distribúcie kremitých porfýrov (ryoli tov) ukazuje rovnomerné
rozšírenie v strednej a vrchnej kriede všetkých jednotiek 
Fig. 4A. Occurence of basic effusi ves (basalts, melaphyres, diabases, spili tes) with · the 
la rgest diameters of blocks in the Varín section of Kysuca development of the 
Pieniny unit (after R. Marschalko, 1982). 4B. Map of distribution of granites, granitoids 
tand granite porphyry - erosive products of the Late Jurassic-Cretaceous plutonism. 
Dispersion of blocks started in the Albian and culminated in the Upper Cretaceous 
of the Pieniny unit. We have observed the occurence of young granite plutons 
products along the whole Klippen Belt (800 km) . It confirmes the linear course of 
plutonism. The occurence of these rocks have not been · observed in the Manín uríit. 
Map of quartz porphyry (rhyolites) dis tribution shows their equal occurence in the 
Middle and Upper Cretaceous of all units 
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výsledky podrobného mapovania okolia 
Sklených Teplíc (Konečný et al. , 1983), 
ktoré sledovali ochranný rajón kúpeľov. 

Na SV od Sklených Teplíc identifikovali 

roj žíl kremenito-dioritových porfýrov , 

ktoré sprevádzajú zóny intenzívnej pyriti
zácie a silicifikácie. Súčasne sa u k ázalo, že 
podrobné mapovanie v mierke 1 : 10 OOO 

Obr. 7. Paleogeografická rekonštrukcia flyšovej panvy a priľahlej zdrojovej oblasti 
vo vrchnom albe - západoslovenský segment (podľa R. Marschalku, 1982). P a nva 
s neustálou subsidenciou dna má zachované proximálne fácie a wildflyš vďaka pa
sívnemu južnému okraju. Paleoprúdový výskum preukázal bočné zaplúovanie, kaňo
nové štádium a trvalý prínos klastík z rozsiahlych južných zdrojov 35-40 mil. ro
kov. Stabilný systém panva-okraj-zdroj pretrvával neprerušene do paleocénu ako 
dôsledok laterálneho posunu. Fragmenty ofiolitových asociácií, bazaltov, mladých 
granitov a ryolitov zmiešané s mezozoickými, paleozoickými a staršími horninami 
v zlepencoch flyšu (alb) preukazujú, že zdroj vznikol kolíziou litosferických dosiek. 
Pri tejto kolízii (začínajúcej vo vrchnom titáne) sa ofiolitová melanž (kolmý hustý 
raster) zmiešala s horninami kontinentu a jeho pokryvu v predpolí a utvorila p rí
krovovú pyramídu - budúcu zdrojovú oblasť zlepencov a flyšu (tzv. pieninskú k or
diléru) klapského a pieninského pásma. V apte - albe sa kolízia zastaví, nastáva 
zmena v pohybe litosferických dosiek a pomalý bočný posun konzervatívnej h rany 
(zdrojovej oblasti) napomáha a ovplyvní dlhožijúci flyšový žľab v predpolí sutú ry. 
Vznik a vývoj zdroja nemožno porovnávať s prostým zdvihom zemskej kôry, ale 
s geotektonickou sutúrou prvého radu, ktorej vývoj možno sledovať do južnéh o 
pieninského oceánu 
Fig. 7. Paleogeographic reconstruction of the flysch basin and adjacent source a rea 
in the Upper Albian (western Slovakia segment); after R. Marschalko, 1982. T he 
basin with continuous subsidence has preserved its proximal facies and wildflysch 
<1wing to the "passive" southern edge. Research of paleocurrents has shown lateral 
filling, canyon stadium and permanent transport of clastic rocks from large southern 
source area during 35-40 mil. years. This stable system of basin - edge - source 
lasted without interruptions up to the Paleocene as a result of lateral movement. 
Fragments of ophiolite associations, basalts, young granites and rhyolites mixed 
with the Mesozoic, Paleozoic and older rocks in the flysch conglomerates (Albia n) 
show that the source originated by the collision of lithospheric plates. At t his 
collision ophiolite melange (vertical thick pattern) was mixing with rocks of the 
continent and its cover. It formed a nappe pyramíd - future source area of flysch 
conglomerates) so called Pieniny cordillera) of the Klape and Pieniny zanes in the 
foreland. In the Aptian - Albian the collision stopped. Change in the movement 
of lithospheric plates occured. Slow lateral slide of conservative edge (the source 
area) influenced the long-living flysch trough in the foreland of the sutui.:e. Oi;igin 
and development of the source cannot be compared with single uplift of the earth's 
crust, but with geotectonic suture of the first order. Its d evelopment can be observed 
to the southern Pieniny ocean 
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prináša stále nové, často prevratné infor
mácie. 

V Kremnických vrchoch pokračovalo 

základné geologické mapovanie reambu
láciou listov Horná Štubňa a Kremnica 
(Lexa et al., 1982) a zostavením nových 
máp V a J časti pohoria včítane oblasti 
Zvolenskej kotliny (Lexa et al., 1983, 
1984). Presne sa definoval rozsah a litológia 
litostratigrafických jednotiek včítane ich 
stratigrafickej pozície. Pripravuj e sa ich 
geochemická charakteristika. Syntéza 
údajov o výplni Zvolenskej kotliny umož
nila • s4:-icatifikovať uhľonosné horizonty -
uhlie sa vyskytuje v spodnom bádene (Ba
dín - Malachovská dolina), vrchnom bá
dene až spodnom sarmate (severne od 
Zvolena) a vrchnom sarmate (v okolí Siel
nice). 

V južnej časti Kremnických vrchov sa 
najzávažnejšie výsledky dosiahli v oblasti 
ryolitového komplexu, kde v nadväznosti 
na staršie štúdie foriem ryolitových telies 
(Lexa, 1971) a genetických typov vulkano
klastík (Bezák - Lexa, 1983) sa podarilo 
podrobnejším mapovaním (Lexa et al., 
1984) a geologickými výsledkami prie
skumných prác (Zuberec, 1983) stanoviť 

jeho vývoj a spresniť formu niektorých 
telies včítane väzby zeolitizácie a kaolini
zácie na kupoly ryolitových intrúzií (Ša
majová - Kraus, 1984 ; Lexa et al., 1984). 

Reinterpretácia geofyzikálnych podkla
dov (Lexa et al., 1982), štruktúrny vrt 
LX-15 v Kremnici (Lexa et al., 1983) a 
geologické výsledky vrtného prieskumu 
na Au-Ag rudy (Knesl et al.) podstatne 
spresnili a sčasti zmenili naše predstavy 
o stavbe a štruktúre centrálnej časti 

Kremnických vrchov - konštatuje sa 
rozhodujúca úloha hrastu podložia, jeho 
bloková stavba, veľká mocnosť paleogén
nych sedimentov, podstatné zastúpenie 
intruzív ložného typu, pestrejší vývoj in
truzívneho komplexu a sprievodných fe
noménov v oblasti Kremnických baní. 

V oblasti južného Slovenska sa v rámci 
niektorých listov geologických máp po
drobne zmapovali všetky produkty bazal
tového vulkanizmu s vyčlenením foriem -
prúdy, maary , diatremy, struskové kužele, 
žily, pne a prieniky (Konečný - Lexa, in 
Vass et al., 198 1, 1983; in Pristaš et al., 1984). 

Výsledky dlhoročných prác Geologic
kého prieskumu v severnej časti Slan
ských vrchov, špeciálne v oblasti zlato
banského stratovulkánu sa zhrnuli v nie
koľkých prácach (Kaličiak, 1980; Kali
čiak - Ďuďa, 1981; Tozsér, 1984) a formu
lovali sa nové predstavy o geologickej 
stavbe, vulkanotektonickom vývoji a me
t91ogehéze oblasti. Naj závažnejšie geolo-

<g,ické výsledky sa dosiahli v riešení stav
by centrálnej zóny vulkánu a nadväznosti 
mineralizácie na vulkanickú a intru zívnu 
aktivitu. 

Zvlášť treba spomenúť súborné minera
logické spracovanie oblasti R. Ďuďorn 

et al. (1981)). Základné geologické mapo
vanie v mierke 1 : 25 OOO, ktoré sa začalo 
v roku 1981, už prinieslo výsledky vo 
forme prvého listu (Kaličiak et al., 1984). 
Aplikácia p r incípov litofaciálnej analýzy 
aj tu priniesla nové poznatky vo vyčlenení 
litostratigrafických jednotiek, spresnení 
ich stratigrafickej pozície a rekonštrukcie. 

V zemplín skej oblasti prinieslo nové 
mapovanie vulkani tov (Kaličiak - Lexa, 
in Baňacký et al., 1984) spresnenie strati
grafie a stanovenie foriem lávových te
lies. Za závažné považujeme zistenie sub
marinného charakteru ryodacitových vul
kanitov vrchného bádenu, včítane preja
vov silicifikácie a vzniku hydrotermálno
explozí vnych brekcií v niektorých cen
trách, ktoré pripomínajú podobné feno
mény v súvislosti s ložiskami typu Kuro
ko. Zriedkavé prejavy barytovo-polyme
talickej min eraUZácie a hydrotermálne 
premeny uvádzajú P. Grecula et al. (198 1) 
a J. Täzsér - K. Egyild (1982). 

Vihorlat a Popriečny boli dlho domé-
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nou prác geologického prieskumu. Na 
geologické a prospekčné práce J. Slávika 
a kol. v šesťdesiatych rokoch nadviazal 
v sedemdesiatych rokoch Z. Bacsó a k ol. 
účelovým mapovaním a vyhľadávacím 

p rieskumom na Hg a polymetalické rtlcl-y. 
Týmito prácami sa zistila základná geo
logická stavba územia, rozlíšili sa hlavné 
vulkanické centrá s prejavmi premien a 
mineralizácie a vytypovali objekty ďal

šieho vyhľadávacieho prieskumu. V po
sledných piatich rokoch pokračovali práce 
vrtným prieskumom v okolí Morského 
oka, ktorého geologické výsledky umož
ňujú pomerne presne definovať stavbu 
centrálnej zóny, tvorenú premenenými 
vulkanickými horninami s mnohými in
t ruzívnymi telesami andezitových a diori
tových porfýrov. Štruktúrnu analýzu a 
paleovulkanologickú rekonštrukciu Vihor
latu a Popriečneho urobili M. Kalíčiak 

et al. (1984). Na základe terénnych prác, 
interpretácie leteckých snímkov a reinter
pretácie geofyzikálnych ú dajov (v spolu
práci s M. Filom) zostavili štruktúrno-geo
logickú mapu v mierke 1 : 50 OOO a štruk
túrno-vulkanologickú schému v rovnakej 
mierke. Vulkanity členia na spodnosar
matský viniansky komplex v Z časti úze
mia a stredno až vrchno-sarmatské ande
zitové stratovulkány Popriečny, Diel, 
Morské oko, Vihorlat, Sokolský potok a 
Kyjov. Definovali ich rozsah, stavbu, li 
tológiu a vulkanické centrá. Vulkán Diel 
rozlíšil na základe interpretácie družicovej 
snímky už L. Pospíšil (1982). 

V období posledných piatich rokov 
badať významné pokroky tiež v stratigra
fii neovulkanitov. Princípy litostratigra
fického členenia sa postupne uplatnili vo 
všetkých oblastiach slovenských neovul
kanitov (Konečný et al., 1983; Konečný -
Lexa, in Vass et al., 1982; Kaličiak et al., 
1984; Kaličiak - Lexa, in Baňacký et al., 
Hl84; Kaličiak et al., 1984) s následnou 
diskusiou chronostratigrafick ej pozície 

litotratigrafických jednotiek n a základe 
biostra tig rafických údaj ov, rádiometric
kých úda jov a superpozičných vzťahov. 

V oblasti stredoslovenských neovulka
nitov formácie a komplexy vyčlenil, for
málne definoval a charakterizoval V. Ko
nečný et al. (1979, 1983). Počas diskusie 
o ich stratigrafickej pozícii však v niekto
rých prípadoch chýbal dostatok údajov a 
v období vrchného bádenu až spodného 
sarmatu sú nezrovnalosti v biostr atigrafic
kých (palinologických) a rádiom etrických 
údajoch. Navrhli ich riešiť zmenami 
v užívane j časovej škále. Novšie biostrati
grafické a rádiometrické ú daje (Plande
rová, in Konečný et al., 1982, 1983; in 
Lexa et al., 1983, 1984; Repčok, 1982; 
Kantor et al., 1984) potvrdili alebo spres
nili stratigrafickú pozíciu mnohých v y
členených jednotiek. Za najzávažnejšie 
považujem e stanovenie vekov formácií 
v oblasti Javoria, spresnenie vek ov ryoli
tov, rozčlenenie výplne južnej časti Zvo
lenskej a Slatinskej kotliny a vyčlenenie 

spodného bádenu a paleogénu v o vrtoch 
v oblasti Kremnice a Kordíkov. Riešenie 
stratigrafie v oblasti Kremnických vrchov 
nadobudlo aj priamy praktický význam, 
lebo od výsledkov stratigrafických výsku
mov závisia prognózy uhlia. Uhľonosné 
horizonty Zvolenskej kotliny J. Lexa et al. 
(1983) zaradili do spodného bádenu, 
vrchného bádenu až spodného sarmatu 3. 

do stredného až vrchného sarmatu. Uhľo
nosné hor izonty navŕtané pri geologickorn 
prieskume S a SV od J anovej Lehoty sú 
pravdepodobne spodnobádenskéh o veku 
(nie ekvivalentom handlovských sloj í), ale 
túto skutočnosť treba ešte exaktn ejšie do
kázať. 

Rádiom etrické určovanie kladie baza
nity a alk alické bazalty do obdobia spod
ného pliocénu (B. Štiavnica, Podrečany) 
a do obdobia hranice pliocénu a kvartéru 
(2 ,5- 1,5 m il. rokov - fiľakovská bazal-
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tová formácia: Kantor - Wiegerová, 1981; 
Balogh et al., 1981). 

V oblasti východného Slovenska popri 
vyčlenení litostratigrafických jednotiek 
(zatiaľ neformálne) za najzávažnejšie po
vazuJeme potvrdenie vrchnobádenského 
veku ryodacitového vulkanizmu zemplín
skeho ostrova a sev. časti Slanských 
vrchov, stanovenie veku andezitových 
stratovulkánov severnej časti Slanských 
vrchov na stredný až vrchný sarmat a po
tvrdenie vrchnosarmatského veku andezi
tových stratovulkánov Vihorlatských 
vrchov (Kantor et al., 1984; Kaličiak 

et al., 1984 ; Kaličiak et al., 1984). Po
dobný vek má aj prienik andezitu v brad
lovom pásme pri Hornom Srní na Považí 
(Kantor et al., 1984). 

V oblasti petrografie vulkanitov sa 
väčšina prác spájala s geologickým ma
povaním a metalogenetickým výskumom. 
Samostatné petrografické práce sú výnim
kou. V. Hojstričová (1984) súborne spra
covala petrografiu a petrochémiu ryolito·1 
stredného Slovenska. A. Miháliková po
kračovala v podrobnom štúdiu intruzív
nych telies v oblasti Rudno - Brehy - Pu
kanec (Miháliková, in Brlay - Lexa, 1982; 
in Brlay et al., 1984) a sumarizovala vý
sledky z oblasti intruzívneho komplexu 
Kalinky (Konečný - Miháliková, 1981). 
Priaznivý medzinárodný ohlas vzbudili 
výsledky štúdia xenolitov spinelových pe
ridotitov v alkalických bazaltoch južného 
Slovenska (Hovorka - Fejdi, 1980). 

Podstatne väčšia pozornosť sa venovala 
premenám vulkanických a intruzívnych 
hornín, čo vyplýva z ich významu pri 
metalogenetickom výskume a vyhľadávaní 
surovín. Výskum spel k exaktnejšiemu 
rozlíšeniu jednotlivých typov premien a 
k ich precíznejšej petrografickej, mínera
logickej a geochemickej charakteristike. 
A. Miháliková (1982) a J. Burian - .J . 
Smolka (1982) sa zaoberali kontaktne-me
tasomatickými premenami v apikálnych 

častiach a v okolí malých intrúzií. V . Ko
nečný - A. Miháliková (1981) , J . štohl 
et al. (1981) a E. Žáková (1984) podrobne 
charakterizovali a geneticky interpretovali 
premeny v centrálnej zóne Javoria. E . Ka
rolusová (1982, 1983) opísala premeny 
v okolí Novej Bane. J. Forgáč - A. Brlay 
(1981), J. Jarkovský - J. Forgáč (1982), 
J. Forgáč et al. (1983) , J. Forgáč (1983) a 
Maťo (1984) sa zaoberali geochémiou pre
mien a procesmi migrac1e prvkov pri pre
menách. J. Täzsér - K. Egyud (1 982) a 
M. Kaličiak - J. Lexa, in V. Baňacký 
(1984) opísali niektoré premeny ryodaci
tov zemplínskeho ostrova. 

Recenzoval A. Biely 
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Results of raw materials research and prospection in Slovakia after 1980 

Fundamental and applied research of ore and radioactive m ineral 
iďesources assumes new views on t h e Slovenské rudohorie Mts., crystalline 
and neovolcanite mountains of Slovak ia. Positive results h ave been 
achieved in geological p rospection and investigation of i ron, copper, 
antimony, base metal, tin, tungsten, r a dioactive and other ores. New 
research results perspectively extend t he energetic raw material base 
in solid, liquid and gaseous fossil fuels. Mentioned raw materia ls are 
also suitable far traditional and non-traditional utilisation in in dustry 
and other branches of our national econ omy. 
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Jubilejný XXV. zjazd Slovenskej geo
logickej spoločnosti prebieha v znamení 
nadchádzajúceho bilancovania úloh sied 
mej päťročnice, medzi nimi aj rozširova
nia nerastnej surovinovej základne Slo
venska. Výsledky geológov, dosiahnuté 
pri riešení úloh geologických vied v širo
kom slova-zmysle, stali sa východiskovou 
základňou pre korekciu a doplnenie re
gionálnych i lokálnych faktorov a kritérií 
prognózovania, ako aj vyhľadávacích kri
térií a príznakov. Podporili tak úsilie lo
žiskových geológov pri zabezpečovaní po
trieb národného hospodárstva na poli ne
rastných surovín a zhodnotení geologic
ko-ložiskových možností Slovenska a jeho 
prognóznych zdrojov. 

V súlade s tým sa prieskum ložísk ne
rastných surovín na Slovensku orientoval 
na vyhľadávanie a prieskum nových lo
žísk, nových typov surovín, predovšetkým 
v nedostatkových oblastiach nášho úze
mia, pričom bol prednostne zameraný 1n 

rozširovanie zásob surovín ťažených ložísk 
a vyhľadávanie nových ložiskových telies 
v ich blízkom okolí pre umožnenie naj
efektívnejšieho spôsobu zvýšenia ťažby a 
zníženia deficitu jednotlivých surovín. 

Výsledky základného a aplikovaného 
výskumu 

Preh1bili sa poznatky o metalogenetic
kom vývoji východnej časti Slovenského 
rudohoria z hľadiska stratiformných a j 
epigenetických prejavov mineralizácie. 
Preskúmalo sa minerálne zloženie a geo
chémia karbonátových telies v tzv. anke
ritovom pruhu Hanková - Volovec, mag
nezitových polôh zistených vo vrtoch pri 
Vlachove a pri Mníšku nad Hnilcom. -:cfga. 
kali sa základné údaje o distribúcii rádio
aktívnych prvkov a orientačne aj ďalších 
rudných a iných prvkov v horizontoch 
grafitických fylitov a lyditov vo Volov-

ských vrchoch, ako aj o prejavoch syn- · 
genetických mineralizácií v týchto horni
nách v oblasti Nižná Slaná - Rožňava. 

V rámci rakoveckej skupiny sa rozšírili 
poznatky o výskytoch a premenách ultra
bazitov a ich možnom význame pre meta
logenézu, najmä z hľadiska Ni-Co zrud
nenia. 

V horninách karbónu bolo komplexne 
preskúmané minerálne a chemické zlo
ženie_ hlavných minerálov všetkých mag
nezitových ložísk a vyslovili sa n ové ná
zory na ich vznik sedimentárno-diagene
tickou cestou. Zistilo sa značné r ozšírenie 
karbonátov Ca, Mg, Fe v karbónskych 
horninách v rudnianskom rudn om poli 
a riešil sa problém ich vzniku. V horni
nách permu sa študovali syngenetick-2 
karbonáty, karbonátové konkrécie s pes
trou mineralizáciou, albitity, petrografia 
a g eochémia hornín vo vzťahu k epigene
tickému zrudneniu a jeho vyhľadávaniu. 
V evaporitoch permu sa zistilo značné za
stúpenie magnezitu - breunneritu. 

Významnou mierou sa prispelo k petro
geochemickej a metalogenetickej charak
teristike gemerických granitov a k pre
hÍbeniu poznatkov o premenách a mine
ralizácii v ich kontaktných aureolách. To 
umožnilo spresniť kritériá pre indikáciu 
skrytých granitových apofýz v ďalších ob
lastiach, čo rozširuje perspektívu vyhľa

dávania perimagmatickej mineralizácie. 
Rozšírili sa poznatky o paragenetických 

pomeroch greisenovej, uránovej, siderito
vo-sulfidickej, ortuťovej a Fe-dolomito
vo-meďnatej formácie, objasnili sa ich 
vzájomné vzťahy a spresnila sa všeobecná 
schéma sukcesie celej epigenetickej mine
ralizácie. Pritom sa tiež významn e rozší
rili poznatky o geochémii hlavných mine
rálov rudných žíl (Fe-karbonátov, barytu, 
pyritu, chalkopyritu, tetraedritu, antimo
nitu, turmalínu a i.), čo pomohlo spresniť 

obraz regionálnej i vertikálnej zonálnosti 
hydrotermálnej mineralizácie. Osobitne 
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rozsiahly geochemický výskum sa vyko
nal na ložisku Rudňany, Novoveská Huta 
a vykonáva sa na ložisku Slovinky. Zís
kali sa nové údaje o izotopickom zložení 
olova, síry, kyslíka a uhlíka, ako aj o ter
mometrii, termoelektrickom napätí a iných 
typomorfných vlastnostiach rozličných mi
nerálov, čo umožní dôkladnejšie osvetliť 

podmienky formovania rudných ložísk. 
Široko sa rozpracovala a aplikovala 

metóda izotopovej analýzy síry. Boli ňou 
spracované niektoré polymetalické ložis
ká, všetky Sb-ložiská, barytové ložiská a 
pyrit-pyrotínové ložiská Západných Kar
pát. Zistilo. sa, že zdrojom síry v polyme
talických ložiskách a Sb-ložiskách Západ
ných Karpát sú magmatické procesy. 
V niektorých barytových ložiskách bol evi
dentne preukázaný vznik síry v morskom 
p rostredí. Pyrit-pyrotínové ložiská z gene
tického hľadiska tvoria 2 skupiny. V kryš
taliniku je preukázaná spoluúčasť baktérií 
pri tvorbe rúd na rozdiel od ložísk vo Vo
lovských vrchoch. V ostatnom čase boli 
stanovené prvé hodnoty Ll 13C, LlD a ,:1180 
na banskoštiavnických žilách. Pomocou 
ii 13C bol presvedči vo preukázaný magma
tický pôvod uhlíka. údaje iiD a Ll 180 
charakterizovali genézu hydrotermálnych 
roztokov. Rozsah zistených hodnôt pouka
zuje na genézu vôd od magmatických po 
meteorické, pričom dominantným zdrojom 
sú vody meteorickej proveniencie. 

Rozpracovali sa otázky vplyvov geolo
gického prostredia na charakter zrudne
nia a možného uplatnenia sa rôznych lát
kových zdrojov hydrotermálnej minerali
zácie. 

Podrobný štruktúrny výskum sa usku
točnil v Rudňanoch. Priniesol mnoho no
vých poznatkov, menovite odkryl hetero
axiálnu stavbu s divergentnými synkliná
lami a antiklinálami modifikovanými zlo
mami a ejektívnym pohybom t elies rulo
amfibolitového komplexu. Výrazom zloži
tej stavby je aj viacsystémová kliváž a 

viacsystémové mineralizované zlomy a 
pukliny. V rulách sa našli grafitom a 
chloritom vyplnené zlomy analogické dob
šinským. Podľa tejto analógie rudnianske 
rudné pole javí sa perspektívnym aj n a 
Co-Ni-zrudnenie. 

Štruktúrno-metalogenetický výskum slo
vinského rudného poľa priniesol nový po
hľad na jeho tektonický vývoj, spočíva

júci v zarolovaní hornín gelnickej skupiny 
pri jej styku so skupinou rakoveckou, 
a z toho vyplývajúce dôsledky pre lokali
záciu rudných žíl rovnakého viacsystémo
vého charakt eru ako v Rudňanoch. Zhod
notenie prognóznych území dáva viac pod
netov pre overenie niektorých historic
kých, dávno opustených lokalít, medzi 
nimi aj bývalého poľa Leander pri Dob
šinej, pozoruhodného svojou zlato-str ie
bronosnou stratiformnou kýzovou fo rmá
ciou, sčasti remobilizovanou uprostred 
vulkanosedimentárneho súvrstvia gelnic
kej skupiny. 

V súčasnosti sa venuje pozornosť zir
kónom gemerických granitov a konfron
tácií inkluzií v eruptívach a v hydroter
malitoch. Výskum petrofyzikálnych vlast
ností gemerických granitov, uskutočnený 

v spolupráci s Institutom geológii mesto
roždenij (IGEM) AV ZSSR, ukazuj e, že 
zväčša ide o synkinematické gran ity a 
medzi nimi len niektoré (hnilecké) vyka-
zujú povahu adekvátnu potenciálnym cí
nonosným granitom. 

Šlichovou a geochemickou prospekciou 
v dosť rozsiahlej oblasti Volovských 
vrchov sa zistili viaceré indície W, Au, 
Sn, U, Cu, Ba, Hg a inej mineralizácie. 

Významne sa prispelo k dôkladnejšie
mu poznaniu petrografie, mineralógie a 
geochémie ultrabazitov v celej oblasti 
Slovenského rudohoria a na ne viazanej 
mineralizácie. 

Aplikovaný výskum vo Volovských 
vrchoch bol zameraný na riešenie anti
monitového zrudnenia a pyrit-chalkopyri-
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t ových rúd stratiformného typu. V západ
n ej časti antimonového pásma, medzi Čuč
mou a Volovcom, boli definované štyri 
r udonosné štruktúry zlomového charakte
ru, a to štruktúra doliny Ján, Kobulár a 
štruktúry Zlatého stola. Antimonitové žily 
so zlatom, pyritom, arzenopyritom, živ
com a turmalínom sa geneticky spájajú 
s mladými granitmi, o ktorých sa predpo
kladá, že sú alpínskeho veku. Vypočítané 
p rognózne zdroje predstavujú takmer 
1,1 Mt. 

V okolí ložiska Smolník sa realizoval 
výskum stratiformných pyrit-chalkopyri
t ových rúd s cieľom overiť bezprostredné 
západné a východné pokračovanie tohto 
ložiska. Realizované vrtné práce zistili len 
zrudnenie charakteru nevýznamných indí
cií. Predpokladá sa prirodzené faciálne vy
klinenie ložiska na východ. Rozdielne ná
zory sú na západné ohraničenie, ktoré sa 
v ostatnom čase interpretuje ako tekto
nické, za ktorým je predpoklad nájsť po
kračovanie známeho ložiska. 

V styčnej zóne gemerika a veporika pri 
Rochovciach, bolo zistené Ni-Co zrudne
nie vo vrte KV-3 (690-691,7 m), vyvinuté 
na báze intruzívneho telesa amfibolovcov. 
Kovnatosť zrudneného úseku je 0,9 % Ni. 
Pestrá minerálna asociácia je zastúpená 
sulfidmi Ni, Cu, Co, pyritom, pyrotínom, 
magnetitom, ilmenitom a ďalšími. Sú ná
zory na vznik likváciou, ale aj mobilizá
ciou z horninotvorných minerálov vply
vom intrúzie alpínskej žuly, ktorá vystu
puje v podloží bázického telesa. 

