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Nové litostratigrafické jednotky v krompašskej skupine 

LADISLAV NOVOTNÝ, FRANTIŠEK MIHÁĽ 

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

Doručené 14. 4. 1986 

HoBJ,Ie JIJfTOCTpaTHrpacpH'lecmi:e C,l\HHH~l>I B KPOMnamCKOK rpynne (Boc◄ 
TOqHaH CJIOBaKHB) 

KpoMrralllCKaH rpyrrrra c e BeporeMepHoií rrephMM pa3,l\eJieHa Ha p a 110 HHhi e 

JI!1TOCTpan1rpacpwreicKMe e ,l\HHH L(hl (CHH 3Y) : K HOJihCKHe, rreTpOBOľOPCKHe 
H HOBOBe CI<He CBHThl, B HMX Bl,IqJi eHeHhl H OBhie e,l\MHML(hl TpeThero IIOpH,l\· 

Ka: MypaHhCKMe KOHľJIOMepaThI, MapKyllle BCI<Me rre cqa HHMKM, qepHOrOpCI<Me 

KOHľJlOMepaThl, ryTH51HCKl111 BYJIK a HMqecKM11 K OM IIJieKC, r pyHCKMM BYJIKaHH· 

qecKO OCa ,l\OqHh!l'l K OMIIJieK C, M aJIOM ypa HhCKMe CJIOH, CTpa)I(aHCI<Me CJIOM 

11 6eJIOBO,l\°CKMe CJIOH. 

JlMTOqJa L(MaJihHOe pa3BHTMe, pacrrpocTpatteHHe H 3aMel.l(eHMe BYJIKaHoreH◄ 
Hh!X T!OPO,l\ M M OII.(HOCTh BhJqneHeHHhIX e ,l\MHML( HaXO,l\HTC5! B 3aBJ1CHMOCTM 

OT CBoero IIOJIO)l{ CHJ,ll! Ha rrepMcpepMi1H Oi1, rre p eXO,l\HOM M u eHTpaJII,HhIX 30· 

Hax n epMcKoro o c a,l\OqHoro 6adcet:rna . B o 3pa cT H eKOTOp h1x e,l\MHMU o6oc• 

HOBaH naneOHTOJIOľMqecKM M M30T011Hh!Ml1 a HaJIM3aMH y paHOBO M MMHepa◄ 
JJH3au1m . 

New lithostratigraphical units in the Krompachy Group (Eastern Slo
vakia) 

The Krompachy Group of the North Gemericum P ermian has been 
divided into local lithostra tigraphical units as follows (from the bottom) : 
Knole formation, Petrova hora formation , and Nová Ves formation. 
Units of the third grade are separated in them: Muráň conglomera t2s, 
Markušovce sandstones, čierna hora conglomerates, Novoveská Huta 
volcanic complex, Pátrov Grúň volcano-sedimentary com plex, Malý 
Muráň Beds, Str ážanský kopec Beds, Biela Voda Beds. 

The lithofacial development, distribution and occurrence of volcan ic 
rocks and the thicknesses of separated units a re connected with their 
position in the marginal, transitional and central zone of the Permian 
sedimentation area. The age of some un its has been proved by paleonto
logy, palynology and by isotopic analyses of U-mineralization. 

Krompašsik ú skupinu a jej súv r stvia de
finoval Bajaník (in B ajaník et al. , 1981). 

V článku predkla dáme nový a čo naj
úplnej ší obra z o vertikálnom rozsahu 
k romp ašskej --skupiny, stanovenie hranice 
súvrntv í, náplň súvrství a produktov vul
kanizmu. S ohľadom na veľkú priestorovú 
variabilnosť v ilitologickej náplni súvrství, 

Rozsiahly p rieskum permu severného 
gemerika p riniesol nové poznatky, k toré 
podstatn e doplňajú litostratig.rafické čle
nenie permu. 
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Obr. 1. L i tostratigrafická schéma k rompašskej 
skupiny (Miháľ - Novotný, 1986). 1 - vápen
ce, dolom ity, slienité vápence, 2 - bunkovité 
karbonáty (rauwaky), ílovité dolomity, dolo
mitové k onkrécie, 3 - kam enná soľ , anhydrit , 
sadrovec (polohy a ich brekcie) a sadrovec 
v žilkách, 4 - bridlice, aleurolity, 5 - pies
kovce, 6 - kremeňové pieskovce, 7 - poly
miktné strážanské a muránske zlepence 
a brekcie , 8 - oligomiktné zlepence, 9 -
oligomik tné zlepence (rybnícke v rstvy), 10 -
tufitické pieskovce, t ufity, tufy a tuf itick é 
brekcie (acidné), 11 - a glomeráty acidné 
a intermediárne, 12 - ryoli ty, 13 - interme
diárne vulkanity (dacit, andezit), m etavulka 
nity a ich brekcie, 14 - bazalty, 15 - určené 
fosílie, fauna, flóra, 16 - mineralizácia v ho
rizontoch a komplexoch, 17 - vývoj sedi
mentov: A - Stratená - Novo veská H uta, 
B - Krompa chy - Petrova hora, C Ko
šické Hámre - Jahodná 
Fig. 1. Lithostratigraphical scheme of the 
Krompachy Group, (Miháľ - Novotný , 1986), 
1 - limestones, dolomites, marly lim estones, 
2 - cell carbonates (rauwackes), clay dolo
mites, dolomitic concretions, 3 - halite, an
hydrite, gypsum (beds and their b reccias) an d 
gypsum in veinlets, 4 - shales, sil tstones, 5 -
sandstones, 6 - quartz sandstones, 7 - polym ict 
Strážanský kopec and Muráň conglomerates 
and breccias, 8 - oligomict conglomerates, 
9 - oligomict conglomerates (Rybník, Beds) , 
10 - tuffitic sandstone, tuffites, tuffs and 
tuffitic breccias (acid), 11 - a cid and inter
mediate agglomerates, 12 - rhyolites, 13 -
intermediate volcanites (dacites to andesites), 
metavolcanites and their breccias, 14 - ba 
salts, 15 - identified fossils, fauna, flora 
16 - mineralization in horizons and com ple
xes, 17 - development of sediments: A -
Stratená - Novoveská H uta, B - - Krompa
chy - P etrova hora, C - K ošické Hám
re - Jahodná. Defined local lithostratigraphic 
units a n d non-forma! units respectively: 1 -
Muráň conglomerates, 2 Markušovce 
sandstones, 2a - Sli.vník horizon, 3 - čier
na hora conglomerates, 4 - Lower t ransitive 
Beds, 5 - Novoveská Huta volcanic complex , 
6 - Upper transitive and oligomict Beds, 7 -
Pátrov Grúň volcano-sedimentary com
plex, 8 - Rybník Beds, 9 - Malý Muráň 
Beds, 10 - Strážansky kopec Bed,s , 10a -
Vojtechova horizon, 11 - Biela Voda Beds 

predovšetkým petrovohorského súvrstvia, 
je potrebné poukázať na odlišnosti v n á
plni súvrství v závislosti na ich pozícii 
v sedimentačnom p r iestore. 
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P remenlivá litologická náplň súvrství 
v pozd.Ížnom a priečnom smere, odlišne 
podaná náplň novov,eského a petrovohor
ského súvrstvia, rozšírenie náplne knol
ského súvrstvia a vyčlenenie jednotiek 
(členov) nižšieho rádu sú aj dôvodom na 
redefiníciu krompašskej skupiny. 

S t an ovili sme nový typový p rofil - neo
st ratotyp pre novoveské súvrstvie a lekto
str at otyp pre novovymedzené markušov
ské pieskovce, ktoré začleňujeme do vrch
nej časti knolského súvrstvia. V petrovo
horskom · súvrství, s ohľiadom na jeho veľ
kú Lltologiokú variabilnosť, dopiňame pô
vodný typový (holostratotyp) profil (Baja
ník, 1981) o analogické profily - hypo
s tratotypy pri Stratenej , Novoveskej Hute 
a Krompachoch. Názvy vymedzených sú
v r ství a typové profily knolského (zlepen
ce) a petrovohorského súvrstvia n etreba 
meniť. 

Krompašská skupina 

Názov: Podľa mesta Krompachy. 
Stmtotypová lokalita: V širšom okolí 

mesta vystupujú hlavné horninové sek
vencie .skupiny. 

Rozšírenie a rozdelenie jednotky: Krom
pašská skupina sia nachádza pri severnom 
okraj,i gemerika takmer v súvislom pásme 
od Dankovej (JZ od Stratenej) po Mysla
vu pri Košiciach , s prerušením (na po
v rch u) v okolí Galmusu. Rozšírenie rkrom
pašskej skupiny závisí od hrúbky horni
n ový ch sekvencií, štýlu tektonickej stavby 
a úrovne erozívneho zr ezu. Šírka sa pohy
bu je od 0,2 do 5 k m . 

Krom pašská skupina leží p r imárne di.s
kordantne na zv rásnenom podloží (dobšin
ská a r.akoveck á sk upina). V rchná hranica 
skupin y (novoveskéh o súvrstvia) so spod
ným t ria som je pozvoľná a dot eraz nie je 
paleontologicky určená. 

S úhlasne s Bajanílkom (1 981 ) členíme 

k rnmpašskú skupinu od podložia do nad-

ložia na tri oblastné litostratig rafické jed
notky nižšieho rádu: knolské súv rst vie, 
petrovohorské súvrstvie a novovesk é sú
vrstvie. Tie ďalej členíme na tieto oblast
né litostrat igrafické jednot ky nižšieho rádu 
(obr. 1): knolské súvrs tvie: muránske zle
pence, markušovské pieskovce, slivn ícky 
horizont ;petrovohorsk é súvrstvie : čie rno

horské zlepen ce, huti.ansky v ulk anický 
komplex , grúnsky vulkanicko-sedim entár 
ny kom plex , malomuránske vr stvy; novo
veské súvrstvie : st r ážanské vrstvy, v oj
techovský hor izont, bielovodské vrstvy. 

Litostratigrnfické schémy časti severo
gemerického permu podali v minulosti v ia
cerí autori (Maheľ, 1953; Ivanov , 1957; 
Biely, 1956; Žukov , 1963 ; Drnzík - H u dá
če k , 1963 ; Bajaník, 1965 ; Novotný - Roj
kovič, 1979 ; Rojkovič - N ovot ný , 1981 ; 
Novo tný - Miháľ, 1981) . Väčšina rozlišo
vala oct podložia tri súvrstvia (form ácie): 
bazálne (terigénne), efuzí vno-sedim en t ár
ne a sadrovcové (terigénno-lagunár ne). 

Litologická charaikteristika: V knolskom 
súvrství je p revaha sedimentov te r igénne
ho pôvodu, hlavne zlepencov (brekcií) , m e
nej pi~skovcov a a•leurolitov. 

Pet rovohorsk é súvrstvie sa vyznačuje 

rôznym, v niektorých oblastiach až prevlá
dajúcim podielom vulkanoklastického m a
teriálu v sedim entoch, prítomnosťou t u fov 
a aglomerátov . V okrajovej zóne sed im en
tačného priest or u ubúda v ulk.anoklastickej 
zložky a vulkanitov. V prechodnej zóne je 
značný podiel vulk anitov, v p reva h e inter
mediárneho typu (dacit , andezit), m enej 
vulkanitov acidného typu a v malej miere 
bázického typu. Sm erom do cent rálnej 
zóny u búda vulka nitov na ú ko r sedim en
t ov s rôznym p odielom v ul.ikJa n oklastického 
m a ter iálu . Zlepencové h orizonty v petrovo
horsk om súvrství m a jú lok álny význam , 
z n ich najvýznamnejší je n a b áze súvrst
via (čiernohorské zlepen ce) v zá padnej 
časti krompašskej skupin y. Sú v ňom te
lesá b azaltu. 
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Obr. 2. Model vývoja permu severného gemerika v transverzálnom smere (Miháľ, 
1985). 1 - karbonáty (t rias), 2 - bunkovité karbonáty (rauwaky), 3 - sírany, ka
menná soľ (a brekcie) , 4 - bridlice, pieskovce, 5 - kremeňové pieskovce, 6 -
polymiktné strážanské zlepence, 7 - oligomiktné zlepence, 8 - polymiktné zle
pence - muránske, 9 - sedimenty s rôznym podielom vulkanoklas tického materiá
lu, 10 - vulkanoklastiká, 11 - ryolity, 12 - dacit, andezit a brekcia, 13 - bazalt, 
14 - synchrónne zlomové zóny, 15 - rudná mineralizácia v horizontoch a kom 
plexoch 

Fig. 2. Model of the North Gemericum Permian development in the transversal 
direction (Miháľ, 1985) . 1 - carbonates (Triassic) , 2 - cell carbonates (rauwackes), 
3 - sulphates, halí te (and bre ccias) , 4 - shales, sandstones, 5 - quartz sandstones, 
6 - polymict Strážanský kopec conglomerates, 7 - oligomict conglomerates, 
8 - polymict conglomerates - the Muráň type, 9 - sediments with different 
content of volcano-clastic material, 10 - volcanoclastics, 11 - rhyolites, 12 -
dncites, andesites and breccias, 13 - basalt, 14 - synchronic fault zones, 15 - ore 
m ineralization in horizons and complexes 

S podnú časť novoveského súvrstvia , 
strážanské vrstvy, tvoria klast ogénne sedi
m enty t erigénneho p ôvodu , p redovšetký m 
p olohy p olymiktných zlepencov strážan
ského typu s obliakmi r yolitov, pieskovcov 
až aleurolitov. Pre v r chnú časť súvrstvia, 
bielovodské vrstvy, sú typické j emnozrnit é 
sedimenty, pieskovce a ž bridlice s rôznym 
zastúpením síranov a kamennej oli v p o
dobe b rekcií a čistých polôh anhydr:itu 
a sadrovca. V nadloží sú časté polohy 

bunkovitý ch k a rb onátov (muwaky). Nevý
nazné polohy kremeňových pieskovcov 
v závere bielovodských vrst iev môžu na
značovať litofaciálny prechod do sedimen
tov spodného triasu stratenskej skupiny. 

Hrúbka : J e premenlivá, závisí od pozí
cie h orninových s ekvencii v pôvodnom 
sedimentačnom priestore. V okrajovej 
zóne (priestor Závadka - Rudňany - pod
ložie Galmusu) je hrúbka od 100-200 m 
do 1000 m. V prechodnej zóne sedimen-
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tačného priestoru (Stmtená, široké okolie 
Novoveskej Huty, Krompachy - Petrova 
hora, Košické Hámre - J,ahodná) sa hrúb
ka pohybuje od 1000 do 2000 m, výnimoč
n e do 2500 m (Novoveská Huta). Do cen
trálnej zóny (severne od Novoveskej Huty, 
vrty SM-1,2) vzrastá hrúbka krrompašskej 
skupiny na viac ako 2000-2500 m. 

Rozdielna hrúbka v rôznych úsekoch 
krom pašskej skupiny je odrazom vzniku 
horninových sekvencií v rôznych zónach 
sedimentačného priestoru (obr. 2). 

Vek: Zanadenie krompašskej skupiny do 
permu bolo skôr určované na zákla:de lito
faciá lnej paralelizácie a superpozície me
dzi paleontologicky preukázaným vrchným 
karbónom a spodným triasom (Maheľ -
Vozár, 1971). 

V súčasnosti je vek skupiny čiastočne 

podložený pa,leontologicky nálezmi flóry 
(Háber - Sitár - Novotný, 1986) z oko
lia Nov,oveskej Huty a palinologicky z oko
lia Košic.k,ej Belej (P1anderová in Václav, 
1980) a Novoveskej Huty (Planderová, 
1984, ústna informácia). Význam majú aj 
početné údaje veku uránovej mineralizá
cie ,n a základe izotopových analýz (Ar
changeľskij - Daniel in Novotný - Mi
háľ , 1982) z petrovohorského súvrstvia 
ktoré s určitou toleranciou datujú súvrst
vie do vrchnej časti permu. 

Nálezy permskej makroflóry (Háber 
et al. , 1986) v zlepencoch strážanských 
vrstiev a z vojtechovského horizontu uka
zujú, že strážanské vrstvy pat ria permu. 
Palin ofogické určenia z okolia Košickej 
Belej (Planderová in Václav, 1980) datujú 
novoveské súvrstvie do vrchného permu. 
V okolí Novoveskej Huty podľa palinolo
gických určení (Planderová, 1984, ústna 
infor mácia) patrí najvrchnejšia časť knol
ského súvrstvia do saxónu, s malou mož
nosťou ,až tilringu, spodná časť petrovo
horského súvrstvia do saxónu a vrchná 
časť do saxónu - ti.lringu, skôr s inkliná
ciou k turingu. 

Podľa toho je pravdepodobné, že k n ol
ské súvrstvie patrí do autunu až sax ónu, 
pet,rovohorské súvrstvie do saxónu a ž niž
šej časti tilringu a novoveské súvr stvie, 
aspoň jeho spodná časť, do tilringu. Pred
ložené zar,adenie súvrství sme oprot i pô
vodnému zaradeniu Bajaníka (1981) 
a iných autorov (Vozárová, 1982) upres
nili. 

Vek vrchnej časti novoveského súv rst
via, bielovodských vrstiev, je dolo žený len 
z jednej vzorky (vrt pri Košidkej Belej) 
ra podľa Planderovej (in Václav, 1980) ,,je 
pravdepodobné, že sedimenty z vrt u 
KBV-2 (84 m) patria do vrchnej šej časti 

vrchného permu". Prvú spodnot riasovú 
faunu (Claraia clarai Emmrich) zistil (Ma
heľ - Vozár, 1971) vrt SM-1 asi 90 m nad 
najvyššou polohou anhydritu bielovod
ských vrstiev . Až väčší počet zistení a u r 
čení fosílií môže stanoviť nadložnú h ranicu 
krompašskej skupiny. Konvencionálne roz
hr,anie perm - trias kladieme medzi naj
vrchnejšiu polohu síranov a prvý v ýskyt 
fauny spodného t riasu. 

Sedi.rri.entačné prostredie: Zmenené pa
leogeografické podmienky, ako odozv a 
astúrskej fázy na rozhraní ka rbónu a per
mu, limitovali charakter sedimentačného 

prostredia. Sedimentácia mala v p revahe 
kontinentálny charakter, ktorý bol len lo
kálne subaerický, väčšinou všaik subakva
tický (fluviálny, deltový, limnický), v zá
vere sedimentácie s postupným prechodo m 
do kontinentálno-Lagunárneho až l agunár
neho (ingresi.a mora) charakteru. Erózia 
a transport ,prebiehali v aridne j klíme, se
dimentácia v ,oxidačných, menej v redukč
ných podmien kach (petrovohorské súvrst
vie). 
Sedimentačná panva sa v závislosti od 

vývoja a mocnosti li tofácií, vulkan izmu 
a vzrastajúcej subsidencie do centra pan
vy člení na okrajovú, prechodnú a cen
trálnu zónu (obr. 2) . V tomto poradí 
vzrastala mocnosť sekvencií a menila sa 
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ich náplň. Sálska fáza sa prejavila najmä 
v prechodnej zón€, v petrovohorskom sú
vrství, vznikom čiastkových pozcilžnych 
a priečnych depresií a elevácií pozdlž mo
bilných variských zlomový ch zón, s k t o
rými bola spätá aj vulkanická a zrudňo-

vacia činnosť. Transport klastík prebiehal 
z či,astkových elevácií a z pri1i€haj úceho 
k ontinentu. Sedimentáciu v petrovohor
skom súvrství silne ovplyvnila vulkanická 
činnosť. V novoveskom súvrství domin o
vali pozdlžne subsidenčné zóny s väčšou 

h rúbkou niektorých litofácií. 

Knolské súvrstvie 

Názov súvrstvia: Podľa vrchu Veľká 

Knola (1265,6 m) 3 km na SV od Mlynkov. 
Rozdelenie: Knolské súvrstvie členíme 

na dve oblastné litostr.atigrafické jednot
ky - členy tretieho rádu. Spodnú časť sú
v rstvia tvoria muránske zlepence, vrchnú 
časť markušovské pieskovce. Obidva členy 
s ú vertikálne spojené litofaciálnym pre
chodom a tvoria j€den ucelený sedimen
tárny mezocyklus. 

Muránske zlepence 

Názov: Je odvodený od k óty Muráň 

(1259,7 m) 4 km na JZ od Novoveskej 
Huty. 

Stratotypový profil: P latí Bajaníkov 
(1981) typový profil pre knolsk é súvrstvie, 
k torý muránske zlepence považoval za 
jediného reprezentanta súvrstvia. Typick y 
sú vyvinuté v profile: Mestský les - Veľ

ká Knola - Muráň. 

Rozšírenie: Muránske zlepence sú rozší
rené takmer v celej dlžke knolského sú
v rstvia. Až na malé výnim ky chý bajú na 
JV od J ,akloviec (pfävdepodobn€ v dôsled
ku tektonickej re dukcie). Sú vyvinuté 
v okrajovej a prechodnej zóne sedimen
tačného priestoru. 

Litologická charakteristika: V uvede-

nom profile sú typicky vyvinuté a litofa
ciálne v celom profile spracované (Baja
ník, 1965). Sú zložené z pestrých, väčšinou 

sivofialových polymiktných zlepencov, 
stredno a drobnozrnitých. Na zložení ob
liakov sa podieľa asi 15 horninových ty
pov (1. c.), z ktorých len fialový kva rcit 
a kremeň maJu regionálne rozsirenie. 
V spodných častiach zlepencov, ako odraz 
podložia; sa častejšie vyskytujú úlomky 
hornín z rakoveckej skupiny, . Y?čšinou 
s absenciou kremeňa. Zastúpené sú oblia
ky s oválnym až angulárnym zaoblením -
zlepence lokálne prechádzajú do sedimen
tárnych brekcií. Tmel je v nižších častiach 
prevažne pórový a drobový, vyššie hlavne 
bazálny, jemnozrnitý a piesčitý. Pomerne 
časté sú ten:ké vložky stredno a hrubo
zrnitých drobových pieskovcov. V priestore 
Trubačovca až Bindtu sa vo vrchnej časti 

muránskych zlepencov nachádzajú svetlo
zelené dr obnozrnité zlepence s častým py
ritom v tmeli. Zlepence sú fokálne (Mlyn
ky - Kráľ ov vrch) silne stlačené a majú 
plošne paralelnú textúru. Smerom do nad
ložia sa postupne zmenšuje ich zrnitosť 

a častejšie s.a vyskytujú polohy psamitov 
s prechodom do markušovských pieskov
cov. 

Hrúbk,a muránskych zlepencov je veľmi 

variabilná, od 50 m (Galmus) do 500 m 
(Muráň), čo je podmienené hlavne pozí
ciou lokalít v okrajovej až prechodnej 
zóne sedimentačného priestoru. Do centrál
nej zóny pravde podobne laterálne prechá
dzajú do psamitických litofácií. V západ
nej časti ich rozší renia dosahujú väčšiu 

hrúbku ako vo východnej. 
Vek muránskych zlepencov nie je pa'1e

ontologick y doložený. Podľa vzťahov 

k podložiu a nadložiu možn o predpokladať 

ich prir;adenie k autunu. 

Markušovské pieskovce 

Názov: Je odvodený od Markušovskej 
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doliny, ktorá prebieha od Závadky až po 
južný okraj Markušoviec. 

Lektostratotypový profil: Od rozdvoje
nia Markušovskej doliny (od kóty 576,3 m) 
hore svahom na SV po kótu 680,0 m. 

Rozšírenie : Markušovské pieskovce ležia 
v nadloží muránskych zlepencov, z kto
rých sa plynule vyvíjajú. Sú rozšfa'ené 
v celej dížke priebehu knolského súvrst
vi,a. Prví ich vyčlenHi Drnzík - Hudáček 

(1963) ako polohy drôb, drobových bridlíc, 
pieskovcov a šedofialových aleurolitov. 
Markušovské pieskovce tvoria samostatný 
a všeobecne rozšírený člen knolského sú
vrstvia. 

Litologická charakteristika: Tvoria ich 
väčšinou jemno a strednozrnité drobové 
pieskovce a pieskovce často s jemným 
a rozptýleným muskovitom. Sú fialovej 
a šedofi:alovej, zriedka zelenej farby. Oje
dinele obsahujú drobné konkrécie hnedas
tých Fe dolomitov. Sú masívne, väčšinou 
s nezreteľným zvrstvením. Vo vrchných 
vrstvách prevládajú fialové aleurolity 
s častými konkréciami až vrstvičkami Fe 
dolomitu. A,leurolity sa miestami vyzna
čujú výrazným zvrstvením (rnvnobežné, 
zvlnené, šikmé). 

V spodnej časti (50-70 m nad bázou) 
markušovských pieskovcov vyčleňujeme 

slivnícky horizont. Je to horizont laterálne 
nepravidelne rozšírený, šošovkovitého vý
vinu, tvorený zelenými až zelenosivými 
aleurolitmi, pieskovcami a kremeňovými 

až oligomiktnými, drobnozrnitý mi zlepen
cami. Casté je pozitívne gradačné, lamino
vané a šikmé zvrstvenie. Typickým zna
kom horizontu je obsah sulfidickej Cu mi
neralizácie, zriedka aj U minerálov. Ho
rizont je 1-5 m hrubý, typický je sliv
n ícky horizont vyvinutý na lokalite S'1iv
níky (odkryvy a banské prieskumné práce) 
v lektastr.atotypovom profile pre marku
šovské vrstvy. Inými preskúmanými vý
skytmi sú: vrty RB-3, 4 severne od Zá
vadky, Trubačovec - Šafárka, vrt 903 -

Novoveská Huta, Dubie pri Krompachoch 
a iné. 

Hrúbka: Okrem oblasti Galmusu, k de sa 
pieskovce vyvinuli rudimentárne, až chý
bajú, je stabilná v rozpätí 150-300 m. 

Vek: Podľ,a palinologického určenia 

z jednej vzorky (Novoveská Huta 
vrt 860, 1954-1956 m) patria vrstvy do 
s.axónu (Planderová, 1984, ústna info rmá
cia), s malou možnosťou až do turingu. 
Sedimentačné prostredie knolského sú

vrstvia: Je kontinentálne, subaerické a po
stupne subakvatické. Muránske zlepence 
sú pravdepodobne fanglomerátovou a flu
viálnou litofáciou. M:arkušovské pieskovce 
sú produktom fluviálneho a limnického 
režimu, v závere so znečistenou ka rboná
tovou sedimentáciou. 

Petrovohorsk é súvrstvie 

Názov: Podľa vrchu Petrova hora 
(608,0 m) 3,5 km na V od Krompách. 

Stratotypové profily: S ohľadom na 
veľkú litologickú variabilnosť petrovohor
ského súvrstvia dopÍňame pôvodný typov ý 
(holostratoty;p) profil o analogické profi
ly - hypostratotypy pri Krompachoch, No
voveskej Hute a Stratenej. 

Holostratotypový profil (pôvodný typo
vý profil, Baj:aník, 1981): Oblasť Petrovej 
hory (východné svahy, zárez cesty v do
line Záhora). Zárez cesty odkrýva v dlžke 
asi 200 m petrovohorské súvrstvie. Sú tu 
zastúpené zák1adné fácie spracované lito
faciálne, petrograficky a petrochemicky. 

Hypostratotypový profil pri Krompa
choch: Z kóty Benkovo uhlisko (691,9 m) na 
západ do doliny Rina a v celej jej dlžke 
z juhu na sever až po východný okraj 
Krompách. Profil sa začína v spodnej časti 
novoveského súvrstvia a ďalej prebieha 
(od nadložia do podložia) cez cel é petrovo
horské súvrstvie v častých odkryvoch. 

Hypostratotypový ,profil pri Novoveskej 
Hute: N,achádza sa na JZ svahu kóty Malý 
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Muráň (961,0 m). Profil prebieha od JZ n a 
SV p o novej lesnej ceste na vrstevnici pri
bližne 925 m. Začína v kmolskom súvrstv í, 
pokračuje cez celé petrovohorské do novo
veského súvrstvia (Malý Muráň) s výsky
tom odkryvov. Ideálne profily sú v ban
ský ch chodbách jamy č. 3 (III. a IX. obzor) 
a v štôlni č. 30 (hlavný prekop a sledná 
chodba H-6-31). 

Hypostratotypový profil pri Stratene j: 
Profil sa nachádw na JZ od Stratenej, na 
severných až SSZ svahoch kóty Čierna hora 
(1152,1 m). Vo vzd~alenosti 0,7-1 ,km od 
tej to kóty prebieha pozdl-ž vrstevnice asi 
1000-1025 m nová lesná cesta (časté o d
k ryvy) , ktorá niekoľkokrát prechádza cez 
petrovohorské s úvrstvie a spodnú časť no
v oveského súvrstvia. 

Hypostratotypové profily platia aj pre 
vyčlenené oblastné jednotky tretieho rádu 
v rámci petrovohorského súvrstvia. 

Rozšírenie a rozdelenie: Petrovo horské 
súvrstvie je vyvinuté v celej dlžke vývinu 
k rompašskej skupiny okrem rudimentár
neho vývinu až jeho chý bania v priestore 
Galmusu a v dôsledku t ektonickej reduk
cie chýba aj medzi Jaklovoami a Košic
kým i Hámrami. Najväčšie plošné rozšíre
n ie má pri Novoveskej H ute, Krompa
choch - Petrovej hore, Stratenej a Košic
kých Hámroch - Jahodnej. Tieto lokality 
pa tria do p rechodnej zóny sedimentačného 
p riestoru. Smerom do centrálnej zóny (vr t 
S M-2) ubúda vulkanitov na úkor sedimen
tov s vulkanoklastickou zložkou. 

V prechodnej zóne vývinu petrovohor
ského súvrstvia vyčleňujeme 4 oblastné 
l itostratigrafické jednotky t retieho rádu 
( od podložia do nadložia) : čiernohorské 

zlepenoe, hutiansky vulkanický komplex , 
grúnsky vulkanicko-sedimentárny kom
plex, malomuránske vrstvy. 

Čiernohorské zlepence 

Názov: Je odvodený od kóty Čierna hora 

(1152,1 m) 3,5 km na JJZ od Stratenej . 
Rozšírenie : Sú zastúpené v h ypost rato

typových profiloch pri Stratenej a Novo
veskej Hute. Tvoria bazálny člen petrovo
horského súvrstvia v západnej časti vývi
nu súvrstvia od Dankovej cez Novoveskú 
Hutu do priestoru medzi Závadkou a Mar
kušovskou dolirnou. Východne od Galmusu 
sa nezistili. V priečnom p rofile sú ich vý
skyty známe v rámci p rechodnej zóny se
dimentačného priestoru. 
Litologická charakteristika: Čiernohor
ské zlepen ce pozostávajú z 2 litologický ch 
typov (Novotný - Miháľ, 1982): 1. z drob
nozrnitých polymiktných prevažne šedo
fialových zlepencov, 2. z drobnozrnitých 
oligomiktných sivozelených zlepencov. 
Hranica čiernohorských zlepencov oproti 
podložiu je ostrá, do nadložia je rýchly 
gradačný prechod do psamitický ch sedi
mentov (spodné prechodné vrstvy), prí
padne n a zlepencoch leží hutiansky vul
k,anický komplex. 

Zlepence prvého typu majú lokálne rnz
šírenie v okolí Novoveskej Huty a na V od 
nej a vystupujú v spodnej časti vrstiev 
čiernohorských 21lepencov, prípadne s a 1a
terálne zaistupujú so zlepencami druhého 
typu. Obliaky zlepencov tvorí kremeň 

(30- 40 %), kremence (20 %), p ieskovce, 
aleurolity a fylity (40 %). Stupeň zaoble
nia je n ízky, prevláda angulárny a sub
angulárny typ. Zák1adná hmota je pies
čitá , drobová, pórová až bazálna. 

Zlepence druhého typu majú regionálne 
rozšírenie a vystupujú väčšinou ako je
diný reprezentant čiernohorských zlepen
cov. Obhaky m ajú subangulárne (nesta
bilné ho rniny) až oválne a dokonale ovál
ne (kremence) zaoblenie . Tvorí ich kremeň 
(44,6 %), k remence a kremenité pieskovce 
(52,4 %), aleurolity a pieskovce (3 %). 
Oproti :zllepencom prvého typu (50-60 %) 
majú vysoký podiel stabilných hornín 
(97 %). Základná h mot a je jemno až h ru
bopiesčitá , pórov á až b azálna. Miestami 
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nadobúda prevahu a zlepence p1 echádzajú 
do zle pencovitých pi,eskovcov, lokálne do 
slabších polôh pieskovcov. Zlepence dru
hého typu sú výr aznejšie zvrstvené. 

V ,r egionálne ,rozšírenom druhom type 
čiernohornkých zlepencov (v .spodnej časti 

vrstiev) s.a nachádza konkordantne ulože
né 5-15 m hrubé nesúvislé teleso jemno
zrnitých •a mandľovcových silne preme
nených bazaltov (Gregorovič - Novotný, 
1982). Zistili sa len v prechodnej zóne se
dimentačného priestoru v pásm,e širokom 
0,5-2 km, ale dlhom 15 km (od Čiernej 
hory do Novoveskej Huty). Sú produktom 
prve j vulkanickej fázy. 

H rúbka: Kolíše od 10 do 200 m (Novo
veská Huta), väčšinou dosahuje 40-80 m, 
a však smerom do centrálnej zóny čierno
horské zlepence pravdepodobne vykliňujú. 

Vek: Nie je paleontologicky doložený. 
Podľa vzťahov k podložiu a nadložiu je 
m ožn é zaradiť .ich do spodných častí sa
xónu . 

V oblasti Čiernej hory (Stratená) leží hu
tiansky vulkanický komplex priamo na čier
nohorských zlepencoch. Smerom na východ 
sú medzi týmito členmi spodné prechodné 
vrstvy , ktoré s ohľadom na ich nerovnomerné 
rozšírenie a rôznorodý litologický obsah po
važujeme za neformálnu jednotku. Väčši
nou ich tvoria fialové aleurolity a jemnozrni
té drobové pieskovce s vrstvičkami a konkré
ciami Fe dolomitu. Medzi nimi a čiernohor
skými zlepencami sa lokálne vyskytujú polo
hy acidných tufitov až tufov. V oblasti Novo
veskej Huty sú spodné prechodné vrstvy do 
100 m hrubé a východne od Galmusu vzrastá 
ich hrúbka na 100-300 m (Košická Belá). 
Keďže tu sa čiernohorské zlepence zatiaľ ne
zistili, môže časť týchto vrstiev patriť aj mar
kušovským pieskovcom. Podľa palinologické
ho určenia z jednej vzorky (Novoveská Huta, 
vrt 859-1396,1 m) patria tieto vrstvy do sa
xónu (Planderová, 1984, ústna informácia). 

Hutiansky vulkanický komplex 

Názov: Je odvodený od Novoveskej 
H u ty, časti Spišskej Novej Vsi. 

Rozšír,enie: Zachytil sa vo všetkých 
hypost ratotypových profiloch. Priebežne sa 

zistil v celej dlžke vývinu petrovohorské
ho súvrstvia a predstavuje jeho n ajvý
znamnejší korelačný čl,en. Najväčšie rozší
renie má v p rechodnej zóne permskéh o se
dimentačného priestoru, menšie v centrál
nej a lokálne zasahuje do okrajovej zóny. 

Litologická charakteristika: Pod robnú 
petrografickú coo_r akteristiku hornín kom 
plexu podala vo východnej časti Vozárová 
(in Václav - Vozárová, 1978) a v západ
nej časti spolu s predstavou o cha'l."ak t,ere 
vulkanizmu a súvisiacich premenách Gre
gorovič (1979, 1981). 

Vulkanity hutianskeho vulkanického 
komplexu t voria najrozšírenejší m a gma
tický produk t v petrovohorskom súvrství 
a súvisia s druhou vulkanickou fázou. 
Vulk,anity komplexu vznikli pozcilž va
risky aktíV1I1ych tektonických zón. Pre
vládajú dacit y a andezity. Makroskopic
ky sú to h orniny zelenej, sivozelenej, 
si vej až si vofia'1ovej farby, j emnozrnité, 
masívne, často húževnaté, ale v tektonic
ky postihnutý ch úsekoch ,aj výrazne zbrid
ličnatené. V zložení hornín prevláda (do 
50 °/0) plagioklas (oligoklas), premenlivé je 
množstvo ortoklasu (0-15 °/0) a kremeňa 
(5- 10 %). B ázickejšie typy (do 60 % Si02) 
sa priraďujú k ,andezitom, aódnejšie typy 
(nad 61 % S i02) s výrastlicami kremeňa 
k dacitom (podrobná charakteristika v li
teratúre 1. c.). 

V lokálnych úsekoch (Novoveská Huta) 
sú medzi polohami dacitov a andezit ov aj 
mocné zóny brekcií s postvulkanickými 
premenami ,a U-Mo zrudnením (zrudnenie 
aj v efuzívny ch horninách). Pyroklastiká 
sa vyskytuj ú zriedkavo a sú len loká'1ne 
rozšírené (ob r . 1, stípec B). 

V prechodnej zóne v druhej vulkan ickej 
fáze (Gregorovič, 1. c.) prevládali v ýlevy 
nad vulkanoklasticko-efuzívnymi (tufo
lávy) a ext ruzívnymi produktmi. R yolito
vé· extrúzie m alého rozsahu predstav ovali 
záver druhej vulkanickej fázy. 

Hrúbka: Mení sa od 50 m do 350 m . 
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V priestore Galmusu sú vulkanity znám e 
len v jeho seveľiľlej časti. V oblasti Petr o
vej hory ich v nadloží sprevádzajú aglo
meráty hrúbky 50-200 m. Pri Novoveskej 
Hute dosahujú hrúbku až do 350 m s ich 
výrazným nakopením v pozdlžnom smere. 

Vek: Podľa pozície v petrovohorskom 
súvrství ich možno zaradiť do saxónu. Po
dľa izotopových analýz uránovej minera
lizácie (Archangeľskij - Daniel in Novot
ný _ - Miháľ, 1982) viazanej na tieto vul
kainity je jej primárne formovanie stano
vené na 240 ± 40 mil. rokov. 

V oblasti Krompách - Petrovej hory 
(obr. 1, stlpec BJ hutiansky vulkanický kom
plex a aglomeráty nadväzujú do nadložia 
priamo na grúnsky vulkanicko-sedimentárny 
komplex. V ďalších oblastiach sa medzi tými
to komplexmi vyvinuli vrchné prechodné 
v rstvy, ktoré považujeme za neformálnu jed
notku (obr. 1). Vrchné prechodné vrstvy sú 
v oblasti Košickej Belej - Jahodnej repre
zentované fialovými aleurolitmi až pieskovca
mi s malým výskytom konkrécií Fe dolomitu. 
Výnimočné sú tenké polohy polymiktných zle
pencov. 