Južne od Rochoviec bola zistená oso
bitne výrazná sekundárna aureola wolfrá
mu na ploche 1 X 2 km s maximálnym ob
sahom 1000 ppm W, a výrazné anomálie 
Pb, Zn, Cu, As a Sb, ktoré priestorovo 
koincidujú s maximálnymi hodnotami 
magnetometrickej anomálie, vyvolanej 
zrejme skrytým alpínskym granitovým 
telesom. Predpokladá sa prítomnosť vol
framit-kremennej formácie , viazanej na 

hypotetický špecializovaný granit oid typu 
W (W-Sb?), ktorý tvorí časť skrytého gra
nitového telesa. Sekundárne aureoly 
v plášti nad intrúziou naznačuj ú zonálne 
rozloženie. V centrálnej časti v ystupuje 
W, smerom k periférii Cu-Zn a najďalej 

Zn-Pb. 
Rozsiahlym šlichovým výskumom v Slo

venskom rudohorí, Suchom, Malej Magu
re, Malej Fatre a Malých Karpatoch sa 
zistili viaceré indície W, Au, Sn, TR, Hg, 
Cu, Pb, Zn, Sb mineralizácii, z ktorých 
sú významné najmä indície W-Au zrud
nenia v severnej a južnej zóne veporíd, 
v Malej Magure, Suchom a v Malej Fatre. 
Súčasne sa preštudovali typomorfné vlast
nosti scheelitu, turmalínu, monazitu a ter
mobarometrické charakteristiky kremeňa. 

Predmetom výskumov v Čiernej hore 
bolo jednak objasnenie priestorových a U
toštruktúr nych väzieb známych paragenéz 
hydroterm álneho zrudnenia, jednak objas
nenie prítomnosti a priestorovej distribú
cie ďalších prejavov mineralizácie : W, Sn, 
Au a i., najmä metódou šlichovej pros
pekcie. Výsledky doterajších výskumov 
ukazujú, že maximálne množstvo ruda
nosných štruktúr je viazané na komplex: 
diaftorizovaných pararúl. šlichovou pros
pekciou in dikovaná cínovo-scheelítová pa
ragenéza (s ± pyritom, ± arzenopyri
tom ± zlatom) vykazuje ú zke priestorové 
vzťahy k u podložiu rolovskej prešmykovej 
zóny. 

Cenné výsledky sa dosiahli p r i overo
vaní volfrámovej mineralizácie na juž
ných svahoch Nízkych Tatier. Na základe 
regionálnej šlichovej prospekcie bola vy
typovaná oblasť medzi Sopotnicou a Vaj
skovskou dolinou, kde z viacerých pozi
tívnych an omálií scheelitu bol k podrob
nejšiemu overeniu vybraný úsek Jase
nie-Kyslá. Na základe podrobného šli
chovania, pôdnej geochémie, geologického 
mapovania , vrtnými a banskými prácami 
sa v komplexe migmatitov a amfibolitov 
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zistili primárne volfrámové zrudnenie a 
kremenné žily s Au. Prognózne zdroje 
volfrámových rúd vyhodnotené v tejto 
zóne v rámci prvej etapy aplikovaného vý
skumu sú 9,850 Mt s obsahom 0,45 % W 
a zlatokremenných rúd 1,380 Mt s obsahom 
4 g/ t Au. V druhej etape sa vypočítalo 
ďalších 2,440 Mt volfrámových rúd 
s 0,25 % W. Vyčlenilo sa 5 rudných po
lôh W-rúd a 4 kremenné žily so zlatom 
a rozlíšené tri základné morfologické typy 
zrudnenia: žilný, resp. žilníkovo-žilný, žil
níkovo-impregnačný a vtrúsený. Nevylu
čuje sa varijský vek zrudnenia, ktoré bolo 
t epelne prepracované a premiestnené v al
pínskej etape. Volfrám je viazaný na 
scheelit, menej volframit a ferberit. Ďalej 
sú tu zastúpené sulfidy Cu, Pb, Zn, Sb 
a ďalších kovov. V porovnaní s centrál
nou časťou Jasenie-Kyslá je severový
chodné i juhozápadné pokračovanie zóny, 
podľa súčasných poznatkov, menej per
spektívne. 

V Nízkych Tatrách sa komplexne spra
covali paragenetické pomery Sb-ložiska 
Liptovská Dúbrava, geochémia antimonitu 
z ložísk celého Slovenska a urobilo sa re
vízne štúdium sekundárnych Cu-minerá
lov z rudného poľa Špania Dolina a Ľu
bietová. 

Bloková stavba Západných Karpát sa 
porovnáva vo vzťahu k rozmiestneniu 
rudných formácií. Výraznejšia väzba sa 
javí medzi recentnou blokovou stavbou 
a rozmiestnením rudných formácií spoje
ných s treťohornými vulkanoplutonickými 
centrami. Posledné sa lokalizujú v mies
tach prudkého ponoru M-plochy - na 
kontrastných rozhraniach blokov s odliš
nou hrúbkou kôry. 

Na území „štiavnického ostrova" pokra
čovalo sa v sledovaní príznakov žilníko
vo-impregnačného a skarnovo - Cu -
porfýrového zrudnenia, typu Zlatno. Po
zornosť sa sústredila na najvyššiu elevá
ciu fundamentu Zlatý vrch - Bukovec, 

kde boli vymedzené územia s výskytmi 
dajok granodiorito-porfýrov, skarnov , im
pregnácií pyritu, pyrotínu, chalkopyritu 
priamo na povrchu (Vydričná dolina, Bu
kovec, Kamenná dolina). Zistilo sa, že 
druhotné kvarcity v tejto oblasti sú vy
hľadávacími príznakmi žilníkovo-impreg
načného zrudnenia, ktoré robia bezpro
stredné okolie Sklenných Teplíc jedným 
z najperspektívnejších území pre nájdenie 
ložísk Cu (± Pb-Zn) skarnového a porfý
rového typu priamo pri povrchu. Tento 
typ mineralizácie je narezaný erozívne až 
o 1000 m hlbšie, než je tomu v oblasti 
Zlatna. 
Ukončil sa výskum zirkónov hodruš

ského intruzívneho komplexu. Dosiahnuté 
poznatky sú veľmi významné: umožňujú 

spresniť komagmatičnosť a podmienky 
vzniku naj dôležitejších rudonosných čle

nov komplexu, menovite granodiorito-por
fýru, nositeľa Cu-porfýrového zrudnenia, 
ktorý podľa povahy zirkónov patrí skôr 
k dacitovej fáze intrúzii než k intrúzii 
hodrušského granodioritu - teda odliš
ne, než ako sa to pôvodne predpokladalo. 

V oblasti stredoslovenských neovulka
nitov sa preskúmali paragenetické pome
ry žilníkovo-impregnačného zrudnema 
v granodiorite v oblasti žíl Rozália a Ba
kali a určil sa jeho starší vek oproti žil
nej mineralizácii. Študovala sa geochémia 
hlavných rudných minerálov a získalo sa 
viacero nových izotopických analýz olova 
z galenitov rozličných rudných formácd 
štiavnicko-hodrušského rudného poľa. Opi
sala sa zaujímavá vulkanogenná hemati
tovo-kassiter itová mineralizácia od Sit
nianskej Lehôtky, Kráľoviec a Žarnovic
kej Huty. Šlichovou geochemickou pros
pekciou sa zistili v stredoslovenských 
neovulkanitoch viaceré indície drahoko
vovej a polymetalickej mineralizácie. 
Značne sa r ozšírili poznatky o hydroter
málnych premenách neovulkanitov. Spres
nila sa klasifikácia rudných formácií a 
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typov a ich nadväznosť na vývoj vulka
nicko-plutonických pochodZív. Pracovalo 
sa na prognóznom hodnotení rudného po
tenc:álu, najmä s ohľadom na drahé 
kovy. 

Z významnej ších výsledkov poukazuje
me na vulkanickoplutonickú formáciu 
južnej časti novobansko-kľakovskej v ul
kanickotektonickej zóny v oblasti Rud
no - Brehy - Pukanec a Gondovo. Okrem 
klasického žilného zrudnenia Pb, Zn, Cu, 
Au, Ag, ktoré bolo v minulosti ťažené , 

boli zistené v hlbších úrovniach nové typy 
zrudnenia: a) V mezozoickom substráte 
skarnový typ Pb-Zn-Cu zrudnenia v znač
nej hlbke (1000- 1400 m) a b) Cu-Mo por 
fýrový typ priestorovo i geneticky viaza
ný na metalogeneticky špecializovanú ta
tiarsku granodiorit-porfýrovú intrúziu . 
Prognózne zdroj e sa stanovili na 200 Mt 
s p redpokladanou kvalitou Cu = 0,2 %, 
Pb = 0,8 % a Zn = 1,0 %. V nadväz
nosti na tieto výsledky sa začal realizovať 
vyhľadávací prieskum sériDu hlbokých 
vrtov. 

Na južnom okraji rudnej zóny Rud
no - Brehy - Pukanec leteckou gama
spektrometriou sa identifikovala rozsiahla 
severojužne orientovaná d r aselná anomá
lia (1 X 5 km do 5 % K). Realizované prá
ce (geofyzika , pôdna geochémia, mapova
nie, vrtné práce) anomáliu síce potvrdili, 
no predpokladaná väzba zvýšených obsa
hov Pb, Zn, Cu, Au, na ňu sa nezistila. 

V centrálnej zóne Javoria boli zistené 
dve vekove odlíšiteľn é etapy mineralizá
cie a s nimi spojené hydrotermálne pre
meny: 

a) Staršia etapa - tvoria ju hlbšie 
uložen é (800-2000 m) indície Cu-Mo mi
neralizácie porfýrového typu ± magne
tit , h ematit, sprevádzané hlavne biotiti-
záciou, aktinolitizáciou a epidotizáciou. 

b) Mladšia etapa, plytšie uložená 
(0-300 m). Tvorí ju: 

- medená mineralizácia typu vtrúse-

ných až masívnych pyritov s n epatrným 
obsahom chalkopyritu, enargitu a co
vellínu, 

- rozptýlená mineralizácia sfalerit-py
ritová, 

- impregnácie rýdzej síry v sekundá r
nych k varcitoch, 

- Sn-Mo-Bi asociácie litogeochemic
kého charakteru, spojené so sek undárny
mi kvarcitmi. Táto mineralizácia je ča

sovo. i geneticky spojená s ~tvoPbou zóny 
hydrote rmálnych premien typu intenzív
nej argilitizácie ± silicifikácie (alunit, p y
rofylit, diaspor, zunyit, topas, korund, 
illit, dickit, montmorillonit) . Premeny sú 
zonálne usporiadané okolo k varcitovej 
zóny, ktorá prechádza do argilitizovaných 
kvarcitov, argilitov a na p eriférii propy
litov. Zrudnenie sa viaže na pyritizované 
zóny rozhrania kvarcitov a argilitov. 
Argility sú obohatené hlavne o Zn (vo 
vrte Kš-7 22-23 m = 2,39 % Zn) . 

Výsledky goelogického prieskumu a ich 
prínos pre národné hospodárstvo 

V siedmej päťročnici sa zaznamenal 
výrazný pokrok v geologickom priesku
me nerastných surovín a dosiahli sa vý
znamné výsledky pre národné h ospodár
stvo. 

Poukazujeme najmä na prognózne 
zhodnotenie a zostavenie prognóznych 
máp štyroch významných území v mierke 
1 : 50 OOO. Sú to Nízke Tatry v rámci 
metalogenetickej zóny tatríd, Slovenské 
rudohorie - východ v metalogenetickej 
zóne gemeríd, stredoslovenská a východo
slovenská časť metalogenetickej zóny neo
vulkani tov. Je to prvé prognózne zhodno
tenie území, založené na metodik e, ktorú 
sme spoločne vypracovali v rám ci rieše
ných úloh RVHP a jednak na metodike, 
ktorá bola rozpracovaná na pom ery Zá
padných Karpát v niekoľkých k andidát-
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skych prácach pracovníkov rezortu Slo
venského geologickéh o úradu. Prognózne 
zhodnotenie je založené na dôslednej 
syntéze regionálnych faktorov a kritérií 
prognózovania. Výsledkom sú prognózne 
plochy s udaním stupňa dôležitosti a 
prognózne zdroje (P1, P 2, P 3) jednotlivých 
typov rúd. Využijú sa už pri zostavení 
plánu na 8. päťročnicu a koncepcie roz
voja na ďalšie obdobia. 

Zameranie prieskumu na rozs1renie su-
rovinovej základne ťažených ložísk sa 
ukázalo ako správne a efektívne. Nebolo 
to na úkor vyhľadávania a prieskumu 
nových ložísk v tradičných i netradičných 
oblastiach, ako aj nových, doteraz u nás 
nevyužívaných surovín. Naopak, aj v tej
to sfére sa dosiahli pozitívne výsledky, éo 
otvára ďalšie perspektívy rozširovania su
rovinovej základne a neskoršie jej využí
vania. Program sa realizoval na základe 
koncepcie Slovenského geologického úra
du (SGÚ) v Bratislave , rozpracovanej na 
podmienky geologického prieskumu. Reš
pektovali sa pritom potreby národnéh o 
hospodárstva, vývoj svetových cien suro
vín a geologicko-ložiskové možnosti náš
ho územia. 

Mimoriadne významné úspechy sa do
siahli pri prieskume komplexných želez
ných rúd. Juhovýchodne od známych žil 
Mária a Mayer na ložisku Rožňava , bola 
objavená nová žila s kremeňovo-siderito

vo-tetraedritovou výplňou nazvaná Strie
borná, pre vysoký obsah striebra. Má SV 
smer so strmým úklonom (80°-90°) k JV. 
Smerný priebeh je doteraz overený 
v dlžke 800 m n a 13. horizonte a po úklo
ne viac ako 200 m. Paralelne s ňou bo la 
objavená ďalšia žila podobného charakte
ru. Už dnes overené zásoby a vysoká cena 
úžitkových zložiek v 1 tone rudy vytvá
rajú vhodné podmienky pre zvýšenie ťa

žobnej kapacity i životnosti závodu. 
Žily, predpokladané v štruktúrnych ele

váciách karbónu pod sedimentami mezo-

zoika, permu , prípadne paleogénu, sever
ne od ložiska Rudňany, stali sa skuto č

nosťou. Prvým v r tom (RHV-7) projek tu 
Rudňany-Matejovce boli objavené dve 
nové žily nazvané Matej. V hibke 530 m 
je siderito-k remeňovo-chalkopyritová žila, 
hrubá cca 5 m, s obsahom 28 % Fe a 
1,6 % Cu, a o 100 m hlbšie kremeňovo

chalkopyritov.Ji žila s obsahom Cu -
0,5 %, v ktorej je sideritová poloha 2,5 m 
hrubá s obsahom 39 % Fe a 0,8 % Cu. 
Sú vyvinuté v pozícii gretelskej štruktúry 
(V. žily). 

Na vlastnom ložisku Rudňany sa po
tvrdili indikované nové žilné štruktúry, 
a to nadložný odžilok severnej žily a t ri 
priečne žily. Majú zmenený charakter mi
neralizácie podobný slovinskému typu , 
pričom na úkor sideritu sa zvyšuje obsah 
chalkopyritu. Bol overený východný a zá
padný okraj Severnej žily, takže celková 
dlžka jej bilančného vývoja je 1600 m . 
Na uvedených štrukt úrach boli vypočíta
né prírastky zásob 8,5 Mt v kategóriách 

C1 + C2. 
Významné je nájdenie hibkového po

kračovania západnej časti žily Draždiak 
na úrovni 16. horizontu v siderit-sulfidic
kom vývoji s obsahom ortute. Prognózne 
zdroje P1 · vyčíslené n a 3 Mt sú v štádiu 
overovania. Ukončil sa predbežný prieskum 
sideritových rúd na ložisku Kobeliarovo. 
Tým sa rozšírila surovinová základňa ťa

žobného závodu Nižná Slaná asi o 8 Mt 
železných rúd. 

Ekonomick y najvýznamnejšie výsledky 
pri prieskume medených rúd sa dosiahli 
v rudnom poli Slovinky a Gelnica. S po
zitívnymi vý sledkami, k toré predstavujú 
okolo 5 Mt bilančných zásob a prognóz
nych zdrojov, sa riešilo západné a h1bk o
vé pokračovanie Slovinskej Hrubej žily. 
Na ložisku Gelnica sa končí vyhľadávací 

prieskum Gelnickej, N adložnej gelnickej 
a Novej žily s prírastkom zásob okolo 3 Mt 
v kategórii C2. 
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Pozitívne výsledky prieskumu ložiska 
Špania dolina znižuje kvalita zrudnenia , 
lebo obsah medi je tesne nad hranicou 
bilančnosti. Ukončil sa geologický prieskum 
nášho najväčšieho ložiska medených rúd 
porfýrového typu Zlatno, čím sa doká
zalo, že tento typ vytvára u nás priemy
selné akumulácie. Je viazaný na intrúziu 
granodioritového porfýru, prerazaiucu 
migmatity a žuly kryštalinika, prevažne 
karbonatické horniny mezozoika križňan
skej jednotky, permokarbónu chočskej 

jednotky a nakoniec aj produkťy I. etapy 
neogenného vulkanizmu. V horninách 
vrchnotriasového súvrstvia vznikli Ca-Mg 
skarny. V tejto úrovni je lokalizované a j 
rudné teleso. Okrem skarnového a oxidic
kého štádia mineralizácie najdôležitej šie 
je sulfidické (pyrit, chalkopyrit, borni.t, 
chalkozín a i.) a polymetalicko-kremeň

karbonátové (galenit, sfalerit, chalkopy
rit ± Ag, Au kremeň, kalcit a i.). Napriek 
prítomnosti minerálov rozličných kovov 
ložisko povazuJeme za monometalické 
m edenorudné. Priemerný obsah ložiska je 
Cu - 0,35 %, Pb + Zn - - 0,6 %, Ag -
5 g/ t a Au do 0,1 g/ t. Vyčlenila sa časť 
ložiskového telesa s kovnatosťou Cu -
0,6 % v množstve takmer 20 Mt, kto r á 
v blízkej budúcnosti môže vzbudiť záujem 
ťažby. Zaujímavé indície Cu-Mo minera
lizácie porfýrového typu sú pri Remate 
neďaleko Handlovej, v severnej časti stre
doslovenských neovulkanitov. 

Ťažisko geologického prieskumu poly
metalických rúd bolo v metalogenetickej 
zóne neovulkanitov. Na ložisku Hodruša 
(baňa Rozália) boli preskúmané dve telesá 
žilníkovo-impregnačných rúd v granodio
rite, ktorým strop tvorí kremenno-dio ri
t ový porfýr (bez zrudnenia). Rudné telesá 
sú presekávané silne prekremenenýrni 
porfýrmi, ktoré sú zrudnené, a mladšími 
nezrudnenými kremennodioritovými por
fýrmi. Predpokladá sa starší vek minera
lizácie ako sú h ydrotermálno-žilné štruk-

túry Rozália a Bakali, medzi k torými je 
žilníkovo-impregnačné zrudnenie (sulfidy 
Pb, Zn ± Cu, kremeň, kalcit) lokalizované. 
Geneticky sa spája so záverečnou etapou 
granodio r itového magmatizmu. V priestore 
Rudno -,Brehy- Pukanec sa nepotvrdil 
porfýrový typ , ale polymetalické zrudne
nie žilníkového t ypu späté asi s pukanec
kými žilami. Stanovili sa prognózne zdro
je dvoch kvalitatívnych typov: 1. typ --
9,5 Mt (Pb - 0,9 %, Zn - 1,5 %, Cu -
0,2 %), 2. typ - 13,5 Mt (kvalita asi 
o 50 % nižšia). 

Prieskum zlatobanského rudného poľa 

j e široko rozvinutý v rudnom raJone 
Slanských vrchov. Centrálna vulkanická 
zóna bola postihnutá areálnou propyliti
záciou, argili tizáciou, miestami silicifiká
ciou v závere prvej etapy intermediárne
ho vulkanizmu. Polymetalické žilníkovo
impregnačné zrudnenie sa spája so záve
rom intruzívneho procesu tretej etapy in
termediárneho vulkanizmu. V hlbších 
subvulkanických úrovniach (viac ako 
500 m) vystupujú skarnové, žilné až žil
níkovo-impregnačné m edené rudy, mies
tami aj Cu-Mo rudy porfýrového typu, 
zatiaľ čo v plytších úrovniach polymeta
lické (Zn, Pb, Cu, Sb, Au, Ag), ktoré 
tvoria najmä žilníkovo-impregnačné a žil
né rudné telesá. Mineralizácia je zon álne 
usporiadaná od centra k okrajom zhruba 
v poradí: Cu ± Mo - polymetalick á ± Au, 
Ag - Sb - Hg - opál. Nerovnomerný vý
voj zonálnosti je zapríčinený polycyklic
kým charakterom a teleskopingom zrud
n enia. Na ložisku bolo vypočítaných okolo 
20 Mt polymetalických rúd s kvalitou -
Cu 0,05 %, Pb - 0,5 %, Zn - 1,6 %, 
Ag - 13 g/t, Au - 0,65 g/t. Vrchné 
časti ložiska sa v súčasnosti overujú ban
skými prácami. 

Pri prognóznom ohodnotení zlatoban
ského r udného poľa bol na blízkych 
perspektívnych plochách juhovýchodne 
a severozápadne od známeho ložiska za-
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čatý ďalší vyhľadávací prieskum, od kto
rého sa očakáva podstatné rozšírenie rud
ných zásob. V anomáliách centrálnych 
vulkanických zón Makovica a Strechov 
vrtnými prácami sa zistila polymetalická 
i Cu-Mo mineralizácia, takže rudný rajón 
Slanskich v rchov·~ sa zaradil k význam
ným perspektívnym územiam. 

V rudnom rajóne Vihorlatu a Poprieč
neho vrtnými prácami bola overená ne
významná Cu, Mo, Pb, Zn mineralizácia. 
Vyššie kovnatosti boli zistené len v hlb
kach väčších ako 1000 m. Plytký erozívny 
zrez zaraďuje územie len do druhého 
stupňa perspektívnosti na polymetalické 
rudy. Anomálie v ostatných centrálnych 
vulkanických zónach sú predmetom ďal

šieho prieskumu. 
Stratiformné polymetalické zrudnenie 

sa overuje medzi Mníškam nad Hnilcom 
a Prakovcami. Zrudnenie je viazané n a 
silicity a diabázové pyroklastiká. Kovna
tosť zrudnenia je pomerne nízka. Masív
na pyritová ruda s vyšším obsahom medi 
je v šošovke malých rozmerov. Perspek
tívnosť tejto lokality zatiaľ nie je vyjas
nená. 
Ukončil sa vyhľadávací prieskum prvé

ho ložiska cínových rúd v Karpatskej 
sústave, Hnilec - Medvedí potok. Cínové 
zrudnenie sa viaže na greizeny vyvinuté 
pri kontakte v granite Súľovej ako aj na 
žily vyvinuté v jeho plášti. Obsahy Sn 
v greizenoch sú okolo 0,12 %, zatiaľ čo 
v žilá ch nad 1-2 %. Hlavnú masu zrudne
nia tvoria dve mineralizačné periódy: 
1. kremeň-kassiteritová s topásom, tur
malínom a arzenopyritom, 2. kremeň-sul
fidická s pyritom, pyrotínom, chalkopy
ritom, sfaleritom, stannínom. Na žilách 
v plášti sú vyvinuté asociácie, kremeú
molybdenitová, topás-ferberitová a turma
lín-apatit-chloritová s kasiteritom. 

Ďalšie prognózne územia na cínové 
rudy sa vyčlenili medzi Hnilcom a Cuč
mou, s perspektívnym výskytom v Dlhej 

doline. Okrem nich sa zistili geochemické 
anomálie vo veporiku a tatriku, čo je po
zitívny prvok, lebo otvára možnosti náj sť 

ďalšie ložiská cínových rúd v Západných 
Karpatoch. 

Už na základe predbežných výsledkov 
aplikovaného výskumu volfrámových rúd 
v oblasti Jasenie-Kyslá, začal sa v cen
trálnej časti vyhľadávací prieskum ban
skými a vrtnými prácami. Dvoma úvod
nými štôlňami cez celú rudnú zónu sa 
zachytili tri hlavné rudné štruktúry a 
smerne sledovali; :Prvé údaje ukazujú na 
zložitú morfológiu rudných telies, kolísa
vú hrúbku a vysokú variabilitu úžitkovej 
zložky. V štôlni Š-3 prvú rudnú štruktú
ru tvorí silne porušená zóna so šošovko
vi tými rudnými telesami dlhými niekoľko 
desiatok met rov a hrubými 1-10 m, nie
kedy i viac. Mineralizácia vystupuje vo 
forme žiliek a impregnácií. Druhá rudná 
štruktúra je viazaná na priebeh telies 
amfibolitov. V amfibolitoch tvori scheelit 
množstvo tenkých žiliek rebríkovitéhu 
typu a impregnac1e. V rámci rudnej 
štruktúry, miestami hrubej až desiatky 
metrov, je niekoľko telies amfibolitov žil
ného a šošovkovitého tvaru. Mineralizá
ciu na obidvoch štruktúrach podľa dote
rajších charakteristických znakov pova
žujeme za epigenetickú. Zo známej smer
nej dÍžky cca 3 km bolo doteraz banský
mi prácami sledovaných len niekoľko sto 
metrov. Známy vertikálny rozsah je 1000 
metrov. 

Zóna volframového zrudnenia je kon
trolovaná tektonickou hranicou medzi 
granitoidným plutónom na severozápade 
a metamorfovaným plášťom na juhový
chode, teda alpínskou tektonickou štruk
túrou. Preto aj zrudnenie považujeme za 
produkt alpínskeho metalogenetického 
štádia. Podľa predbežných výsledkov bolo 
v doteraz preskúmanom úseku vypočíta
ných okolo 3,5 Mt volfrámových r úd so 
zlatom. Je t o prvé ložisko volfrámových 



248 Mineralia slov., 17, 1985 

rúd v Západných Karpatoch a jedno 
z mála v karpatsko-balkánskom metalo
genetickom pruhu. 

V súčasnosti sa robí vyhľadávací 

prieskum na volfrámové rudy v kryšta
lických masívoch Suchého a Malej Ma
gury. Ukončená bola etapa vyhľadávania 

v okolí Čierneho Balogu s negatívnym 
výsledkom. 

Antimónové rudy patrili a patria medzi 
významné nerastné suroviny Slovensk a. 
Ich časté výskyty a anomálne územia sú 
neustálou inšpiráciou pre vyhľadávanie 

a prieskum nových ložísk, ako aj p re 
prieskum hlbkových a smerných pokračo
vaní známych ložiskových štruktúr n a 
ťažených ložiskách. Plán prírastkov zásob 
na 7. päťročnicu bol vysoko prekročený, 

čo dovoľuje rozšíriť ťažbu a predlžuje ži
votnosť ťažobných závodov. 

Práce sa koncentrovali predovšetkým 
na ložisko Dúbrava, kde okrem žilných 
štrukt úr sa overovali rudy žilníkového 
typu, pre ťažbu podstatne výhodnejšie, n a 
t roch samostatných rudných telesách na
zývaných žilník Augustín , žilník Ivan a 
žilník Severný. Sú viazané na zlomovú 
št ruktúru žily Alfonz, na miesta silne m y
lonitizované a porušen é priečnymi tekto
nickými líniami. Kvalita zrudnenia je va
riabilná a v niektorých častiach rudných 
telies dosahuje až niekoľko % Sb. Zo 
sprievodných prvkov prvoradý význ am 
m á zlato s obsahom okolo 1 ppm. V cen
trálnom bloku boli zistené vyššie obsa
hy 2-6 ppm . Odhaleniu zákon itosti ich 
rozmiestnenia sa bude venovať značná po
zorno:;;ť. 

V Malých Karpatoch bola definovaná 
stavba ložiska Sb rúd Pezinok dvoma pa
ralelnými strmými tektonickými štruktú
rami. Na jednej je vyvinuté antimonové 
a na druhej arzenopyrit-zlaté zrudnenie. 
Na priečnych poruchách medzi nimi je 
antimonové zrudnenie. Pozitívny vývoj 
zrudnenia bol zistený v juhovýchodnom 

pokračovaní, kde sa pripravuje ďalší v y
hľadávací prieskum. Podobne a j na vý
znamnej anomálii Trojárová . Prieskum 
antimónových rúd vo Volovských vrchoch 
pri Betliari a Poproči, žiaľ, nezistil vý
znamnej šie akumulácie zr udnenia. 

Po odovzdaní ložísk ortuťových rúd 
Veľká S tudňa v Kremnických v rchoch a 
Dubník v Slanských vrchoch ťažobným 

organizáciám, zameral sa geologický 
prieskum na vyhľadávanie a preskúmanie 
ďalších rudných telies v ich blízkom okolí. 
Podarilo sa to na úlohe Dubník okolie, 
kde v rudnom telese bolo zistený ch okolo 
500 ton k ovu. Na ložisku Veľká Studt'ía 
sa našlo jeho pokračovanie. P erspekt ív
nou sa javí a j blízka lokalita p r i Nemec
kom vrchu. Pokračovali práce na ložisku 
Merník, k de v severnej časti bolo overené 
zrudnenie viazané na ryodacity vystupu
júce až na povrch, zatiaľ len s menším 
množstvom zásob. V p rieskume sa ďalej 

pokračuj e smerom na juh. 
Začal sa geologický prieskum v sever

nej časti I. žilného systému , západnej 
časti III. žilného systému a v severnom 
pokračovaní Šturca, v širšom okolí K rem
nice n a vyhľadávanie a overenie rúd zla
ta. Predbežné ú daje sú pozitívne a podľa 
zistenej vertikálnej zonálnosti s hlbkou 
možno očakávať významnú drahokovopo
lymetalickú m ineralizáciu . 
Pokračovalo sa vo vyhľadávaní a prie

skume rádioaktívnych surovín. Riešili sa 
rádiohydrolog ické a geochemické p roblé
my, prebiehal komplexný výskum severo
gemeridného permu a permu P ovažskéha 
Inovca, špeciálno-prípravné práce na ove
renie styku gemeríd s veporidami a za
čali sa práce na prognózn om ocenení Zá
padných Karpát na rádioaktívne nerastn é 
surovin y. 
Niekoľko anomálií u ranového zrudne

nia bolo zistených v perme chočskej jed
n otky Malých Karpát. Pozit ívne výsledky 
revíznej karotáže vrtu geologického 
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p rieskumu Z0-10 boli dôvodom pre za
čatie prieskumu permu zemplínskych 
vrchov vrtnými prácami. Zistené uránové 
indície sú viazané na svetlosivé polymikt
né zlepence, vyvinuté na rozhraní vrch
ného permu, tvoreného bazálnym súvrst
v ím, a spodného permu s kašovským sú
v rstvím. Uránová mineralizácia sústrede
ná v tmeli zlepencov vykazuje aj zvýšené 
obsahy Mo, As, Pb a Zn. 

Severogemerický perm bol preskúmaný 
geofyzikálnymi metódami a vyčlenené 

sústredené rádiometrické anomálie na 
5 plochách v území Myslava - Krompa
chy a 4 plochách v území Rudňany•

Stratená. Vrtnými prácami bola overená 
I. rudná uránová poloha pri Stratenej a 
zón a rudných uránový ch indícií pri K o
šickej Belej. Súčasne bola reambulovaná 
g eologická mapa severogemerického per
m u. 

Etapa vyhľadávacieho prieskumu sa 
skončila v Považskom Inovci. V horni
n ách mladšieho paleozoika bolo overené 
uránové zrudnenie pri Kálnici a Trenčian
skych Stankovanoch. Mnohé prieskumné 
p ráce dovolili rozčleniť mladšie paleo
zoikum nasledovne: Vrchný karbón -
hôrčanská skupina sa rozčlenila na ivi
čovské a novanské súvrstvie. Perm - Kál
nická skupina na chalmovské súvrstvie 
K lenkovského vrchu, selecké a krivosud
s ké súvrstvie. Získal sa nový pohľad na 
štruktúrno-tektonick ú stavbu mladšieho 
paleozoika a konštatovala sa vrásovo-pre
šmykov á , v r ásovo-šu pinová a príkrovová 
stavba s vergenciou na východ, teda do 
vnútra centráln y ch Západných K arpát . 
Uránové zrudnenie je späté s acidnými 
vulkanogenným i hornin ami. 

V oblasti Novoveskej Huty v ýsledky 
banských prác potvrdili geologické pred
poklady na urán ové zr udn enie st ratiforrn
ného typu a hydroterm álno žilno-žilní
kové meden é zrudnenie. Zist ili sa viaceré 
typy uránovej mineralizá cie, a to u rán -

molybdenový (nasturán), urán-titanitový 
(brannerit, titanit) a urán-fosforový 
(s apatitorn). Nájdené síranové suroviny 
sú značne znečistené, s nízkym obsahom 
síranov (do 38,5 %). 

Kaustobiolity - základ energetiky 

Vo výskume kaustobiolitov Západných 
Karpát sa dosiahol nový pohľad na vzťah 
rozloženia známych i prognóznych ak u
mulácií uhlia, ropy a zemného plyn u ku 
blokovej stavbe a typom zemskej k ôry. 
Detailnejšie sa táto problematika rieši n a 
JZ Slovensku s ohľadom na progn ózne 
ocenenie podložia Viedenskej pánvy na 
ropu a zemný plyn. 

Vypracovali sa uhoľno-petrografické 

charakteristik y uhlia, jeho macerálne zlo
ženie a stan ovil sa stupeň preuhoľnenia 

na nasledujúcich lokalitách : Gbely - K út
ska priekop a, Nováky - severový chod, 
Kosorín a Pukanec. Paralelne s uhoľno

petrografickým výskumom sa sledovala 
distribúcia st opových p rvkov v p opoloch 
uhlia a mineralizácie slojov. V ykon al sa 
tiež predbežný výskum uhlia zo Zemplín
skeho ostrova a Turnianskej kotliny . 

Do popredia vystúpil a otázka zväčšova
nia základne kaustobiolitov ako základnej 
energetickej suroviny. V oblasti pevných 
palív, po ktorých na vnútor n om trhu n a
stal zvýšený dopyt, sa p odstatne zvýšila 
intenzita p r ác geolog ick ého prieskumu, 
rozšírili sa zásoby n a ťažených ložiskách, 
obj avili a preskúmali sa ich n ové akumu
lácie. 

V Hornonitrianskej kotline na ložis
kách Nováky a Cígeľ sa vypočítali ďalšie 

zásoby, n aj mä p ri ohraničení ložísk. Na 
základe týchto p rác sa pripravilo a za
čalo prvé dobývanie povr chovým spôso
bom. Medzi Novákmi a Cígľom sa overilo 
pokračovanie hlavného sloja blízko pod 
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povrchom i podložného hÍbkového slo ja. 
V Žiarskej kotline pri obci Kosorín boli 
overené štyri lignitové sloje vyvinu t é 
v hlbke 8-30 m, s hrúbkou od 1 do 13 m. 
Vypočítané zásoby však majú nižšiu kva
litu, okolo 6,8 MJ. kg- 1. 

Objavenie pokračovania handlovského lo
žiska smerom na J JV, považujeme za vý
znamný prínos. Uhoľné súvrstvie s tro
ma slojami hrubými 1,5-2,5 m a kvalit e 
10- 20 MJ. kg - 1 bolo zachytené pod vul
kanodetritickou formáciou a nadložnými 
ílmi. Množstvo a kvalita zásob, ako a j 
rozsah vývoja slojí v tektonicky pokles
nutej kryhe sa overuje vrtnými prácami. 
Ukončila sa etapa predbežného geolo

gického prieskumu pliocénneho ložiska 
Pukanec na nízkokalorický lignit (okolo 
7,5 MJ . kg - 1). Sloj je vyvinutý blízko pod 
povrchom, preto sa môže uvažovať o jeho 
povrchovej ťažbe. Výhodou sú žiaruvzdor
né íly, dovoľujúce ložisko dobývať a vy
užívať komplexne. V produktívnom sú
vrství spodného miocénu Modrokamen
skej uhoľnej panvy bol overený ďalší 

rozsah tretieho - najhlbšieho uhoľného 
sloja so zásobami 30 Mt. 

Výsledky prieskumu dubňanského sloja 
v Záhorskej nížine, najmä na ložisku Gbe
ly, podstatne rozšírili zásoby a možnosti 
dobývania. Na lokalitách Štefanov, Kú
ty-Sekule a Lakšárska Nová Ves ešte sa 
neukončili prieskumné práce. Dubňanský 
sloj dosahuje hrúbku 1- -6 m, kvalitu 
8-9 MJ. kg - 1, a v severnej časti , medzi 
farskými poruchami, kde je uložený 
v hÍbke 20-200 m možno uvažovať o po
vrchovom spôsobe dobývania. 

Nová základňa palivovo-energetických 
surovín na báze antracitu sa črtá na 
východnom Slovensku v Zemplínskych 
vrchoch. V karbonskom súvrství sa zis
tilo viac uhoľných slojí, z ktorých štyri 
dosahujú hrúbku 1-5 m. Siahajú prak
ticky od povrchu až do 1200 m hlbky. 
Kvalita v priemere dosahuje okolo 

20 MJ . kg- 1. Pri vrásovej stavbe a nie
koľkých násunoch doteraz sa nepodarilo 
doriešiť a nájsť kritériá pre koreláciu jed
notlivých slojí. Vo vrchných častiach lo
žiska kontinuita slojí sa vyrieši pripravo
vanými banskými prácami {úpadnice, 
sledné chodby a podzemné vrty). Počíta 

sa s overením niekoľko desiatok Mt zá
sob. 

Geologicko prieskumné práce na naftu 
a zemný plyn sa sústredili na oblasť vý
chodného a západného Slovenska. 

Vo východoslovenskom neogéne na ply
novom nálezisku Bánovce boli pôvodné 
zásoby 500 mil. m 3• Aj na plynových lo
žiskách Ptrukša a Stretava sa spresňovali 
ťažiteľné zásoby plynu a gazolínu. V oblasti 
štruktúr Ložín a Trebišov boli zistené hru
bé plynonosné zóny, žiaľ, pre malú pó
rovitosť a priepustnosť sú zásoby v súčas
nosti viac-menej neťažiteľné. Naopak n a 
štruktúrach Tušická Nová Ves a Višňov 

pies čito porézne obzory stredného a spod
ného badenu, sýtené plynom a slanou vo
dou, vytvárajú novú perspektívu. 

V predneogénnych flyšových oblastiach 
poskytli vrty základného výskumu, rea
lizované do híbok 3000-6000 m , priekop
nícke výsledky pri spresňovaní geologic
kej stavby Západných a Východných 
Karpát a otvárajú nové perspektívne 
priestory na objavenie ložísk nafty a zem
ného plynu. 

Centrálnokarpatský paleogén sa overo
val vrtmi 3000- 4000 m hlbokými pri juž
nom úpätí bradlového pásma n a štruk
túre Lipany. Paleogénne súvrstvie uklo
nené k bradlovému pásmu dosahuj e 
hrúbku 2800-3300 m. Do hibky 2000 m 
je typický flyšový šupinato-vrásový vý
voj. Spodná časť je litofaciálne pestrá. 
V ílovito-piesčitom súvrství sú nepravi
delné 20-200 m hrubé vrstvy slieňovco
vo-vápnitých brekcií, tvoriace interfor
mačné telesá - olistostrómy, jurského a 
spodnokriedového veku. Rozpukané dolo-
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mity križňanského príkrovu v podloží 
vytvárajú rad morfologických elevácií. 

Zo silnovápnitých jemnozrnných pies
kovcov a brekciovitých slieňovcovo-váp

nitých telies, boli prítoky horľavého ply
nu a miestami aj pulzujúce prítoky ľah
kej parafinickej nafty. To zaraďuje cen
trálnokarpatský paleogén do radu nových 
naftovo-plynových provincií na východ
nom Slovensku. V podložných vrchno
triasových rozpukaných dolomitoch sa 
zistili samotoky slabo až stredne mine
ralizovaných teplých slaných vôd z ana
logického rezervoáru ako vo Vrbovom pri 
Kežmarku. 

V bradlovom pásme najhlbší vrt vý
chodného Slovenska Hanušovce-1 (6003 m), 
prevŕtal do hlbky 4000 m bradlové pásmo 
ako strmo vztýčenú štruktúru uklonenú 
k juhu a do konečnej hÍbky nevyšiel 
z flyšových sekvencií magurského príkro
vu. V intervale 4000-4500 m je plyno
nosné pásmo viazané na drvenú zónu pod 
násunom bradlového pásma. 

Vo vonkajšom flyši vrt Smilno--1 
(5700 m), prevŕtal do hibky 2200 m ma
gurský príkrov a pokračoval v duklian
skej jednotke, pričom interval pod 5000 m 
odpovedá už menilitovo-krosnenskému sú
vrstviu. Okrem hojných plynových preja
vov v intervale 5000-5700 m zaujímavé 
je zistenie horľavého plynu (CH4 - 97 O/o) 
v híbke okolo 3000 m o kapacite 
320 OOO m 3/24 hod. Je to prvý výsledok 
z vnútornejších flyšových súvrství v ce
lom Karpatskom oblúku (ČSSR, PĽR, 
ZSSR, RSR). Plynové akumulácie sú via
zané na puklinové kolektory s ložiskový
mi tlakmi o 10-40 % vyššími ako hydro
statický tlak. V intervale 5650-5700 m sa 
zistil ložiskový tlak 82,7 MPa. 

Vrt Zboj-1 (5002 m), prevŕtal v híbke 
3800 m dukliansku jednotku, pod ktorou 
vŕtal v rozpukaných kavernóznych kremi
tých pieskovcoch a ílovcoch zbojského sú
vrstvia (vrchný eocén - spodný oligocén) . 

Z bazálnych hornín duklianskej jednotky 
sa získali menšie prítoky horľavého ply
nu. Z puklinových kolektorov zbojského 
súvrstvia okrem horľavých a nehorľavých 

(C02) plynov sa zistili prítoky až samoto
ky silne mineralizovaných naftových vôd 
(ako z jediného flyšového súvrstvia), ne
priamo svedčiace o regionálnejšom záze
mí kolektorov. 

Medzi najperspektívnejšie rajóny na ži
vice v ČSSR patrí viedenská pánva. Jej 
vysoký 'stupeň preskúmanosti na obidvoch 
územiach národných republík nesie so se
bou celý rad objavov ložísk nafty a zem
ného plynu rozličného hospodárskeho vý
znamu. 

Na začatie ťažby sa v roku 1983 odo
vzdalo plynovo-naftové ložisko Gajary, 
najväčšia akumulácia nafty viazaná na 
jeden horizont, aká bola doteraz v ČSSR 
objavená. Vyťažiteľné zásoby nafty 
predstavujú viac ako 1 Mt a plynu 
1,2 mld m 3• Ložisko je viazané na v rchné 
piesky deltového telesa v priestore medzi 
levárskou priekopou na severe a ložiskom 
Vysoká na juhu. Naftovo-plynonosný ho
rizont, hrubý max. 12 m, nazvaný 1. bá
denský horizont, má trojuholníkový tvar 
so základňou dlhou 3 km a výškou 4,5 km. 
Šírka naftovej zóny je 700 m a ostáva
júca plocha patrí plynovej čiapke. Pne
merná hÍbka ložiska je 1950 m. Menšie 
akumulácie nafty a plynu sa zistili v hlb
šom 3. bádenskom horizonte. Juhovýchod
ne v ďalšom ramene deltového telesa 
vrtmi Dúbrava sa zistil naftonosný vývoj 
v 2. bádenskom horizonte. Pozitívne ply
nové akumulácie sa zistili vo vrtoch Stu
dienka 83 a 84. 

V podloží neogénu viedenskej pan vy p ri 
obci Závod bolo navrtané ložisko zemné
ho plynu viazané na vrchnotriasový dolo
mit (ôtscherského príkrovu) v hÍbkach 
4050-4435 m. šesť pozitívnych v r tov a 
pokusná ť ažba z vrtu Z-74 oprávňujú 

predpokladať, že to bude najväčšia aku-
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mulácia zemného plynu v ČSSR, hoci pn
tomnosť H2S znižuje jeho kvalitu. 

Plynové akumulácie na ložisku Borský Jur 
sú v hÍbke okolo 3100 m viazané na vrch
notriasové dolomity, tvoriace čiastkovú 

morfologickú eleváciu v JZ časti šaštín
sko-borského chrbta. 

V podunajskej pánve bolo zistené veľké 
ložisko plynu s prevahou C02 pri Seredi 
a ložisko zmesi plynov (CH4, C02, N2) pri 
Ivánke neďaleko Nitry, ktoré sa priemy
selne n evyužívajú. V súčasnosti sa pripra
v uje geologický prieskum hlbokých častí 

podunajskej panvy ako perspektívne úze
m ie na uhľovodíky. 

N erudné suroviny pre stavebníctvo a ďalšie 

špeciálne účely 

Systematický výskum magnezitovo-mas
tencových ložísk v oblasti Hnúšťa - Ko
kava značne rozšíril poznatky o nerud
n ých surovinách a ich minerálnom zlo
žení, o geochémii hlavných minerálov 
i petrografii okolitých hornín a o charak
tere metamorfózy. 

V neogéne Západných Karpát bolo ob
javené prvé ekonomicky významné lo
žisko zeolitov na ú zemí ČSSR, viazané n a 
hrabovecké tufy východoslovenskej pán
vy. V oblasti stredoslovenských neovulka
n itov sa zistili zeolitizované ryolitové 
tufy pri Bartošovej Lehôtke, v ktorých 
prevláda mordenit nad klinoptilolitom. 

V nadväznosti na pr ieskumné práce 
Geologického prieskumu, n. p. , sa urobi l 
mineralogický výskum p roduktov preme
ny ryolitov a výskytov perlitu na J Z 
ok r aji K r emnických vrchov. Ide o ložisko 
ílov Dolná Ves, kde je podstat ne zastú
pený minerál so zmiešanovrstevnou štru k-
t úrou typu illit-montmorillonit a k t oré 
vzniklo pôsobením hydrotermálnych roz
t okov s vysokým obsahom K 20 na vulka
nity južn ej periférie kremnického žilného 

poľa. Pri výskume perlitov sa m etódou 
petrograficko-mineralogickej analýzy zis
ťovali nezávisle od expandačných skúšok 
korelačné vzťahy medzi pozitívnymi a ne
gatívnymi zložkami a kvalitou suroviny 
na overovanom ložisku pri Jastrabej. Do
kázalo sa, že ukazovateľom k vality je 
hlavne obsah čistého vulkanického skla 
sivej farby. 

Na základe sumarizácie dlhoročných. 

výskumov ílových hornín Východosloven
skej panvy sa vypracoval prehľad o roz
šírení kaolinitových, h alloyzitový ch a po
lyminerálnych ílov a prognózne ocenenia 
ich zdroj ov a technologickej vhodnosti. 

Mimoriadna pozornosť sa venovala za
bezpečovaniu zásob nerastných surovín n a 
výrobu stavebných hmôt. V overovaní 
ložísk stavebných kameňov sa pokračo

valo podľa koncepcie rozvoja výrobnej 
základne kam eniva SSR, spracovanej Mi
nisterstvom stavebníctva SSR a schvále
n ej uznesením vlády SSR. 

Štúdiami a vyhľadávacím prieskumom 
sa zhodnotili oblasti Tríbeča, P ovažsk ého 
Inovca, Or avy, Humenného a Sniny s vy
typovaním nádejných lokalít pre overenie 
surovín tohto druhu. Mnoho lokalít sta
vebných kameňov na celom Slovensku je 
pozitívne overených. Nové ložisk á deko
račných kameňov sa overili na báze gra
nodioritu (Mokrá Lúka), mezozoických 
vápencov (Čierny Balog, Lopej), paleogén
neho piesk ovca (Chtelnice - Malé skalky). 
Najväčšie zásoby štrkopieskov sú v Podu
najskej nížine, v povodí H ornádu južne 
od Košíc, menej ich je v povodí Váhu. 
Na báze soliflukčno-proluviálnych sedi
ment ov sa over ilo ložisko štr k opieskov 
Nižná Rybnica - Ruskovce. Inten zívne sa 
skúmali ložiská paleogénnych a neogén
nych tehliarskych surovín. Overené ložis
ká vyhovovali kvalitatívnym i kvan tita
tívnym požiadavkám a n iektoré z n ich 
boli vyhodnotené pre využitie na výrobu 
najnáročnejších druhov tehliarskych vý-
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robkov (Poltár - dráhy, Sabinov, Tren
čianska Turná). 

V súlade s koncepciou Ministerstva 
stavebníctva SSR sa zabezpečovala suro
vinová základňa pre už jestvujúce cemen
tárne aj nové plánované investičné celky. 
Zistilo sa dostatočné množstvo priemyslo
vých zásob na ložisku Horné Srnie, ko
rekčnej sialitickej suroviny na ložisku 
ž arnov pre potreby cementárne Turňa 

nad Bodvou a na ložisku Hrabník su
chá sialitická korekcia p re kombinát Ro
hožník. Dobré výsledky sa dosiahli na l,J
k alitách Horná Mičiná - Môlča a Lad
ce -Butkov. 

Úspešne bol ukončený predbežný 
p rieskum na ložisku Hrušové. Tamojšia 
surovina je vhodná na výrobu vzdušného 
vápna a vápna pre pórobetón. Zásoby vá
pencov pre hutnícky priemysel sú 
v strednotriasovom súvrství križňanskej 

jednotky na ložisku Polom. 
Jednou z naj väčších zásobární magnezi

tových surovín na svete sú Západné Kar
paty, ktorých potenciál je v zásade zná
my. Geologickým prieskumom sa hľadal 

smer a hlbkové pokračovanie ložísk Ko
šice, Jelšava, Miková, Lubeník a v ďal

ších etapách prevod zásob do vyšších ka
t egórií. Na priemyselné využitie okrem 
magnezitu sa odovzdala aj časť zásob 
m astenca ložiska S inec. 
Ukončil sa priesku m ložiska anhydritu 

p ri Bohúňove, k de komplex síranov je 
vyvinutý v pes trých psamiticko-pelitic
k ých horninách silick ého príkrovu perm
sk ého až spodnotriasového veku v hlbke 
okolo 100 m pod povrchom . Vrtným 
p r ieskumom sa zist ila zvislá hrúbka lo
žiskového t elesa v desiatkach až stovkách 
m et rov , čo je spôsobené vrásovou a zre j
m e aj diapírovou tektonik ou. P r etože 
prieskum sa robil len po úroveň h ladiny 
m ora, p odložné ohraničenie telesa v o v ia
cerých vrtoch sa n edosiahlo. V nadloží 

anhydritov je niekoľko desiatok m etrov 
hrubá vrstva sádrovca. Ložiskové teleso 
predstavuje 260 Mt zásob anhydritu a vy
hovuje pre výrobu konhydritu a po jív pre 
vnútorné omietky. 

V minulých rokoch nastal veľký 

záujem o zeolitové suroviny. Po zistení 
vyšších obsahov klinoptilolitu v h rabo
veckých ryodacitových tufoch sa ukončil 
geologický vyhľadávací prieskum. Pozi
tívne výsled ky a overené zásoby sú pod
kladom· pre predbežný prieskum ložisk a 
Nižný Hrab ovec, ktorý sa v roku 1985 
skončí. Súčasne sa začal vyhľadávací 

prieskum v širšom okolí (Kučín - Pusté 
Cemerné) na rozšírenie existujúcej suro
vinovej základne a na ohodnotenie cel
kového potenciálu blízkeho okolia . Na 
strednom Slovensku sa realizuje prieskum 
na lokalite Bartošova Lehôtka - J astr a
bá, na ktorej prevláda mordenit. 

V záverečnom štádiu je prieskum k er a
mických surovín na báze illitov a ben
tonitov v Žiarskej kotline a predbežný 
prieskum žiaruvzdorných ílov b ol ukon
čený na lokalitách pri ľočnici a Podreča
noch v Lučenskej k otline. 

Záver 

Stručná bilancia úspechov ložisk ovej 
geológie v p rvej polovici osem desiatych 
rokov a súčasný stav v prieskume otvára 
nové p erspekt ívy zveľaďovania ner astnej 
surovin ovej základne Slovenska. Získali 
sm e dostatok poznatkov pre orientá ciu 
výskumných a prieskumných zámerov 
geológie v ôsmej päťročnici. Našou úlo
hou bude podporovať a rozvíj ať činno sť 

geológie po línii veda-výskum- prax, 
lebo len spoločným úsilím a jednotnou 
orient áciou čiastkových úloh môžeme d<)
siahnuť konečný cieľ využitie nerastných 
surovín pre blah o nášho ľudu . 
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Engineering geology and the economic development of Central Slovakia 

Investments and new constructions necessitate steadily growing 
requirements on engineering geology mostly in areas of complicated 
geological structure and dissected morphology. Such conditions cha
racterize the Central Slovakian a rea, too. Engineering geology acquires 
base data for safe and rational construction of power plants, waterw orks 
and transport facilities, for settlemen t architecture and indust rial con
structions. It cooperates at raw material mining and at the protecion 
of environment. These needs require further development of m ethods of 
investigation together with quick use of new know ledge gained from the 
resu lts of ba sic and applied research. 
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Zabezpečovanie rozsiahlej investičnej 

výstavby, urbanizácie, dopravnej siete a 
ostatných líniových stavieb a energetic
kých komplexov, najmä jadrových elek
trární, vodohospodárskych stavieb a ťaž

by nerastných surovín kladú na inžinier
sku geológiu stále vyššie požiadavky. 

Dnes už nejestvujú lokality s jednodu
chými inžinierskogeologickými pomermi. 
Novelizácia zákona o ochrane pôdneho 
fond u zvyšuje požiadavky na rozsah a 
kvalitu informácií o geologickom prostredí. 

Vypracovanie podkladov pre všetky 
stupne projektovania investičných záme
rov riadia plánovacie orgány štátnej sprá
vy, projektové a investorské organizácie 
jednotlivých rezortov SSR. Podkladom 
k takejto činnosti je Vyhláška č. 105 Zb. 
zákonov z r. 1981 o projektovaní stavieb 
a k tomu potrebných prieskumov. Každá 
stavba sa realizuje v konkrétnych inži
n ierskogeologických pomeroch s rozdiel
nymi zásahmi do horninového prostredia, 
z čoho vyplýva aj spektrum požiadaviek 
n a inžinierskogeologický výskum a prie
skum, na jeho metodiku, včítane efektív
nosti, etapovitosti, komplexnosti a hospo
'dárnosti. 

V podmienkach Slovenska prioritné po
stavenie v inžinierskogeologickej službe 
má IGHP, n. p., Žilina ako súčasť rezortu 
Slovenského geologického úrad u. V men
šom rozsahu participujú aj prieskumné 
zložky v organizáciách iných rezortov, 
napr. Ministerstva vnútra (Dopravopro
jekt), Ministerstva stavebníctva (Sta vo
projekt), ďalej Ministerstva lesného a 
vodného hospodárstva (Hydroconsult), Fe
derálneho ministerstva dopravy (ŠÚDOP). 
Na programe inžinierskogeologickej čin

nosti sa významnou mierou podieľajú aj 
vysokoškolské pracoviská - Katedra in
žinierskej geológie PF UK, Katedra geo
techniky SVŠT, Katedra geodézie a geo
techniky VŠDS a Vysoká škola banská 
v Ostrave. 