V západnej časti tvoria tieto vrstvy šedo
fialové drobové pieskovce, tufitické drobové 

, •,- pieskovce a--,droby, menej acidné tufity, vzác
ne tufy rôznej zrnitosti. V menšom zastúpení 
sú aleurolity s konkréciami a vrstvičkami 
Fe dolomitu. Lokálne. (Novoveská Huta, Čier
na hora) sú prítomné intraformačné, drobno
zrnité polymiktné zlepence v 1-3 nepriebež
ných 2-15 m hrubých polohách. Osobitný vý
voj je v širšom okolí Novoveskej Huty, kde 
v spodnej časti vrchných prechodných vrstiev 
vystupujú tzv. oligomiktné vrstvy (hrúbka do 
100 m) svetlozelených oligomiktných (kreme
ňových) zlepencov, pieskovcov, acidných tu
fov a tufitov s hojným synsedimentárnym py
ritom. Ležia priamo na hutianskom vulkanic
kom komplexe. 

Hrúbka vrchných prechodných vrstiev je 
100-200 m, výnimočne 30-50 m (Markušov
ská dolina), resp. 300 m (Čierna hora - Stra
tená). Vek nie je paleontologicky doložený. 

Grúnsky vulkanicko-sedimentárny kom
plex 

Názov je odvodený od kóty Pátrov grúň 
(1150,8 m) 2,5 km na JJZ od Stratenej. 

Rozšírenie: Horniny komplexu sa zachy
tili vo všetkých hypostratotypových profi-

loch takm er v celej dlžke petrov ohorskéh o 
súvrstvia a tvoria významný litologick ý 
korelačný člen. V okrajovej zóne sedim en
tačného priestoru (Galmus, M a rkušovská 
dolina) majú rudimentárny vývoj, až chý
bajú. V prechodnej zóne majú litologicky 
veľmi pestrú náplň. V centrálnej zóne (vrt 
SM-2) opísal Vozár (in Maheľ - Vozár, 
1971) mohutný vulkanicko-sedimentárny 
komplex s ryolitmi. Podľa silikát ových 
analýz (1. c.) okrem ryolitov sú t u p rítom
né aj bázickejšie členy (54,08-56, 78 % 
Si02). 

Litolog ická charakteristika: P etrografie
kú charakteristiku hornín komplexu, hlav
ne acidných vulkanitov, ale a j s n imi 
spojené zrudnenie, podrobne spracoval 
niajmä Ivanov (1957), Rojkovič (1964, 
1969), Rojkovič - Vozár (1972), Vozárov á 
(in Václav - Vozárová, 1978) a Gregoro
vič (1979, 1981). 

Acidné vulkanity sú zastúpen é hl avne 
ryolitmi až albitizovanými ryoli tmi. Výni
močné sú žilné formy vulkanitov . S ú pre
javom t r etej vulkanickej fázy a výlevné 
telesá vystupujú obyčajne na báze k om
plexu, vý nimoóne vyššie_ Tvoria p loché, 
nesúvislé telesá väčšinou malej hrúbky 
(1-30 m). V nadloží ich sprevádzaj ú po
polové a pieskové tufy (tufity) a aglome
ráty (bombové, lapilové), ktoré 1,aterálne 
prechádza jú do vulkanicko-sedimentá r
nych brekcií s premenlivým podielom 
vulkanick ého a terigénneho m ater iálu . 
V oblasti Novoveskej Huty často obs,ahujú 
aj útrŽJky z podložného hutiansk eho vul
kanického komplexu. V týchto sedimen
toch sú bežné sírniky (pyrit, chalk opy r it) 
a U-Mo m ineralizácia. 

Hrúbka: V prechodnej zóne je 100-
150 m, v oblasti Novoveskej H u ty 10-
120 m. V ok rajovej zóne (Markušovsk á 
dolina, Galmus) sú horniny komplexu za
stúpené rudimentárne, alebo chý bajú. 

Vek: Podľa palinologického určenia 

(Novoveská Huta, vrt 860 - 45 m ) spa-
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dajú do saxónu tilringu, skôr 
s in klináciou k ti.iringu. Podľa izotopo
vých analýz U mimeralizácie (Archangeľ
skij - Daniel in Novotný - Miháľ, 1982) 
v iazanej na tento komplex je jej primáJ'ne 
fo rmovanie určené na 200 ± 30 mil. rokov 
(značný posun do triasu). 

V nadloží grúnskeho vulkanicko-sedimen
tárneho komplexu medzi Novoveskou Hutou 
a Havraňou dolinou vystupujú v úzkom 
pozdlžnom pásme (0,5-1 km) rybnícke vrstvy 
(obr. 1, vrstvy 8) , ktoré s ohľadom na ich 
o bmedzené rozšírenie (sú zistené len vo 
v rtoch) považujeme za neformálnu jednotku. 
Sú to šedofialové zlepence, v prevahe oligo
m iktné a drobnozrnité, s prechodmi do pies
ko vcov. Zlepence s vysokým stupňom zaoble
nia sa vyznacuJu osobitným zložením. 
37,5-100 °10 obliakov tvoria albitizované da
city a ryolity, zvyšok tvorí kremeň , tufy, pies
kovce, aleurolity a fylity. Hrúbka vrstiev je 
do 100 m. 

Malomuránske vrstvy 

Názov: Je odvodený od kóty Malý Mu
ráň (961,0 m) západne od Novoveskej 
Huty. 

Rozšírenie : Sú zachytené vo všetkých 
hypostratotypových profiloch. Tvoria naj
vrchnejší člen petrovohorského súvrstvia 
a sú rozšírené v celej jeho dlžke. V okra
jovej a prechodnej zóne sedimentačného 

priestoru sú v ich nadloží strážanské zle
pence, ktoré tvoria bázu novoveského sú
vrstvia. V centrálnej zóne, s ohľadom na 
absenciu týchto zlepencov, prechádzajú 
vertikálne do jemnozrnitých sedimentov 
novoves kého súvrstvia. 

Litologická char,akteristika: Prevládajú 
fialové bridlice a aleurolity, len podradne 
sa vyskytujú jemnozmité drobové pieskov
ce. Typickým znakom je rôzny podiel Fe do
lomitu v tmeli bridlíc a aleuro1itov. Väčši
nou svetlohnedý Fe dolomit tvorí často La
miny až polohy (do 1 m) s rôznou príme
sou klastického materiálu. Menej časté sú 
drobné zhluky a ž ·konkrécie Fe dolomitu 
lem ované chloritom, ktorý tvo rí aj samo
statn é zhluky (do 5 mm). V bridlici,ach, 

aleurolitoch, laminách až polohách F e do
lomitov sú často výrazné textúry zvrstve
n1a (rovnobežné, k onvolutn é), bioturbačné 
znaky a výskyty endostratických b rekcií. 
Osobitnou litofáciou sú ojedinelé slabšie 
polohy tmav ošedých aleurolitov až p ies
kovcov, ktoré vystupujú vo vrchných čas

tiach malomuránskych vrstiev. 
Hrúbka: Vrstvy sú 50-100 m hrub é, ale 

v oblasti Košických Hámrov - K ošickej 
Belej kolíše hrúbka medzi 10-80 m, 
v okolí Nov oveskej Huty až medzi 10-
300 m. Malá múbka niektorých v rstiev 
(Novoveská Huta) je výsledkom erozív
neho zrezu tý chto vrstiev nadložnými strá
žanskými zlepencami. 

Vek: P,aleontologicky nie je doložený. 
Podľa vzťahov k podložiu a nadložiu je 
pravdepodob né, že malomuránske vrstvy 
môžu patriť vrchnej časti saxónu, pr ípad
ne až tilringu. 
Sedimentačné prostredie petrovoh orské

ho súvrstvia , vývoj litofácií a zastú penie 
produktov vulkanizmu ovplyvnila hlavne 
tektonická mobilita (sálska fáza) denudač
ného a sedimentačného priestoru. Maxi
málny rozvoj sekvencií (subsidencia a vul
k,anická aktivita) prebiehal v prechodnej 
zóne (obr. 2) sedimentačného p r iestoru 
v pásme pozdlžnych aktivizovaných varis
kých zlomov~ V okr ajovej zóne má petro
vohorské súvrstvie rudimentárny vývin, 
až chýba (j u žná časť Galmusu). Sm erom 
do centrálnej zóny ubúda vulkanitov na 
úkor vulkanoklastík (vrt SM-2). Tu tiež 
predpokladám e vyznievanie všetkých po
lôh psefitov a ich laterálny prechod do 
psamitických a pelitických litofáci í. 

Sedimentácia a vulkanizmus preb iehali 
v kontinentálnom, v prevahe subak vatic
kom, len ,lok álne v subaerickom p rostredí 
za oxidačných, menej redukčných pod
mienok. 
Čiernohorské zlepence sú fluviálnou fá

ciou s možným prechodom do deltovej fá
cie. Intraformačné t elesá bazaltov vz:ni-
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kalí v uvedenom prostredí. Hutiansky vul
kanický komplex a súvisiace podložné 
a nadložné sedimentárne sekvencie sa 
akumulovali (až na výnimky - Petrova 
hora) v subakvatickom (limnickom) pro
stredí. Rovnaké znaky má ,aj g r únsky v ul
k,éllllicko-sedimentárny komplex, i keď sa 
tu dá častejšie pozorovať akumulácia 
v subaerickom prostredí (čiastkové elevá
cie). Rybnídk.e vrstvy (zlepence) sú výraz
nou fluviálnou litofáciou v pozdížnej de
presii (žľabe). Ukončenie sedimentácie 
petrovohorského súvrntvia, malomuránske 
vrstvy, majú všetky znaky limnickej lito
fácie s náznakmi prechodu do karbonáto
vej sedimentácie. 

Transport k1astík v súvrství bol v pre
vahe transve rzá1ny. Akumulácia sedimen
tov prebiehala v čiastkových priečnych 

depresiách, hlavne však (spolu s vulkanit
mi a vulkanoklastikami) v pozdÍžnych 
subsidujúcich zónach. 

Novoveské súvrstvie 

Názov: Podľa Novoveske j Huty, časti 

Spišskej Novej Vsi. 
N eostra to typový profil: Proftl začína 

3,5 km západne od Novoveskej Huty v do
line potoka Dubnica. Pokračuje na sever 
hore svahom cez kóty 845,0 m ,a 871,7 m 
ku kóte 924,1 m (JV od kóty Dubnioa, 
990,3 m). Profil začína v bazálnych strá
žanských zlepencoch súvrstvia (odk,ryvy) 
a pokr,ačuje cez stráža;nské ,a bielovodské 
vrstvy do karbonátov stredného triasu 
stratenskej skupiny. 

Pôvodný typový profil (Bajaník, 1981) -
Strážanský kopec (898,2 m) - Novoveská 
Huta nevyhovuje z týchto príčin: 1. Profil 
prebieha oez zovretú a prevrátenú anti
klinálu, v dôsledku čoho je tu väčšia časť 
sekvencií súvrstvia zdvojená. 2. V pripo
vrchovom ramene antiklinály sa 2iachovala 
len časť súvrstvia. 3. Typový profil je 
v rozpore so znázornením v mape (Baj a-

ník et a l., 1984) Slovenského rudohoria 
(východná časť), v ktorej je Strážanský 
kopec zahrnutý do spodného triasu. 

Rozšírenie a rozdelenie: Súvrstvie je 
rozšírené v celej dÍžke vývinu krompaš
skej skupiny so všetkými základnými hor
ninovými s ekvenciami. Najväčšie plošné 
rozšírenie má v širokom okolí Novoveskej 
Huty. 

Novoveské súvrstvie členíme na dve ob
lastné litostratigrafické jednotky tretieho 
rádu. Sp odnú časť s úvrstvia t voria strá
žans1ké v rstvy, vrchnú časť bielovodské 
vrstvy. Obidva členy sú vertikálne spo
jené plynulým faciálnym prechodom 
a tvoria jeden ucelený sedimentačný 

mezocyklus. Spodná hranioa súvrstvia je 
na báze prvej polohy strážanských zle
pencov. Vrchná hranica je so spodným 
triasom stratenskej skupiny konvencio
nálna. 

Strážanské vr stvy 

Názov: Je odvodený od názvu Strážan
ský kopec (898,2 m) 0,7 km JZ od Novo
veskej Huty. 

Rozšírenie a rozdelenie: Horninové sle
dy týchto vrstiev sú zachytené v ,neostra
totypovom profile novoveského súvrstvia. 
Okrem toho s ú v neporušenom slede (tek
tonicky n ezdvojené) aj na južných svahoch 
Strážansikého kopca. Strážansk é w-stvy 
majú v západnej časti väčšie rozšírenie ako 
vo východnej. V okrajovej časti sedimen
tačného priestoru majú redukov,aný vývoj. 
Maximálny rozvoj horninových sekvencií 
je v ,prech odnej zóne s postupným vyznie
vaním str ážanských zlepencov do centrál
nej zóny. Výskyty strážanských v rstiev na 
povrchu patria prechodnej zóne, menej 
okrajovej zóne. 

V spodných častiach strážanských vrstiev 
sa vyskytujú hlavne polohy polym iktných 
strážanských zlepencov, ktoré obsahujú 
obliaky ryolitov. Najspodnejšia poloha 



L. Novotný, F. Miháľ: Nové litostratigrafické jednotky v k r ompašskej skupine 109 

týchto zlepencov leží erozívne na petro
vohorskom súvrství. Podotýk ame, že tento 
typ zlepencov (s obliakmi ryolitov) v novo
veskom súvrntví vystupuje len v tejto 
superpozícii v celom priebehu súvrstvia. 
V,rchnú časť vrstiev tvoria poomity, aleu
rolity a brkhlice. Nad strážanskými zlepen
cami je vyvinutý vojtechovský horizont, 
ktorý má regionálne, ale nesúvislé rozší
ren ie . V rchnú hranicu vrstiev kladieme na 
bázu prvého výskytu síranov, k toré patria 
už n adložným bielovodským vrstvám. 

Litologická chauakteristika: Polymiktné 
strážanské zlepence tvoria b ázu strážan
ských vrstiev. Počet (1-5) a celková hrúb
ka (z 15 m na 150-300 m) polôh zlepen
cov vzmstá do prechodnej zóny. Zlepence 
gradačne a laterálne prechádza jú do psa
mit ov a ,aleurolitov. 

Zloženie zlepencov p odrobne opísa~ 
A dámek et al. (1965), A dámek (1967), No
votný - Miháľ (1982). Sú to šedoťialové 

a f ialové, drobno až strednozrnité poly
miiktné zlepence. Typické, ale nie štan
d ardné sú v nich ry olity, ktoré pochádza
jú z permského podložia (grúnskeho vul
kanicko-sedimentárneho komplexu). Ob
liaky zlepencov (Novoveská Huta - 19 
analýz, 1963 oblia k ov) obsahujú (Novot
ný - Miháľ, 1982): kremeň 35,5-71,5 %, 
kremenec 7,3-24,0 %, aleurolit 1,0- 30,5 
percen ta, pieskovec 0-10,3 %, t ufit 0-
8,3 %, r yolit 0-15,0 %, fylit 0-17,8 %. 
Zastúpenie hlavný ch zložiek zlepencov je 
lateráln e premenlivé. Zlepen ce s ú zle vy
tr,iedené, obliaky m a jú su bangulárne až 
oválne zaoblenie. Ryolit y, ako typická 
zložka zlepencov, t voria 1 cm ,až 10- 20 cm 
úilomky s angulárnym až semioválnym za
oblením. Niekto ré v ša k pripom ínaj ú hran
ce, čo svedčí o krátkom transporte . Zle
pence majú pórovú, menej bazálnu zák1ad
nú hm otu z jemno až hrubozrnitých d ro
bových pieskovcov. 

Medzi p olohami zlepencov vystupu jú 
fialové, hrubo až jemnozrnité drobové 

pieskovce až aleurolity. V jemných sedi
mentoch sú pomerne časté 5-20 cm veľké 
konkrécie F e dolomitu so septáriam i vy
plnenými k alcitom. 

Vo vrchnej časti strážanských v rsti€V 
sú v prevah e fialové aleurolity, jemno
zrnité pieskovce až drobové pieskovce 
s malými kon kréciami a vrstvičkami Fe do
lomitu. Pre záver vrstiev sú typické po
lohy zelených, jemno a strednozrnitých 
pieskovcov, lokálne kremeňových, s bež
ným muskov itom, význačným zvrstvením 
(rowiobežné, šikmé, krížové) a s bioturbač

nými znakmi. 
Vojtechovský horizont. Názov je odvo

dený od Vojtechovej osady (staré b anské 
práce, ha1ldy) 1,7 km na ZJZ od Novo
veskej Huty. Je vyvinutý v :strážanských 
vrstvách 50- 100 m ll1iad strážanským i zle
pencami. Tv oria ho plošne m alé, šošov
kovité (hrúbka 1-10 m ) polohy sivozele
ných pieskovcov s muskovitom ,a a leuro
litmi, často s rovnob ežným a šikmým 
zvrstvením. Horniny obsahujú pyr it, Cu 
sulfidy a lokálne U minerály . Vzácne ob
sahujú det r it zuhoľnatenej fló ry a v je d
nom prípade (Novoveská Hut a - v rt 863) 
r yolit (Gregorovič, 1987). 

Hrúbka : 100- 300 m, vymmoi:íne a ž 
850 m (Novovesk á H uta). Jedn otlivé rpolo-
hy strážanský ch zlepencov m ajú h rúbku 
5-150 m. Súhrnná hrúbka v šetkých po
lôh (1- 5) je veľmi variabilná . Z ok najo
v ej zóny (Galmus, južne od Pet rovej h ory) 
z 15-50 m vzr astá v prechodnej zón e na 
150-300 m . V cen t rálnej zóne zilepen ce 
prechádzajú do psamitických sedimentov 
(vrt SM- 2). 

Vek : Je paleontologicky určený. V prvej 
polohe strážanských zlepen cov, ktorá leží 
(Novoveská Huta) na petrovoh orskom sú
vrství, sa zistili (Sit ár in Háber et 0 1. , 
1986) odtlačky flóry podobnej druhu Cor
daites borassifolius Stnbg. Vo vojtechov
s!k om h orizon te (Novoveská Huta - vrt 
864) sú zistené zvyšk y (1. c.) prekremene-
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nej osi rodu Dadoxylon (skupina Cor
d,aitopsida). V oboch prípadoch ide o vrch
nopaleozoickú flóru. Z uvedeného vyplý
va, že strážanské zlepence (označovamé ako 
tzv. vrchné zlepence, zlepence s obliakmi 
ryo,litov či kremenných porfýrov a pod .) 
nie je možné považovať za spodnotriasové. 
Podľa určenej flóry, vzťahov k petrovo
horském u súvrstviu a nadložiu môžu vrst
vy patriť do ti.iringu. 

Bielovodské vrstvy 

Názov: Je odvodený od osady Biele 
Vody pri Mlynkoch, kde s,a typomorfn é 
horniny - sírany zistili okrem ložiska 
(Faltýnek, 1958) i na povrchu a prekryl 
ich len kvartér. 

Rozšírenie ia rozdelenie: Horninový 
sled vrstiev sa nachádza v neostnato
typovom profile novoveského súvrstvia, 
(sírany tu nie sú na pov,rchu zistiteľné). 

Bielovodské vrstvy sa zistili (až na malé 
výnimky) v celom priebehu novoveského 
súvrstvia, a to rudimentárne v okrajovej 
zóne sedimentačného priestoru, a postupne 
s narastajúcou hrúbkou (ložiská síranov) 
cez prechodnú zónu do centráLnej, kde sú 
pravdepodobne najhrubšie i litologicky 
najpestrejšie. Všetky ložiskové a súvisiace 
výskyty síranov v severnom gemeriku sú 
súčasťou týchto vrstiev. 