Základný a aplikovaný výskum 

Súčasťou získavania potrebných infor
mácií o inžinierskogeologických podmien
kach výstavby, ako aj tvorby a ochrany 
životného pr ostredia je základný a apli
kovaný výskum. 

Základný výskum je súčasťou štátneho 
plánu základného výskumu riadeného 
ČSA V za Masti vysokoškolských praco
vísk z celej ČSSR. Vedeckým cieľom zá
kladného výskumu je dôkladnejšie po
znanie štruktúry a dynamiky systémov 
najvrchnejšej zóny zemskej kôry, v kto
rej sa uskutočňujú interakcie jednotlivých 
zložiek geologického prostredia (hornino
vé prostredie, podzemná voda, povrch te
rénu a krajina, geodynamické javy) a in
žiniersko-hospodárskych diel. V súlade 
s celosvetovým trendom sa základný vý
skum zameriava na tri základné okruhy: 

a) systematický výskum inžiniersko
geologických charakteristík hornín a ich 
genetickej p odmienenosti; 

b) výskum technicky významných geo
dynamických javov (najmä svahových po
hybov); 

c) regionálny inžinierskogeologický vý
skum, zameraný najmä na zvyšovanie 
exaktnosti hodnotenia geologického pro
stredia a prognózovania antropogénnych 
zmien v ňom. 

Zásluhou dobrej spolupráce vysokoškol
ských pracovísk s prieskumnými a pro
jektovými organizáciami sa v rámci zá
kladného výskumu riešia spoločensky 

aktuálne úlohy a výsledky sa prejavujú 
vo zvyšovaní kvality a účinnosti inžinier
skogeologického prieskumu pre ciele 
energetiky, urbanizácie, dopravy, ťažby 

nerastov a ochrany prostredia. 
Aplikovaný výskum úzko nadväzuje na 

výsledky základného výskumu, pričom sa 
ale orientuje na naliehavé požiadavky 
prieskumnej praxe. 

Aplikovaný výskum sa realizuj e najmä 
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v národnom podniku IGHP. Tu sa hlavné 
smery výskumu orientovali na rozvoj 
progresívnych metód, spojených s rieše
ním inžinierskogeologických javov a pro
cesov, na matematické modelovanie geo
statických a geodynamických úloh s použi
tím výpočtovej techniky, na rozvoj no
vých metód výskumu svahových deformá
cií, na vývoj laboratórnej, ale aj terén
nej techniky a technológie laboratórnych 
a terénnych skúšok zemín a hornín, ako 
aj terénneho pozorovania a merania (Gro
ma, 1979). Urýchlená realizácia výsledkov 
výskumu v praxi umožňuje zvyšovať kva
litatívnu úroveň, ale aj komplexnosť inži
nierskogeologických informácií pre náro
dohospodársky významné úlohy. 
Naznačené výskumné zámery sa reali

zovali v rámci programu štátov RVHP 
Intergeotechnika, ako aj v rámci vedec
ko-technického rozvoja rezortu SGÚ. P r i 
zabezpečovaní týchto úloh nadviazali sme 
spoluprácu s vedeckými inštitúciami, ako 
napr. so VSEGINGEO Moskva, CENTR
GEOLOGIA Moskva, Osrodek badawczo
rozwojowy techniky geologicznej Varšava, 
s Prírodovedeckou fakultou Univerzity 
Komenského a ostatnými vysokými škola
mi (SVŠT, Vysoká škola banská, VŠDS) 
a s vývojovými laboratóriami SVŠT Bra
tislava. 

Z vyriešených úloh zahrnutých do 
ochrany životného prostredia možno 
uviesť metodiku výskumu a prieskumu 
svahových deformácií v rôznych geolo
gicko-tektonickýcb štruktúrach Sloven
ska (Fussgänger et al., 1982). Metodika sa 
týka náplne prieskumných etáp, vypraco
vania topografických máp, sondovacích 
prác, určenia šmykovej plochy, stavu na
pätosti, režimného pozorovania, labora
tórnych prác, pokusnej sanácie, indikač

ných zariadení pre zisťovanie základných 
charakteristík geodynamických procesov 
(Fussgänger, 1982). Niektoré z nich zdo
konaľujú meranie plazivých pohybov 

skalných blokov na plastickom podloží a 
ich geotechnickú analýzu (Fussgänger -
Košťák, 1983). Optimálne metódy stabilit 
nej analýzy svahov a svahových defor
mácií v zeminách a skalných horninách, 
metódy a spôsoby účinnej sanácie svaho
vých porúch (Fussgänger - Mahr, 1983) 
boli realizačným výstupom výskumnej 
úlohy. Vyvinuté metodiky, indikačné a 
merné zariadenia sa úspešne uplatnili na 
úloh:ftch Steny-Parohy v Malej Fatre, 
štrochy v o Veľkej Fatre, Veľká Studňa, 
Malachov, Spišský hrad, Oravský hrad, 
Lom Lehota, Podhradia, Okoličné, Har
velka a pod. 
Značný pokrok sa dosiahol v o vývoji 

prístrojov a skúšobných zariadení pre la
boratórny a terénny výskum a prieskum 
mechanických vlastností zemín a hornín. 
Ide predovšetkým o štvorčeľusťový šmy
kový prístroj - typ ITG pre zisťovanie 

reziduálnej šmykovej pevnosti zemín 
(Matušný - Modlitba, 1980). J eho tech
nická dokonalosť sa stretla s veľkým 

záujmom účastníkov XXVII. medziná
rodného geologického kongresu v Moskve, 
kde bol p rístroj vystavovaný. Dokumen
tácia prístroja bola odovzdaná členským 

š tátom RVHP. Pre potreby prieskumných 
organizácií v ČSSR vyrobil IGHP, n. p ., 
12 ks prístrojov. O jeho nákup p rejavujú 
záujem a j zahraničné organizácie. Obdob
ne možno hodnotiť aj triaxiálnu skúšobňu 
pre zisťovanie pevnosti a pretvárnych 
vlastností zemín (Modlitba - Horvát, 
1980). Prístroj umožňuje meran ie pev
nostných a pretvárnych vlastností v zá
vislosti na stave napätosti. Výsledky 
testov možno hodnotiť najmä pr i riešení 
náročných stabilitných úloh, a t o metó
dou konečných prvkov. Použili sme ho 
napr. v st abilitných úlohách na lokalitách 
Lom, Lehota, P odhradie, Okoličné, Har
velka, JE Machovce atď. Modernizácia 
laboratórnej techniky sa uskutočňuje 

panelizáciou funkčných celkov, a to pri 
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vývoji univerzálneho zaťažovacieho sys
t ému p re skúšky pevnosti, pretvárnych 
vlastností a priepustnosti zemín (Fussgän
ger, 1984). 

Pre terénny výskum mechanických 
vlasností hornín sme vyvinuli skúšobné 
a meracie zariadenia pre stanovenie šmy
kovej pevnosti a pretvárnych vlastností 
hornín (Bohyník - Groma, 1983). Vyvi
nuté zariadenia v plnom rozsahu spÍňajú 
metodické a konštrukčné doporučenia 

International Society of Rock Mechanics. 
Zariadenie na zaťažovacie skúšky je 

vybavené sadou pozorovacích bodov, 
ktoré sa osadzujú do systému úzkoprofi
lových vrtov, vyvŕtaných pod a v okolí 
zaťažovacej dosky, čím sa umožňuje merať 
pretvorenie horniny v aktívnej zóne. Me
rací a snímací systém tvorí silová mera
cia sústava, meracia sústava pre defor
mácie a snímací systém. Tento systém 
tvoria meracie prístroje, samostatné a ne
samostatné prepínacie jednotky. Obe skú
šobné zariadenia sa úspešne uplatnili na 
problémovo náročnej úlohe PVE Ipeľ a 
na lokalite Ladce. P re povrchové meranle, 
ale aj registráciu pomalých svahových 
pohybov sa vyvinuli zariadenia, ktoré 
pracujú ako mechanické, resp. elektrome
chanické impulzné prieťahomery - t y
pové označenie MMP-120, 120R a 120D. 
Tieto zariadenia sa bežne využívajú pri 
prieskume svahových deformácií. Pre po
vrchové, ale aj podpovrchové meranie 
posunov sa vyvinulo zariadenie s pria
mym odčítaním posunu a miestnym indi
kátorom, napojeným na diaľkový digi
tálny elektrický registrátor, prípadne na 
centrálnu vyhodnocovaciu stanicu (Fuss
gänger, 1984). Zariadenie sa využíva na 
lokalite Cígeľ. 

Pre zisťovanie prírodného napätia, 
najmä v zosuvných a poddolovaných úze
miach sa uplatňuje vyvinuté zariadenie 
typ RBG-1 a pre meranie v horninovom 
masíve v podzemných prieskumných die-

lach skúšobné zariadenie typ RBG-2 a 
RBG-3. Obidve sa použili pri riešení úloh 
Okoličné, H arvelka, Nová Bystrica, P V E 
Čierny Váh a pod. 
Súčasne sa zabezpečoval aj vývo j tech

nológií a t echnologických postupov pre 
triaxiálne sk úšky a šmykové skúšky v la
boratóriu, t erénne zaťažovacie šmykové 
skúšky, meranie prírodného napätia a 
posunov. Viaceré z nich slúžili ako pod
klad pre vypracovanie návrhov Standar
dov SEV. Z ďalších vyvinutých t echno
lógií je to st anovenie r eziduálnej šmyko
vej pevnost i (Modlitba - Fabini, 1981), ale 
zvlášť cenné sú najnovšie poznatky vply
vu koloidnofyzikálnych faktorov na rezi
duálnu šmykovú pevnosť (Fabini - Štrba, 
1983). 

Napokon treba uviesť vypracovani e 
programov na riešenie geostatických a 
geodynamických úloh metódou konečných 
prvkov v jazyku FORTRAN pre minipo
čítač HP 1000/40 (Kovarík Mencl, 
1983). 

Aplikovaný výskum na GÚDŠ má vý
lučne region álny charakter. Sleduje naj
mä túto problematiku: 

- základné, resp. účelové inžiniersko
geologické mapovanie v mierkach men
ších ako 1 : 10 OOO ; 

- výskum svahových deformácií, ich 
registráciu, dlhodobé sledovanie aktivity 
a účinnosť sanačných opatrení; 

- regionálne hodnotenie inžiniersko
geologických vlastností zemín, ich zmien, 
závislostí na genéze, vnútornej stavbe 
atď.; 

- registráciu skládok odpadov vo vzfa
hu ku geologickému podložiu; 

- hodnotenie geofaktorov životného 
prostredia. 

V nadväznosti na program GÚDŠ sa 
riešili otázky metodiky prieskumu pre 
energetické zariadenia. Prvá etapa bola 
ukončená vypracovaním zásad prieskum u 
pre prečerpávacie vodné elektrárne 
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(Wagner et al., 1984) a pre jadrové elek
t rá rne (Hrašna et al. , 1984). 

Inžinierskogeologické mapovanie 

Základnou metódou inžinierskogeologic
kého výskumu a prieskumu je inžiniersko
geologické mapovanie. Pri mapovaní sa 
komplexne hodnotia inžinierskogeologické 
pomery územia s vyčleňovaním rovnoro
dých celkov z hľadiska inžinierskogeolo
g ických podmienok výstavby. Zásluhou 
kolektívu pracovníkov, ktorých sústredil 
na Katedre inžinierskej geológie PF UK 
v Bratislave prof. M. Matula a ďalších 

pracovných kolektívov v IGHP, n. p., Ži
lina, Katedre geotechniky Stavebnej fa
kulty SVŠT, na Geologickom ústave Dio
nýza Štúra v Bratislave a v Košiciach, 
boli vytvorené podmienky pre rozvoj inži
nierskogeologického mapovania na území 
Slovenska. Treba vyzdvihnúť zásluhy Slo
venského geologického úradu na vytvá
r aní podmienok pre túto činnosť, a to naj
mä podporou cieľavedomej koncepcie a 
v ytvorením optimálneho spôsobu financo
vania mapovacích prác. 

Za zásadný moment v rozvíjaní inži
nierskogeologických mapovacích prác po
važujeme vypracovanie m etodickej smer
n ice pre základné inžinierskogeologické 
mapovanie kolektívom pracovníkov vede
ných prof. M. Matulom. Jej vysokú od
bornosť potvrdila skutočnosť, že sa stala 
jedným z hlavných podkladov pre vypra
covanie smernice inžinierskogeologického 
mapovania v krajinách RVHP a medzi
národnej príručky IAEG-UNESCO pre 
inžinier skogeologické mapovanie. 

V ďaka vytvoreným podmienkam možno 
dnes konštatovať, že takmer zo 60 % 
územia vyčleneného pre základné inži
nierskogeologické mapovanie (sídelno-re
gionálne aglomerácie) sú k dispozícii sú
bory základných inžinierskogeologických 

máp v mierkach 1 : 25 OOO, prípadne 
1 : 10 OOO. Celková zmapovaná plocha na 
území Slovenska má rozlohu približne 
1800 km2, z toho v oblasti stredného Slo
venska bolo zmapovaných asi 500 km2• 

Mapovacie práce boli sústredené hlavne 
do oblastí mestských urbanizačných re
giónov, v ktorých sa predpokladá roz
siahla bytová a priemyselná výstavba. Na 
strednom Slovensku to bola oblas ť Ban
skej Bystrice, Zvolena, Žiliny a Bytče, 

v Západoslovenskom kraji najmä oblasť 

Bratislavy, Nového Mesta nad Váhom, 
Trenčína a vo Východoslovensk om kraji 
sa mapovalo v oblasti Košíc, Prešova a 
Michaloviec. Z uvedených regiónov sú 
k dispozícii súbory inžinierskogeologic
kých máp v mierke 1 : 25 OOO a 1 : 10 OOO. 

V súčasnosti sa ťažisko mapovacích 
prác na strednom Slovensku p resunulo 
do m estských regiónov Martin- Vrútky, 
Ružomberok, Liptovský Hrádok, Kraľova
ny a žiar nad Hronom. V Západosloven
skom kraji mapovacie práce prebiehajú 
najmä v oblasti Komárna, Trnavy, Nitry 
a Nových Zámkov a vo Východosloven
skom kraji ťažisko prác sa presunulo do 
oblasti Prešova a Vranova. 

Pre nasledujúce päťročnice sa predpo
kladá pokračovať v základnom m apovaní 
v oblasti miest stredného Považia, údolia 
Kysuce a Oravy, v okolí Brezna, Rimav
skej Soboty, Lučenca a Veľkého Krtíša, 
ako aj v ďalších oblastiach Západosloven
ského a Východoslovenského kraja. Práce 
sú rozplánované tak, aby do roku 1995 
boli k dispozícii súbory máp zo všetkých 
vymedzených urbanizačných m estských 
celkov SSR. Prehľad o stave rozpracova
nosti základného inžinierskogeologického 
mapovania poskytuje obr. 1. Slovenský 
geologický úrad v priebehu 8. päťročnice 

zabezpečí vydanie atlasov inžinierskogeo
logických máp 1 : 10 OOO šiestich hospo
dársko-sídelných centier SSR. 

V posledných štyroch rokoch sa vo veľ-
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kom rozsahu zostavovali i tzv. účelové 

(funkčné) inžinierskogeologické mapy 
v mierkach väčších ako 1 : 10 OOO. Tieto 
mapy sú spravidla súčasťou úvodných etáp 
inžinierskogeologického prieskumu. Po
drobne znázorňujú inžinierskogeologické 
pomery väčších stavenísk, včítane agresi
vity podzemných vôd, hydrogeologické 
pomery, seizmicitu, prípadne i kvalitu zá
kladových pôd v jednotlivých hlbkových 
úrovniach. Využívatelia inžinierskogeolo
gických prieskumných prác prejavili 
o účelové mapy veľký záujem. 
Veď len v ·rokoch 1980- 1984 sa použili 

v Stredoslovenskom kraji na 33 lokali
t ách. Využívajú sa najmä pri optimálnom 
situovaní objektov komplexnej bytovej 
výstavby v Kysuckom Novom Meste, 
K rupine, Žiline, Liptovskom Hrádku, No
vej Bani, v Handlovej a v Turzovke, pri 
zakladaní skládok komunálnych a prie
myselných odpadov v Hnúšti, Dubovej, 
Novákoch, Sverepci, pri výstavbe prie
h rad napr. v Podsitnianskej, vo Valči, 

v Žiline-Dubni, pri Strečne, ako aj pri 
opravách, rekonštrukcii a pri výstavbe 
cestnej siete (tunel Malé Lednice, výstav
ba cesty Kvačany-Huty a Hlboké-Dolný 
Hričov). K mapám tohto druhu treba zar a
diť tiež účelové inžinierskogeologické 
mapy zostavované ako podklad pre zá
chranu historických miest Kremnice, 
Bardejova, Banskej Štiavnice a Levoče. 
Pre historické jadro Kremnice spracú va 
takúto mapu kolektív z IGHP a SVŠT 
Bratislava. Pripravujú sa mapy ďalších 

miest. 
V rámci základného regionálneho geo

logického mapovania SSR v mierke 
1 : 50 OOO sa začalo s realizáciou máp pre
hľadných inžinierskogeologických rajónov. 
Tieto mapy obsahujú základné inžinier
skogeologické údaj e pre vyčlenené ínži
n ierskogeologické rajóny, všeobecné zhod
notenie inžinierskogeologických vlastností 
hornín, seizmicity a geodynamických ja-

vov. Súbor týchto máp sa vydá tlačou 

ako súčasť základných geologických máp 
1 : 50 OOO. V roku 1984 bola ukončená 

mapa tohto zamerania z regiónu Turčian
skej kotliny a chystá sa spracovanie z re
giónu pohoria Žiar a iných regiónov mimo 
územia stredného Slovenska. 

Pre potreby územného plánovania vý
stavby, riadeného Krajskými národnými 
výbormi a vyššími orgánmi, je určená 

edícia .prehľadných inžinierskogeologic
kých máp SSR v mierke 1 : 200 OOO. Tvorí 
ju súbor máp, ktoré znázorňujú inžinier
skogeologické pomery, inžinierskogeologic
ké rajóny a stupeň agresivity podzemných 
vôd pre betónové a železobetónové kon
štrukcie. Predpokladá sa, že túto edíciu 
bude tvoriť šesť tlačou vydaných a tlasov. 

Ako vidno, inžinierskogeologické mapo
vanie dosiahlo na Slovensku dosť široké 
uplatnenie. Je potešujúce, že tvorba máp 
má kvalitat ívne, ale aj kvantit atívne 
stúpajúci trend vďaka aplikácii progre
sívnych metód zhodnocovania a získava
nia potrebných údajov a narastajú cemu 
dopytu investorských a proj ektových or
ganizácií. V poslednom čase sa do popre
dia dostáva použitie inžinierskogeologickej 
optimalizačnej analýzy, ktorá umožňuje 

zhodnotiť väčšie množstvo relevan tný ch 
faktorov geologického prostredia a využiť 
v procese zostavovania inžinierskogeolo
gických máp výpočtovú t echniku. Inži
nierskogeologické mapovanie začína p re
nikať i do sféry ochrany životného pro
stredia kartografickým znázorňovaním a 
zhodnocovaním rôznych geofaktorov li
votného prostredia a prognózovaním ich 

reakcie na rozličné zác;ahy človeka do 
prirodzenej rovnováhy. Možno kon štato

vať , že problematika ochrany a optimál

neho využívania životného prostredia a 

jej geologickej časti bude v budúcnosti 
tvoriť podstatnú časť náplne špeciálnych 

i základných inžinierskogeologických máp. 
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Obr. 1. Stav inžinierskogeologického mapovania n a ú zemí SSR. Základné inžinierskogeologické mapy 1 : 25 OOO : 1 - ukončené, 
2 - rozpracov ané, a - plánované do roku 1995. účelové inži ni erskogeologické mapy (historické centrá) : 4 - rozpracovan é, 
5 - plánované do roku 1995 
F ig. 1. T he r ecent sta te of engineering geologica l mapping in Slovakia. Basic engineering geological maps (1 : 25 OOO scale): 
1 - ter mina ted, 2 - in the course of completion, 3 - planned till 1995. Applied engineering geological map s (hi storical town 
centres): 4 - in the cou rse of completion, 5 - planned till 1995 
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Zosuvy a ich sanácia 

Jedným z najvážnejších inžinierskogeo
logických problémov stredného Slovenska 
je značné rozšírenie území porušených 
svahovými pohybmi rôzneho typu. Na po
rušených svahoch sú tu postavené desiat
ky obcí a osád. Svahové pohyby katastro
fálnych rozmerov ohrozujú železničné 

trate, štátne cesty, rôzne druhy produk
tovodov, oznamovacích a zásobovacích 
sietí, mnohé významné inžinierske objek
ty. Spôsobujú značné problémy pri vý
stavbe a prevádzke vodných diel. Pred
stavujú fenomén, ktorý v oblastiach 
stredného Slovenska často zásadne ovplyv
ňuj e stavebnú činnosť a významne vplý
va na využívanie prírodného prostredia. 

Stavebná prax je a bude stále viac nú
tená zastavovať aj územia s tak zložitými 
geotechnickými podmienkami, aké sú na 
málo stabilných, gravitačne porušených 
svahoch. Pred inžiniersku geológiu je 
preto postavená mimoriadne dôležitá úlo
ha - výskum zákonitostí vzniku svaho
vých porúch. Inžinierskogeologický vý
skum podmienok, faktorov a príčin vzni
ku svahových porúch sa robí buď v re
gionálnom meradle, alebo sa zameriava 
na podrobné prešetrovanie konkrétneho 
porušeného svahu, na ktorom je ohrozené 
alebo porušené stavebné dielo. 

Regionálny prieskum a mapovanie 

Regionálny výskum svahových porúch 
sa v oblasti stredného Slovenska začal 

v rokoch 1962- 63, keď kolektív inžinier
skych geológov z Katedry inžinierskej 
geológie a hydrogeológ.t_e PF UK, z Ka
tedry geotechniky Stavebnej fakulty SVŠT 
tu robil prvú registráciu zosunov v rámci 
programu Protizosuvnej stanice založenej 
pri GÚDŠ na základe vládneho uznesenia. 
V mapovaní zosunov r. 1967 až 1980 po-

kračovali pracovníci Katedry geotechniky 
pri riešení štátnych výskumných úloh. Od 
roku 1971 sa regionálnemu výskumu in
tenzívne venuje novozaložené oddelenie 
inžinierskej geológie pri GÚDŠ v Bn
tisla ve. Geodetické merania svahových po
hybov na vybraných lokalitách vykoná
vali pracovníci VŠDS a IGHP, n. p ., Ži
lina, ako aj SVŠT Bratislava. 

Uznesením vlády SSR č. 205/1970 bola 
zriadená Medzirezortná komisia pre zosu
ny na Slovensku. Jej činnosť sa od za
čia tku pôsobnosti sústredila na Sloven
skom geologickom úrade. Výskum, prie
skum a sanácia svahových porúch sa stali 
programom inžinierskej geológie pri rie
šení geofaktorov životného prostredia. 

Regionálny prieskum preukázal, že 
svahové deformácíe sú rozložené ner ovno
merne. Vyplýva to z rozdielov v klima
tických, geologických, geomorfologických 
a hydrogeologických podmienkach ich 
vzniku a z d ife renciálneho pôsobenia rôz
nych geologických i antropogénnych fak
torov (Nemčok, 1982). Regionálny prie
skum, financovaný Slovenským geologic
kým úradom, sa v súčasnosti zameriava 
na riešenie tých oblastí, v ktorých majú 
svahové deformácie najväčší hospodársky 
význam. 

Oblasť flyšových hornatín a vrchovín 

Značný stupeň porušenia dosiahli hor
natiny (Vysoké Javorníky, Moravsko
sliezske Beskydy, Kysucké a Or avské 
Beskydy, Oravská Magura a Skorušinské 
vrchy). Z v r chovín sú gravitačne najpo
rušenejšie Nízke Javorníky, Turzovská 
vrchovina, Jablunkovské medzihorie , Ky
sucká vrchovina, Podbeskydská vrchovi
na, Podbeskydské brázdy a Oravská 
vrchovina, k de porušenosť územia dosa
huje až 12. %. 

Regionálny výskum zosunov v oblasti 
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flyšových hornatín a vrchovín robí GÚDŠ 
Bratislava. V súčasnosti j e výskum zosu
n ov v tejto časti ú zemia zameraný na ich 
registráciu a sledovanie akt ivity. V uply
nulých troch rokoch sa urobila nová re
gistrácia v Javorníkoch, v Kysuckých 
Beskydách, na Kysuckej vrchovine a n a 
Oravskej vrchovine. Bolo zaregistrova
ných vyše 1000 svahových deformácií. 
Rozsah zosunov oproti registrácii z rokov 
1962- 63 sa zväčšil asi o 20 % plochy 
(t. j. staré neregistrované a novovznik
nuté). 

Neovulkanické pohoria 

Gravitačné svahové deformácie postihu
jú nielen periférne, ale aj centrálne oblas
ti vulkanických hornatín. Najrozšírenejší 
výskyt j e na svahoch Vtáčnika, Kremnic
kých a Štiavnických vrchov. Vulkanické 
vrchoviny, reprezentované Krupinskou 
planinou, Cérovou vrchovinou a Burbou, 
sú porušené podstatne menej. Výnimku 
tvoria Blžská a Pokoradzská tabuľa. 

V rámci úloh financovaných z p ro
striedkov SGÚ robil sa rozsiahly prie
skum stability svahov okrajov Vtáčnika 

a Kremnických vrchov (Handlovská kot
lina) r. 1970-1974 (IGHP, Katedra geo
techniky), takže toto územie v súčasnosti 

patrí medzi najpreskúmanejšie. V rokoch 
1979-1983 sa takto podrobnejšie skúmala 
i stabilita celého pohoria Vtáčnika, najmä 
v súvislosti s výskytom zosunov pri Pod
hradí, ovplyvnených ťažbou uhlia v han
dlovskom ložisku. 

Nové poznatky o geomechanike porúch 
blokového typu priniesol výskum a prie
skum zosunov na východnom okraji 
K remnických vrchov, kde sa robil výskum 
stability v rokoch 1974- 1977. V súčas

nosti sa pracuje na p roj ekte regionálneho 
výskumu svahových deform ácií na obvo
de Blžskej a P okoradzskej tabule. 

K otliny stredného Slovenska 

V kotlinách, kde sa naj častejšie sústre
ďujú ekonomické zauJmy, vzniká pr e 
mnohé objekty kritická situácia z hľadis
ka stability svahov. 

V súčasnosti sa ukončuje regionálny 
prieskum západnej časti Liptovsk ej kotli
ny medzi Ružomberkom a Liptovský:n 
Hrádkom . V rámci tohto regionálne za
meraného prieskumu sa podrobne študujú 
ako ·modelové územia zosuvné svahy pri 
Liskovej, Liptovskom Mikuláši a pri obci 
Konská. Mapovacie a p rieskumné práce 
na ploche vyše 360 km2 robia p racovníci 
Katedry geotechniky a IGHP Žilina. P o
rušenosť svahov tu dosahuj e až 30 %. 

V súčasnosti sa podobné r egionálne 
hodnotenie svahov robí v Žilin skej k ot
line (GÚDŠ a IGHP). P ripravuje sa pro
jekt regionálneho výskumu Žiarskej a Ri
mavskej k otliny. 