V okrajovej zóne sedimentačného pries
toru bývajú vyvinuté dve samostatné po
lohy síranov nad sebou, pričom vrchnú, 
m ocneJSlU, v nadloží sprevádzajú typic
ké zelené aleurolity s rozptýlenou py
ritizáciou. V priestoroch ložísk (Biele 
Vody, Novoveská Huta, Grétla) v prechod
nej zóne sa spájajú do súvislého sírano
vého komplexu, ktorého h rúbka nar.ast á 
do centrálnej zóny (vrty SM-1 ,2), \kde sú 
pr ítomné i brekcie kamennej soli (Ma
heľ - Vozár, 1971). Bunkovité karbonáty 
vystupujú a ko polohy v blízkom nadloží 
síranov a indikujú t.ak ich prítomnosť. 

Spodnú hranicu bielovodských v rstiev 
kladieme na bázu prvej polohy síranov 
(anhydrit). Vrchná hranica je k onvencio
nálna a dávame ju medzi najvr ch n ejšiu 
polohu evaporitov a prvú spodnot riasovú 
fosíliu (vrt SM-1; Maheľ - Vozár, 1971). 

Litologická charakteristika : P re vrstvy 
sú typologickými horminami evapority 
(a:nhydrit, sadrovec, kamenná soľ , bu nko
vité karbonáty - rauwaky). Ich zastúpe
nie vo v rstvách, petrografia, m ineralógi.a, 
chemizmus a genéz.a sú dostatočne známe 
(Biely, 1956; Mišík, 1956; Kvaček - No
votný, 1966; Maheľ - Vozár, 1971) . 

Sírany vystupujú v čistých polohách, 
ale prevládajúcou formou sú r ôzne typy 
sedimentárnych brekcií tvorených síran
mi a bridlicami, prípadne s ich strieda
ním v laminách až vrstvách. Bežn é sú žil
ky sadrovca v bridliciach. Kam enná soľ 

tvorí len brekcie s bridlicami. Mineralo
gický výskyt má sylvín (SM-1). V síra
noch sú zistené i výskyty magnezitu, do
ilomitu a podradne ďalších m inerálov. 
Bunkovité karbonáty sú zložením vápen
ce až dolomity s rôznym zastúpením frag
mentov bridlíc a minerálnych zŕn . 

V síranoch, ale hlavne nad n imi, vy
stupujú polohy fialových a svetlozelených 
aleurolitov a bridlíc. Sú podrobne charak
terizované v uvedených práoach (1. c.). 
V týchto horninách (nad evaporitmi) sú 
oj edinelé polohy kremeňových p ieskovcov 
(Adámek et al., 1965; Maheľ - V ozár, 1971). 

Hrúbka bielovodských vrstiev, a t o 
evaporitov a terigénnych sedimentov, je 
variabilná . V okrajovej zóne je to 50-200 
metrov (evapority ,a ich b rekcie 5- 20 m ), 
v prechodnej 200-500 m (20- 200 m ) 
a v centrálnej vyše 600 m (350 m ). 

Vek nie je s určitosťou preukázaný (je
diný náilez 1sporomorf pri K ošickej Belej, 
pozri vek krompašskej skupiny). P odložím 
bielovodských v rstiev sú strážanské vrstvy, 
ktorých permský (tu.ring) vek je doložený 
flórou. 92 m nad poslednou polohou an-
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hydrit u je prvý nález (vrt SM-1; Maheľ -
Vozár, 1971) spodnotriasovej fauny. 
Z uvedených dôvodov je možné, že bielo
vodské vrstvy sú vrchnopermské, a však 
v žia dnom prípade nevylučujeme ich pre
sah až do spodného triasu. 
Sedimentačné prostredie : Sedimentárne 

sekvencie novoveského súvrstvia od strá
žanských zlepencov na báze súvrstvia (do
zvuky sálskej fázy) cez psamitické a aleu
ritidké klastiká do evaporickej sedimen
t ácie predstavujú ucelený sedimentačný 

mezocyklus. Ukončenie sedimentácie eva
po,ritov môže byť znakom mierneho vý
zdvihu pred nástupom triasovej morskej 
sedimentácie. 

Zlepence sú litofáciou fanglomerátovo
fl uviálneho typu, širokých a plochých pod
h orských kužeľov s postupným zjemňo

vaním klastík do nadložia a laterálne, 
h lavne do centrálnej zóny, kde zlepence 
chý bajú. Sedimentácia jemných kLaistík 
p rebiehala v subakvatickom (limnickom) 
prostredí a v oxidačných podmienkach. 
Textúry a zloženie niektorých sedimen
tov svedčia v prospech teórie, že vznikli 
v prúdovom režime ,a v redukčných pod
mienkach (vojtechovský horizont) so 
vzá cnymi prejavmi acidného vulkanizmu. 
Častý vtrúsený pyrit v evaporitoch a v ich 
nadLoží hovorí o zamorení panvy sírovo
díkom . Predpokladáme, že ev apority sú 
prod uktom kontinentálnej (Selley, 1981) 
a postupne príbrežnej sabchy a nakoniec 
a j ingresie mora (kamenná soľ, syJvín) od 
severu (a 3 poľí. do centrálnej zóny bazénu). 

Anomálna hrúbka niektorých litofácií 
(zlepence, evapority) je prejavom rýchlej 
subsidencie v pozdÍžnych depresiách (žľa
boch), aktivizovaných na v,a riských zlo 
m ových pásmach. 
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New lithostratigraphical units in the Krompachy Group 
(Eastern Slovakia) 

Intensive prospection of raw materials in the 
whole range of the North Gemericum P er
mian has b rought new k nowledge, which 
substantionally supplemented data about the 
Permian lithostratigra phical contents, 

The aim of the re-defin ition is to give n ew 
and a s possible the m ost comprehensive 
p ictu re a bout the ver tical r ange and the 
contents of the Krompachy Group. The 
origina l division into form a tions (Bajaník 
et a l. , 1981) has been precised, w e have sepa 
ra ted u nits of lower order in formations. 
ľhe Krompachy Group is divided (from the 

bottom) in to t h ree local lithostratigraphical 
un its of the second order: the K nole forma 
tion , the Petrova hora formation and the 
Nová Ves formation. These formation s have 
been divided into local lithostratigraphical 
units of the third order. The Knole formation 
has been divided into the Muráň conglome
rates and the Markušovce sandstones, the 

P etrova hora formation has been divided into 
the čierna hora conglomerates, the Novoveská 
Huta volcanic complex, the Pátrov Grúň Mt. 
volcano-sedim entary complex a nd the Malý 
Muráň Beds, the Nová Ves form ation h as 
been divided into the Strážanský kopec Beds 
and the Biela Voda Beds. 

The important features of rock sequences 
of the Krompachy Group are as follows : The 
prevailing of sediments of terrigenous origin, 
mainly conglomerates, less san dstones and 
siltstones in the Knole formation. The P etro
va hora forma t ion is characterized by va
r iable, from place to place prevailing content 
of volcanoclastic material in sediments and 
by the presence of t uffs and agglomerates. 
Among volcanites p revail those of interme
dia te types (daci tes - andesites) , less acid 
volcanites (rhyolites) and in a small amounts 
there are present volcanites of basic types. 
The P etrova hora formation thins out in the 
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marginal zone. Its maxím al thícknesses are in 
t he t ransitional zone w i th big effusions of 
intermedia te v olcaní tes. Towards the central 
zone volcanites are substituted by volcano 
clastics and sediments. 

T he low er p a rt of the Nová Ves for matio n 
is formed by Strážan ský k op ec M t. conglo
m erates with pebbles of rhy olites. Fine 
grained sediments to shales with different 
content of sulphates and halíte are typical 
for the upper part of this formation. Layers 
of cell carbonates (rauwackes) are of ten 
present in t h e overlying rocks. 

T he thickness of the Krompachy Group is 

M. M ah e ľ : Geologická stavba českoslo
venských Karpát, I. Paleoalpínske jednotky. 
Veda - vydavateľstvo Slov. akadémie vied, 
1986, 503 s. , 105,- Kčs 

Významné dielo československej geológie 
Geologická stavba československých Karpát, 
I. predstavuje nové a moderné prehodnotenie 
p oznatkov o geológii karp atskéh o segmentu 
alpíd. Nie je to iba koncepcia stavby Karpát, 
ale aj jej analýza, pretože v knihe je neoby 
čajne veľa faktologického materiálu, k torý 
slú ži na vyvodzovanie rôznych úvah a tvor
bu geologických modelov. T á to vlastnosť za
raďuje knihu m edzi „k n ihy pre všetkých geo
lógov", pre tých, ktorí hľadaj ú detaily , ako aj 
pre tých, ktorí vytvárajú syntézy a korelácie. 

Už v prvých vetách predslovu sa uvádza, že 
p rehodnotenie stavby Západných Karpát si 
vyžiadal aj nástup n ovej t eórie - globálnej 
t ektoniky. Práca n epr edstavuje jednoduch ú 
aplikáciu postulá t ov platňovej tektoniky. Je 
to skôr využitie princíp ov tak platňovej tek
ton iky, ako aj geosyn k linálnej teórie, a to 
podľa prevládajú ceh o m n ožstva ú dajov pre 
niektorú z nich . D á sa t o hodnotiť ako „zmie
renie" obidvoch k oncepcií alebo uvážený pre
ch od na prehodnotenie stavby Západných 
K arpá t z pohľadu platňovej t ektoniky. Vy
sve tlenie takéhoto p ostoja je n a mnohých 
miestach knihy - v p aleoalpín skom, najmä 
v p redmezozoickom období n emáme dosť jed
noznačných dôkazov o existencii bazénov 
s oceanickou kôrou , o subdukčných procesoch 
a n á sledných geotektonických udalost iach. 
V paleozoiku gemerika p ovažuj ú rozliční au
tori fy litov o-diabázový r akovecký komplex 
buď za ofioli tovú su itu oceanick ého bazénu 
alebo ib a za typ vulkanitov ostrovných oblú-

va riable, it depends on its position in the 
or iginal sedimentation area. The t h ickness 
gr adually increases towards the centra l zone 
from 100-200 m to 2,500 m. 

The age of some beds is proved by pa
leontology, p a lynolo-gy and by isotopic analyses 
of U-mineralization . 

The sedimentation had mainly continental 
character, in the end w ith the transition t o 
t he continental-lagoonary to lagoonary cha
racter. Erosion and transport took place in 
arid climate, sedimentation took place under 
oxidation-reduction, less reduction condi
t ion s . 

RECENZIA 

kov, resp. zaoblúkových bazénov. V komple
xoch kryštalinika je ešte ťažšie zaujať stano
visko k tejto problematike. Bázické a u ltrabá
zické sekvencie, ako aj rádiolarity v mezo
zoických súboroch naznačujú tak prítomnosť 
riftogénneho vývoja, ako aj sedimentačný 

žľab (trog) s oceanickou, resp. paraoceanickou 
kôrou (najmä žľab váhika, ako aj biikkský, 
m eliatsky a beskydský žľab). PodrobneJšia 
konfrontácia s existujúcimi platňovotektonic
kými modelmi Západných Karp át, resp. Kar
pát iných autorov by bola tento problém bliž
šie objasnila, čím by čitateľ dostal komplex
nej ší obraz o zložitosti uplatnenia tejto 
p roblematiky , resp. o dôsledk och jej použitia 
„za každú cenu" na vysvetľovanie výv oja 
a stavby Karpát. Na druhej strane akademik 
Maheľ považuje v celej svojej koncepcii typ 
kôry a jej dynamiku za určujúci fenomén fa
ciálneho, magmatického a metamorfného vý
voja, ovplyvňuj úci aj tektonický typ defor
m ácií. Teda geotektonic:k é pozadie vý vojových 
e táp Západný ch K arpá t je silne platňovotek
t onické. 

S vyššie uvedeným súvisí a j tektonick á in
t erpret ácia. Čitateľ je t akmer ponechaný na 
v lastný úsudok o existencii p ríkrovovej, resp. 
p r ešmykovo-príkrovovej stavby v kryštalinic
k o-paleozoických jednotkách Západných Kar
p át. Prezentu je sa tak mobilistické, ako aj 
statické poňatie stavby tých istých regiónov, 
pncom miestami (gemerikum a i.) autor 
predložil vlastnú - prechodnú interpretáciu 
tektonickej st avby. 

V knihe sa podstatne väčší význam ako 
predtým prik lad á varisk ým tektonickým uda
lost iam, možnostiam existencie variských prí
krovov, ale predovšetkým procesom graniti 
zácie. 



114 Mineralia slov., 19, 1987 

Súčasný tektonický obraz stavby Západných 
K arpát je, pochopiteľne, predovšetkým alpín
sky, čo je v knihe jednoznačne dokumento
vané. 

V diele (venovanom paleoalpínskym jednot
kám) sa opisujú všetky kryštalinické oblasti 
včítane gemerika. Gemerikum je spracované 
najkompletnejšie, zohľadňuje sa tak jeho 
tektonické postavenie v rámci Karpát, tekto
nický vývoj a ďalšie udalosti , ktoré vytvárajú 
súčasný obraz gemerika. Je nepochybné, že 
snahou autora bolo spracovať všetky oblasti 
n a rovnakej úrovni, ale nedovolil mu to veľ
mi rozdielny stav poznania najmä kryštali
nika jadrových pohorí, ktorých intenzívne 
štúdium prebieha len v os tatných rokoch. 
P reto je petrológia kryštalinických komplexov 
spracovaná viac petrograficko-deskriptívnou 
formou. Nedoriešeným problémom ostal vek 
kryštalinika, pre ktorý chýbajú spoľahlivé 
izotopické veky. Z toho pramení už tradu
júce sa hodnotenie, že vyššie metamorfované 
komplexy by mohli byť proterozoické a menej 
metamorfované zas staropaleozoické. Je to 
však nepresvedčivé a málo pravdepodobné . 
Prospeli by aj litostratigrafické kolónky kryš
t alinických sekvencií. 

Rozsah knihy ako vysokoškolskej učebnice 
je značný, a teda pre menej náročných štu
dentov asi menej príťažlivý, najmä ak k tomu 
pripočítame aj pripravovaný druhý diel -
Neoalpínske jednotky. Avšak veľké množstv o 
ilustrácií robí knihu tzv. ľahko čitateľnou 
a z pedagogického aspektu príťažlivou. Viac
variantnosť interpretácie litostratigrafie, stav
by a pod. umožní študentom získať širší obraz 
o danom území, naučí ich logicky uvažovať 
o vierohodnosti tej-ktorej interpretácie a na
k oniec študent nebude mat iba knihu, ale 
vedľa se ba aj vysokoškolského učiteľa, ktorý 
ho bude správne usmerňovať. 

Za veľmi vhodné sa považuje rozdelenie 
diela do dvoch častí, a to na geotektonickú 

(so základným prehľadom o tektonickom vý
voji Západných Karpát a ich vzťahu k oko
litým jed notkám alpínskej sústavyf, ktorá je 
úvodom k lepšiemu pochopeniu d r uhe j - re
regionálnogeologickej časti . V nej nájdeme 
systematický opis jednotiek kryštalinika, pa
leozoika a mezozoika podľa tektonických jed
notiek (vnútorné Karpaty, centrálne Karpa
ty - gemerikum, veporikum, jadrové poho
ria). Ďalším kladom knihy je využívanie po
znatkov širokého okruhu geológov - znalcov 
jednotlivých území a problematík, ako aj sil
ný dôraz na grafické vyjadrenie predstáv, 
najmä tektonických interpretácií, ale aj na 
znázornenie litostratigrafických sledov a ďal
ších údajov. Z toho si čitateľ môže urobiť nie
len predstavu, na akých údajoch sa zakladajú 
interpretácie, ale s postupne sa zvyšujúcou 
znalosťou geologickej problematiky môžu byť 
tieto údaje bázou pre r einterpretáciu a ak
tualizáciu. 

Pre svoj nepochybne veľký význam by si 
kniha vyžadovala aj zodpovedajúcu , t. j . lepšiu 
grafickú ú pravu, najmä ilustrácií, ale aj dô
slednejšiu korektúru, pretože v knihe ostali 
nielen tzv . preklepové chyby, ale aj slová 
s n ezodpovedajúcim významom. 

Samostatnou stránkou je používaná t e rmi
nológia, najmä litostratigrafická, ktorá nie je 
v súlade so Zásadami čs. litostratigrafickej 
komisie. Dôvody uvádza autor v závere kni
hy, praktický dôsledok toho ťažko predpo
kladať. 

Kniha akademika M. Maheľa Geologická 
stavba československých Karpát je v každom 
smere významným dielom, v ktorom každý 
nájde poučenie, námet nielen do d iskusie, ale 
aj na ďalšiu tvorivú prácu. Nájdu sa aj úda
je, ktoré možno opačne interpretovať, ale 
v ktorej knihe to nie je? Recenzovaná kniha 
patrí nielen do regálov knižníc, ale aj na pra
covný stôl každého geológa ako základná li
te ratúra p re každodennú prácu. 

Pavol Grecula 
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Geology and stra.tigraphy of the Butkov Lower Cretaceous limestone 
deposits, Manín Unit, Middle Váh Valley (Western Slovakia) 

During detailed geological and stratigra phical investigation of Upper 
Jurassic and Lower Cretaceous limestone formations in the Butkov 
cement-work quarry (near Ladce in the Middle Váh Valley), we ascertained 
new knowledge, concerning in several aspects the structure of Butkov 
"klippe-like" body, its tec tonic development, stratigraphic distribution of 
important macro- and microfossils in rock horizons, distribution of 
cherty concretions and concentrations of components, which could be 
harmful in cement production process from the viewpoint of technology, 
as well as distribution of other important macro- and microelements 
both in the lithostratigraphic sequence and in the quarried area as 
a whole. The paper submitted contains a survey of the most important 
results in this field. 

Pri podrobnom geologickom a stratigra
fickom vý,skume spodnokriedových vápen
cových súvrství n a ložisku cementáren
ských surovín Butkov pri Ladcoch sme 
zistili rad nových poznatkov o stavbe but-

kovského „brndla", o jeho tektonickom 
vývoji, o litostratigmfickom členení vrch
nojurského a spodnokriedového vrstevné

ho sledu, o stratigrafickej distribúcii dô
ležitých makro i mikrofosílií v honnino-
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vých horizontoch, o distribúcii rohovco
v ých konkrécií a koncentrácii škodlivín 
z hľadiska cementárenského využitia hor
nín i o r-ozmiestnení významných makro 
a mikroprvkov v priestove ťažby surovín. 
Frehľad najdôležitejších výsledkov podá

'\čame v predkladanom článku. 
Poznanie stavby a :ziJ..oženia mezozoic

kých tkarbonátových komplexov severozá
p adnej číasti Strážovských vrchov je pred

pokladom na vyriešenie viacerých teoretic
kých problémov stavby západného ,okraja 
centrálnych Západných Karpát i praktic
kých aplikácií, čerpajúcich z takýchto in
t erpretácií. Značnú časť sekvencií v če

lovej číasti ma:nínskeho a krížňanského 

príkrovu tu tvoria vrchnojurské a spodno
kriedové súvrstvia. Ich stratigrafický 
výskum komplikuje faciálna variabilnosť, 

zložitá tektonická stavba i nedokonalá od
krytosť terénu. Preto bol pre zameranie 
výskumov zvlášť dôležitý fakt, že práve 
tieto súvrstvia, využív,ané ako surovina 
na výrobu cementu v Považských cemen
tárňach, n. p., Ladce, sú na ložisku B u t
kov dokonale odkryté. Manínska jednotk a , 
ku ktorej s.a tradične priraďujú, púta už 
po dlhé roky (a v ostat nom čase zvlášť) 

pozornosť 1lmrpatských geológov ako spo
jovacie ohnivko medzi jednotkami cen
trálnych Kiarpát a jednotkami bradlového 
pásma. Táto dôležitosť - a súčasne i j e
dinečnosť - manínskej jednotky, sústre
d e ný záujem rozličných špecie.listov a pri
tom obmedzená znalosť jej stavby, zlo~ 
ženia, postavenia a histórie s pôsobili 
vznik rozličných var,iantov interpretácie . 
Ich stúpenci operujú odlišnými pojmami 
a rovnakým známym faktom prik1adajú 
o dlišný význam, 

štúr (1860) opísal z úžiny nad Belušskými 
Slatinami liasové krinoidové vápence, domne
le totožné s „Vilserkalkom" Východných Alp. 
Ďalšie pozorovania zverejnili F oetterle (1865), 
Paul (1865), Kulcsár (1916) a von Telegdi Roth 
(1917) . Až Andrusov (1929, 1931, 1932) vyčle
nil manínsku sukcesiu ako samostatnú pr í
k rovovú jednotku a zahrnul k nej päť ele -

mentov (,,útesov"): manínsky, belušskosla tin
ský, kalištiansko-butkovský, súľovský a kos
telecký. Roku 1938 Andrusov defin íciu ďalej 
zúžil. Manínsku jednotku cha rakter izoval ako 
jednotku radom litostratigra fických a tekto
nických znakov pripomínaJucu centrálno
karpatské, ale pozíciou a tektonickým štýlom 
včlenenú do bradlového pásma. Spôsob defi
nície však dovolil nejednotnosť chápania jej 
rozsahu, tektonického a stratigrafického ob
sahu. Už r. 1959 rozšíril Andrusov rozpätie 
manínskej sukcesie na sedimenty liasového až 
turólisk-eho veku (v roku 1938 považoval se
dimen ty mladšie ako spodný apt za nezná
me), ktoré sa mali uložiť v priestore medzi 
klapskou a tatrickou sedimentačnou oblasťou . 
Roku 1960 rozlíšili Andrusov a Scheibner dva 
cykly manínskej „série" : liasovo-albský 
a albsko-senónsky, oddelené „manínskou 
emerznou fázou". Pretože mohutné komplexy 
strednokr iedových a vrchnokriedových sedi
mentov prekrývali rozličné tektonické ele
menty bradlového pásma a ich zloženie 
a stavba je zhodná s pokryvom jursko-spod
n okriedovej m anínskej sukcesie, začala sa 
manínska jednotka považovať za jednotku 
vyššieho rádu a podložné jursko-kriedové 
sukcesie (manínska s. s., kostelecká , kla pská, 
streženická atď.; cL Began et al. , 1966; Sa
laj - Samuel, 1966) boli s ňou stotožnené. 
Od takéhoto predpokladu bol u ž len krôčik 
k záveru : keďže bradlový a manínsky sedi
mentačný strednokriedový a vrchnokriedový 
priestor súviseli, manínska jednotka patrí 
pôvodom do bradlového pásma (Began, 1961 , 
1962 ; Began et a l. , 1963) . ú vahy o trvalej do
movskej príslušnosti m anínskej jednotky 
k bradlovému pásmu vyústili až do autoch
tonistických koncepcií (Salaj, 1974). Autori 
vychádzajúci z výskumu preds trednokriedo
vých komplexov dospeli k podstatn e mobilis
tickejším stanoviskám, i keď sa ich závery 
niekedy líšia. Už roku 1932 opísal Matejka 
typické členy manínskej suk cesie od Tren
čianskych Teplíc. Maheľ (1948) zistil, že ana
logická jednotka vystupuje i ďalej na juh do 
20 km od okraja centrálnych K arpát. Podob
ne Rakús (1975) chápal pod termínom ma
nínska jednotka minimálne 20 km široký 
príkrov, presunutý od JV. V rokoch 1979, 
1980 definoval Maheľ manínsku jednotku ako 
pôvodne krížňanský (s. 1.) element , ktorý od 
strednej kriedy tvo rí súčasf pribradlového 
pásma: zóny tektonicky zblížených jednotiek 
počas ranoalbského skrátenia priestoru. P re
vrátené v rásy Butkova a Manína interpretoval 
ako zvyškové štruktúry rozbitého čela manín
skeho príkrovu. 

Už Andrusov (1945) poukázal na odlišnosti 
vo vývoji manínskej sukcesie v Ma níne, But
kove a Kališti. Rakús (1977) definoval manin
sky vývoj s. s., charakterizovaný plytkovod
nými dogerskými sedimentmi, a bu tkovský vý-



~odc~ 

-f.,:''" ', 

~--.~g~Jľfi~J~~~~~~=-~~~ ~ ;:;= - -- ~ 
/, 

ifť 

:~~~f!!ľlf3-ť¾Ii_>~~- -- -,,- -;e 
-_-;.-:,cc ~ 0c>J_~;g:'\- !'\, --:-- ?QO, /4~_,,_:-s-~=:: .. :.;_.f'...:.~ ,,.,:..,,,, ; . .,.; ,,,_ .:.--,., / 

r--, 6P7":?1 1 ~ 1L__J ~1~ 
_,_,;-<•,'c;.'o' ~ ~ f7Tn 

•"'·0_:,_,.-;c•;•,,c, 2~ 7~ 121LLLJ 

}ff ~J":~~~ a = - -f'- _._ • • • ..-~~-~-::.i~č'-:=:č 3f.+-;.~ 8~ 13~ 
-- !".:':;_;·'?~-- emmm r.-;.-, ~ 

- - _.-= ~== "" - :=-= 41!fflt!W:j 9 ~ 14 t:::.L_J 

~ -=-==-:.::~ ~~~~-==- - -~~~~~~~~J~J ~~: ~~(/, ~'-;:r --------==-~,,=;:-...-<;"~-:::-.:.-:::-;:=- ~---- Obe's-enec 5~ 10~ 15~ 

~jfl/fi~(i~lJ,, _______ -~~:- 0 1km 

Obr_ 1. Geologická mapa vrchov Kalište a Butkov. 1 - kvartér ny pokryv, 2 - chočský príkrov, 3 - slatinské (cenoman), but
kovské a porubské súvrstvie (alb), 4 - neokómske vápence krížňanského príkrovu, 5 - · ,, urgónske" vápence, 6 - pod
horské súvr stvie, 7 - bazálna brekcia podhorského súvrs tvia, 8 - lúčkovské súvrstvie, 9 - kalištianske súvrs tvie, 10 -
mraznické a ladecké súvrstvie, 11 - čorštýnske súvrstvie, 12 - strednoj urské silicitové komplexy, 13 - t unežické sú 
vrstvie, 14 - prešmykové a šariážne línie, 15 - cesty ; (Orig. Michalík, 1985) 
Fíg. 1. Geological m ap of the Kalište and Butkov hill s. 1 - Quaternary cover, 2 - Choč nappe, 3 - Slatiny (Cenoma-
1ian), Butkov and Poruba Formations (Albian), 4 - Neocom ian limestone of t he Krížna nappe, 5 - " Urgoni a n" lim estone, 
6 - Podhorie Formation, 7 - basa! breccia of the Podhorie Formation, 8 - Lúčkovská Formation, 9 - Kalište Formation, 
10 - Mrazn ica and Ladce Formations, 11 - Czorsztyn Formation, 12 - silicitic complexes of Middle Jurassic age, 13 -
ľunežice F ormation, 14 - thrust and overthrust su rfa ce, 15 - road; (Original by Michalík, 1985) 
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voj s hlbokovodnejšou sedimentáciou, vystrie
danou plytkovodnejšími uloženinami až počas 
o,xfordu. Sústavu menších bradiel v zóne od
deľujúcej obe telesá priradil Borza (1980) šo
šovkovému pásmu Skalice. Za charakteristický 
znak tohto pásma považoval komplex brekcií 
vrchnobarémskych a aptských vápencov, pre
k rytý spodnoalbskými rohovcovými vápencami. 

Andrusov (1932) opísal butkovské teleso 
ako veľkú nesymetrickú antiklinálnu štruk
túru s useknutým severozápadným krídlom. 
Táto štruktúra mala byť plocho nasunutá na 
SZ na albské butkovské sliene. Podľa jeho 
pozorovania vrásu so vztýčeným severným 
krídlom a miernejším južným ramenom naj
lepšie vidno v doline nad Belušskými Slati
nami. V Lúčkovskej doline nad Ladcami 
konštatoval oveľa zložitejšie pomery: v pre
vrátenom krídle veľkej ležatej vrásy s jadrom 
z lia&ových vápencov (tvorí Kalište a väčšiu 
časf Butkova) možno pozorovať kompletný 
dogersko-urgónsky sled (v ňom je založený 
starý lúčkovský lom ladeckej cementárne). 
Na dne doliny vystupujúce albské butkovské 
sliene mali predstavovať podložie, cez ktoré 
m alo byť kalištiansko-butkovské teleso pre
sunuté na vzdialenosť minimálne 700 m 
(Andrusov, 1938). Amplitúda násunu sa mala 
smerom na západ zväčšovať. Na východnom 
svahu Kališťa v podloží jadra vrásy sa mala 
objavovať mohutná dogersko-urgónska šo
šovka, navyše zdvojená - zvyšok prevrá te
ného ramena ležatej vrásy. Južne od Tunežíc 
mala zakorenená časť ramena celkom chýbať 
a „celé bradlo jest v poloze nasunuté" (1. c., 
str. 37). Normálne rameno butkovskej vrásy 
malo byť zastúpené úplným sledom na se
vernom úpätí Butkova v okolí veľkého ka
meňolomu cementárne a útržkovite na juž
ných svahoch kopcov Butkov i Kalište. Táto 
útržkovitosť, ktorú sčasti vyjadruje geologic
ká mapa (ale vôbec nie profily; cf. Andru
sov, 19313, 1945), protirečí predpokladu „n or
málneho, mierne ukloneného ramena vrásy". 
Celá generácia geológov (Michel et al., 1966; 
Began et al., 1968; Fedor, 1977; štefko, 1978 
atď.) vychádzala z predpokladu konjunktív
nej tektoniky celého masívu, a to i napriek 
dôkazom o jestvovaní a význame zložitého 
a hustého systému porúch, ktoré sa každo
denne objavovali v rozsiahlych plošných od
kryvoch butkovského lomu. 

š truktúrny výskum 

V rásový charakter butkovského telesa 

Detailným sledova ním ú ložných pome
rov m ožno potvrdiť vrásový pôvod but-

kovskej štruktúry, ktorý predpokladal 
Andrusov (1932, 1938, 1945 atď.). Súvrst
via vychádzajúce na severných svahoch 
Butkova a Kališťa majú v podsta t e jednot
ný smer sklonu a temer monoklinálne ulo
ženie. Osi sporadických vrás sú paralelné 
s priebehom V'rstiev. Sklon vrstiev sa 
smerom do h1bky zväčšuje až po ú plné 
vztýčenie a prevrátenie. Profily zostavené 
z mera ní v prieskumných dielach 
i v povrchových odkryvoch však dokazujú, 
že zmena smeru medzi jednotlivými čas

ťami tohto ~amena bulkovskej v r ásy nie je 
postupná a že v niektorých p rí padoch ju 
komplikuje rozlične stará prešmyková 
tektonika. 

Ešte väčšie problémy sú s päté s inter
pretáciou „ vrchného ramena vrásy" , kto
ré malo tvoriť južné svahy študovaných 
vrchov. Vo všetkých starších mapách tu 
boli zakr eslené s úv,islé východy liasových 
a dogerských súvrství. Pri mapovaní sme 
však na viacerých miestach nápadne vy
soko vo svahu nachádzali odkryvy spod
nokriedových vápencov. Na d ruhe j strane 
vŕšok p r i Podlavičkách na južnom úpätí 
Butkova skutočne t voria Iiasové „tun ežic
ké" vápence, hoci len niekoľko _desiatok 
metrov západnejšie susedia butkovské slie
ne so s podnoalbskými podhorskými vá
pencami (obr.1). Takéto pomer y m ožno 
vysvetliť len juhovergentný m prešm ykom 
(s amplit údou asi 700-900 m ) rozbitým 
mladšími poklesmi (obr. 2). 

Otázka severovergentného prešm yku 

Andrusov (1938) zistil na severnom upa
ti Kališťa, Butkova a Ostrých vŕškov mo
hutný p lochý prešmyk, ktorý oddeľoval 

mohutnú na sever presunutú v r ásu But
kova od podložných albských „cemento
vých slieňov--. V tej istej práci, ba na tej 
istej strane však p íše, že „alb se t r ansgre
sivne prikládá k u rgonským v ápencum 
bradla a sice n ormálne, t. j . bez m ohut n é 
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Obr. 2. Geologické 
rezy okolím ložiska 
cementárenských su
rovín Butkov. 1 
butkovské súvrstvie, 
2 - ,,urgónske" vá
pence, 3 - podhor
ské súvrstvie, 4 - ba
zálna brekcia, 5 
lúčkovské súvrstvie, 
6 - kalištiansk e sú
vrstvie, 7 - m raznic
ké a ladecké vápen
cové súvrstvia, 8 -
čorštýnske súv rstvie, 
9 - dogerské silicity, 
10 - tunežické sú
vrstvie, 11 - zlomy, 
12 - priebeh v rstiev ; 
(Orig. Michalík, 1985) 
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Fig. 2. Geological sec
tions in the su r 
roundings of the But
kov cement r aw de
posit. 1 Butkov 
Formation, 2 - "Ur
gonian" limestone, 3 -
Podhorie Formation, 
4 - basal breccia, 5 -
Lúčkovská Formation, 
6 - Kalište Forma
tion, 7 - M r aznica 
and Ladce Forma
tions, 8 - Czorsztyn 
Formation, 9 - Dog
ger silicite, 10 - Tu
nežice Formation, 11 
- fault, 12 - bedd
ing strike; (Original 
by Michalík, 1985) 

poruchy na rozhraní mezi bradlem a oba 
lem". Predpoklad tektonického styku opie
r al Andrusov o vystupovanie butkovských 
slieňov spod butkovského telesa hlboko 
v Lúčkovskej doline nad Hornými Ladca
mi. Z detailnej mapy (obr. 1) však vy
plýva, že vytvorenie „jazyka" slieňov, 21a
.sahujúceho hlboko do Lúčkovskej doliny, 
nie je spôs obené jej zarezaním do reliéfu 
(v susednej rovnako hlbokej Slatinskej do-

line takého zjavu niet) , ale posunom na 
zlomoch poruchovej zóny, ktorú u ž Salaj 
(in Began et al., 1963) nazval ,,,lúčkovským 

zlomom". 
Z týchto faktov vyplýva, že príkrovová 

plocha, pozdlž ktorej bola rnanínska jed
notka sunut á na sever, dnes na povrch 
v okolí Butkova nevystupuje. Je m ožné, že 
jej zvyšky, r ozbité mladšími zlomam i, by 
sa mohli náj sť hlbšími štruktúrnymi vr tm i. 
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Juhovergentné ploché prešmyky 

Vo východnej časti lomu sa trojnásobne 
opakuje pruh vrchnobarémskych až spod
noaptských súvrství bez zmeny sk1onu 
vrstiev. Opakujúce sa časti vrstevného 
sledu sú od podložia oďd:elené ploch o 
(10- 30°) na juh až JV uklonenou dislo
káciou. V odkrytej časti ,lomu vystupujú 
dva takét o prešmyky. Vertikálne ryhova
n ie na ich plochách má smer 160- 190°, 
dislokačné plochy bývajú v yhojené kalci
tom. Na povrchu (6. etáž) i v banských 
d ielach (Št--02 , 06, 15) tieto dislokácie po
rušuje väčšina ootatných zlomových systé
mov. Všetky tieto znaky poukazujú na to , 
že ide o jednoduché juhovergentné striž
n é prešmyky, mladšie než príkrovový ná
sun manískej jednot ky , do priestor u 
bradlového pásma, ale staršie ako priečne 
poruchové systémy, s aplitúdou pohybu 
40- 100 m. Vznik týchto porúch zrejme 
súvisí s pohybmi na veľkom plochom pre
šmyk u na južnom svahu Butkova, ktorý 
spôsobuje superpozíciu liasových vápencov 
n a celej jursko-s podnokr iedovej sekvencii 
až po butkovské sliene. Uprostred p re
šmyknutých , čiastočne erodovaných kom 
plex ov sa vynárajú odik ryvy spodnokrie
dových vápen cov. P locha prešmyku je 
zrejm e esovite defo rm.ovaná : smerom na 
sev er sa jej sklon náhle zväčšuje . Obdob
nú situáciu bolo možné pozorovať i n a 
j užnom svahu Kališťa. 

J uh overgentný prešm yk ,j adra" antikli
n ály je teda vo v šetkých častiach kališ
tiansko-butkovského telesa jednou z 111Ja j
dôležitejších, d onedávn a neznámych t ek
tonických štrukt úr. 

Pok lesové dislok ácie so SZ v ergenciou 

Vrst vové k omplexy Butkova sú odde
lené poklesovými zlomami, sk lonenými 
viac-menej n a sever (330- 360°). Ich sklon 
býva pomerne strm ý (60-80°), bEzk y 

sklonu vrstiev alebo strmší. Vertikálne ry
hovanie na poruchových plochách do ka
zuje pokles severnejších b lokov sm erom do 
Ilavskej panvy. Priestor medzi dislokač

nými plochami býva vyplnený ílom, často 

s úlomkami hornín blízkych horizontov, óo 
dokresľuje diLatačnú povahu pohybov. 
Niekedy býva povrch dislokačných plôch 
zreteľne s krasovatený až po 20enu dislo
kačných pásem n a krasové kapsy (št-02, 
11, 12). I tieto znaky dokazujú ťahový 

charaJkter silového poľa v tej to oblast i 
v dobe tvorby poklesových zlomov. 

Poklesov é z lomy s „južnou" vergenciou 

Na rozdiel od p redchádzajúcich porúch, 
ktoré je ť1ažké zistiť mimo priestoru lo
mových a banských diel, severný i južný 
svah Butkova a Kališťa je evidentne po
stihnutý poruchami, na ktorých jednotlivé 
bloky poklesáviali na juh . P ozorovanie tek
tonických pomerov v okolí týchto porúch 
však naznačuje , že nejde o jedn otný systém 
a že pokles smerom na juh bol n a týchto 
zlom och súčasťou zložit ejších , v iacnásob
ne opakov aný ch tekt onický ch pohybov. 

Priečne zlomy 

Už p ri pohľade n a geologickú m apu 
(obr. 1) je zrejmé vyčlenenie niekoľkých 

zvlášť namáhaných priečnych p ásem, 
k t oré rozdeľujú celý m asív Butkova na 
niekoľko segmentov. Pri j uhozápadnom 
svahu H r adiska pri Tunežiciach tektonic
ky susedia liasové tunežické vápence so 
strednokriedovým slatinským súvrstvím. 
Zlom y, ktoré ich oddeľujú, spôsobili i zá
padné ukonč-enie celého kalištianskeho 
karbonátového telesa. Paralelne s touto 
zónou po ju hozápadnom úpätí Kališťa pre
bieha do tunežickej úžiny ďalšia zlomová 
zóna, na ktorej susedia st rednokriedové 
butkovské sliene s liasovými a dogerskými 
súv,stviami. Tento fakt vysvetľoval An-
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Obr. 3. Etážová geologická mapa strednej časti ložiska . 1 - tunežické súvrstvie, 
2 - strednotriasové silicity, 3 - čorštýnske súv rstvie, 4 - ladecké súvrstvie, 5 -
mraznické súvrstvie, 6 - spodný (rohovcový) člen kalištianskeho súvrstvia, 7 -
vr chný člen k alištianskeho súvrstvia, 8 - lúčkovské súvrstvie, 9 - bazálna b rekcia 
podhorského súvrs tvia, io - p odhorské súvrstvie, 11 - ,,urgónske" vápen ce, 12 -
k rasové kaverny 
Fig, 3. Quarry face m ap in the middle par t of the deposit. 1 - Tunežice Forma
tion, 2 - Middle T riassic silicite, 3 - Czorsztyn F ormation, 4 - Ladce Formation, 
5 - Mraznica F ormation , 6 - lower (cherty) member of the K alište Formation, 
7 - upper m ember of the Kalište Form ation, 8 - Lúčkovská Formation, 9 - basal 
breccia of the P odhorie Form ation, 10 - P odhor ie Form ation , 11 - "Urgonian" 
limestone, 12 - ca r s1l.c cavern 
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drusov (1938) alochtónnym charakterom 
tejto časti masívu, ktorý tu mal ležať „bez 
zakorenenia, na strednokriedovom obale". 