Priamym produktom prieskumných p r ác 
sú mapy svahových porúch nestabilných 
svahov. Mapy stredných a veľkých mie
rok predstavujú dokument, na základe 
ktorého možno zásadne hodnotiť stave
niská, trasy komunikácií na ú r ovni nie
len orientačného, ale aj predbežného prie
skumu. 
Súčasťou mapovacích prác je i zostavo

vanie podrobných záznamových listov, 
v ktorých sú jednotne spracované údaje 
o svahový ch poruchách tak, aby ich bolo 
možné štatisticky vyhodnotiť pomocou 
výpočtovej techniky. 

Prieskum významnejších zosunov a ich 
sanácia 

Pri nesen í konkrétny ch stabilitných 
problémov , ktoré sa vyskytujú n a územi 
stredného Slovenska, sa činnosť SGÚ a 
podriadených organizácií riadi zásadam i 
Kom isie pre r iešenie zosunov pôdy na 
Slovensku , k to rá zabezpečuje p rieskum 
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najnebezpečnejších zosunov. V rámci tej
to úlohy robil IGHP, n. p., Žilina prieskum 
zosunov na týchto lokalitách: Oravský 
Podzámok, Ľubietová , Okoličné , Ružom
berok, Kordíky-Králiky, Turany, Slatina, 
Bytča , Harvelka, Veľká Causa, Nitrianske 
Rudno, Homôľka, Hruštín, Zvolen-Sarvaš
ka, Handlová, Podhradie, Uhliská, Žili
na-Dubeň, Liptovský Mikuláš-Podbreziny, 
Prievidza a i. 

Pri riešení stabilitných podmienok a 
faktorov havarijných zosunov sa spracú
vajú podrobné inžinierskogeologické mapy 
v mierke 1 : 500 až 1 : 2000. 

Pre kvantifikáciu údajov potrebných 
pre mnohé riešenia skúmaného zosunu sa 
používajú rôzne priame i nepriame me
tódy. Náročné požiadavky sa kladú na 
kvalitu vrtných a banských prieskumných 
prác. Na skúmaných lokalitách sa zabu
dovali zariadenia na dlhodobé režimové 
pozorovania hladín podzemnej vody, akti
vity svahových pohybov (páskové vodiče, 
delené rúrky, extenzometre, dilatometre 
a pod.). Vybudovali sa podrobné mikro
triangulačné siete na sledovanie pohybov . 
Robili sa špeciálne geofyzikálne merania, 
z ktorých sa osvedčili najmä odporové 
profilovanie, vertikálne odporová sondáž, 
seizmické reflekčné metódy, magnetické 
metódy, geoakustika a rádionuklidové 
merania. Aplikovali sa špeciálne postupy 
merania povrchovej reziduálnej napätosti. 

Súčasťou prieskumných prác je aj po
kusná sanácia zosunov. Najefektívnejšími 
sa ukázali kombinácie povrchového a 
hÍbkového odvodnenia. Najbežnejšou me
tódou bolo hÍbkové odvodnenie subhori
zontálnymi odvodňovacími vrtmi. Efektív
nymi sa ukázali kombinácie horizontál
nych vrtov s vertikálnymi drenážnym i 
prvkami (štrkové steny, šachtice). V IGHP, 
n. p., Žilina dosiahli maximálne dÍžky od
vodňovacích vrtov v paleogéne Liptovskej 
kotliny 210 m, v mezozoických horninách 
bradlového pásma pri Oravskom Pod-

zámku 190 m , v neovulkanitoch v Ľubie
tovej až 170 m. S úspechom sa využilo 
aj kotvenie zosunov (Mestečko, Handlo
vá), kotevné oporné múry (Dolný K ubín, 
Handlová a i.), mikropilótové kotvy (Ho
môľka), úprava tvaru svahu a ďalšie m e
tódy. 

Skúsenosti ukázali, že prostriedky , kto
ré sa venovali štúdiu zákonitostí vzniku 
svahových porúch a pokusno-sanačným 

prácam, boli vynaložené efektívne (Nem
čok et al., 1981). Regionálny inžiniersko
geologický prieskum stability zistil v ýskyt 
starých porúch, ktoré predstavujú nebez
pečenstvo p re existujúce i plánované 
stavby. Rešpektovanie týchto porúch pri 
plánovaní a ich preventívna stabilizácia 
podstatne r edukuje možné následné ško
dy. Náklady na preventívne práce sú až 
5-násobne n ižšie než náklady na potrebn ú 
sanáciu a priame škody vyvolané zosuv
mi, ktoré bývajú spravidla väčšie n ež ná
klady na ich sanáciu. 

Špecifické problémy prieskumu 
pre investičnú. výstavbu 

Líniové stav by 

Aj keď súčasná ekonomická situácia pri
brzdila investičný program výstavby diaľ
ničnej siete, bolo, ale aj bude treba pre 
projekt diaľnice na území stredného Slo
venska rieši ť inžinierskogeologické problé
my viacerých projektovaných tunelov, 
napr. v Strážovskej hornatine pri Malej 
Čiernej a Malých Ledniciach, v Streč
nianskej tiesňave, vyše 6 km dlhý cestný 
tunel v kryštaliniku Minčola v Malej 
Fatre, ďalej viacerých tunelov vo Veľkej 

Fatre, ako sú Ľubochniansky, Čebradský 
tunel pri Hrboltovej (Lehotský - K raus, 
1969) a iné. V tomto smere tunelov é va
rianty môžu významne prispieť aj k rie-
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šeniu základných koncepčných otázok geo
logicko-tektonických jednotiek. 

Špecifické javy boli prieskumom zis
tené počas zakladania o b.i ektu diaľničnej 
estakády v Podturni pri Liptovskom Mi
kuláši. Sufózne kaverny v kvartérnych 
štrkoch, rozvoľnenie masívu dolomitov 
kvartérnou tektonikou a ďalšie javy skom
plikovali zakladanie niektorých pilierov. 
Väčšina existujúcich tunelov českoslo

venskej železničnej siete sa postavila 
koncom minulého storočia, časť po roku 
1918. Na železničnej trati SNP (B. Bystri
ca - Diviaky) je 28 tunelov vybudova
ných v predmníchovskej republike. Sú
časný fyzický stav, elektrifikácia, zdvoj
koľajňovanie železničných tratí, smerové 
vyrovnávanie a pod. vyžaduje pre rekon
štrukciu existujúcej siete riešiť aj špeci
fické inžinierskogeologické problémy, kto
ré .sa vymykajú konvel'±ffiým metódam, 
ale aj možnostiam (výluky). Z takéhoto 
aspektu riešil sa prieskum pre Besnický 
tunel (trať Brezno - Červená skala), 
Oravský tunel (Slivovský, 1970), Harma
necký tunel, tunely na trati Handlová -
Horná Štubňa (Krautschneiderová et al., 
1978) a iné. K významným inžiniersko
geologickým problémom patrilo aj vybu
dovanie 500 m dlhého a až 40 m hlbokého 
zárezu železničnej trate Zvolen-Fiľakovo 
pri Podkriváni v r. 1975-1981 (Slivovský, 
1978). Aby sa mohla zriadiť druhá koľaj , 

bolo treba odstrániť pôvodný jednokoľa
jový tunel a nahradiť ho otvoreným záre
zom. Aby sa zaručila stabilita svahu a 
štátnej cesty č. 50 nad hranou zárezu, 
musel sa svah v· silne zvetraných a tek
tonicky porušených granodioritoch masívu 
Vepra zabezpečiť 153 kabelovými kotva
mi. Dispozícia kotiev a prognóza gravi
tačného porušovania bola odhadovaná 
štruktúrnym rozborom diskontinuity ma
sívu a jeho pevnosti. 
Bezpečnosť a prevádzku n a komuniká

ciách vážne ohrozujú niektoré geodyna-

mické p rocesy, predovšetkým gravitačné 

svahové pohyby. Na hlavnom železničnom 
ťahu je to zosun v Okoličnom , ktorého 
pohyb napriek niektorým sanačným opa
treniam sa neustále reaktivizuje. Kontro
luje sa opakovanými geodetickými mera
niami, k toré od r. 1971 doteraz vykoná
vajú pracovníci VŠDS Žilina (Bitterer -
Slivovský, 1976). Skalné zrútenie pri Pod
bieli na trati Kraľovany - Trstená v roku 
1975 vyradilo trať na 5 mesiacov z pre
vádzky (Slivovský, 1975). Bolo potrebné 
trať odsunúť od skalnej steny, lebo ju 
ohrozovali rozvoľnené bloky oddelené od 
masívu puklinami z uvoľňovania napätí. 

Chúlostivým problémom pri zriaďovaní 

zárezov komunikácií sú prekonsolidované 
ílovité sedimenty juhoslovenskej neogén
nej panvy, ktoré sú v rôznej m iere „po
trhané". Ako príklad možno uviesť až 
30 m hlboké zárezy novostavby železnice 
medzi Malými Stracinami a Veľkým Krtí
šom, kde vznikli vážne problémy so sta
bilitou svahov (Slivovský - švast a, 1973). 
V zlo ži tých inžinierskogeologických pod
mienkach bola vedená trasa preložky 
cesty č. 18 Ivachnová - Liptovský Miku
láš. Svahy hlbokých zárezov cesty a úze
mia nad nimi boli úspešne zabezpečené 

hlavne povrchovým a podpovrchovým 
odvedením podzemných vôd. 

Svahovými pohybmi sú ohrozované aj 
cestné komunikácie, kde sa pohyb obno
vuje pri rekonštrukciách (rozširovanie vo
zoviek, podkopávanie prirodzeného svahu 
a pod.) zvýšenou frekvenciou , zvýšenými 
nápravovými tlakmi. Možno uviesť viace
ro prík ladov: zosun násypu a jeho podlo
žia na štátnej ceste č. 18 pri Bytči, sva
hové poruchy na Harvelke, Homôľke, pri 
Oravskom Podzámku, Veternej Porubke 
a Dolnom Kubíne. Svahy zárezov sú po
rušované a j uvoľňovaním úlomkov a blo
kov hornín v dôsledku n esprávnej koneč

nej úpravy rozvoľneného povrchu svahov 
(cesta č. 18 pri Strečne, cesta Turčianske 
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Teplice - B. Bystrica, úsek Harmanec). budova aktívnych prevádzok), aby b oli 
V súčasnosti vznikajú vážne problémy 
stabilitného charakteru pri rozvíjaní tra
sy obvodnej komunikácie okolo VN Nová 
Bystrica, okolo Čadce, Zvolena a i. 

Líniové stavby znamenajú vždy veľký 
zásah aj do estetiky prírodného prostre
dia. Pracovníci inžinierskogeologickej služ
by musia preto participovať aj v rieše
n iach ekologických otázok. Líniová stavba 
svojou povahou „odkrýva terén" odstra
ňovaním jeho vegetačného pokryvu a 
h ornín, preto každý zásah do krajiny tre
ba hodnotiť nielen z pohľadu stability 
ú zemia, ale aj zachovania jeho pôvodnej 
estetickej funkcie. 

Energetické stavby 

Hlavnou úlohou inžinierskogeologického 
prieskumu pre jadrovoenergetické zaria
denia je situovanie staveniska tak, aby 
bola minimalizovaná možnosť jeho oh.ro
zenia nepriaznivými geologickými a seiz
mologickými vplymi. Vzhľadom k dispo
zičnému rozsahu stavieb, hibkovému za
kladaniu objektov, zvýšeným nárokom na 
únosnosť a homogenitu základovej pôdy 
sú úlohy prieskumu zvlášť náročné na 
hodnovernosť a spoľahlivosť geologických 
informácií (Brašna, 1984). Týmto požia
davkám treba podriadiť aj metodické po
stupy a náplň prieskumu. Ťažisko prie
skumu sa presúva už do počiatočných 

p rieskumných etáp. 
Najväčšie skúsenosti z prieskumu a 

z optimalizácie prieskumných metód sa 
dosiahli z úlohy JE Mochovce (Otepka 
et al., 1981), kde prieskum prebiehal už 
v zmysle spresňujúcich predpisov a ná
v rhu nových smerníc Energoprojektu 
P raha (Šimunek, 1980). Mimoriadna po
zornosť bola venovaná vymedzeniu celist
vých geologických blokov pre situovanie 
stavebných konštrukcií 1. kategórie (reak
torovňa, priestory elektrických zariadení, 

založené na l itologicky, štruktúrne a geo
dynamicky stabilizovanom bloku dos ta
točne únosného podložia, ktoré v oblasti 
staveniska JE Mochovce predstavuj ú v ul
kanické horniny neogénu a ich pyroklas
tiká. Použila sa rozsiahla škála prieskum
ných metód, z ktorých predovšetkým geo
fyzikálne metódy (VES, odporové profi
lovanie, seizmické a gravimetrické mera
nia) umožnili vymedziť potenciálne seiz
moaktívne štruktúry. 
Voľba optimálnej metodiky prieskumu 

a kritérií pri výbere lokalít pre jadrovo
energetické zariadenia bola náplňou vf;
skumnej úlohy pracovníkov Katedry inži
nierskej geológie PF UK Bratislava (Braš
na , 1984) . 

V rámci seizmotektonickej štúdie pre 
širší výber stavenísk jadrovoenergebc
kých zariadení na severnom Slovensku sa 
v roku 1981 posudzovala možnosť ich si
tuovania v oblasti Žilinskej , Turčianskej 
alebo Liptovskej kotliny (Brašna, 1984). 
Napriek prítomnosti seizmotektonických 
štruktúr vo všetkých alternatívnych ob
lastiach pokračuje v nich inžinierskogeo
logický prieskum so zameraním na výber 
územia s m inimálnym ovplyvnením geo
logického prostredia potenciálnou seizmic
kou aktivitou overených tektonických lí
nií. 

Aj prečerpávacie vodné elektrárne pred
stavujú náročné inžinierske stavby vzhľa

dom na požiadavky vzájomnej funkčnej 

prepojenosti jednotlivých objektov. Inži
nierskogeologický prieskum musí riešiť 

problémy, špecifické pre každý objekt. 
Školou inžinierskych geológov na Sloven
sku bol prieskum pre PVE Cierny Váh, 
realizovaný v prieskumných etapách v ob
dobí rokov 1965-1978. Hlavné problémy 
v oblasti hornej nádrže sa dotýkali do
datočného overenia priebehu krasových 
dutín (aplikácia geofyzikálnych metód -
mikrogravimetria, odporové a seizmické 
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meranie, speleologický prieskum), v úse
ku privádzačov overenia napätostno-de
formačných charakteristík horninového 
prostredia a stability masívu a v oblasti 
dolnej nádrže priepustnosti podložia hrá
dze a pretváranie svahov zátopy. 

Pri prieskume bolo použité širo k é 
spektrum u nás dostupných prieskumn-ých 
metód, matematické a fyzikálne modely, 
ktoré preukázali bezpečnosť stavebného 
komplexu. Po uvedení PVE do prevádz
ky nevznikli väčšie poruchy na vodnom 
diele. Problematika a úskalia prieskumu 
sú podrobnejšie zhodnotené v príspevku 
V. Nevického (1985) a PVE Čierny Váh je 
jednou z lokalít exkurzie trasy C. 

Pre projekčné zámery výstavby PVE n a 
území stredného Slovenska bóli v úvod
ných prieskumných etapách skúmané ďal

šie lokality, ako napr. Považské Podhra
die na strednom úseku Váhu v pohorí 
Javorníky, Bystrička na západnom okraji 
Turčianskej kotliny, Fačkov v Strážov
skej hornatine, Hoskora v Malej Fatre 
pri strečnianskom prielome a v tomto 
roku ukončená etapa predbežného prie
skumu pre PVE Ipeľ v Slovenskom rudo
horí. 

Doterajšie výskumné a prieskumné 
práce pre PVE podčiarkli potrebu ú zkej 
spolupráce projekčných a prieskumných 
orgamzacu a vedecko-výskumných inšti
túcií (vysoké školy, GÚDŠ) už v úvod
ných etapách prieskumu, so zvýraznením 
nesenia geologicko-tektonických analýz 
a seizmickej aktivity širšieho priestoru 
a vyčleňovania geodynamicky stabilizo
vaných rovnorodých blokov horninového 
prostredia. 

V odo hospodárske stav by 

S rozvojom priemyslu a s koncentrá
ciou obyvateľstva do miest veľmi vzrástli 
požiadavky na krytie potrieb pitnej a 
úžitkovej vody, ktorá sa stala pri jej sú-

časnom využí vaní a hospodárení vaznym 
životným faktorom. Optimistické názory 
na bohatstvo vodných zdrojov sa strácajú 
už pri pohľade na znečistené vodné toky 
a zhoršujúcu sa kvalitu podzemných vôd. 
Narastá množstvo deficitných oblastí (Ži
lina, Prievidza, Handlová, Nováky, Lu
čenec a ďalšie), ktorých zásobovanie pit
nou vodou je stále náročnejšie. 
Veľké zásahy do prírodného p rostredia 

vznikajú pri úpravách vodných tokov, 
najmä v nížinných oblastiach (údolie 
Nitry, Rimavy a Ipľa) a hydromeliorácia
mi pri rozširovaní pôdneho fondu a zvy
šovaní jeho využiteľnosti pre poľnohos

podárske ciele. 
Energetický potenciál rieky Váh, ktorá 

je hydrografickou osou stredného Sloven
ska, je využívaný na 60 %. Je t u posta
vených 15 vodných diel a elektrární s pre
važne energetickým využitím a výhľado
vo do roku 2000 podľa vodohospodár
skych plánov sa uvažuje o vyššom stupni 
projekčnej prípravy, prípadne o výstavbe 
ďalších 18-tich stupňov v povodí Váhu a 
Oravy (Abaffy et al. , 1979) . V povodí 
Váhu, Hrona a Ipľa na strednom Sloven
sku je vybudovaných 27 vodných diel a 
perspektívne sa počíta do roku 2000 s vý
stavbou 27 vodohospodárskych stavieb. 
V tomto regióne bolo geologicky preskú
maných viac ako 150 priehradných miest 
v rôznych prieskumných etapách. 

Problematika a náplň prieskumu pre 
vodné diela zostávajú vo všeobecnosti 
rovnaké alebo veľmi podobné, avšak 
v rozdielnych geologických formáciách a 
litologicky odlišných horninových kom
plexoch vznikajú špecifické problémy. 

Horniny kryštalinika (pro jektované 
vodné diela Liešťany, Dierová, Čierny 

Balog, Málinec, Breznička, postavené 
vodné diela Klenovec, Hriňová, Teplý 
Vrch) hoci sú v rôznej miere porušen é, 
vytváraj ú jedno z najvhodnejších horni
nových p rostredí pre stavbu vodných diel. 
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Dominantnou úlohou prieskumu je urče
nie orientácie, charakteru a vlastností po
ruchových zón a diskontinuít a ich vplyv 
na priepustnosť podzákladia a stabilitu 
svahov. Závažným a častým javom sú 
zmeny vlastností výplne puklín a degra
dácie ich filtračných parametrov s potre
bou ich utesnenia (poruchy na VD Kle
novec, Ružín). 

Obávaným prostredím pre výstavbu 
vodných diel sú karbonátové horniny, 
pretože je tu možnosť zložitých prefero
vaných ciest pre únik vody z nádrží. Zá
very prieskumu vacsmy priehradných 
miest z povodia Hrona (Heľpa, Valask::i, 
Bystrá, Štiavnička, Dubová) a Váhu (pro
fily v kraľovianskej súteske, Fačkov na 
Raj čianke, Párnica na potoku Zázrivá) 
boli negatívne alebo vyzneli rozpači.to. 

Príčinou tohto hodnotenia bola často ne
dostatočná znalosť prejavov tektonického 
vývoja a geodynamických procesov, ktorá 
vyplývala z malej škály použitých prie
skumných metód. 

Najväčšie množstvo skúmaných prie
hradných miest, ale aj postavených vod
ných diel je situovaných do flyšových 
útvarov (krieda bradlového pásma, paleo
gén) a do neogénnych sed imentov. Iba na 
strednom Slovensku sa v nich preskú
malo viac ako 100 priehradných profilov 
a postavilo sa 17 vodných diel a elek
trární (napr. Oravská priehrada, Liptov
ská Mara, vyrovnávacia nádrž Tvrdošín, 
Bešeňová, N osice, Nitrianske Rudno, Ru
žiná, kaskáda Hričov - Mikšová - P. Bys
trica a iné). Hlavným problémom, ktorý 
sprevádza inžinierskogeologický prieskum, 
je stabilita svahov v priehradnom mieste 
a v zátope a výskyt svahových deformá
cií, citlivých na zmeny napätostných po
merov pri umelom zásahu do ustáleného 
rovnovážneho stavu. Preto inžiniersko
geologický prieskum musí zamerať zvýše
nú pozornosť na riešenie problematiky 
pretvárania brehov, ako tomu bolo napr. 

na VD Liptovská Mara, Oravská p r iehra
da, Nosice, Ružina, Horný Váh, Nová Bys
trica a iných. Tektonické porušenie ho r
nín sa prejavilo vysokou priepustnosťou 

prostredia v poruchových pásmach a r eo
logickými zmenami filtračnej stability 
výplne puklín. Vodné diela vybudované 
vo flyšovom prostredí si vyžadujú častú 

rekonštrukciu injekčných tesniacich clon 
(VD Oravská priehrada, Liptovská Mara, 
Bešeňová, N osice a podzákladie h rádze 
Krpeľany). 

V oblastiach neogénu sa pridružujú otáz
ky stanoven ia deformačných charakteris
tík hornín v podzákladí objektov, nerov
nomerného sadania najmä na okrajoch 
vulkanických pohorí pri styku s málo 
spevneným sedimentárnym súvrstvím a 
špeciálne postupy a metódy utesňovania 

nesúdržných zemín. 
ústredným problémom inžinierskogeo

logického prieskumu v nehomogénnom 
prostredí neovulkanitov, a hlavne v okrn
jových zónach pri styku so sedimentár
nym neogénom, sú svahové deformácie, 
hodnoverné určenie stupňa ich a k tivity 
a vplyvu na realizáciu vodohospodá rskych 
stavieb (VD Slatinka, Turček, Horné 
Plachtince, Luboreč, šula, Senné, Horný 
Tisovník a iné). 

Výstavba síd lisk a priemyselných objektov 

Program urbanizácia SSR orientuje 
rozvoj výstavby miest vzhľadom na mo r
fologický charakter nášho územia a územ
no-krajinné podmienky do kategórií 
strednej a veľkomestskej urbanizácie. 
Rozvoj osídlenia je skoncentrovaný do 
šiestich ťažiskových hospodársko-sídel
ných centier, členených na 13 sídelno-re
gionálnych aglomerácií. 

Výstavba objektov je závislá od geolo
gicko-tektonickej stavby územia a jeho 
morfologického členenia, od kvality zá
kladových p ôd, hydrogeologických porne-
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r ov a geodynamických procesov. Urbani
zácia pretvára takmer všetky zložky prí
r odného prostredia. Výstavba mestských 
aglomerácií má ďalekosiahle následky. 
Mení prirodzený krajinný typ na novy 
antropogénny typ mestskej krajiny. 

V zastavaných územiach sa mení režim 
p ovrchových a podzemných vôd, najmä 
ich exploatáciou a produkciou rôznych 
odpadových látok. Prejavujú sa tu zme
ny hydrografickej siete, povrchového od
t oku, infiltrácie. Významné sú zmeny spô
sobené únikom vôd z vodovodných a k a
nalizačných sietí , priemyslových a komu
nikačných výrobní, skládok odpadov a 
s tým spojenej kontaminácie podzemných 
v ôd. 

Pre realizovanie urbanizačného progra
mu výstavby majú najväčší význam inži
n ierskogeologické mapy, ktoré sa vyho
tovili v širokej miere už v rokoch 6. a 
7. päťročnice v mierkach 1 : 200 OOO, 
1 : 50 OOO, 1 : 25 OOO, 1 : 10 OOO a mapy 
veľkých mierok 1 : 5 OOO až 1 : 1 OOO . 

Vo všetkých mestách stredného Sloven
ska možno registrovať širokú výstavbu 
urbanizačných celkov - sídlisk, objektov 
služieb obyvateľstva, ale aj priemysel
ných stavieb, na ktorých sa podieľal inži
nierskogeologický prieskum. Túto vý
stavbu sme zabezpečovali v mestách žj_ 
lina, Kysucké Nové Mesto, Martin, Ban
ská Bystrcia, Zvolen, Žiar nad Hronom, 
Rimavská Sobota a v ďalších m estách. 

Vyskytli sa aj mnohé urbanizačné rie
šenia, ktoré si vyžiadali osobitný prístup, 
n ajmä v oblastiach, kde územie je po
stihnuté svahovými deformáciami, napr. 
v Handlovej, Prievidzi, Zvolene a v Po
važskej Bystrici. 

V Handlovej sa realizoval rozsiahly 
program inžinierskogeologických prie
skumných a sanačných prác, ktorým sa 
vytvorili podmienky pre ďalšiu výstavbu 
bytového fondu. Morovnianske sídlisko 
v Handlovej bolo postaven é na sanova-

ných svahových poruchách ako prvé na 
Slovensku v rokoch 1974-1976. 

Obdobné rozsiahle prieskumné a sa
načné práce sa vykonali v intraviláne 
Prievidze v súvislosti s občianskou a prie
myselnou výstavbou tohto centra horno
nitrianskej oblasti (Prievidza - Skotňa -
Necpaly - Opatovce - Bojnice). 

Názorným príkladom urbanistickej vý
stavby, kde zložité podmienky vyvolané 
svahovými poruchami vyžiadali si vysoké 
náklady p re zakladanie sídlisk, je mesto 
Považská Bystrica. 

Ťažba nerastných surovín 

Naše národné hospodárstvo v sucas
nosti vyžaduje skúmať a odovzdávať do 
ťažby ložiská n erastných surovín, ktor é 
sa vyznačujú značnými geotech nickými 
komplikáciami. Pri riešení tejto náročnej 
úlohy vzniklo n emálo vážnych n árokov aj 
na inžiniersku geológiu nielen v ťažbe , 

ale aj pri výstavbe a prevádzke ťažob

ných zariadení a pri riešení vplyvov ťaž
by na p rírodné prostredie. Riešené problé
my sú závislé od typu ložiska a druhu 
nerastnej suroviny (ťažba uhlia, r úd, sta
vebných surovín a pod.), od spôsobu ťaž
by (povrchová ťažba v lomoch, podzemné 
ťažby komponovaním na zával a pod.) a 
od inžinierskogeologických podmienok 
v ťažobnom priestore. Aj v súčasnosti rieši 
inžinierska geológia niekoľko problémov 
ťažby nerastných surovín (Malgot - Ry
bár, 1981). 

a) Inžinierskogeologický priesku m môže 
rozhodovať o voľbe najoptimálnejšieho 
spôsobu ťažby. Takýto prípad sa r iešil n a 
ložisku Hg rúd Veľká Studňa , západne od 
Banskej Bystrice, kde sa dalo ťažiť 

v otvorenom lome. Pritom by sa však bol 
podrezal svah tvorený hlbokými gravitač
nými deformáciami, ktorých aktivizácia 
by ohrozovala bezpečnosť ťažby . 

b) Inžinierskogeologický priesku m m usí 
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zistiť podklady pre bezpečný a ekono
mický návrh sklonov svahov povrchových 
lomov. Riešenie tohto širokého problému 
závisí od typu lomu (stenový, jamový, 
extrémne hlboký) , od druhu ťaženej su
roviny a od zvláštností inžinierskogeolo
gických a hydrogeologických podmienok. 

Okrem bežných úloh, súvisiacich so 
zistením geologickej stavby územia, vlast
ností horninového masívu, rozpojiteľnosti 

a ťažiteľnosti hornín, musí sa prieskum 
zamerať na riešenie stability svahov lomu 
a jeho predpolia. Sklon svahu lomu vý
znamne ovplyvňuje skrývkový pomer, a 
tým aj ekonomiku ťažby. Tento prípad 
riešil prieskum v lome na ťažbu hnedého 
uhlia v Lehote pod Vtáčnikom. Pôvodne 
navrhované sklony svahov jamy boli 1 : 3. 
Inžinierskogeologický výskum ich odporu
čil v sklone 1 : 2, čo pri ťažbe v hlbke 
40-70 m znamenalo úsporu až 40 mil. Kčs . 