Nepochybne najvýraznejšou zónou je 
zlomové pásmo Lúčkovskej doliny, ktoré 
rozbíja viac než pol kilometra široký seg
ment a vysúva ho ma juh asi o tri štvrte 
kilometra. Segment Kiališfa tým súčasne 

vysúva oproti segmentu Butkova asi 
o 500 m. Práve táto zóna spôsobila za
vlečenie butkovských slieňov hlboko do 
Lúčkovskej doliny (obr. 1). 

Ďalším pnecnym prvkom stavby je 
700-800 m široká hrastovitá elevácia pri 
Podlaviókách (na sever sa zužuje), ktorá 
je obmedzená zlomami s kombinovaným 
účinkom. Smerom na východ sa celé but
kovské teleso postupne ponána pod mlad
šie súvrstvia. Ponáranie rušia dve prieč

ne poruchové zóny. Na východných sva
hoch Ostrých vŕškov pr,ebieha trojica po
klesových zlomov, ktorá má rozhodujúci 
podiel na definitívnom ponorení celého te
lesa pod strednokriedové až vrchnokrie
dové sedimenty. 

V tomto kontexte možno ľ,ahšie pocho
piť postihnutie horizontov v priestore 
butkovského Lomu hustým systémom 
priečnych radiálnych zlomov (Michel et al., 
1966, 1984 ; Fedor , 1977 ; Borza et al. , 1983, 
1986; obr. 3). Tieto prev,ažne severojužné 
strmé zil.omy sú zväčša uklonené na vý
chod, z čoho vyplýva, že v dobe ich tvor
by pôsobil okrem severojužných napätí 
i stály ťah od východu (.aký možno pred
pok1adať v západnej časti tvoriaceho sa 
karpatského oblúk,a). Porovnani,e so sys
témom priečnych dislokácií v Strážov
ských vrchoch (Maheľ, 1983) i v Západ
ných Karpatoch ako oelku dokazuje, že sú 
odr;azom pravosmerných laterálnych po
sunov, ktoré počas miocénu viedli k vy
klenutiu oblúka Západných Karpát a kto
ré dovtedy tvorili viac-menej jednotný 
alpsko-karpatský orogénny front. 

Stratigrafický výskum 

Rozčlenenie súvrství z hľ,adiska biostra
tigrafie a litostratigrafie je základnou 
podmienkou pochopenia stavby telesa lo
žiska i dis t ri;búcie kvalitatívnych typov 
suroviny v ňom. Ukázalo sa, že tradičné 

rozdelenie ikomplexu na „malmské hľuz

naté vápence", ,,titón - neokóm" a „ur
gón" ani novšie, technickej prax i viac 
vyhovujúce členenie na štyri ložiskové 
typy vápencov (cf. Michel et al., 1984 atď.) 
nepost,ačuje, a to nielen pre potreby zá
kladného výskumu. Preto sme na základe 
podrobného litologického výskumu h or
ninových sekvencií v profilových líniách 
spojeného s detailnou mikrobiostratigrafic
kou a makTobiostratigrafickou koreláciou 
rozčlenili tieto súvrstvia na nasledujúce li
tostratigrafické jednotky (z toho päť no
vých; obr. 4). 

Piesčito-krinoidové „tunežické" vápence 

štúr ich stotožňoval s „V:ilser,)m lkom" 
Alp (1860), Andrusov (1931) ich delil n a 
tri vrstevné členy. Mikrofaciálnou cha
nakteristikou a stratigrafiou sa zaoberali 
Kullmanová (1961), Michel (1973), Fedor 
(1977), Činčurnvá (1981) a Rakús (1977). 
Ide o súvrstvie piesčitých krinoidových 
vápencov a pieskovcov s vložkami tma
vých piesčitých slieňov a s hojným i hľu
zami až polohami silicit.ov. Hrúbka v,rstiev 
a podiel jednotlivých litotypov sú veľmi 
premenlivé. Súvrstvie obsahuje hojnú, 
čiastočne silicifikovanú faunu foraminifer, 
hubiek, lastú rnikov, brachiopódov, belem
nitov, ostrakódov a ďalších organizmov 
liasového až spodnodogerského veku . 

Silicity s vložkami detritických vápencov 

Je to va riabilné, často prevrásnené 
a tektonizované súvrstvie kremenitých vá
pencov, krinoidových a spongolit ických 
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vápencov, ,1elenkastosivých silicitov a tma
vých slieňovcov. Vďaka t ektonickému pre
prepraoovaniu má súvrstvie hrúbku 
5-50 m (?) . Vek ostáva neurčito stanovený 
(bat - kelovej ?). Toto súvrstvie je ty
pické pre „butkovský vývoj" manínskej 
jednotky (Rakús, 1977). 

Čorštýnske vápencové súvrstvie (Birken
majer, 1977) 

Hrúbka: 23-30 m. 
Litológia: Celé súv;rstvie možno rozdeliť 

n a tri litologicky odlišné časti. ,,Spodné" 
hľuznaté vápence sú červené až hnedé, 
v najvyšších oastiach s ch1oritovými po
VJlakm i a hľuzami r ohovcových jaspisov. 
Mik rofácia vápencov je filamentová , vek 
pr avdepodobne kelovejský . Problémom 
ostáva možnosť výskytu starších polôh 
hľuznatého vápenca. 

V strede vystupuje poloha (4-8 m) 
,,banánových" silicitov ,a silicitických vá
pencov. Majú charnkteristickú zelenkasto
žltú až okrovohnedú farbu . V najvyššej 
časti sa n iekedy vyskytuje poloha ružov
kastých rohovcových vápeincov. Sú oxfo r d
ského veku. 

Podstatná časť súvrs tvia hľuznatých 

vápencov patrí vrchnému oxfordu až 
v;rchnému t itónu . Borza (in Borza - Mi
chalík , 1986) t u podľa asociácie mikro
planktonických zvyškov vyčleni'l sedem 
zón. Mikrofácia je zväčša sakokomová. 

Distribúcia: Manínska jednotka Manína, 
Butkova a okolia Trenčianskych Teplíc, 
vysocká jednotk,a Malých K a1rpát, behan
ska jednot ka okoha Čiernej Lehoty, Va
laskej Belej atď. Pôvodne bol rozsah čor
štýnskeho súvrstvia obmedzovaný len na 
pieninské b radlové p ásmo. 

Ladecké v ápencové súvrstvie (Michalík 
et al., 1986) 

Litológia: 30-35 m hrubé súvrstvie 

možno rozdeliť na spodnú klastick ú a vrch
nú pelagickú časť. Brekciovité vápence 
majú neveľkú hrúbku (1-5 m ), v mikri
tovej základnej hmote však obsahujú 
klasty podložných horizontov v rchného ti
tónu až beríasu. Vyššiu časť súvrstvia tvo
ria pravidelné doskovité „pleťovosívé" 

a hnedé slíenit é mikritové vápence, obsa
hujúce dobre zachované makrofaunistické 
i mikrofaunistické zvyšky. Zvláštnosťou 

najvyššej časti súvrstvia sú občasné t enké 
polohy detritických vápencov turbidit ic
kého pôvodu. 

H ranice : Skrytú diskordanciu s podlož
ným čorštýnskym súvrstvím indikuje len 
poloha b rekcií a stratigrnfický hiát. Sme
rom do nadložia ladecké súvrstvie ply
nule prechádza do mraznického súvrstvia 
(najvyšši,a časť môže byť laterálne ekvi
valentná). 

Fosílie : Mikroplanktón je zo zóny Cal
pianellites, v klastoch sa nachádza jú i star
šie asociácie. Dobre sa zachovali aptychy 
Lamellapty chus aplanatus aplanatus (Gill.) , 
L. aplanatus retrof lexus Traut h , L. sera
nonis seranonis (Coq.) atď., am on ity Olco
stephanus sp., K illian ella sp., ? Ptycho
phylloceras sp. atď. 

V ek : vrchný berias - vrchný val ang.in. 
Distribúcia: Chairakteristický vývoj sa 

zatiaľ pozoro val len n a Butkove, v klas
toch a ojedinelých výskytoch je známy aj 
z iných lo1k aJít. 

Ekviv:alenty: Casový ekvivalent fácie 
Biancone, m ikr,of,aciálnym ch a rakterom 
sa však v1ac podobá fácii M ajolica, od 
ktorej sa líši shenitej ším charakterom. 

Mraznické vápencové súvrstvie (Michalík 
et al. , 1986) 

Hrúbka: 30-40 m, niekedy i viac. 
Litológia: Sivé, viac i menej slienité, 

škvrnité mikritické vápence s nepravi
deln ými vložkam i slieňa. F arba ka r bonátu 
(od fia lovastot m avosivej po hnedosivú) 
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zav1s1 od množstva ílovitej, železitej a or
ganickej prímesi v sedimente. Vyskytujú 
sa mikro.skopicky nanokónové biomikrity, 
lokálne až rádioláriová mikrofácia .alebo rá
dioláriovo-spongolitová mikrofácia. V spod
nej časti súvrstvia sú bežné polohy orga
noklastických vápencov turbidit ického 
pôvodu hrubé spravidla 25-30 cm. 

Hranice: Vrchná i spodná hnanica býva 
neostrá, daná postupným prechodom do 
nadložných a z podložných súvrství. 

Fosílie: Okrem horninotvorných nano
kónov sa v ňom zistilo množstvo drobných 
kostier mikroplanktonických organizmov, 
foraminifer, ihlíc hubiek, ostnokožcov 
a pomerne hojná, ale deformovaná makro
fauna (amonity, belemnity, aptychy atď.). 

Vek: Vrchný valamgin, podstatná časť 

na iných 1o!kalitách hoteriv (inde môže 
zasahovať až po vrchný bar ém !). 

Distribúcia: Manínska jednotka Butko
va. Súvr,stvie je však typické i pre čelové 
šupiny krížňanského príkrovu v Strážov
ských vrchoch a v okolí Drietomy, vysky
tuje sa v Malej i Veľkej Fatre a na sever
ných svahoch Vysokých a Nízkych Tatier. 

Ekvivalenty: Súvrstvie laterálne pre
chádza do silne slienitých vápencov až 
slieňovcov. Vo vysockej jednotke Malých 
Karpát ho nahradzujú zbridličnatené ro
hovcové vápence. 

Kalištianske vápencové súvrstvie (Micha
lík et ,al., 1986) 

Hrúbka: 65-80 m. 
Litológia: Súvrstvie zastupujú dv.a vrst

vové členy: spodné zelenkasté, svetlosivé 
vápence s obrysovými rohovcami a vrch
nejšie celistvé hnedosivé vápence s ojedi
nelými tmavos ivými rohovcami s neostrým 
obmedzením. 
Podľa mikroskopického pozorovania ide 

v oboch prípadoch •O nanokónové bio-

tiach lomu neosfro hnani čí s mraznickým 
súvrstvím, kým na vyšších etážach leží na 
páze turbidit ická poloha na spodnej plo
che s mechanoglyfmi typu fluid casts. 
Horná hranica je ešte menej zreteľná : 

niekedy ju vymedzuje vložka čiemych 

,,barremitový ch" slieňovcov, inokedy ply
nule prechádza do nadložných lúčkovských 
vápencov. 

Fosílie: S podný člen obsahuje p omerne 
časté aptychy Lamellaptychus angulicosta
tus longus T rauth, L. angulocostatu s an
gulicostatus (Piet. et Lor.), amonity Lyto
ceras subfimbriatum (d'Orb.) , Crioceratites 
(Cr.) duvali (d'Orb.), Euphylloceras sp. , 
Plesiospitidiscus sp., Ptychoceras sp., Part
schiceras infundibulum (d'Orb.), belemni
ty Duvalia sp., Hibolit es sp., Pseudobelus 
brevis P,aq., kalíšky krinoidov, b r achio
póda a ichnofosílie Chondrites a Zoo
phycos. Z m~krofosílií sú časté for amini
fery Spirillina sp. a Patellina sp., m ikro
planlktonické organizmy Tintinnopsella 
carpathica (Murg. et Fil.), Colomisphaera. 
vogleri, C. heliosphaera, Stomiosphaera 
echinata, globochéty a nanokóny (Borza 
et al. , 1983). 

Charakteristick,á mikroasociácia organiz
mov vyššieho člena pozostáva z článkov 

krinoidov, úlomkov bivalvií, ost.rakódov, 
ostnokožcov, fomminifer, globochét , ka
dosín, kolomi:sfér, Tintinnopsella carpathi.
ca atď. Vo v yššej časti pribúdajú hedber
gellidné foraminifery. Z makrofosílií sa 
aptychy vyskytujú iba v nižších h orizon
toch, zriedkavé sú belemnity , oj edinelé 
veľlké krioceratikonné amonity a lingulid
né r.amenonožce. 

Vek: Stratigrafické rozpätie spodného 
člena odhadujeme na vyšší spodný až 
vrchný hote riv, vyššieho člena na vyšší 
vrchný hoteriv, možno až spodný b arém. 

Distribúcia : Butkov. 
Ekvi v,alent y: V rozsiahlych oblastiach 

mikrity. tvorených krížňanským príkrovom v Strá-
Hranice : Súvrstvie v spodnejších čas- žovských vrchoch vystupuje na báze ba-
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rém skych uLoženín pseudothurmanniový 
ho rizont - charakterlstický súbor fosili
fé rnych vápencov. Na Butkove nie je vy
vinutý. 

Lúčkovské vápencové súvrstvie (Michalík 
et al., 1986) 

Hrúbka: 35 m. 
Litológia: Spodný člen (nesúvisle vyvi

n utý) tvoria čierne slieňovce s vložkami 
sivých, slienitých, škvrnitých vápencov. 
Podstatná časť súvrstvia (,,belemnitové 
vápence") pozostáva z lavicovitých, sivých, 
žltkasto zvetrávajúcich mŕkritových vá
pencov s bochníkovými hľuzami čiernosi

vých rohovcov. Vrstvové plochy sú ne
rovné, často hľuz11Jaté, v mnohých prípa
doch so stopami gravitačného hrnutia 
bahna až po výskyty tenkých horizontov 
intraformaóných brekcií. Povrch iných '1a
víc je poznamenaný miernou submarínnou 
eróziou, miestami ho pokrýva množstvo 
usmernených rostier belemnitov. Rohovce 
sa vyskytujú najfostejšie v n útri lavíc, 
často v nesúvislých po1ohách. V najvyš
ších častiach súvrstvia je priebeh rohov
cových pruhov zreteľne deformovaný do 
rozmerných s klzových vrás. 

Hranice: Spodná hranica je neostrá, 
v niektorých prípadoch vymedzená slie
ňovcovou polohou voči podložnému kališ
tianskemu súvrstviu. Vrchnú hranicu 
udáva erozívny kontakt bázy nadložného 
podh orského súvrstvta. 

Fosílie: Mikroasociácia fosílií pozostáva 
z hojných nanokónov, ihlíc hubiek, rádio
lári [, foraminifer, ostrakódov, kadosín, sto
miosfér a globochét. Z makrofauny sa vy
skytu jú hojné hubky, články ostnokožcov 
(ihlice ježoviek i kalíšky krinoidov), belem
nity Hibolites longior Schwetz. , Vaunagites 

pistiliformis (Blainv.), Duvalia binervia 
(Rasp.), D. dilatata (Blainv.), Mesoh ibolites 
sp., Hibolite s jaculoides Swinn., Mesohi
bolites platyurus (Duv.-J ouve) atď. spolu 
s hojnými amonitmi rodu Barremites. 

V „belemn itových vápencoch" sa vy
skytujú okrem vyššie uvedených druhov 
Duvalia grasiana (Duv.-Jouve), Mesohibo
tites varians (Schwetz.), M. m inaret 
(Rasp.), M. gladii formis (Uhlig), M . garshin i 
Stoyan.-Verg., Hibolites mirificus Stoyan.
Verg., z amonitov Barremites (Barr .) sp., 
Abrytusites ap., Partschiceras infun dibu
lum, okrem nich početné brachiopódy, je
žovky, gastropódy, koraly, kalíšky k rinoi
dov a zuby rýb čeľade Hexacanthidae. Hoj
né sú nanokóny, hedbergelidné foram inife
ry, kolomisféry, kadosíny, stomiosféry, 
globochéty atď. (Michahk et al., 1986). 

Vek: Spodný člen patrí podľa asociácie 
fosílií do spodného barému, vrchný vrch
nému barému. 

Distribúcia: Butkov. 
Ekvivalenty: V oblasti Manina sedimen

tovala v rovnakej dobe „urgónska" fácia, 
v oblasti krížňanského p ríkro vu Str ážov
ských vrchov monotónne pelagické kar
bonáty typu mraznického súvrstvia. 

Podhorské vápencové súvrstvie (Michalík 
et al., 1986) 

Hrúbka: 65-75 m. 
Litológia: S úvrstvie začína b rekciovitým 

členom hrubým 4-5 m, tvoreným n ezre
t,eľne gradačne vrstvenými rytm ami. 
Klasty tvoria organodetritické vápence, 
rohovce, zriedkavo úlomky bázických ex
trúzií a tufov. Zloženie úlomkov podľa 

veku je barém až stredný apt. Vyšší člen, 
lavicovité bituminózne organodetritické 
vápence s čiernosivými rohovcami, sú 

◄ Obr. 5. Syntetická korelatívna schéma litostratigrafického, environmentálneho a geo
logického vývoja sedimentov ložiska Butkov 
Fig. 5. Synthetic correlation chart of lithostratigraphic, environmental and geolo
gical development of sediments in the Butkov deposit 
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miestami silicifikované. tvoria podstatnú 
ča:sť súvrstvia. 

H11ainice: Spodná hranica, výrazne ero
zí vna, vyznačuje progradáciu svahových 
uloženín cez pelagickú k arbonátovú „ram
pu". Vrchná hranica je neostrá, tvorená 
prechodom svahových uloženín do sedi
mentov urgónskej karbonátovej platfor
my. 

Fosílie: Naj častejšie úlomky schránok 
lastúrnikov a krinoidové články. Z fora
minifer častejši,e schránky hedbergelidné
ho typu, Sabaudia minuta (Hofker) , milio
lídy a orbitolíny Palorbitoiina lenticularis 
(Blumenbach), Mesorbitolina parva Dou
glas a Orbitolinopsis simple:r (Henson). 
Zriedkavé sú Koskinobullina socialis Cher
chi et Schr., Praecolomiella trejoi Borza, 
P. boneti Burza, Deflandronella veracru
zana (Trejo), Parachitinoidella cuvillieri 
Trejo a mnohé ďailšie mikrofosílie. Z b e
lemnitov sa naš1o rostrum Mesohibolites 
elegans Schwetzoff. 

Vek: Na záiklade veku klastov musí byť 
báza súvrstvia mladšia ako 1spodná ča sť 

stredného aptu. Podstatná časť súvrstvia 
by preto mala byť stredno až vrchno
aptská, na čo poukazujú i nálezy orbito
idných foraminifer a niekrtorých mikro
plamktonických zvyškov. 

Distribúcia: Butkov. 
Ekviv:alenty: Podobný vývoj sa pozoro

v al v haligovskom ,brad1e (Birkenmaj e r, 
1977) , ale iv blízkej Manínskej úžine, i keď 
vek súvrství je rozdielny. Porovnateľný 

vývoj je známy z predhoria Alp, vo Vo
kontskej priekope, i v Bakoňskom pohor í 
Maďarska (1súvrstvie Tata). 