Ani súčasné problémy so stabilitou do
časných svahov lomu túto zásluhu pod
statne neznižujú. Podobný problém sa 
riešil pri prieskume pre ťažbu lignitu 
v lome pri Pukanci, kde hlavným problé
mom ťažby bola stabilita svahov lomu 
o h1bke až 70 m. 

c) V rámci inžinierskogeologického prie
skumu sa rieši otázka vplyvu podzemnej 
ťažby uhlia na povrchové objekty a na 
kra_iinné prostredie. 
Ťažba uhlia v Bani Handlová a Cígeľ 

bez spätného založenia vyrúbaných prie
storov má vážny vplyv na stabilitu sva
hov celého Vtáčnika, ktorý je primárne 
porušený hlbokými gravitačnými defor
máciami. Po vyťažení slojov sa aktivizujú 
rozsiahle svahové gravitačné poruchy 
v širokom okolí, ďaleko za hranicami 
teoreticky stanoveného poklesového bazé
nu podľa príslušného medzného uhla 
vplyvu. Aktivizované pohyby devastujú 
k rajinu, povrchové banské diela (ťažobné 
a vetracie šachty, ústia štôlní a pod.) 
a všetky ostatné povrchové objekty. Ich 

podrobnému výskumu sa na svahoch 
Vtáčnika a v okolí porušenej obce Pod
hradie venoval podrobný inžiniersk ogeo
logický výskum, ktorého výsledkom je 
n ávrh optimálneho spôsobu ťažby tak, 
aby boli vyvolané škody minimalizované. 

Poznatky zo štúdia vplyvu banskej čin

nosti na aktivizáciu svahových pohybov 
môžu prispieť k riešeniu ochrany mno
hých obcí, nachádzajúcich sa v analogic
kých podmienkach. Preto k voľbe 

ochranných ohradníkov pre všetky po
vrchové obj ekty sa musí vyj adriť inži
niersky geológ. 

d) Inžinierskogeologickým prieskumom 
zistené hlboké gravitačné porušenie sva
hov môže mať vážny vplyv na bansko
technické podmienky hlbinnej ťažby uhlia, 
ako je tomu v handlovskom ložisku. Inži
nie:-skogeologický prieskum povrch ových 
deformácií môže dať podklady pre rieše
nie korelácie medzi systémom gravitačné

ho porušenia svahov Vtáčnika a miestami 
sústredenia maximálnych tlakov v pries
tore ťažby uhlia. Táto zložitá otázka sa 
však musí 
banských 
geológov. 

riešiť vzájomnou spolup rácou 
odborníkov a inžinier skych 

e) Inžinierska geológia musí spolupra
covať pri riešení ukladania odvalu z ťaž
by nerastný ch surovín. Tento problém sa 
podrobne riešil v Handlovej. Odval hluši
n y sa pre nedostatok iných priestorov 
ukladal na t elesá potenciálnych zosunov, 
ktoré sa však časom aktivizovali a ohro
zovali ťažobné štôlne. Definitívne r iešenie 
sa t u v súčasnosti robí vybudovaním mo
hutného stabilizačného prísypu n a dne 
Handlovky. P rísyp definitívne rieši p roble
matiku aktívnych zosunov v južnej časti 

Handlovskej kotliny. Jeho vybudovanie 
bolo podmien en ~- podrobným inžiniersko
geologickým prieskumom. 

Inžinierskogeologický prieskum v súvis
losti s ťažbou nerastných surovín musí 
riešiť zložité otázky v spolupráci s ban-
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skými odborníkmi. Prax si v blízkej bu
dúcnosti vyžiada ďaleko intenzívnejší a 
plodnejší dialóg tak, aby sa nové problé
my neriešili dodatočne, ale naopak, aby 
inžinierskogeologické podklady pomáhali 
už v procese projektovania ťažby ložísk. 

Životné prostredie 

Požiadavky na ochranu životného pro
stredia neustále narastajú a stávajú sa in
tegrálnou súčasťou inžinierskogeologické
ho prieskumu a výskumu. Pre inžiniersku 
geológiu nie je to úloha nová, pretože 
i v minulosti riešila otázky životného 
prostredia. 

K takýmto patrí napr. problematika sta
bility svahov. Charakteristickým príkladom 
pre stredné Slovensko bol zosun v Han
dlovej v roku 1960, ktorý okrem ohroze
nia samotného mesta Handlová ohrozil 
i ťažbu v handlovských baniach, doprav
n é spoje, elektrické vedenia, nepriamo 
hrozil i vyvolaním povodne v údolí Han
dlovky jej dočasným prehradením. Proble
matika stability svahov sa stala teraz 
prvoradou v celej handlovsko-nováckej 
oblasti. 

Výstrahou je havária skládky popolče
ka v Zemianskych Kostoľanoch v r. 1967. 
V roku 1983 bol realizovaný prieskum 
pre novú skládku popolčeka už so zame
raním na zlepšenie znečisteného životného 
prostredia celej hornonitrianskej kotliny. 
Ďalším príkladom je skalné zrútenie 

v Podbieli v r. 1975, ktoré odrezalo želez
ničné spojenie na hornú Oravu, mnohé 
svahové deformácie, ktoré ohrozujú vý
stavbu a prevádzku na dopravných spo
joch a ostatných líniových stavbách, ako 
sú elektrovody, naftovody, plynovody a 
pod. Obmedzenie prevádzky na týchto 
komunikáciách okrem priamych škôd má 
vždy vážne dôsledky vo výrobe, ktorá je 
od nich závislá. Zosuny v horských ob-

lasliach ohrozujú aj ťažbu dreva, najmä 
vo flyšových pohoriach. 

Medzi staronové naliehavé úloh y v tej
to súvislosti pristupuje vyhľadávanie 

vhodných priestorov pre skládky tuhých 
komunálnych i tekutých odpadov. 

Táto ú loha nás čaká v budúcom období 
8. päťročnice. Jej vážnosť je zvýraznená 
Uznesením vlády SSR č. 100/1982 a Opa
trením p redsedu SGÚ č . 103/1983. Súčas
ťou µlohy bude aj registrácia jestvujú
cich „divokých" skládok tuhých k omunál
nych odpadov na území SSR. 

Akútnym sa stalo riešenie skladovania 
hlušiny v Handlovej, ktorá zhoršovala sta
bilitu svahov a ohrozovala prevádzku 
baní. Definitívny návrh stabilizovania 
svahov Handlovskej kotliny sa začal rea
lizovať po obnovení svahových pohybov 
v r. 1970, ktoré ohrozili hlavné ťažobné 

štôlne a vyradili z činnosti haldovací 
priestor handlovských baní pod visutou 
lanovkou. Schválené bolo riešenie výstav
by „Stabilizačného násypu". Túto stavbu 
svojím rozsahom, priestorovým usporia
daním a účelom možno zaradiť medzi vý
znamné inžinierske diela. Je to ojedinelý 
sanačný prvok svahových porúch v eu
rópskom meradle. 

Do konca roku 1995 sa na tej t o sklád
ke zabuduje celkove 3 578 OOO m 3 odpad
ného materiálu z handlovských b aní. Vý
stavbou „Stabilizačného násypu" sa za
bezpečia svahy v údolí Handlovky, ochra
na hlavných ťažobných štôlní a ostatných 
objektov. Rekultiváciou povrchu násypu 
sa vráti t akmer 27 hektárov pôdneho a 
lesného fondu. V dolnej časti násypu sa 
vybuduje pre mesto Handlová prímestský 
park. Tieto sanačné opatrenia prispeJu 
k zlepšeniu a ochrane životného prostre
dia v Han dlovej. 

Vážne p roblémy vznikli s javmi viaza
nými na podrúbanosť územia v handlov
sko-nováckej uhoľne.i oblasti. Tát o úloha 
sa začala riešiť v súv islosti s oh rozením 
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a deštrukciou objektov v obci Podhradie 
na západnom úpätí Vtáčnika v horno
nitrianskej kotline. Podzemná ťažba bez 
spätného zakladania vyťažených pries to
rov vyvoláva na svahoch Vtáčnika akti
vizáciu rozsiahlych svahových pohybov, 
ktoré devastujú lesný porast, lúky, polia 
a povrchové objekty. Hľadanie možností 
ochrany prírodného prostredia v ťažob

ných priestoroch Bane Handlová a Bane 
Cígeľ sa robilo v rámci úlohy „Severozá
padné svahy Vtáčnika", ktorú finančne 

zabezpečoval SGÚ (Malgot et al., 1983, 
Malgot -~ Fussgänger, 1984). Výsledkom 
týchto prác je „Mapa prognózy vplyvu 
ťažby na svahy Vtáčnika" v mierke 
1 : 10 OOO, ako aj odporúčanie optimálneh o 
postupu ťažby pri minimalizácii škôd na 
povrchu územia. 

S podobným problémom sa stretávame 
a j p ri požiadavke na riešenie rekonštruk
cie historických jadier Kremnice a Ban
skej Štiavnice. Zvláš Ľ naliehavou úlohou 
je zistenie spoľahlivých podkladov pre re
konštrukciu objektov v Kremnici. V sú
časnosti tu realizuje IGHP, n. p., Žilina 
v spolupráci s Katedrou geotechniky 
SVŠT orientačný prieskum zameraný na 
identifikáciu starých podzemných ban
ských prác a na zistenie ich vplyvu na 
deštrukciu objektov. 

K aktuálnym úlohám patrí i riešenie 
problémov stability hradných skál a re
konštrukcie hradov. Metodicky novým 
prístupom môže slúžiť inžinierskogeolo
gický prieskum pre hrad Strečno vyko
naný kolektívom pracovníkov Katedry 
geotechniky SVŠT v spolupráci s Kated
rou inžinierskej geológie PF UK a IGHP, 
n. p. , Žilina (Malgot et al., 1983). Pri ta
komto prieskume sa využívajú aj metódy 
pozemnej fotogrametrie, napr. pre hrad 
v Oravskom Podzámku (VŠDS Žilina). 

Požiadavka komplexného riešenia ochra
n y životného prostredia sa postupne r oz
pracováva v rámci každého prieskumu a 

je súčasťou hodnotenia územia v rámci 
novozosta vovaných inžinierskogeologic
kých máp. V nich sa zobrazuje pomocou 
geopotenciálov a citlivosti územia. 

Novou úlohou je zostavovanie máp geo
faktorov životného prostredia, ktoré zná
zornia všetky aspekty geologického pro
stredia ovplyvňujúce krajinné a životné 
prostredie. Tieto mapy sú zostavované 
v rámci základného regionálneho výskLl
mu Slovenska ako súčasť základných geo
logických m áp v mierke 1 : 50 000. Ako 
prvé budú spracované územia Turčianskej 

kotliny a pohoria Žiar. 
Z uvedeného prehľadu vidieť , že inži

nierska geológia má dôležitú úlohu pri za
bezpečovaní hospodárskeho rozvoja. Prax 
ukazuj e, že pri riešení náročných úloh 
najlepšie výsledky sa dosahujú tam, kde 
dochádza k spolupráci špecializovaných 
tímov pracovníkov rôznych inšt itúcií. 
Preto ďalš ia cesta vývoja inžinierskej 
geológie a lepšieho využitia existuj úcich 
kapacít v prospech celej spoločnosti je vo 
vytváraní podmienok pre integráciu 
kádrov a prostriedkov za účelom r iešenia 
náročných programov. 

V tomto smere treba tiež viac využívať 
možnosti S lovenskej geologickej spoloč

nosti v spolupráci s Vedecko-techn ickou 
spoločnosťou na popularizáciu dosiahnu
tých výsledkov. 

Recenzoval V . Mencl 
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Pe3yJI1,TaTJ,1 H 3aµ;a•rn: rHµ;por eoJiorHH B paií:oHax Cpeµ;Heií: u Ceaepo3ana,11;Hoií: 
CJI0BaKJ1H 

QqeHI, CJIO)KHOe reonorJ1qeGKoe CTpOeHl1e C p eµ;Heii Cn:OBaKJ1J1. OTpa>Ka eTC5! 
l1 B ľl1/.(POr eOJTOľWieGKJ1X y CJI OBJ15!X. Ha STOM T epl1TOp ¾Ml1 QI,I JLJ1 p a3Be,[\aHI,I 
KPYIIHMe 3arrac1,1 IIO).peMHhI X B0).1, o co6eHHO B Kap6oHaTHb!X rropo.r1ax Tpl1a 
ca. HeOBYJIKaHJ1qecKMX rropo).jax M qernepTH qHl,IX OCa,[\K ax. E blJIJ1 YCTaH OBJie
HbI oxpaHHble II05!Ca Ml1HepaJII,Hb!X B0).1 H rrepcrreKTHBI,I H CIIOJIJ,30BaHJ15! 
MCTOqHJ1KOB reOTepMaJibHOM :3Heprl1J:! Me>KrOpH b!X ,[1errpecJ1!1 . 

Results and tasks of hydrogeology in Centra! and Northwcstern Slov akia 

The very complicated geological structure of Central Slovak ia is 
reflected also in hydrogeological conditions. In spite of that, imp ortant 
amounts of groundwater have been documented there mainly in Triassic 
carbonates, neovolcanites and Quarternary sediments. Data on common 
water yields obtained from investigations are indicated together w ith the 
results of hitherto realized research in the development and design of 
spa protection areas. Perspectives to obtain geothermal energy sources 
in intermontanp basins appear in the area as well. 

Predchádzajúce celoštátne geologické 
zjazdy, ktoré sa konali na Slovensku, vo 
sfére aplikovanej geológie sa sústredili 
p revažne na územia Východoslovenského 
a Západoslovenského kraja. Preto nas 
prier ez hydrogeologickou problematikou 
u priamujeme teraz predovšetkým na ob
lasť stredného a severozápadného Sloven
ska, s dôrazom na územia, ktoré sa do
týkajú ex kurzných trás. Robíme t ak i pre-

to, lebo rozsah nášho príspevku nedovo
ľuje venovať sa územiu celého Slovenska 
v takej špecifickej sfére, akou je objavo
vanie zákon itosti obehu a režimu pod
zemných vôd v pestrých geologických 
podmienkach Západných Karpát p r i sú
časnom r iešení praktických úloh, vyplý
vajúcich z potrieb hospodárskeho a so
ciálneho rozvoj a spoločnosti. 

Na území Stredoslovenského kraja sú-
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streďuje sa pre našu hydrogeológiu naj .. 
širší sortiment hydrogeologických problé
mov, ktoré súvisia s nerovnomerným roz
ložením zdrojov vody na zásobovanie, 
s najväčším výskytom minerálnych a ter
málnych vôd, s najrozsiahlejšou banskou 
činnosťou, s najbohatšou výstavbou vodo
hospodárskych diel, ale aj s koncentrá
ciou priemyslu, ktorá vyvoláva potrebu 
ochrany podzemných vôd pred znečiste

ním. V mnohých oblastiach sa už tieto 
problémové okruhy prelínajú, čo si vy
žaduje komplexné riešenie. Prístup k nemu 
musí byť podložený dobrou znalosťou 

hydrogeologických podmienok v regionál
nom meradle. Takýto základ môže poskyt
núť v zložitých geologických a orografic
kých podmienkach Stredoslovenského kra-
ja iba systematický regionálny hydrogeo
logický výskum a prieskum, ktorého stav 
ku koncu r. 1984 vyjadruje obr. 1, z kto
rého vidno aj rozpracovanosť úloh 
prieskumu pri návrhu ochranných pásiem 
kúpeľov a zdrojov minerálnych vôd, kto
r ý má veľký význam pri skúmaní vôd vo 
väčších hibkach. 
Súčasný stav hydrogeologického overe

nia jednotlivých oblastí je preto taký, že 
v prvej fáze sa prednostne spracúvali úze
mia a hydrogeologické celky, ktoré pomá
hali riešiť naliehavé potreby zásobovania 
vodou. Tempo spracovania zaostáva však 
za požiadavkami, čo je zapríčinené nedo
statočnou technickou základňou pre 
hydrogeologické vrty v skalných horni
nách a organizáciou pozorovania režimu 
povrchových a podzemných vôd. Práve 
územie Stredoslovenského kraja kladie na 
t ieto práce najvyššie nároky. 

Súčasnosť upriamuje pozornosť hydro
geológie aj na menej priaznivé horninové 
komplexy, ktoré by mali suplovať zdroje 
vôd za odsunutú výstavbu vodárenských 
nádrží Málinec na Ipli, Turček na Turci, 
Očová na Hučave a nádrže na hornom 
Hrone (Hanáčková, 1984). 

Napriek technickým a časovým problé
mom podarilo sa našim hydrogeologic
kým pracoviskám získať pozoruhodné 
poznatky a nájsť riešenia, ktorých apliká
cia bude mať veľký význam v rozličných 

oblastiach nášho národného hospodárstvR. 
Ich stručný prehľad predkladáme v nasle
dujúcej časti, ktorú rozčleňujeme na oby
čajné, minerálne a termálne vody. 

Obyčajné vody 

Skúmanie obyčajných vôd v Stredoslo
venskom kraji sa posunulo do oblastí 
predkvartérnych útvarov, v ktorých 
prvoradý význam má mezozoikum. Pretože 
základná schéma hydrogeologického hod
notenia ktoréhokoľvek orografického cel
ku nášho územia vychádza z jeho lito
stratigrafického členenia, uplatňujeme ho 
aj pri n ašom popise súčasného stavu 
hydrogeologických poznatkov. 

Kryštalinikum 

V Západných Karpatoch ho tvoria dva 
horninové celky: kryštalické bridlice a 
granitoidné horniny. Ich prvú u celenejšiu 
charakteristiku, podloženú hydrogeologic
kými meraniami v oblasti Západných Ta
tier podal L. Melioris (1971). Ďalšia ana
lýza V. D ovinu a L. Meliorisa (1981) sa už 
opiera o doplnené merania z ďalší ch 

oblastí a sú v nej už aj výsledky z vrtov 
a banských diel. Hodnotia kryštalinikum 
všeobecne ako málo zvodnené, pričom 

priaznivejšie sa im javia granitoidné hor
niny, ktoré sa vyznačujú väčšou rozpuka
nosťou a otvorenosťou puklín. Väčšiu kon
centráciu podzemných vôd predpokladajú 
v oblasti zlomových a prešmykových línií. 
Túto skutočnosť dokumen tovala už v roku 
1971 M. Polášková et al. Počas inžinier
skogeologického prieskumu pre energetic
kú nádrž v doline Suchého potoka pri 
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Obr . 1. Prehľad regionálneho hydrogeologického overenia oblastí Stredoslovenského 
kraja. 1 - ukončený hydrogeologický výskum, 2 - rozpracovaný hydrogeologický 
výskum, 3 - ukončený vyhľadávací prieskum, 4 - rozpracovaný vyhľadávací prieskum 
5 - územie hodnotené v rámci prieskumu pre návrh ochranných pásiem kúpeľov 
a zdrojov minerálnych vôd 
Fig. 1. Results o.f hydrogeological investigations in Centra! Slovakia. 1 - hydrogeo
logical investigations terminated, 2 - hydrogeological investigations in course, 3 -
hydrogeological prospection terminated, 4 - hydrogeological prospection in course, 
5 - area assessed for spa protection and mineral water source maintenance and 
development 
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Šútove (Malá Fatra) vrtom J-3 do h1bky 
180 m overili sa až „-št;rri zvodnené 
obzory v rozpukaných granitoch a grano
dioritoch. Najvýdatnejší z nich v hÍbke 
135,0 m mal preliv na úrovni teré nu 
8,3 1 . s - 1. Teplota vody 10,4 °C svedčí 

o hlbšom obehu a stabilitu prietoku doku 
mentovali režimovým m eraním. 

Významná úloha pri sústreďovaní pod
zemných vôd z kryštalinika sa pripisuje 
tektonickej pozícii s horninami mezozoika . 
Svedčí o tom synklinála Trangošky v Níz
kych Tatrách (prameň Stará Trangoška 
41,6~488,0 1. s-J). Na možnosť výskyt u 
ďalších zavrásnených, resp. prešmyknu
tých polôh karbonátov v kryštalíniku 
ukazujú aj ďalšie lokality v Nízkych 
Tatrách a v Malej Fatre zvýšením pod
zemných odtokov a prítokov do povrcho
vých tokov. 

Odtokové pomery kryštalinika Západ-

ných Karpát súhrnne zhodnotil V. Dovina 
(1984). Hodnoty priemerných minim ál
nych špecifických podzemných odtokov 
uvedené v tab. 1 sú dokladom dobréh o 
lokálneho zvodnenia týchto hornín, čo je 
však pra vdepodobne ovplyvnené poloha
mi glacigenných sedimentov a už uvede
denými tektonickými prejavmi. Podľa 

uvedeného autora dokumentované špeci
fické podzemné odtoky jednoznačne n e
preukázali priaznivejšie zvodneni:e grani
toidných hornín v porovnaní s kryštalic 
kými b r idlicami. K podobným záverom 
dospela aj V. Šalagová et al. (1 983) v ob
lasti Malej Fatry. 

Výsledky doterajšieho overovania zvod
nenia kryštalinika vrtami v hodnotenej 
oblasti sú prevažne málo priaznivé. V. Do
vina et al. (1983) v oblasti Kysle j pri Ja
seni (N. Tatry) dokumentoval výtoky n a 
úrovni terénu zo 16 prieskumných ložis-

Hodnoty priemernych minerálnych špecifických podzemných odtokov 
z jednotlivých typov horninového prostredia kryštalinika Západných Karpát 

(Dovina, 1984) 
Average values of minimal specific discharges of groundwater from individual types 

of the West Carpatian crystalline rocks (Dovina, 1984) 

Charakteristické horninové 
prostredie 

granitoidné horniny 

granitoidné horniny s pokryvom kvartérnych, najmä glaci
génnych a glaciofluviálnych sedimentov a s mezozoikom 
v tektonicke,j pozícii 

granitoidné horniny, menší podiel kryštalinických bridlíc 

kryštalické bridlice (Volovské vrchy) 

kryštalické bridlice (ostatné oblasti kryštalinika) 

kryštalické bridlice, menší podiel gr ani toidných hornín 

kryštalické bridlice, mezozoikum v tek tonickej pozícii 

kryštalické bridlice, resp. kryštalické bridlice s menším 
podielom granitoidných hornín s pokrývkou kvartérnych, 
najmä glacigénnych a glaciofluviálnych sedimentov 

Hodnoty v zátvorkách sú predpokladané. 

Priemerný 
minimálny špecifický 

podzemný odtok 
(1 . s - 1 . km - 2) 

0,5-3,5 

5--11 

2-3,5 

1-2 (3) 

(1-3) 

2- 5 

6-7 

9-11 
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kových vrtov s výdatnosťou do 0,1 1. s - 1• 

Väčšie prítoky boli v podzemných vrtoch 
v štôlni, a to 0,25-1,50 1. s- 1. 

V kryštaliniku lučanskej skupiny Malej 
F atry uvádza V. Šalagová et al. (198::l) 
výdatnosť z odčerpaných 17 vrtov hlbo
kých 40-60 m 0,3-2,9 1. s- 1, najčastejšie 

hodnoty boli 0,5 1. s- 1• V. Dovina (1980, 
1983) uvádza aj výtoky z banských diel 
v Dúbrave a z prieskumných štôlní pri 
J asení. Z 11 štôlní v Dúbrave vytekalo 
spolu 32,0 l.s- 1 vody. V oblasti Kyslej sa 
v prieskumných štôlňach počas razenia 
ob javovali zvysené prítoky až do 
15,0 1. s-1, ktoré sa však postupne stabi
lizovali na podstatne nižších hodnotách. 
Svedčí to o dosť rýchlom odčerpaní obje
mových zásob s malým prítokom. 

Pozícia kryštalinika, najmä v centrál
nych vrcholových častiach príslušných po
horí a dosiaľ zachytávané podzemné vody 
vrtmi a štôlňami nabádajú hľadať iné 
formy odberu dosť veľkého množstva 
k valitných vôd, ktoré sa v ňom formuj ú . 
Zdá sa, že by bolo účelnejšie využiť priaz
n ivé hydrogeologické vlastnosti mezozoika , 
do ktorého sa vody kryštalinika dostávajú 
skrytými prestupmi. Treba preskúmať 

aj zlomy, ktoré vo vzťahu k podzemným 
vodám nie sú zatiaľ uspokojivo overené 
a hodnotené. Plánujeme preto orientovať 
vyhľadávací hydrogeologický prieskum 
týmito smermi. 

Mezozoikum 

Pri hydrogeologickom hodnotení mezo
zoika Západných Karpát pozornosť sa sú
streďuje na vápence a dolomity stredné
h o, čiastočne aj vrchného triasu, ktoré 
p redstavujú základný kolektor podzem
ných vôd. Ostatné litostratigrafické jed
n otky sú relatívne málo priepustné, alebo, 
v prípade jurských a spodnokriedovýc:h 
vápencov, priestorovo nevýrazné a izo
lované. 

Triasové v ápence a dolomity p redsta
vujú v Stredoslovenskom kraji n ajvý
znamnejšie p rostredie pre zhromažďova

nie a využívanie podzemných v ôd . Ich 
hlavné výskyty sú v Strážovských vrchoch, 
v Malej Fat re, vo Veľkej Fatre, v Choč

ských vrchoch a na severných i južných 
svahoch Nízkych Tatier. Vystupuj ú tu 
v zložitom spFelínaní sa pr íkrovovej a zlo
movej tekton iky, čo veľmi sťažuje vyme
dzenie hydrogeologických celkov, p osúde
nie ich vzájomného vzťahu a ocenenie 
zdrojov podzemných vôd. 

Skúmanie puklinovokrasových vôd 
v zvodnených komplexoch mezozoika, p o
pri často neúplných podkladoch o geolo
gickej stavbe, naráža na problémy určenia 

charakteru a stupňa otvorenosti a poru
šenia hornín, jeho zmien v horizontálnom 
i vertikálnom smere. Preto je ťažké určiť 

rozdielnosť režimu podzemných vôd, 
filtračné parametre a doplňovanie zdrojov 
(Kullman, 1984). 

Hodnotenie vodných zdrojov je sťažené 
aj nepresným i a neúplnými podkladmi 
pre stanovenie prvkov bilančnej r ovnice 
pri vyčleňovaní podzemného odtoku a pri 
vyčíslení zmien zásob podzemných vod 
v puklinovo-krasových štruktúrach. Ešte 
vždy nie je doriešená otázka technického 
zabezpečovania režimových meraní , ich 
kontinuity a sledovania exploatovaných 
zdrojov. 

Napriek uvedeným problémom podarilo 
sa pracovníkom hydrogeologického vý sku
mu zhodnotiť v Stredoslovenskom kra ji 
všetky významnejšie výskyty puklinovo
krasových vôd mezozoika, vyčleniť v rám
ci jednotlivých pohorí hydrogeologické 
štruktúry a vyčísliť v nich progn ózne 
alebo aspoň orientačne množstvo podzem
n ej vody. š t ruktúry tvoria spravidla sú
vislé komplexy t riasových vápencov a 
dolomitov jednotlivých obalových sérií 
alebo príkrovov, príp. ich skupín, odde
lené vrstvami málo priepustných hornín. 
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Stupeň ich hodnotenia zodpovedá úrovni 
dostupných geologických a hydrogeologic
kých podkladov, ktoré sa v jednotlivých 
oblastiach veľmi líšia. Pri ich opise opie
rame sa predovšetkým o mnohé práce 
E. Kullmana, vystihujúce hydrogeológiu 
mezozoika celého Slovenska. 

Územný rozsah hydrogeologických štruk
túr sa pohybuje od 3 km2 až do 174 km2• 

Vodohospodárske hodnotenie týchto štruk
túr sa mení podľa veľkosti územia a pod
mienok sústreďovania odtoku podzemnej 
vody. 

Isté je, že už takmer všetky výdatnejšie 
a dostupné vývery vôd v prameňoch sa 
využívajú alebo sa pripravujú na využitie. 
Preto sa aj naša pozornosť sústreďuje na 
skúmanie skrytých zdrojov podzemných 
vôd, čo v danom horninovom prostredí 
predstavuje veľmi náročnú úlohu. 

V Strážovských vrchoch boli výsku
mom vymedzené tri štruktúry o celkovej 
rozlohe cca 380 km2. Vyhľadávacím prie
skumom sa zatiaľ overila len severná časť 
vrchov (Šalaga et al. , 1974), kde sa už vy
u žíva cca 950 1. s - 1 podzemnej vody. Je tu 
možné overiť ešte ďalších 700-800 1. s- 1 

prírodných zdrojov, z ktorých značnú časť 
možno využiť. V celom pohorí zostáva ešte 
prehodnotiť spolu cca 1400 1. s- 1 prírod
ných zdrojov vody okrem výverov v pra
meňoch a stanoviť ich využiteľný podiel. 

V Krivánskej Malej Fatre sú priaznivo 
zvodnené horniny mezozoika rozdelené do 
štyroch menších málo preskúmaných 
štruktúr, ktorých vodnú kapacitu vyčer
pávajú z väčšej časti známe pramenné vý
very. 

V Lúčanskej Malej Fatre a v proti
ľahlom mezozoiku Ziaru sa už vykonal 
regionálny výskum, na ktorý v súčasnosti 

nadväzujú prieskumné práce v jednej časti 
územia. Sú tu vymedzené tri hydrogeolo
gické štruktúry. Z najseverneJSeJ 
Strečno - Ďurčiná - sa už podstatná časť 
vôd využíva pre žilinskú aglomeráciu. 

Ďalšie dve, spadajúce do Turčianskej kot
liny v oblasti Valčianskeho a S-iovenského 
potoka, Vríce a Polerieky sú mimoriadne 
významné svojimi prestupmi vody do p r i
ľahlej p r iepustnej výplne kotliny, ktoré 
sa hodnot ia spolu na 300-350 1. s - 1 (Kull
man, 1973 ; Bujalka, 1973). Preto sa n a 
ne v súčasnosti sústreďuje vyhľadávací 

prieskum. 
Vo Veľkej Fatre vyčlenil E. Kullman 

(1973) v mezozoiku po tri hydrogeologické 
štruktúry severne a južne od kryštalic
kého jadra. V každej zo severných (vý
chodne od Krpelian, východne od Skla
bine a západne od Vlkolínca) sa očaká

vajú skryté prestupy vody do 150 1. s \ 
ktoré treba overiť hydrogeologickým 
prieskumom. 

V južnej časti je významná štruktúra 
medzi Necpalmi a Liptovskou Osadou, 
ktorá sa odvodňuje prevažne v prame
ňoch 550-1000 1. s- 1. Je tu aj jeden 
z naj väčších využiteľných puklinovokľa

sových výverov u nás - prameň Lazce 
v Necpalskej doline s výdatnosťou 320 až 
666 1. s- 1 zachytený pre Martin. 

Perspektívne osobitnú pozornosť si však 
zasluhuje najjužnejšia štruktúra východ
ne od Necpal - Čremošné. Je budovaná 
dolomitmi a vápencami chočského príkro
vu a m á rozlohu 158,6 km2. E. Kullman 
(1973) p r edpokladá, že z nej odteká cca 
2200 1. s - 1 podzemnej vody. Dôležité je 
zistenie, že okrem výverov v prameňoch 

a prestupov do tokov v pohor í značná 

časť vody preteká do priľahlých bazál
nych zlepencov Turčianskej kotliny a 
sčasti vystupuje na povrch. To reprezen
tuje okolo 400 l. s- 1 podzemnej vody 
(P. Bujalka, 1973). Na jej dôkladnejšie 
overenie, prípadne aj zachytenie v okrajo
vých častiach pohoria sa sústreďuje pr i
pravovaný vyhľadávací prieskum. 

Mezozoikum Nízkych Tatier je už zhod
notené v rámci regionálneho hydrogeolo
gického výskumu (Hanzel, 1974; Kullman, 
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1976; Kullman et al., 1983), na ktorý v se
vernej časti už nadviazal rozsiahly vyhľa
dávací prieskum (Frankovič, 1984; Šalaga, 
1985). Najdôkladnejšie je preskúmaná sé
ria Veľkého boku v oblasti Liptovskej 
Tepličky, kde sa už predložil návrh na 
schválenie využiteľných zásob podzem
ných vôd v kat. C1 v množstve 590 1 . s- 1. 

V ďalších častiach severných svahov 
Nízkych Tatier sa vymedzilo niekoľko vý
znamných hydrogeologických štruktúr: 
medzi Demänovskou dolinou a Revúcou, 
v priestore Jánskej doliny, karbonátový 
komplex Kráľovej Lehoty, važecko-sva
rínska štruktúra, lučivniansky komplex. 
Naj väčšie vyvieračky krasových vôd sú 
v Demänovskej (277,0-1466,0 1. s - 1) a 
v Jánskej doline - Hlboké (548-1180 
1. s- 1). Prognózne využiteľné zásoby pod
zemnej vody v jednotlivých štruktúrach 
presahujú 200 1. s - 1, v oblasti Jánskej do
liny nad 400 1. s- 1. Súčasný prieskum 
okrem vyhľadávania zdrojov vôd venuj e 
osobitnú pozornosť problémom ich ochra
ny, najmä v turistickej oblasti Demänov
skej doliny. 

Mezozoikum južných svahov Nízkych 
Tatier sa člení do šiestich hydrogeologic
kých štruktúr, z ktorých sú nádejné pre 
ďalšie prieskumné overenie tieto: 

- štruktúra vápencov a dolomitov 
krížňanského a spodného čiastkového 

chočského príkrovu v oblasti medzi Mý
tom pod Ďumbierom a Podbrezovou, kde 
popri existujúcich prameňoch bude po
trebné overiť možnosť zachytenia cca 
160-200 1. s- 1 vody, ktorá podľa pred
pokladu E. Kullmana et al. (1983) pre
stupuje do Hrona v oblasti Valaská - Pod
brezová, 

- hydrogeologická štruktúra chočského 
príkrovu medzi Brusnom - Podbrezo
vou - Lopejom - Bukovým dielom, ktorej 
prognózne zdroje podzemnej vody (212 až 
237 1 . s - 1) sú ohrozené únikmi zo skládok 
gudr ónov v Predajnej. Súčasný hydro-

geologický prieskum sa zaoberá mier ou ich 
škodlivosti (Ostrolucký - Gálisová, 198J), 

- hydrogeologická štruktúra medzi 
Hiadelom, Lučatínom, Medzibrodom a 
Bukoveckou dolinou, z ktorej cca 210 až 
230 1. s- 1 podzemnej vody prestupuje 
pravdepodobne do Hrona. 

Z ostatných mezozoických štruktúr, 
nadväzujúcich na južnú časť Nízkych Ta
tier, má najväčší význam štruktúr a me
zozoika východnej časti Kremnických 
vrchov. Jej zdroje podzemnej vody sa 
hodnotia na 350-450 1. s- 1, z toho v pra
meňoch 69-177 1. s - 1. Pripravovaný vy
hľadávací hydrogeologický priesku m by 
mal tiež ukázať, do akej miery sa môže 
ostatná podzemná voda podieľať na hlb
šom obehu a na tvorbe termálnych vôd 
v podloží Zvolenskej kotliny. 

V oblasti Chočských vrchov vyhľadá

vací prieskum priamo nadviazal na vý
sledky regionálneho hydrogeologického 
výskumu, čo sa ukázalo aj na celkove 
priaznivých výsledkoch (Kullman - Za
kovič, 1972; Duj čík, 1984). 

V hydrogeologickej štruktúre karbona
tického komplexu krížňanského príkrovu 
v hornej časti Suchej doliny z celkového 
množstva 124 1. s- 1 prírodných zdrojov 
podzemnej vody bolo preradených do ka
tegórie C2 84 1. s- 1 využiteľných zásob. 

V štruktúre chočského príkrovu medzi 
Malatinou, Liptovskou Annou, Kvačanmi 
a Bielou Skalou bolo možné preradiť 

z 241 1. s- 1 prírodných zdrojov do k at. C2 

využiteľných 1941.s-1, a do C1 1411. s - 1. 

V príkrovovej troske Veľkého Choča 

z prírodných zdrojov 245 1. s - 1 je využi
teľných v kat. C2 191 1. s - 1• Z nich pre
važná časť sa zachytila v prameňoch. 

V tektonickom okne krížňanského prí
krovu v doline Ráztočné (Lúčky kúpele) 
vyvieraJU prevažne minerálne vody 
v množstve 100 1. s-1. Ich pôvod sa bude 
podrobnejšie hodnotiť súčasným priesku
mom pre ochranné pásma kúpeľov. 
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Ďalšie 4 hydrogeologické štruktúry 
v pohorí sú malé - do 5, 7 km s menšími 
zásobami podzemnej vody. 

Hydrogeologickým prieskumom boio 
z celkového množstva prírodných zdrojov 
1099 1. s - 1 klasifikované ako využiteľné 

v kat. C2 84 a v kat. C1 46,1 %, čo 
svedčí o jeho úspešnosti. 

Z uvedeného hodnotenia vyplýva, že 
vápence a dolomity mezozoika nielen 
v Stredoslovenskom kraji, ale v celých 
Západných Karpatoch predstavujú z po
hľadu súčasného záujmu hydrogeológie 
najvhodnejšie horninové prostredie, v kto
rom špecifický odtok podzemnej vody 
v priemere kolíše okolo 10,0-13,0 1. s - 1 • 

. km - 2, v závislosti od morfologickej a tek
tonickej pozície a typu hornín. V niekto
rých oblastiach je tento odtok ešte vyšší, 
napr. E. Kullman (1984) uvádza, že v prí
krovove_j troske Veľkého Choča v niekto
rých obdobiach je odtok podzemných vôd 
až 18,1 l. s- 1 .km- 2, čo predstavuje a ž 
60,2 % spadnutých zrážok. 
Keďže veľká časť podzemného odtoku 

je skrytá, na jeho overenie a zachytenie 
treba sústrediť dostatočné prieskumné 
kapacity, aby sa mohli riešiť nasledovné 
problémy: 

- spresnenie rozsahu štruktúr a dre
nážneho účinku vápencov a dolomitov na 
okolité prostredie, čo je významné nielen 
pri kvalifikácii zdrojov, ale aj pri ochra
ne v ôd, 

- vyhľadávanie priaznivých podmienok 
pre využitie akumulačných schopnost í 
horninového prostredia pri vyrovnaní čer
pania podzemnej vody aj pri veľkých roz
kyvoch dotácie . Niekto ré výsledky už uká
zali možnosť takéhoto riešenia (Manín, 
J ergaly) i jeho vysokú efektívnosť (Kull
man, 1981), 

- ochrana puklinovo-k r asových vôd, 
ktoré sú m imor iadne citlivé na povrchové 
znečistenie pri zmzenej samočistiacej 

schopnosti zvodneného prost redia. J ej rie-

šenie si vyžiada vybudovať pozorovacie 
systémy kvality vody a sústavne ich vy
hodnocovať, 

- tech nologické doriešenie hÍbenia a 
výstroje hydrogeologických vrtov v silne 
porušených, až prachových dolomitoch 
v striedaní s pevnými vápnitými polo
hami, 

- zavedenie sústavných kvalitných 
meraní na všetkých využívaných zdrojoch 
podzemnej vody. 

Paleogén 

S výnimkou niektorých častí vnútro
karpatského paleogénu je celkový stupe11 
hydrogeologického preskúmania paleogén
nych sedimentov v rámci ich rozsiahlej
ších výskytov na severozápadnom Sloven
sku veľmi nízky. To preto, že blízke vý
skyty mezozoika a sedimenty kvartéru 
poskytovali zdroje vody bez n ákladného 
a časovo náročného vyhľadávania. Preto 
sa pri hydrogeologickom hodnotení týchto 
hornín uplatňoval zvacsa schematický 
prístup, podľa ktorého sa delili na dobre 
priepustné bazálne zlepence vnútorného 
pásma, polohy pieskovcov s obmedzenou 
cirkuláciou a nepriepustné ílovce, resp. 
slieňovce. 

Iná situácia je na východnom Sloven-
sku, kde paleogén buduj e rozsiahle oblasti 
označované ako vodohospodársky pasív
ne. Hydrogeologický výskum a prieskum 
tohto územia (Zakovič, 1980; Ba jo, 1984) 
núti nás korigovať staršie, h ydrogeologic
ky negatívne hodnotenia paleogénu. Sú
časne ale vyžaduje jeho dôkladnejšie 
hydrogeologické poznanie, založené na 
systematickom komplexnom p rieskume, 
vychádzajúcom z uplatnenia nepriamych 
p ovrchový ch metód a hydrologických me
raní. Vlastné overenie p rostredia vrtmi 
prednostn e sa zameriava do miest sústre
ďovania podzemnej vody v t ektonicky 
porušených zónach. Taká je aj príprava 
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vyhľadávacieho hydrogeologického pries
k umu flyšového pásma na severozápad
nom Slovensku. 

Vnútrokarpatský paleogén tejto oblasti 
sa bližšie overil v Súľovských vrchoch, 
čiastočne v Žilinskej a Liptovskej kotline, 
na okrajoch Chočských vrchov, v Orav
skej vrchovine a Skorušinských vrchoch. 

V Súľovských vrchoch a v Žilinskej 
kotline sa vyhľadávací a následný pries
k um orientoval na overenie bazálneho sú
vrstvia karbonátových zlepencov, často 

s pukli novo-krasovou priepustnosťou. 

V nich boli dokázané významné zdroje 
podzemnej vody na niekoľkých lokalitách 
(Šalaga et al., 1974). 

V obci Lietava vystupuje podzemná 
voda cca 100 1. s- 1 z poklesnutej kryhy 
b azálnych zlepencov podmienenej križo
vaním zlomových porúch. Voda je zachy
t ená vrtmi a využíva sa. 

Významná časť vody bazálneho paleo
génu sa odvodňuje aj do povodia Doma
nižianky. Najväčší odtok je zdokumento
vaný v okolí Čertovej skaly pri Doma
niži - priemerne 116 1 . s - 1• Aj táto voda 
je už zachytená. 

O vzájomnej komunikácii vody bazál
neho paleogénu a podložných hornín strá
žovského príkrovu v oblasti Domanižská 
Lehota informuje V. Šalagová et al. , 
(1984). Vrtmi sa tu podarilo zachytiť ne
s ústredené vývery podzemnej vody v cel
kovom množstve 100 1. s- 1 so zaradením 
do kat. C1. Kladom tohto prieskumného 
hodnotenia je aj úspešný pokus o mate
matické modelovanie čerpacej skúšky na 
výpočet exploatačných zásob vody. 

V ostatných oblastiach sa bazálny pa
leogén primyká v úzkych pruhoch k pod
ložným mezozoickým horninám a tvorí 
s nimi jeden bilančný celok, s ktorými bol 
u ž hodnotený (naj mä Veľká Fatra, Choč
sk é vrchy, Nízke · T atry). 

Vyššie časti vnútrokarpatského paleo
g énu, členené na ílovcové, ílovcovo-pies-

kovcové a pieskovcovo-ílovcové súvrstvia 
sú charakterizované len slabými prameň
mi - v minimách do 0,5 1. s- 1 a špeci
fickými výdatnosťami menšieho množstva 
vrtov v rozmedzí 0,01-0,2 1. s- 1. Dosť 

veľký význam pripisujú V. Dovina -
S. Rapant (1985) najvrchnejšiemu sú
vrstviu pieskovcov bielopotockých vr stiev 
v oblasti Skorušinských vrchov a Orav
skej vrchov:ny. Vyznačuje sa dobrou 
puklinovou priepustnosťou . Odvodňuje ho 
rad výdatnejších prameňov: Vitanová •
Úboč 3,55-8,74 1. s- 1, Čimhová - R ovien
ky 8,57 - 11 ,42 1. s- 1, Liesek - Richtársky 
potok 13,30-39,45 1. s- 1. Najvýdatnej ší 
je prameň Rezbárova baňa v Oravskom 
Potoku 38,8-64,9 1. s- 1. 

Zvodnenie tohoto súvrstvia sa overilo 
aj vrtom HR-3 v Zabiedove do hÍbky 
150 m. Ten potvrdil maximálnu výdatnosť 
20 1 . s - 1 pri znížení hladiny vody o 20 m. 

Sedimentárny neogén 

V rámci S tredoslovenského kraja sedi
menty neogénu vypÍňajú kotliny: Tur
čiansku, Zvolenskú, Hornonitriansku , ,Ju
hoslovenskú, Ilavskú, Oravskú a Brez
niansku. 

Hoci výplne jednotlivých kotlín maJu 
vodohospodársky význam, došlo v n ich od 
r. 1970 iba k niekoľkým rozsiahlejším 
prieskumným prácam, ktoré majú spres
niť naše doterajšie hydrogeologické po
znatky. Sú to: Turčianska a Žiarska k o t
lina, čiastočne Zvolenská a prievidzská 
časť Hornonitrianskej kotliny. V ipeľskej 

časti Juhoslovenskej kotliny sa iba lokál
ne doplnili poznatky získané hydrogeolo
gickým a ložisk ovým prieskumom u ž 
v šesťdesiatych rokoch. 
Turčianska k otlina sa hydrogeolog icky 

zhodnotila v rámci vyhľadávacieho prie
skumu v r . 1973, za ktorým nasledovali 
p rieskumné p ráce vyšších etáp. 

Z n eogénnej výplne majú najväčší 
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hydrogeologický význam bazálne a vyššie 
štrky a zlepence, prevažne z dolomitového 
a vápencového materiálu, vystupujúce 
v strednej časti kotliny. Vytvárajú dva 
hydrogeologické celky: západný v Kláš
tore pod Znievom - medzi Vlčianskyrn 
potokom a Poleriekou - a východný 
medzi Blatnicou a Hájom. 

Celok v oblasti Kláštora pod Znievom 
má 300-400 m hrubú vrstvu štrkov (geo
fyzikálne merania) s dobrou priepustnos
ťou, komunikáciou s vodou okrajového 
mezozoika i nadložného kvartéru a s po
vrchovými tokmi Turca a jeho prítokov. 
V tejto časti možno odoberať niekoľko 

sto 1. s- 1 podzemnej vody, treba však 
zachovať potrebné ochranné opatrenia. 

Východný celok tvoria prevažne bazál
ne štrky a zlepence, ktoré sú v tektonic
kom styku s hydrogeologickou štruktúrou 
chočského príkrovu Veľkej Fatry. Význam 
tohto celku spočíva v možnosti akumu
lácie a zachytenia prestupujúcej vody 
z mezozoika, ktorej kvantifikáciu sme už 
vyjadrili. Doterajšie pokusy o jej zachy
tenie vrtmi narážajú však na technické 
problémy v prostredí porušených prepla
vených dolomitov (Mošovce, Háj). 

Žiarska kotlina bola zhodnotená regio
nálnym výskumom, na ktorý nadviazali 
lokálne prieskumy v priaznivejších polo
hách. 
Výplň kotliny tvoria piesčito-ílovité se

dimenty, ktoré sa striedajú s vulkanoklas
tickým materiálom. Priaznivo zvodnené 
časti sú najmä v ryolitových tufoch a tu
fitoch v okrajovej časti Kremnických 
vrchov, kde z vrtu P-20 bol prelev vody 
1,5 1. s- 1. Ďalšie horizonty sa overili 
v oblasti Lutila, Slaská a Kosorín v roz
pukaných limnokvarcitoch. Prelev vody 
na úrovni terénu bol okolo 1,0 1. s - 1 

(Škvarka, 1980). 
Celkove možno konštatovať, že neo

génna výplň kotliny môže poskytnúť len 
obmedzené množstvo podzemnej vody pre 

lokálne v yužitie. 
Priaznivejšie zvodnený tekton ický styk 

kotliny s Vtáčnikom má pôvod dotácie 
vôd vo v ulkanitoch pohoria, ktorým sedi
menty kotliny tvoria málo priepustnú ba
riéru. 

Zvolen ská kotlina - predovšetkým jej 
západná časť - je v súčasnosti predme
tom vyhľadávacieho hydrogeologického 
prieskumu na získanie podkladov pre 
ochranné pásma kúpeľov Sliač a Ková
čová. O ňom informujeme ďalej. Výskyt 
minerálnych vôd v tejto oblasti celkom 
zatláča nevýznamné horizonty obyčajných 
vôd v sedimentárna-vulkanických polo
hách. 

Aj v Prievidzskej kotline prebieha v sú
časnosti vyhľadávací prieskum. V jej vý
plni sa striedajú piesčité, štrkové, ílové 
a tufitické polohy, ktorých zvodnenie sa 
javí ako nízke, so špecifickou výdatnosťou 
0,1-0,5 1. s- 1 . m - 1. Ich význam môže 
vzrásť vyhľadaním priaznivejších kolek
torov, n ajmä v okrajovej zlomovej čast i. 

N eovulkanity 

V hydrogeologickom hodnqtení vulka
nických hornín v Západných Karpatoch 
došlo v poslednom období k významné
mu pokr oku. Je to dôsledok pr ác regio-
nálneho hydrogeologického výskumu a vy
hľadávacieho prieskumu, doplneného aj 
výsledkamf vyšších prieskumných etáp. 

Základnú formuláciu zvodnenia a obe
hu podzemnej vody v neovulkanitoch 
stredného Slovenska predložili V. Béihm 
et al. (1 964). L. švarka (1974) zdôrazňuj e 

hlavne význam zlomových línií, popri 
ktorých hodnotí aj ďalšie faktory. 

Významným doplnením poznatkov bola 
práca P. Feceka a Z. Hlavatého (1980) , 
ktorou sa pozornosť upriamuje aj na vý
znam pór ového zvodnenia niektorých tu
fov, hlavne piesčitých tufitov a na m ož
nosť jeho exploatácie. Autori sa opierajú 
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o výsledky prieskumu na Krupinskej pla
nine od r. 1967. 

Hodnotenie neovulkanitov aj bilančný

mi metódami, s ostatným súhrnným rie
šením na základe sumarizácie výsledkov 
z Vihorlatu a Slanských vrchov predkla
dajú I. Bajo et al. (1983). 
Podľa týchto prác sú komplexy neo

vulkanitov Slovenska spravidla zloženým 
zvodneným systémom, v ktorom sa podľa 
obsahu jednotlivých litofácií striedavo 
uplatňuje priepustnosť puklinová i póro
vá, prípadne aj izolačné vlastnosti niekto
rých polôh. Dôležitým faktorom pre zdô
raznenie puklinatosti a prepojenie rela
tívne izolovaných častí komplexu aj na 
väčšie vzdialenosti sú zlomové zóny, kto
rými sa zabezpečuje sústreďovanie toku 
podzemnej vody a tvorba jej významných 
zdrojov. 

Praktická aplikácia týchto záverov 
v jednotlivých pohoriach stredného Slo
venska, budovaných neovulkanitmi, pri
niesla tieto výsledky: 

V Štiavnických vrchoch, v oblasti 
medzi Vyhňami, Banskou Štiavnicou a 
Voznicou, je prevažná časť podzemných 
vôd odvodňovaná do banských priestorov 
a do dedičnej štôlne, ktorou odteká do 
Hrona cca 400 1. s- 1 podzemnej vody. Aj 
prieskumné štôlne drénujú podzemnú 
vodu, ktorá v súčte predstavuje niekoľko 
desiatok l. s- 1. Tento stav, ktorý nie ,ie 
podchytený sústavnými meraniami, zne
možňuje hydrogeologické hodnotenie po
horia, ktoré sa zameriava na okrajové 
časti. 

Najvýznamnejšie zdroje vôd sú zatiaľ 

overené pri južnom okraji pohoria na 
jeho tektonickom styku s Podunajskou 
nížinou v priestore Rybníka a Čajkova 
(cca 70 1. s- 1). 

V súčasnosti sú Štiavnické vrchy pred
metom študijného hydrogeologického hod
notenia, ktoré predloží aj koncepciu ná
sledného prieskumu. 

Hydrogeologický prieskum Krupinske j 
planiny v jej jednotlivých častiach i v sú
hrnnom hodnotení priniesol rad cenných 
poznatkov o dobrom zvodnení tufitických 
pieskov až pieskovcov a pórových tufov. 
Vrtnými prácami a čerpacími skúškami 
sú dokumen tované dosť vysoké odberné 
množstvá z jednotlivých lokalít (napr . 
72 1. s- 1 - Plášťovce). Celkove sa n a tomto 
území zistilo 685 1 . s- 1 využiteľných zá
sob podzemných vôd v kat. C2 a 104 1. s- 1 

v kat. C1, čo má mimoriadny význam pre 
zásobovanie vodou celej oblasti (Hlava
tý - Fecek, 1982). 

V pohorí Javorie a v priľahlej Pliešov
skej kotline napriek menšej plošne j roz
lohe sa dosiaľ overilo okolo 300 1 . s - l 

podzemnej vody prevažne na dvoch vý
znamných lokalitách: Podzámčok (Fe
cek - Hlavatý, 1980), kde sa pre pohron
ský skupin ový vodovod odoberá okolo 
200 1. s- 1 a Dobrá Niva s odberom cca 
100 1. s- 1 pre mesto Krupinu. Výskyt 
týchto vôd sa viaže na porušenie neo
vulkanitov na zlomovom syséme S-J 
smeru. Stratovulkán Poľany je v súčas

nosti predmetom vyhľadávacieho hydro
geologického prieskumu. Jeho neúplné vý
sledky dokumentujú zložitosť hydrogeolo
gických pomerov; možnosť zachyt ávania 
podzemnej vody vrtmi v andezitoch, ich 
pyroklastikách, ale aj v podložných kre
mencoch. Orientácia na získanie dréno
vanej vody z podložia vulkanitov je u nás 
ojedinelá a prináša zatiaľ pozitívne vý
sledky (výdatnosť vrtov až 28 1. s - 1). 

Kremnick é vrchy nie sú zatiaľ hydro
geologicky preskúmané. Podľa m n ožstva 
a charakteru prítoku do banských diel 
predpokladá sa nízka intenzita zvodnenia 
vulkanitov. Celkove je do nich zaústené 
cca 50-100 1. s- 1 podzemnej vody. Iné 
podmienky možno očakávať v okrajových 
častiach pohoria pri tektonickom styku 
s kotlinami. Nasvedčujú tomu výsledky 
neukončeného prieskumu v oblasti Hor-
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ného Turčeka, kde z troch vrtov situova
ných v andezitoch a ich pyroklastikách 
bol zaznamenaný preliv okolo 25 1. s- 1. 

Na základe vykonanej štúdie začína sa 
v r. 1985 v južnej časti pohoria vyhľadá
vací hydrogeologický prieskum . 

Vtáčnik. Režim podzemnej vody v pohorí 
j e v severnej časti ovplyvnený banskou čin
nosťou. Vo vrcholovej časti sa vyskytuje 
niekoľko prameňov s výdatnosťou 2-10 
1 . s - 1, v jednom prípade 2-20 1. s- 1. Sú to 
puklinovo-vrstvové pramene na styku an
dezitov a ich pyroklastík. Najväčší význam 
p re sústredený záchyt podzemných vôd 
m aj ú však zlomové línie SV-JZ a S-J 
smeru. Na novobansko-kľakovskom zlo
movom pásme boli z dvoch vrtov prelivy 
až 20 1. s-1, podobné podmienky sa vy
skytujú aj na súbežnom okrajovom zlo
me na styku so Žiarskou kotlinou. Pri 
Revištskom Podzámčí bola overená vý
datnosť vrtu až 30 1. s- 1, v oblasti Slas
ká - Kosorín do 13 1. s- 1 vo vrtoch 
60-200 m hlbokých. Ak berieme do úva
hy priemerný špecifický odtok podzem
n ých vôd 4-6 1 . s - 1 • km - 2, možno pred
pokladať, že využitím priaznivých štruk
t úr možno získať z pohoria ešte význam
né množstvo podzemnej vody. 