Butkovské slieňové súvrstvie (Kysela -
Marschalko, 1984) 

Hrúbka: niekoľko desLatok metrov. 
Litologické zloženie: Hnedosivé vápnité 

sliene, miestami škvrnité, s viac alebo me
n ej zreteľnou prímesou kremenitého siltu, 

občasné nepravidelné vložky slieňovca . 

Miestami náznaky r ytmickej stavby, ob
časné tenké vložky ílovitéh o siltovca. 

Hranice: Spodná hranica je výrazná, 
ostrá, daná sedimentármym hiátom na plo
che hard-groundu na vrchnej ploche „ur
gónskych" vápencov. Vrchná h ranica ne
ostrá - prechod do nadložného flyšoidné
ho slatinsikého súvrstvia. 

Distribúcia silicitov a jej význam pre vy
užitie suroviny 

Si02 vo forme kremeňa, menej chalce
dónu či opáilu surovinu do značnej m iery 
znehodnocujú pre cementárske účely . 

Pretože k1astické kremenné zrná v sledo
vaných horizontoch ložiska m ávajú ob
vykle siltovú veľkosť a ich podiel na 
zložení horniny len zriedka presahuje 
1-2 %, venovali sme najväčšiu pozornosť 
silicitom. Tieto horniny, ktoré z rámoa 
spracovateľnosti vyraďujú spodnojurské 
až oxfordské súvrstvia, sa vyskytujú ako 
hľuzy i horizonty rohovcov vo vyšších 
malmských a spodnokriedových komple
xoch. Doterajší autori (cf. Fedor, 1977) 
do:speli .k názoru, že rohovce sú náhodne 
roztrúsené v celom ložiskovom k omplexe. 
Po poznaní charakteru deformácií a čle

nenia súvrství odkrytých lomom But kov 
sme však mohli vyčleniť štyri súvrstvia, 
charnkteri:stické vyšším obsahom rohov
oových hľúz, splývajúcich niekedy až do 
stratiformných polôh. 

V čorštýnskom súvrství malmských čer
vených hľuznatých vápencov sa v yskyt uj ú 
mäsovočervené rohovcové hľuzy, kt oré 
však nikdy netvoria zhluky a súvislejšie 
polohy. Takéto nahromadenie kremitej 
hmoty v§ak pozorovať v polohe oveľa me
nej slienitých zelenkastožltých „banáno
vých" v ápencov, ktoré nezriedka samy 
n adobúdaj ú charakter silicitu. 

Nadložné ladecké vápence majú zreteľ

nú slienitú prímes a s ňou úmerne sa zni-
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žuje podiel kremitej zložky. Väčšiu kon
centráciu rohovcov možno pozorovať 

v ojedinelých priepustn e jších, zrnitých tur
biditických po1ohách. Takéto polohy sa vy
skytujú občas vo vyššej časti 1adeckého 
a najmä v spodnej časti mraznického sú
vrstvia. Po2Jdiž plôch diskonti:nuity na báze 
klastickej v1ožky i na jej rozhraní s nad
ložnými pelagickými vápencami je zrejmé 
obohatenie kremitou hmotou, hľuzy si
vého rohovca sú však roztrúsené i vnútri 
turbiditidkej polohy. Vo vyšších častiJach 

tejto polohy hľuzy niekedy splývajú do 
súvislejších tenkých stratiformných rohov
oových teliesok. Po1ohy rohovcov bývajú 
niekedy zvýmznené i v blízkosti zlomo
vých a drvených zón. 

Celkom odlišný charakter majú rohavce 
kalištianskeho súvrstvia. Hľuzy tmavosi
vého rohovca majú často koncentrickú 
stavbu, pričom jadro ,alebo podpovrchová 
zón.a -ostávajú neprekremenené. Tieto 
„oibrysové" rohovce majú nepravidelný 
bochnikovitý , piškótoví tý alebo podlho
vasto oválny tvar a veľkosť od niekoľkých 

do 50 cm v priemere. V hornine sú viac
menej pravidelne rozptýlené, nikdy ne
tvoria r,ohovcové horizonty. Zvláštnosťou 

býva zachovanie schránok brachiopódov, 
amonitov či belemnitov, u2Javretých v ro
hovoových hľuzách (na rozdiel od nále:wv 
z okolitej horniny nie sú deformované 
kompakdou sedimentu). Tento fakt po
ukazuje na mnodiagenetický vznik rohov
cov v s úvrství. 

V r chný člen kalištianskeho súvrstvia 
obsah uj e sporadicky roztrúsené drobné 
(4-5 cm) čiernosivé r ohovce. Majú zhruba 
izometrický tvar, horizonty nevytvárajú 
a na hmote h orniny sa výrazne nepodie
ľajú. Smerom do nadložia pribúda slienitej 
zložky a rohovce mi:;mú. N achložné nepra
videlne vyvinuté c1erne „barre mitové" 
sliene roh ovce n eobsahujú. 
Lúčkovské súvrstvie obsahuje zreteľný, 

i keď kolísavý p odiel slienitej príme.si 

a vložky slieňov. Napriek tomu sa upro
stred lavíc vyskytujú časté hľuzy až hori
zonty tmavosivých rohovcov. Polohy vá
pencov vo východnej časti piatej etáže, 
kde sú vápence menej výrazne lavicovité 
a slienitejšie , obsahujú menej rohovcov. 
Hľuzy rohovoa majú plochý bochní1kovitý 
tvar, dosahujú veľkosť 7-8 až 80- 90 cm. 
Horizonty rohovcov niekedy paralelne sle
dujú povrch lavíc vápenca, inokedy (hlav
ne v mocnejších laviciach) sú zložito 
zvil.nené a skľukatené (1. etáž) alebo chao
ticky rozhádzané (3. EZ). Bližšie sledova
nie ich usporiadania indikuje deformácie 
horniny v polop1astickom stave. Gravitač
ne skízavajúci sediment teda už obsahoval 
rohovcové hľuzy (obr. 6). 

Súvrstvie podhorských vápenoov obsa
huje nepravidelne oválne i zložito vetven é 
valcovité hľuzy čiernych rohovcov, preni
k,ajúce horninou často bez vzťahu k vrst-

Obr. 6. Sklzové vrásy vo vrchnej časti lúč
kovského súvrstvia zvýraznené deformáciou 
rohovcových horizontov na 1. etáži lomu But
kov 
Fig. 6. Slump folds in the upper part of the 
Lúčkovská Forrnation pronounced by defor
m ations of cherty horizons on the 1st level 
of the Butkov quarry 
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vovitosti. Stratiformné koncentrácie ro
hovoov sa vyskytujú najmä na báze detri
tického súvrstvia nad bazálnou brekciou. 
Samotná bazálna brekcia tiež obsahuje 
rohovcové klasty podobného vzhľadu. 

Vzhľad, rozmiestnenie ,a textúry rohovcov 
podporujú predpoklad o ich neskorodiage
netickom vzniku v už spevnenom sedi
mente: rohovce prenikajú pórovitejšími 
partiami sedimentu, výplňami dúpät in
fauny, laminkami alebo hniezdami hru
bého detritu. Smerom do nadložia rohov
cov ubúda, v „urgónskych" organogénnych 
vápencoch, tv,oriacich najvyššiu časť vá
pencového komplexu, sú rohovce len oje
dinelé. 

Obsah rohovcov meraJný v cm2 na plo
chu 1 m 2 rezu vrstvou jednotlivých sú
vrství ložiskového komplexu je nasledu
júci: masívne sivé „urgónske" vápence 
0-5000, podhorské súvrstvie 10 000-12 OOO, 
bazálna brekci,a podhorského súvrstvia 
6000- 10 OOO, lúčkovské súvrstvie 9000-
18 OOO, kalištianske súvrstvie, vrchný člen 
3000-9000, · kalištianske súvrstvie, spodný 
člen 9000-12 OOO (Lo,kálne do 18 OOO), 
mraznické súv,rstvie 3000-5000 (lokálne 
do 20 OOO) a ladecké súvrstvie 2000-
4000 cm2. Mraznické, spodný člen kališ
tianskeho, ladecké a podhorské súvnstvie 
teda obsahujú horizonty so zvýšeným po
dielom rohovcov. Najspodnejší z nich, 
v mraznickom súvrství, predstavuje len 
lokálne tenké akumuláóe viazané na tur
biditické polohy v inak bezrohovcovom se
dimente. Nemožno ich oddeliť selektívnou 
ťažbou, a preto ich treba zohľadniť pri 
definovaní priemerného obsahu Si02. 

Druhé, k,alištianske súvrstvie, má podJel 
rozptýlených „obrysových" rohovcov (do 
plochy boli zhrnuté i neprekremenené 
,,jadrá" hľúz), ktorý by nemal predstavo
vať vážnejšiu prekážku pri technológii vý
roby cementárenského slinku. Najvyššie 
rohovoe obsahujúce hodzonty sú pomer
ne samostatným celkom, ktorý by mohol 

byť ťažený selektívne, podľa požadovaných 
technologický ch vlastností suroviny. Tie
to horniny majú rad negatívnych vlast
ností (vysoký podiel rohovcov, síry, fos
foru, železa, hrubozrnnú štruktúru), ktoré 
ich znevýhodňuj ú z hľ.adisk,a technoló
gie spracovania cementárenskej suroviny 
(obr. 7). 

Porovnaním obsahu rohovcov s prie
mernými chemickými analýzami hornín 
jednotlivých súvrství (Michalík et al. , 
v tlači) možno zistiť, že obsah Si02 v hor
nine nie je vždy do detailov korelovateľ
ný s podielom rohovcov v nej. Podiel klas
tiokého kremeňa je všeobecne nízky, klas
tické kremenné zrná sú hojné len v čorš

tý;nskych hľuznatých vápencoch. P odiel 
„nerohovcového" Si03 teda treba pripísať 
prekremeneniu horniny. Podľa Fedora 
(1977) sa silicifikácia prejavila v štyroch 
formách: a) masovou silicifikáciou hornJ
ny, b) selektívnou silicifikáciou pórovitých 
partií horniny, c) selektívnou silicifikáciou 
organických zvyškov, d) vznikom autigén
neho kremeňa . Prvé tri prípady sa líšia 
zrejme množstvom prinášanej kremenitej 
hmoty. Prvý prípad je bežný v jur ských 
súvrstviach, druhý najmä v podhor skom 
súvrství. Tretiu formu silicifikácie možno 
najlepšie pozorovať v kalištiansikych vá
pencoch. Gél kyseliny kremičitej zaplnil 
prie.stor po v ylúhovanej (resp. zatLačenej) 

hmote fosíli e, ale nepresiahol jej obrysy. 
Vzniknutý chalcedón má obvykile hrubo
sférickú stavbu, okraje lemuje jemnosfé
rický chalcedón, inokedy i kalcit. Tento 
okraj vznikol vyplnením medzery po 
kontrakcii p ôvodného gélu. Selektivitu pri 
vypiňaní odlišných organických zvyškov 
možno vysvetliť r ôznou rezistenciou pô
vodného arag,onitu, kalcitu či Mg kalcitu, 
ktorý tvoril kostry organizmov rozličných 
taxónov. 

Pri metasomatóze mikritického kalu 
Si zložkou sa tvorili ílovité, bituminó:zme 
a kalcit i.ck é „fronty", tlačené pred čelom 
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vlastnej silicífikačnej zóny v mieste vzni
ku rohovoovej hľuzy. Fedor (1977) opisuje 
kontrastné zloženie partií horniny priľah
lej k silicifikovaným miestam. Tieto partie 
maJu zmzený podiel kremenných zŕn, 

okrem toho mnohé zo zachovaných zŕn sú 
zjavne korodované kalcitovým tmelom. 
V rohovcovej mase sa pritom tvorili syn
genetické klenčeky karbonátu a agregáty 
pyritu. Druhotná orientáda alochém, ve
dúca 1k vzniku mikrovrstvovitosti, bola 
zrejme kombinovamým produktom šírenia 
jednotlivých „frontov" i stlačenia okoli
tých partií horniny v priebehu neskorej 
d1agenézy a nasledujúcich tektonických 
procesov. 

štvrtá forma prekremenenia - vznik 
autigénnych kryštálikov kremeňa - sa 
v súvrstviach butkovského telesa vyskytu
je pomerne zriedkavo, oveľa menej často 

ako v súvrstviach krížňanského príkrovu 
(ešte vzácnejšie sú autigénne živce, ktoré 
bývajú v mezozoických súvrstviach cen
trálnych Karpát celkom bežné). 
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Geology and sir.atigraphy of the Butkov Lower Cretaceous 
limestone deposits, ~ Unit, Middle Váh Valley 

~ .estern Slovakia) 

Present, in several aspects controversial 
opinions concerning Mt. Butkov structure and 
appurtenance, are revided in the first part 
of thís paper. We attempted, on the base of 
several years of detailed study, to obtain 
a better documented interpretation of the 

stratigraphy a nd structure of this area. Now 
it seems to be evident, that the Butkov-body 
has been affected by much more complex 
tectonics, than hitherto supposed. South-ver
gent fiat overthrust of the Butkov-fold core 
is one of the most striking, but until recently 
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unknown structures. Normal slip faults with 
NW- and southern dip prove the presence 
of distensional stresses during tectogeny. The 
Butkov body itself is dissected by transversal 
fault system into several segments. Lúčkov
ská Valley fault zone caused right lateral slip 
movement 0,75 km in amplitude. -Such a mo
vements have been caused by Miocene stress 
which has lead to arching of Western Car
pathians out of more-less continuous Alpine
Carpathian orogene front. 

In our field works, detailed stratigraphical 
and lithological study has been stressed. 
Complete exposure of Lower Cretaceous se
quence by a system of quarries and prospect
ing galleries, abundance of stratigraphically 
important and well preserved fossils gave us 
the chance to compare this locality with 
other national Lower Cretaceous key-sections 
in the European Alpides. Detailed lithological 
research in Jurassic and Lower Cretaceous 
sections enabled the characterization of indi
vidual lithostratigraphical units (five of them 
have been distinguished for the first time). 

Tunežice Limestones are sandy crinoidal 
limestones and sandstones with silicified 
benthic fauna, representing Liassic to Lower 
Dogger strata. 

The Czorsztyn Formation (30 m thick) 
represented by red nodular limestones is 
divided by greenish yellow silicite band into 
lower Callovian-Oxfordian and Upper Oxfor
dian-Tithonian members. 

The Ladce Formation (30-35 m thick) 
consists of lower breccia member and of 
upper "sublithographic" micrital nannocone 
limestone member. Its age is Upper Berriasian 
t o Lower Valanginian. 

The Mrilznica Formation (30-40 m) is for
m ed by marly spotted micrital limestones 
with irregular marly intercalations. Its lower 
part contains several allodapic organodetrital 
limestone beds. M. Formation is late Valan
ginian in age. 

The Kalište Formation (65-80 m): light 
greenish-gray limestones with "conture-cherts" 
a re followed by brownish gray micrital 

limestones. The age of both the members is 
lower Hauterivian to lower Barremian. 

The Lúčkovská Formation (35 m thick) 
consists of two members. The lower, black 
"Barremites-marl" contains intercalations of 
gray spotted limestones. Overlying "belemnite 
limestone" comprises intercalations of intra
formational breccia, belemnite rostra oriented 
by currents and nodules of black chert. The 
uppermost part of L. Formation are often 
deformed by submarine slumping. Age: late 
Lower Barremian to Lower Aptian (?). 

The Podhorie Formation (65-75 m) starts 
with breccia layer, followed by bedded bitu
minous organodetrital limestones with dark
gray cherts. It represents slope deposits of 
prograding carbonate platform. Carbonate 
platform itself, represented by Lower Albian 
pale gray massive organogene limestones 
(40-·15 m thick) was not characterized more 
in detail. They finish by a hard-ground sur
face covered by Mid-Albian deep water But
kov marls. 

The detailed lithological characterization 
of individual lithostratigraphic mem bers and 
horizons allowed more exact estimation of 
harmful admixture from the view-point of 
cement raw materials. Si02 in form of quartz, 
less frequently in chalcedony or opal is one 
of such agens. It is usually concentrated in 
turbidite rhythms of the Ladce- and Mraz
nica Formations, in cherty horizons of the 
Lúčkovská Formation and (predominantly) in 
the Podhorie Formation. Cherts of the Ka
lište Formation have high carbonate content, 
which makes them easily disintegrable by 
heating in cement production tech nological 
process. T he cherts of individual formations 
differs mutually not only by morphology, but 
also genetically. Several facts indicate early 
diagenetic origin of chert nodules in the K a
lište- and Lúčkovská Formations. On the 
other hand chert concretions in the P od
horie Form ation and in allodapic r hythms of 
the Ladce- and Mraznica Formations w ere 
probabl\5 v,\i>till growing during several st a ges 
of sediment compaction. 
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Geológia a tektonika juhozápadnej a severnej časti 
kryštalinika Malých Karpát 

Katedra mineralógie a petrológie PF UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 

Doručené 2. 12. 1985 

reononrn u TeKTomrna 10ro3arra,11Hoii: u cenepHoii: qacTM KpMcTammHKYMa 
MaJibIX KaprraT 

ITpe,11MeTaMopcj:rnoe pa3B11T11e Kp11cTaJIMH11KyMa Man 11x KaprraT (3arra,11H11e 

KaprraTb1) rrpe,11cTaBJ15!Jia cj:Jn11meBa,1 ce,1111MeHTaQl151 ornypa-Hl1)KHero ,11eB0Ha, 

KOTOpa5! 3aBepmi,rnach cc,1111MeHTaQI1eH TeMHblX c11n11cj:Jl1Ql1POBaHHb!X cnaH• 

qeB l1 IIOCJie)-1yl011\l1M 6a3aJihTOBb!M BYJIKaHl13MOM B cpe)-1HeM ,11a)Ke BepxHeM 

.!(eBOHe. Cne,11y10ll\ee pa3B11Tl1e KPl1CTaJil1Hl1KYMa ÔblJIO CB5!3aHo CO 30HaJibHb!M 

per110HaJihH0-11ep1111nyTOHI1l.!eCKJ1M MeTaMopcp113MOM l1 rpa1-111TOl1,!1Hb!M rrny 

TOHH3MOM B caMOl1 Bepxtte11 qacTM )-1eBOHa 1-1a)Ke Hl1)Kttero Kap6oHa. 3aBep

llla!Oll\H}l repQl1HCKHM. TeKTOH11l.!eCKI111 CTMJib 5!BJI5!eTC,! 1CKnawraTO-KJil1Ba)K

HblM C Beepo110,1106Hh!M rop1130HTaJTbHb!M pa3B11THeM MeTaMOpcptt o fi: cj:Jo0 

Jil1aQ1111. B03!(eÍ1.CTBI1eM aJibITl1HCKOl1 TeKTOHI1KJ;I (A,Ií2 ,11ecj:JopMaJ~l10HHOl1 CTa

,lll1H-IIepe,11B11)KeHHe cj:JyH)-1aMeHTa IIOK))OBa K C3) ÔbIJI 6paTl1CJiaBCKl111 c er

MeHT 11epe,11BHHYT K JOB qepe3 rapMOHCKI111 cerMeHT B,L10Jib CTj)l1)KH0-Ha

cyBHOli[ IIJIOCKOCTM, KOTO))M II03)-1Hee ITO,IIBeprnach CKJia,11qaTOCTM CTa).\Ml1 A,I(3. 