Pohronský Inovec bol dosiaľ hydrogeo
logicky len málo preskúmaný. Záujem 
o získanie podzemnej vody v minulosti sa 
sústredil na okolie Nove j Bane, kde je 
zachytených cca 25 prameňov s celkov ou 
výdatnosťou 5-18 1. s - 1. 

Vrtné práce na južnom okraji pohoria 
overili možnosť prestupu vody do sedi
m entárnej výplne Podunajskej mzrny 
v množstve, ktoré pravdepodobne presa
huj e 200 1. s - 1. Preto aj odtoky podzem
nej vody, ktoré sa r ealizujú prostredníc
tvom potokov v p ohorí, sú veľmi nízke --
0,2- 2,0 1 . s - 1 . km-2. 

Ďalšie zdroj e p odzemn e j vody treba 
overiť na styk u s dolinou Hrona v tek
tonicky porušených zón ach. 

Kvartér 

Hydrogeologický význam kvartérnych 
riečnych sedimentov pre zdroje podzem
nej vody je nesporne veľký, v dôsledku 
- reten cie vôd v pórovom, všesmerne 
priepustnom prostredí , 
- pozície zvodneného systému v mieste 
eróznej bázy, 
- drenážneho účinku na okolit é zvod
nené horniny, 
- možnosti komunikácie s pov rchovými 
tokmi a tvorby indukovaných zdrojov 
vody, 
- priaznivých podmienok pre 
umelej infiltrácie. 

Základné hydrogeologické 
významnejších fluviálnych 

u platnenie 

overenie 
sedimentov 

v rámci Stredoslovenského kraj a sa vy
konalo u ž do r. 1970 (Porubský, 1964) . 
V ostatnom čase sa spresnil pohľad a j na 
glacigénne sedimenty v predpolí Vyso
kých Tatier (Hanzel et al. , 1984). V ná
plavoch r iek v rámci kraja môžeme oča
kávať cca 2,5- 3,0 m 3 . s - 1 využiteľných 

zdrojov vody, z čoho cca 1,3 m 3 . s - 1 sa už 
overilo n a úrovni kategórie C2 v povodí 
horného Váhu po Žilinu spolu s náplav
mi Oravy a Turca (Tužinský et al., 1971 ; 
Bujalka, 1973). 
Stupeň využívania vôd je však dosť n íz

ky . Najznámejší je odber v Tepličke 

n/Váhom pre Žilinu s dokumen tovaným 
množstvom 160 1. s-· 1 (Bujalka, 1961) odo
beraným už od r. 1964. V ostat n om čase 

sa pre zásobovanie Lipt. Mikuláša zachytilo 
cca 150 1. s- 1 vody z náplavov Váhu v ob
lasti Liptovská Porúbka - Kráľova Leho
ta (Žák - Banský, 1974). Na ostatných to
koch sú odbery len pre m enšie lokálne 
zásobovanie. 

Ostáva tu vyriešiť ochranu prostredia 
pred znečistením, n a ktoré sú vody ná
plavov zvlášť citlivé, aby sa zásoby vody 
mohli inten zívnej šie využívať . V plyv an
tropogénny ch faktorov vytvára stále nové 
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prcblémy, ktoré treba riešiť doplňujúcim vody, Vláry , Nitrice, Krupnice, Štiav
prieskumom. V týchto reláciách nemôže- nice. 
me preskúmanosť príslušného územia po
važovať za stabilný ukazovateľ, lebo 
v niektorých častiach možno očakávať 

jeho relatívny pokles. 
Naj priaznivejšie hydrogeologické pod

mienky boli dosiaľ overené v náplavoch 
horného Váhu, kde sa k nim v tatran
skej oblasti pripájajú fluvioglaciálne 
a glacigenné sedimenty. 
Podľa doterajších výsledkov hrúbka 

glacigénnych sedimentov v Roháčskej do
line je nad 100 m, podobne aj v Kôpro
vej doline. Postupne prechádzajú do flu
vioglaciálnych nánosov v podhorí v hrúb
ke 30-50 m (Hanzel et al., 1984). Sú re
latívne dobre priepustné. Možnosť odberu 
vody z nich nebola overená pre tech
nické problémy. 

Hrúbka náplavov Váhu, prevažne štrkov, 
podľa pozície a prípadného vplyvu neo
tektoniky dosahuje 7-20 m. Sú veľmi 

dobre priepustné s koeficientom filtrácie 
prevažne v rade 10- 3 m. s- 1. Podobné 
podmienky sú aj v dolnej časti Turca, 
Rajčianky a Kysuce. Výdatnosti vrtov sa 
často približujú k 50 1. s- 1, v oblasti 
Tepličky n/Váhom sa pohybovali až okolo 
100 1. s- 1• Podobne zvodnené sú aj ná
plavy v Bytčianskej a Ilavskej kotline. 

Hrúbka náplavov ostatných väčších 

stredoslovenských tokov je sp ravidla 
menšia: Nitry v Hornonitrianskej kotline 
do 12 m, Hrona po Banskú Bystricu do 
5 m, po Kozárovce 14 m, I pľa v h ornom 
úsek u do 7 m, v strednom a dolnom do 
13 m. 

Zvodneným prostredím sú piesčité 

štrky, v horných úsekoch tokov zahlinené, 
v dolný ch dobre vytriedené a priepustné. 
P rej avuje sa tu väčšia variabilita koefi
cienta filtrácie v rozsahu r ádov 10-3-

10-5 m. s- 1 a výdatn ostí do 25 1. s - 1. Po
m erne priaznivé zvodnenie majú aj časti 

nápla vov viacerý ch ich p rítok ov : Bielej 

Načrtnutý rámcový prehľad o výskyte 
obyčajných podzemných vôd v jednotli
vých horninových komplexoch Stredoslo
venského k r aja dokumentuje mim oriad
nu pestrosť hydrogeologických podmienok 
a z toho vyplývajúcich problémov p ri vy
hľadávaní vôd a pri ich ochrane. Rieše
nie týchto p roblémov bude možné len 
systematickým postupom a sústredeným 
úsilím -všetkých zložiek prieskumu , a le 
aj spoluprácou s príslušnými vodohospo
dárskymi zložkami. 

Minerálne vody 

územie stredného Slovenska je obzvlášť 
bohaté na minerálne a termálne vody. ,Je 
tu zaregistrovaných okolo 560 zdroj ov, 
z ktorých sa časť využíva v 11 kúpeľoch 

celoštátneho významu, v 3 plniarňach 

a v 10 miestnych kúpeľoch a termálnych 
kúpaliskách. 

Po základn ej registrácii zdrojov mine
rálnych a termálnych vôd v r okoch 
1961-1968 sa ich stav periodicky kontro
luje, meraj ú sa hydrologické parametre, 
evidujú sa nové zdroje a odobera jú sa 
vzorky na fyzikálno-chemický rozbor. 
Takto získaný bohatý materiál sa súhrne 
spracoval v roku 1974 (Tkáčik et al, 1974). 

Lepšie využitie bohatstva minerálny ch 
a term álnych vôd si vyžiadalo najsk ôr r e
konštrukciu starých zdrojov na vyššej 
technickej úrovni, neskoršie bolo p otreb
né rozšíriť jestvujúce kapacity o nové 
zdr oje. Tejto činnosti predchádzali p ros
pekčné práce . V yk onal sa balneoh y drn
geologický p rieskum v R ajeckých Tepli
ciach, kde sa hlbšími vrtmi vo výverovej 
oblasti zvýšila jej k ap acita o 12 1 . s - 1 n a 
celkových 22 1. s - 1. (Klago, 1976). P r áce 
s podobný m zameraním sa vykon ali aj 
v Korytnici. T u sa pre malú plniareň a 
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kúpele kapacita zdrojov zdvojnásobila na 
1,0 1. s- 1 (Malatinský, 1976). 
Prospekčné práce v centre kúpeľného 

areálu v Bojniciach vymedzili rozptyl 
termálnej vody v pokryvných útvaroch 
a travertínoch a pomohli zlepšiť zachyte
nie termálnych vôd v Starom prameni 
(Rebro, 1976). 

Pri prospekčných prácach na lokalite 
Belušské Slatiny bol zistený nový zdroj 
stolovej minerálnej vody (Rebro, 1979) . 
Rozsiahle práce rovnakého charakteru sa 
vykonali pred odvŕtaním 818 m hlbokého 
vrtu na Štiavničkách v Banskej Bystrici. 
Voda z tohto vrtu v množstve 11,5 1. s - 1 

sa využíva na rekreačné účely (Klago, 
1981). 

Pri skúmaní zložitej žriedelnej štruktú
ry v najmladších slovenských kúpeľoch 

Nimnica, sa okrem vybudovania nového 
zdroja liečivej minerálnej vody s kapa
citou 2,9 1. s- 1, objavil aj nový chemický 
typ vzácnej minerálnej vody, ale len 
v malom množstve (Rebro, 1983). 

Balneohydrogeologický prieskum v Bu
diši overil využiteľné zásoby stolových 
minerálnych vôd v množstve 5,0 1 . s - 1. 

Na základe týchto výsledkov sa tu v roku 
1980 vystavala nová plniareň (Klago, 
1978). 

Okrem prieskumných prác sa v oblasti 
minerálnych a termálnych vôd realizovali 
práce regionálneho výskumu. Zhodnotené 
boli hydrogeologické pomery Liptovskej 
kotliny z hľadiska výskytu minerálnych vod 
(Franko et al., 1979). Podobný charakter 
mali aj výskumné práce vo Zvolenskej 
kotline (Franko et al., 1982). 

V Západných Tatrách v oblasti Oravíc 
na styku paleogénnych a mezozoických 
hornín a na križovaní severojužného zlo
mu so zlomom východozápadným, sa 
vrtom OZ-1 získala 28,5 °C teplá voda 
v množstve 35 1. s- 1 (Zakovič, 1981). 

Práce regionálneho hydrogeologického 
výskumu študujú vznik a rozšírenie mi-

nerálnych a termálnych vôd v rozličných 

geologicko-tektonických štruktúr ach. 
V poslednom období je ťažisko prie

skumných prác v oblasti miner álnych a 
termálnych vôd zamerané na plnenie 
vládneho uznesenia SSR č. 56 z roku 1974, 
ktoré ukladá získavať podklady p re stano
v enie ochranných pásiem prírodných lie
čivých zdrojov a prírodných zdrojov sto
lových vôd. Práce na tejto úlohe sa vy
konávajú podľa Smernice č. 55 SGú a 
MZ SSR z roku 1977. 

Nevyhnutným podkladom pre vypraco
vanie projektovej dokumentácie je základ
ná geologická mapa v mierke 1 : 50 OOO, 
ktorú v predstihu spracúvava GÚDŠ. Na 
základe skúseností z dosiaľ vykonaných 
prác sa geofyzikálne práce vyčleňujú 

z vlastného projektu vyhľadávacieho 

hydrogeologického prieskumu ako prvá 
podetapa riešenia a na základe ich vý
sledkov sa spracúva projekt vlastných 
prieskumných prác. 

Ich podstatnú časť tvoria vrt y, ktorých 
cieľom, okrem získavania hydrogeologic
kých údajov, je spresňovanie výstupových 
ciest minerálnych vod a ich možného za
chytenia vo väčších híbkach, aby sa chrá
nili proti prípadnému znečisteniu. 

Cenné poznatky o výstupe t ermálnych 
vôd v hydrogeologickej štruktú re Skle
ných Teplíc sa získali 1820 m hlbokým 
vrtom ST-4. Ním sa získala 59 °C teplá 
voda v m nožstve 16,0 1. s - 1. Toto preli
vové množstvo už má nepriaznivý vplyv 
na prírodné a umelé zdroje v 1,5 km 
vzdialených kúpel'och (Klago, 1984). V sú
časnosti sa na vrte dlhodobo pozoruje 
preliv 2,0 1 . s - 1 pri tlaku 40 kPa. 

Rozsiahly vrtný prieskum sa vykon al 
na úlohe Sliač - Kováčová. Získané údaj e 
zo 7 hydrogeologických vrtov hlbokých 
od 220 do 572 m ukazujú na úzky vzťah 
medzi termálnymi vodami v Sliačskej 

kotline a vyššie položenými zdrojmi lie
čivých minerálnych vôd v kúpeľoch Sliač. 
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Ďalej ukázali, že v akumulačnej oblasti 
spoločnej žriedelnej štruktúry Sliač-Ko
vacová sú v prostredí karbonatických 
h ornín značné množstvá termálnych vôd 
(Bondarenková, 1981). 

Od roku 1972 sa vykonávajú režimné 
m erania termálnych vôd vo výverovej 
oblasti kúpeľov Bojnice a banských vôd 
v akumulačnej oblasti, ktorá zaberá úze
mie Nováckych uhoľných baní. Z prevádz
kových dôvodov bolo nutné zlikvidovať 

v kotline pozorovací vrt Šl-NB a nahra
dil ho v roku 1981 nový rovnocenný vrt 
Šl-NB II, hlboký 1851 m (Mondočková, 
1983). Podobne aj v Bojniciach bol prie
skumný vrt Š2-NB, ktorý slúžil ako zdroj 
liečivej termálnej vody, nahradený no
vým exploatačným zdrojom BR-1. Takto 
sa zlepšil technický stav hlavných pozo
rovacích objektov pre režimné sledovanie 
výverovej a akumulačnej oblasti, ktoré 
majú študovať vplyv odvodňovania novác
keho uhoľného ložiska na zdroje termál
nych vôd v Bojniciach. 

Geotermálna energia 

Do úloh hydrogeológie sa v ostatnom 
čase výrazne premieta aj vyhľadávanie a 
oceňovanie zdrojov geotermálnej energie. 

V Stredoslovenskom kraji je mazne 
získať geotermálnu energiu v Žilinskej, 
Turčianskej, Liptovskej a Žiarskej kotli
ne, a tiež v Skorušinských vrchoch (Fran
ko, 1979). Nositeľom geotermálnych vôd 
sú vo všetkých oblastiach strednotriasové 
vápence a dolomity. Sú to predovšetkým 
karbonáty krížňanského príkrovu, ktoré 
majú súvislé rozšírenie (karbonáty choč

ského príkrovu sú viac-menej zachované 
len vo forme trosiek). Pri určení híbky 
vrtov treba preto počítať zhruba s 1000 m 
hrúbkou sedimentov kriedy vrchného 
triasu po karbonáty stredného triasu kríž
ňanského príkrovu. Pretože treba získ ať 

vodu s najvyššími teplotami, musí sa 
hľadať v najhlbších depresiách a v strede 
kotlín, lebo okraje sú ochladené studenou 
vodou (Franko et al., 1984). 

Z energetického hľadiska je najzaují
mavejšia Žiarska kotlina (Franko et al. , 
1973), pretože sú v nej vody vysoke j tep
loty (v 1000 m okolo 50 °C), pričom sa 
predpokladá, že triasové karbonáty kríž
ňanského príkrovu sú v híbke okolo 
5000 m (priamo pod terciérom sa p redpo
kladá výskyt súvrstvia s melafýrmi). 
V tejto h1bke sú teploty okolo 180 °C, tak
že na povrchu možno očakávať t eplotu 
vôd okolo 150 °C. Na báze te j to vody, resp. 
jej pary je možné priamo vyrábať elek
trickú energiu. 

V Žilinskej kotline sú dve depresie 
s hrúbkou paleogénnych sedimentov oko
lo 1500 m (Fusán et al., 1979) . Jedn a de
presia je na okraji bradlového pásma (Ži
linská) a druhá v oblasti Rajca (Rajecká). 
V hÍbkach 2500- 3000 m možno očakávať 
rezervoárové teploty okolo 60 °C. 

V Turčianskej kotline sú tri depresie -
severná, stredná a južná (Fusán et al. , 
1979). V severnej, v oblasti Martina, je 
hrúbka ter ciérnych sedimentov okolo 
2000 m, v strednej , v oblasti Jazernice a 
v južnej, v oblasti Hornej Štubne, oko
lo 1500 m . V híbkach 3000-3500 a 
2500-3000 m možno očakávať rezer
voárové teploty okolo 100 °C (v severnej 
depresii sa predpokladajú nižšie t eploty 
ako v južnej). 

V Liptovskej kotline je šesť depresií 
(Franko et al., 1984). Hrúbka paleogénnych 
sedimentov je: v západnej časti i vachnov
skej depresie okolo 1400 m, v depresii 
Liptovskej Mary okolo 1600 m, v demä
novskej okolo 1100-1300 m, v bobrovec
kej okolo 1100 m a vo východnej časti 

v depresii K onskej a Liptovskej Kokavy 
okolo 800 m. V prvých dvoch západných 
depresiách v hÍbkach 2500-3000 m môže
me očakávať rezervoárové teploty okolo 
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100 °C a v druhých dvoch v hibkach 
2100-2600 m okolo 80 °C. Vo východných 
depresiách v hlbkach 2000 m môžu byť 
rezervoárové teploty okolo 70 °C. 

V Skorušinských vrchoch je jedna roz
siahla depresia so stredom v oblasti Zá
biedova . Rozprestiera sa medzi Vitanovou 
a M. Borovým. Hrúbka paleogénnych se
dimentov v strede depresie dosahuje 
okolo 2200 m. V hibke 3500 m sú možné 
rezervoárové teploty okolo 100 °C. 

Výskumné a prieskumné práce na ove
renie uvedených predpokladov a využit ie 
priaznivých výsledkov sa začnú v nasle
dujúcej päťročnici. Budú nadväzovať na 
regionálne ocenenie geotermálnej e nergie 
v Podunajskej panve - centrálnej depre
sii, ktoré predložil v roku 1984 O. Fran
ko et al. v práci, ktorá zhŕňa pozitívne 
výsledky dlhoročného výskumu tejto 
oblasti. 

Recenzoval P. Tkáčik 
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Obr. 5. Hor izontálny geologický rez Západnými Karpatmi v úrovni -15 OOO m (Fusán , 1984). 1 - útvary platformy, 2 -
b ázick é telesá, 3 - alpínske granitoidy, 4 - kryštalinikum, 5 - hlbinné zlomy, 6 - zlomy 
Fig. 5. Horizontal geological section through the West Carpathians on a level of 15 OOO m (Fusán, 1984). 1 - platform units, 
2 - basic bodies, 3 - Alpine granitoids, 4 - Crystalline, 5 - deep-seated faults, 6 - faults 
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Obr. 2. zastúpenie hlavných horninových tried v kriedových zlepencoch bradlovéh o 
pásma západného Slovenska (podľa R. Marschalku, 1982). V piatich triedach sú roz
líšené tieto typy: mezozoické karbonáty (do albu, dolomity a metamorfované vá
pence - bodkovaný raster) ; klastiká, kremence, pieskovce, arkózy, dróby, bridlice 
(raster prerušovaný); vulkanity, bazalty, melafýry, diabázy, spili ty a kontaktné ro
hovce, andezity, dacity a ryolity-kremité porfýry (plný raster) ; intruzíva, granity, 
granitoidy (čierne pole) ; metamorfity, staré kremenné zlepence, kremeň, ortoruly, 
ruly, lydit. Zastúpenie čo do počtu typov aj v skupinách sa mení v jednotkách, 
v úsekoch a j v cykloch 
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Fig. 2. Distribution of main rock grades in the Cretaceous conglomerate of the West 
Slovakia Klippen Belt (after R. Marchalko, 1982). These types of rocks have been 
d istinguished in five grades : the Mesozoic carbonates (up to the Albian, dolomites 
and metamorphosed limestones - dotted pattern) ; clastic rocks, quartzites, 
5andstones, arkoses, greywackes, shales (interrupted pattern): volcanites: basalts, 
m elaphyres, diabases, spilites, contact hornfelses, andesites, d acites, rhyolites and 
quartz porphyries (full pattern); intrusive rocks, granites, granitoids (black area s); 
metamorphites, old quartzose conglomerates, quartz, orthogneisses, gneisses, lydites. 
Distributions of rock types change in units, sections and series 
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Obr. 4. Horizontálny geologický r ez Západnými K arpatmi v úrovn i -10 OO O m (Fusán, 1984). 1 - a lpínske gr an itoidy, 2 -
alpínske diority a gabrodiority, 3 - bázické telesá, 4 - vnútroka rpatské mezozoikum, 5 - paleogénny flyš vonka jších K arpát, 
6 - kryštalické b ridlice a granitoidy, 7 - útvary platformy, 8 - hlbinné zlomy, 9 - zlomy 
Fig. 4. Horizontal geological section through the West Carpathians on a level of 10 OOO m (Fusán, 1984) . 1 - Alpine granit oids 
2 - Alpine diorites and gabbrodior ites, 3 - basic b odies, 4 - the Inner Ca rpathians Mesozoic, 5 - the Outer Ca rpathians 
Paleogene flysch, 6 - crystalline schists and granitoids, 7 - platfo rm units, 8 - deep-seated faults , 9 - faults 
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P ríloha k článku O. Fusán: Náčrt hlbinnej stavby Západných Karpát 
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Obr . 2. Horizontálny rez Západnými Karpatmi v úrovni -3000m (Fusán, 1984). 1 - sedimenty n eogénu, 2 - paleogénny flyš 
vonkaj ších Karpát, 3 - vnútrokarpatské mezozoikum, 4 - bra dlové pásmo, 5 - sedimenty a vulkanity paleozoika, 6 - kryš
talické bridli-ce a granitoidy, 7 - alpínske granitoidy, 8 - alpínske diority, gabrodiority, 9 - bázické telesá, 10 - zlomy, 
11 - predpokladané h ranice 
F ig. 2. Horizontal geological section through the West Carpathians on a level of 3000 m (Fusán, 1984). 1 - Neogene sedi
men ts, 2 - the Outer Carpathians P aleogene flysch, 3 - the Inner Carpathians Mesozoic, 4 - the Klippen Belt, 5 - Paleo
zoic sedim ents and volcanites, 6 - crystalline schists and granitoids, 7 - Alpine granitoids, 8 - Alp ine diorites and gabbro
d ior ites, 9 - basic bodies, 10 - faults , 11 - a ssumed boundaries 
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Obr. 6. Mapa prúdových lineácii kriedového flyšu klapskej a pieninskej jednotky oravského segmentu bradlového pásma 
medzi D. Kubínom a Trstenou (podľa Marschalku, 1982). 1 - bradlá čorštýnskej skupiny, 2 - bradlá pieninskej skupiny 
(podbielská), 3 - pestré sliene (santón - mástricht), 4 - zlepence (turón - santón), 5 - flyš (cenoman - kampán). Vy
svetlivky k prúdovej ružici: 1 - erozívne korytá, 2 - prúdové lineácie, 3 - prúdové erozívne stopy, 4 - prúdovo čerinová 
laminácia 
Fig. 6. Map of current lineations of the Klape and Pieniny unit Creta ceous flysch of the Klippen Belt Orava segment (between 
Dolný Kubín and Trstená); after R. Marschalko, 1982. 1 - Klippen of the Czorsztyn group, 2 - klippen of the Pieniny group 
(Podbiel group) , 3 - variegated marls (Santonian - Maastrichtian), 4 - conglomerates (Turonian - Santonian), 5 - flysch 
(Cenomanian - Campanian). Explanations to te current rosette:1 - erosive channels, 2 - current lineations, 3 - current 
flute casts, 4 - ripple lamination 
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geologického výskumu Západných K arpát 

~ 

• 

~ 
' ~,,,,..,,~~ - /"] 20 

ry •• ~,,-~~ ,.. -"' ~ ~r;;-ŕ~~ d: ,,~ ,, m 
;f-:-9 /PC:- VRCH á 

y 

_! ľ 

~~J,~ 

~',.,..,/ '19 KU81K(MA 

/ ~~~bv .,. 
, J} 

/ ,f),/ 

1 

2 

3 
~ 4 
CJ 5 

y 

~~~,;:,-------<} ••~vÁ --
" O\JUÓO. ru•u t u ""-O VAHOM 
11 0 1YIIIU 

1l ,ov„t5MY '" ' "H H•n CJlTY 
1, POVI.ÍSKY C l< LN(C u•u MYSVCI 
1! 51<Et 1<rC A 
•~ lo,u§Nt ,,.t,n 
"i„su.- .. ,1 
11 •OT•CI"" ,v tu 
10 6u~tov ,,. 
Jll . ... , ,.ov,,. 
l' MO•MA T1 t 1NA 
n PUPOV v•c11 . ,u,ovt•• 

11 •LYi [AL II 
\l zu,o,n 1 •011,u- UNION 1 

1)-11 • l>i !TU RÔNI 
lt-22 •LYi I SA~ l01< - 1(0MIU I 

' ) , 
' ' 

o ' ,.,_ ....___.____. 

Obr. 5. Mapa prúdových lineácií kriedového flyšu klapskej a pieninskej jednotky varínskeho segmentu bradlového pásma 
medzi Žilinou a Zázrivou (podľa R. Marschalku, 1982). 1 - bradlá kysuckej skupiny, 2 - bradlá oravskej skupiny, 3 -
zlepence (koňak - santón), 4 - gbelianske vrstvy - pestré sliene (santón) - mástricht) , 5 - flyš (alb - kampán). Vysvet
livky k prúdovej ružici: 1 - erozívne korytá, 2 - prúdové lineácie, 3 -1 prúdové erozívne stopy, 4 - prúdovo čerinová 
!aminácia 
Fig. 5. ap of current lineations of the Klape and Pieniny units Cretaceous flysch of the Klippen Belt Varín segment (between 
Žilina and Zázrivá); after R. Marschalko, 1982. 1 - Klippen of the Kysuca group, 2 - klippen of the Orava group. 3 -
conglomerates (Conniacian - Santonian), 4 - the Gbeľany beds, variegated marls (Santonian - Maastrichtian), 5 - flysch 
(Albian - Campanian). Explanations to the current rosette: 1 - erosive channels, 2 - current lineations, 3 - current flute 
casts, 4 - current ripple limanation 



:-...,- ..... ·-i..:-. 
(.,... ...... 1.,.-. 

"'\/ "'-. 
"' ✓ ""·' _).:)' 

C=:J1 
E:32 
~3 

~4 

50 100 km 

/ 
r;:::::::;::::Js c=cJg 
~6 bdlD 
DJ]J? (--111 
Ľ2:]a l-----112 

,..,,,,.· 

Obr. 3. Horizontálny geologický rez Západnými Karpatmi v úrovni - 5000 m (Fusán, 1984). 1 - n eogénne sedimenty, 2 -
paleogénny flyš 3 - bradlové pásmo, 4 - vnútrokarpatské mezozoikum, 5 - bázické telesá, 6 - sedimenty a vulkanity pa
leozoika, 7 - kryštalické br idlice a granitoidy, 8 - alpínske granity, 9 - alpínske diority až gabrodiority, 10 - útvary 
platformy, 11 - zlomy, 12 - p redpokladané hranice 
Fig. 3. Horizontal geological section through the West Carpathi ans on a level of 5000 m (Fusán, 1984). 1 - Neogene sediments, 
2 - Paleogene flysch, 3 - the Klippen Belt, 4 - the Inner Carpathians Mesozoic, 5 - basic bodies, 6 - Paleozoic sediments 
and volcanites, 7 - crystaline schists and granitoids, 8 - Alpinegranitoids, 9 - Alpine diorites and gabbrodiorites, 10 - plat
form units, 11 - faults, 12 - assumed boundaries 
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