Geology and tectonics in the southwestern and northcrn part of the Little 
Carpathian crystalline 

Pre-metamorphic development of the crystalline in the Little Ca r
pathian Mts. was characterized by flysch sedimentation during Silurian 
to Lower Devonian terminated by the deposition of dark quartzitic siate 
and subsequent basic volcanism of Middle to Upper (?) Devonian age. 
Subsequently the sequence was influenced by zonal regional-periplu
tonic metamorphism during the Uppermost Devonian and Lower Car
boniferous. ľhe resulting Hercynian tectonic style was a folded- cleavage 
type displaying fan-like course of metamorphic foliation planes in the 
horizontal plane. Due to the influence of Alpine tectonics (the AD2 

deformational stage, i. e. the termination of basement nappe t h r usting 
to the NW), the Bratislava segment of the crystalline has b2en thru st 
to SE over the Harmónia segment along a shear-thrust surface that later 
became itself fold ed during the AD:1 deformation'l.l stage. 

Dotenajšie poznatky o geológii kryštali

n ika Malých ~arpát sú vyjadrené v ma

p ách Oambela (in Buday et al., 1962; in 

Maheľ - Cambel , 1972), 'ktorý tu odlíšil 

dve základné série: s podnú - pezinsko
perneckú a vrchnú - h,armónsku. C ambel 

medzi sériami nepredpokladá výrazneJs1 

stratigr,afický hiát a priraďuje ich k jed-
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Obr. 1. Geologicko-tektonická mapa strednej a severnej časti kryštalinika Malých 
Karpát (Putiš, 1984). 1 - kvartér, 2 - mezozoikum krížňanského príkrovu, 3 -
paraautochtónny mezozoický pokryv, nečlenený, 4 - karbonatické brekcie liasového 
pokryvu s úlomkami metabázik podložného kryštalinika, 5 - metamorfované vápence 
a dolomity stredného triasu paraautochtónneho pokryvu, 6 - pestrofarebné arkózy 
(perm ? v podloží kremencov) a kremence spodného triasu paraautochtónneho pokryvu, 
7 - ultramylonity a blastomylonity metapelitov, 8 - metapelity (Chl2, Bi1,2, Mui.2, 

Gr, St, And 1, Sill) spodnej časti formácie A, 9 - metapelity (Chl1 ,2, Bi1 - 3, Mui.2, 

Gr, ± Cor, Ser2) strednej časti formácie A bratislavského segmentu východne od 
Kuchyne a severne od Pezinka, 10 - metapelity (Chlu, Bi1,2, Mu, Gr) strednej časti 
formácie A bratislavského segmentu východne od Perneku, 11-12 - metapelity 
a metapsamity (Chl1, Ser, Mu1,2, ± Cor, ± Bi,1, ± Ser2) strednej časti formácie A har
mónskeho segmentu, 13 - metapsamity (Ser 1, Chl1, ± Bi) vrchu strednej časti alebo 
miestami najvrchnejšej časti formácie A harmónskeho segmentu, 14 - škvrnité až 
plodové kontaktne metamorfované bridlice (Cor, Bi.1, ± Andl2, Ser-Mu,1) harmónskeho 
i bratislavského segmentu, 15 - grafitícké bridlice a metakvarcity, grafiticko-kvar
citické metapelity (Ser, Mu, ± Bi, ± Act) spodnej časti formácie B obidvoch seg
mentov, 16 - metakarbonáty, erlány (Cc, Gr, Wols, Ve) harmónskeho segmentu, 
17 -- metabáziká a metatufy (Chl, Ep, Act, Hrbgreen, ± Bi) vrchnej časti formácie B 
obidvoch segmentov, 18 - mandľovcové metabáziká formácie A bratislavského seg
mentu, 19 - gabrodiorit, 20 - kremenný amfibolicko-biotitický diorit, 21 - bioti
tický granodiorit (modranský typ), 22 - autometamorfovaný granodiorit, 23 - zóny 
silnej hydrotermálnej premeny granodioritu so zrudnením (hematitové brekcie), 24 -
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stredno a drobnozrnný muskovi ticko-biotitický granit, 25 - aplity, pegmatity, 26 -
m ylonity až ultramylonity , a - granitu, b - granodioritu, 27 - hercýnska meta
morfná, a - foliácia (S1), b - lineácia (V1 - synmetamorfné vrásy bez kliváže), 
28 - a - osi B hercýnskych klivážových vrás (V1), b - hercýnska synmetamorfná 
krenulačná kliváž (S2) , 29 - a - osová rovina prevrátených až ležatých medzifoliač
ných mezo a makrovrás (AV1) v Gr-Bi fylitoch pri Perneku, b - osi B zalomených 
vrás (A V:1), 30 - a - alpínska foiiácia (AS1) v mezozoickom obale, b - kataklas
tická foliácia (AS1) v kryštaliniku, 31 - prevrásnená (A V2) strižno-násunová plocha 
(AS1) bratislavského segmentu cez harmónsky segment, 32 - bočný posun pozdlž 
modranskej prešmykovo-vrásovej zóny, 33 presunová p locha krížňanského 
p ríkrovu, 34 - prešmykové plochy, 35 - zlomy, 36 - geologické hranice. (Použité 
skratky minerálov: Act - aktinolit, Andl - andaluzit, Bi - biotit, Cc - kalcit, 
C hl - chlorit, Cor - cordierit, Ep - epidot, Gr - granát, Hrbgreen - zelený amfi
bol, Mu - muskovit, Ser - sericit, Sill - sillimanit, St - staurolit, Ve - vezuvián, 
Wols - wolastonit.) 

Fíg. 1. Geological and tectonic map of the central and no rthern part of Little Car 
p athian crystalline (Putiš, 1984). 1 - Quaternary, 2 - Mesozoic of the Krížna 
nappe, 3 - para-autochtonous Mesozoic cover, undivided, 4 - carbonate breccia of 
Liassic cover with metabasite fragments from the underlying crystalline, 5 -
metamorphosed limestone and dolomite (Middle Triassic) of the para-autochtonous 
cover, 6 - variegated arcose (Permian ?) in the underlier of Lower Triassic quartzite 
of the para-autochtonous cover, 7 - ultramylonite and blastomylonite from meta 
pelite, 8 - metapelite (Chl2, Bi1,2, Mut,2, Gr, St, And2 Sill) of the lower part of 
A formation, 9 - metapelite (Chl1 .2, Bi 1- 3, Mu1,2, Gr, ± Cor, Ser2) of the middle 
par t of A formation of the Bratislava Segment easternly from Kuchyňa and 
northernly from Pezinok, 10 - metapelite (Chl1.2, Biu, Mu, Gr) of the middle part 
of the A formation of the Bratislava Segment easternly from Pernek, 11-12 -
metapelite and metapsammite (Chl1 , Ser, Mu1,2, ± Cor, ± Bi3, ± Ser2) of the middle 
part of A formation o[ the Harmónia Segment, 13 - metapsammite (Ser1, Chl 1, ± Bi) 
from the top of the middle part or in places of the upper most part of A formation 
in the Harmónia Segment, 14 - spotted to knotted schist (Cor, Bi3, ± And2, Ser-Mu0) 

of the Harmónia and Bratislava Segments, 15 - graphitic slate and metaquartzite, 
graphite-siliceous metapelite (Ser, Mu, ± Bi, ± Act) of the lower part of B forma
ti on in both segments, 16 - metacarbonate, erlan (Cc, Gr, Wols, Ve) of the Har
mónia segment, 17 - metabasite and metatuff (Chl, Ep, Act, Hrbgreen, ± Bi) of the 
upper part of B formation in both segments, 18 - amygdalous metabasite of A for
mation in the Bratislava segment, 19 - gabbrodiorite, 20 - amphibole-biotite quartz 
diorite, 21 - biotite granodiorite (Modra type), 22 - autometamorphosed granodiorite, 
23 - zone oľ strong hydrothermal alteration in granodiorite with ore (hematite 
breccia), 24 - muscovite-biotite granite, medium to fine-grained, 25 - aplite, peg-, 
matite, 26 - mylonite to ultramylo nite, a - from granite, b - from granodiorite, 
27 - Hercynian metamorphic structure, a - foliation (S 1), b - lineation (V1 syn
metamorphic folding without cleavage), 28 - Hercynian structure, a - B axis of 
Hercynian cleavage fald (V1), b - Hercynian synmetamorphic crenulation cleavage 
(S2), 29 - axial structure, a - axial plane of inverted to recumbent interfoliation 
mesoto macrofo.ld (AV1) in Gr-Bi phyllite near Pernek, b - B axis of kink folds 
(AV:i), 30 - Alpine foliation, a - (AS1) in the Mesozoic cover, b - cataclastic folia
tion (AS1) in the crystalline, 31 - refolded (AV2) shear-thrust surface (AS1) of the 
Bratislava Segment over the Harmónia Segment, 32 - lateral slip along the 
Modra thrust-folded zone, 33 - thrust surface of the Krížna nappe, 34 - reverse 
fault plane, 35 - fault, 36 - geological boundary. (Mineral abbrevations: Act -
actinolite, And - andalusite, Bi - biotite, Cc - calcite, Ch1 - chlorite, Cor -
oordierite, Ep - epidote, Gr - garnet, Hrbgreen - green hornblend, Mu - mus
covite, Ser - sericite, Sill - sillimanite, St - staurolite, Ve - vesuviane, Wols -
wollastonite.) 
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notnému staropaleozoickému vul kanicko

sedimentárnemu cyklu. 

Podľa palinologických výskumov Cornej 

(1968; in Cambel - Corná, 1974) vekové 

rozpätie hornín je ordovik (?) - spodný 

karbón. Podľa novších palinologických 
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výskumov Planderovej (Planderová 
Pahr, 1983; Cambel - Plandernvá, 1985) 
je vek skúmanej časti metasedimentov 
pezinsko...,perneckej série vrchný silúr -
spodný devón. Skúmaná časť metasedi
mentov harmónskej série spadá do spod
ného devónu. 

Vrtný prieskum kryštalinika SZ od Pe
zinka poskytol údaje o ,alochtónnych čas

tiach malokarpatského kryštalinika (Po
lák - Hanas, 1981; Polák - Rak, 1982). 
Z týchto údajov, ako aj z rozdielneho lito
faciálneho vývoja paraautochtónneho mezo
zoického pokryvu vychádza Maheľ (1980a, 
b, 1981, 1983, 1984) v predstave o prí
krovovej stavbe kryštalinika Malých Kar
pát, ktorého šupiny považuje za analogón 
Ulľlterostalpinu, pričom v neveľkej híbke 
pod nimi predpokladá pokračovanie pen
ninika Východných Álp (resp. váhikum, 
t. j. analogón penninika) v Západných 
Karpatoch. 

Na základe litológie a palinológie Plan
derová a Pahr (1. c.) porovnali severnú 
časť kryštalinik,a Malých Karpát (harmón-
sku sériu) 
wechselskej 
ných Álp. 

so staropaleozoickou časťou 

série unterostalpinu Východ-

V článku sú zhrnuté poznatky autora 
(Putiš in Maheľ et al., 1983; in Korikov
skij et al., 1985; in Maheľ ed., v tlači; 

Putiš, 1986) získané geologickým mapova
ním v mierke 1 : 10 OOO , štruktúrnou ana
lýzou a mikroskopickým štúdiom. 

Geologické pomery v kryštaliniku Malých 
Karpát 

Kryštalinikum Malých Karpát je súčas
ťou dvoch novovyčlenených hlavných al
pínskych tektonických segmentov (obr. 7): 
bratislavského (medzi Bratislavou, Pezin
kom, Pernekom a Kuchyňou; v zmysle 
Cambela, 1. c. výlučne pezinsko-pernecká 
séria) a harmónskeho (medzi Pezinkom, 
Harmóniou, častou a Hornými Orešanmi; 

v zmysle Cambela, 1. c. s výraznou pre
vahou harmónskej série v nadloží pezin
sko-perneckej série). Segmenty oddeľuje 

asi 18 km (na povrchu) dlhá modranská 
prešmykovo-vrásová zón.a (Putiš in Ma
heľ et al., 1983) v centrálnej časti mod
ranského granodioritového masívu medzi 
Pezinkom a Doľanmi so začleneným m eta
morfovan ým (so sericitom, chloritom) me-
2,ozoickým para.autochtónnym pokryvom. 

Geologicko-tektonické pomery skúma
ných častí kryštaliníka Malých Karpát 
znázorňuje obr. 1 a 2. V tejto časti je snáď 
potrebné upozorniť, že v kryštaliniku pe
zinsko-perneckej série sa pri západnom 
okraji bratislavského segmentu (obr. 2) 
medzi Borín.kou a Mariankou zistil karbo
ná tový horizont. Ide o tenké dosky 
(s hrúbkou do 10 cm) metamorfovaných 
tmavosivých vápencov uprostred bázic
kých metatufov a metamorfovaných tma
vosivých slienitých bridlíc s metamorfným 
chloritom a biotitom s celkovou mocnos
ťou týchto členov aspoú niekoľko metnov 
v nadloží grafitických metakvarcitov. 
Hrubšie (niekoľko m) šošovikovité telesá 
podobných karbonátov sú charakteristické 
pre harmónsku sériu (Cambel, 1. c.) , kde 
sa nachádzajú uprostred grafitických me
takvarcLov a fylitov, t. j. o niečo hlbš.ie 
ako v pezinsko-perneckej sérii. 

Li tologicky pestré, rytmické peli ticko
psamitické členy kryštalinika, ktoré sú 
chara:kteristické pre harmónsku senu, 
(tab. 3, obr. 1, 2) sa zistili •aj a ko súčasť 
pezinsko-perneckej série, napr. v dolinách 
Vývmt a Ma1ina (predtým Modranský po
tok) pri Kuchyni (tab. 3, obr. 3, 4), na hre
beni na Z od Konských hláv, JV od Bo
rinky (obr. 3c) a na V od Marianky. Ich 
geologická pozícia je rovnaká ako v har
mónskej sérii - teda lež.ia v p odloží gra
fitických a aktinolitických metakvarcitov 
a grafitických fylitov, ktoré sú tiež cha
rakteristické pr•e obidve série (obr. 1, 2). 

Naj vrchnejšiu časť tohto peliticko-psa-
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Obr. 2. Geologicko-tektonická mapa juhozá
padnej časti kryštalinika Malých Karpát (Pu
tiš, 1985). 1 - kvartér, 2 - neogén, 3 - pa
raaut,ochtónny mezozoický pokryv, 4 - mus
kovitický a muskovi ticko -biotitický granit 
(bratislavský typ), 5 - aplity, pegmatity, 
6 - metapelity (Chl2, Bi 1, 2, Gr, ± St, ± Sill) 
spodnej časti formácie A, 7 - metapelity 
a metapsamity (Chl1, 2 Bi1 ,2, ± Gr) st r ednej 
časti formácie A, 8 - metapelity (Ser, Chlt, 
± Bi) strednej časti formácie A, 9 - kvar
ci tické metapelity, piesčité metadroby, meta
pieskovce, metakvarcity vrchnej časti formá
cie A, 10 - grafitické a grafiticko-aktinoli
tické metakvarcity (Ser, Mu, Act) spodnej 
časti formácie B, 11 - metabáziká a meta
tufy (Chl, Ep, Act, Hrbgreen) vrchnej časti 
formácie B , 12 - metakarbonáty v metamor
fovaných tufoch a slienitých bridliciach spod
dnej časti formácie B, 13 - mylonity a fylo
nity, 14 - strižno-násunové plochy v kryšta
liniku (AD2 deformačné štádium), 15 - zlo
mové štruktúry s bočným posunom blokov, 
16 - vrstvovitosť S0 v kryštalických bridli
ciach s naloženou metamorfnou foliáciou S1 
na plochy S0, 17 - metamorfná fol iácia S2, 
kl iváž osovej roviny m etamorfných m ezovrás 

Vt, 18 - osi B metamorfných mezovrás V1, 
19 - a - na SZ - S rotovaná hercýnska 
metamorfná krenulačná kliváž S2, b - meta
morfná krenulačná kliváž S2 s naložen ou alpín
skou sklznou klivážou AS1 alebo kataklas
tickou foliáci ou AS1, 20 - geologické h r anice, 
21 - tektonick é hranice 
Fig. 2. Geological and tectonic map of the 
southwestern part of the Little Carpathian 
crystalline (Putiš, 1985). 1 - Quaternary, 
2 - Neogene, 3 - para-autochtonous Meso
zoic cover, 4 - muscovite and muscovite-bio
tite granite (Bratislava type), 5 - aplite, peg
matite, 6 - metapeli te (Chl2, Bi1,2, Gr, ±St,± 
Sill) of the lower part of A formation , 7 - m eta 
pelite and m etapsammite (Chl1,2, Bi1,2, ± Gr) 
of the middle part of A formation , 8 - meta
pelite (Ser, Chl1 ± Bi) of the middle part of 
A formation, 9 - siliceous metapelite, arena
ceous metagreywacke, metasandstone, m eta
quartzite of the upper part of A formation, 
10 - graphite and graph ite-actinolite meta
quartzite (Ser, Mu, Act) of the lower part of 
B formation, 11 - metabasite and metatuff 
(Chl, Ep, Act, Hrbgreen) of the upper part of 
B formation, 12 - metacarbonate in meta
morphosed tu ff and marly slate oí' the lower 
part of B formation, 13 - mylonite and 
phyllonite, 14 - shear-thrust surface in 
crystalline (AD., deformation stage), 15 -
fault structure -with lateral shift of blocks, 
16 - bedding So in crystalline schist with 
subsequent metamorphic foliation S1 on S0 
surfaces, 17 - metamorphic foliation S2, 

cleavage of axial plane of metamorphic meso
folds V 1, 18 - B axis of metamorphic meso
folds V1, 19 - Hercynian metamorphic crenu
lation cleavage S.2, a - rotated to NW, N, 
b - the same with subsequent Alpine slip 
cleavage AS1 or cataclastic foliation AS1, 20 -
geological b oundary, 21 - tectonic boundary 

mitického súvrstvia (ílovito-drobové, ílo

vito-drobovo-piesčité sedimenty) obidvoch 

sérií palinologicky skúmala Planderová 

(in Cambel - Pla nderová, 1985) . Z lokali
ty č. 4 (vzorka 764/82 - sedlo na J V od 

Ostrého vrchu pri Kuchyni) skúmala typ 

hornín uvedený v tab. 3, obr. 3 (ílov ito

drobové ,;Pdímenty) , ktoré patria najvrch

nejšej časti p eliticko-psamitického súvrst
via pezinsko-perneckej série pri Kuchyni 

Ý podloží grnfitických fylitov .a metakvar

citov. Z l,ok,ality č. 5 (vzorka 187/82 - na 

SV od Pezinka, oblasť na JV od Cajlan-
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Tab. 1. l - alpín~ke pľevrátené až Ježalé medztfoliačné makľovrásy AV 1 /AD, d e
formačné štádium) v metapelitoch, s miernym ponorom osovýrh rodn na sz." lok. 
f'odbabská dolina na V od Perneku, 2 - hercýnska metamorfná toliác1a S, je pre
fatá pod ostr.)·m uhlom strmo uklonenou hercýnskou kl iváznu S1 owvej roviny k li
vážových mezovrás V,. lok. zárez cesty Pernek - Pezinská baba. 3 - budino vaný 
konkordantny pnen1k pegmatitového materiálu podľa metamorfncj foliácie S1 v m eta
pPlitoch . lok. zárez cesty Pernek - Pezinská baba. 4 - ohybové pásy AV, (A D ,, 
deformačné štádium). lok. Podbanská dolina na V od Perneku 

Plale 1. l - Alpme inverted to recumbent interfolialion mesoscopic ľolds (AV1) i n 
metapelite (AD, deľormalion stage) with low angle dip of axial planes to NW, P od
babská dolina ·1ocality, E frorn Pernek, 2 - Hercynian metamorphic ľoliation S 1 
cul under high angle by steeply d1pplng Hercynian cleavage S-, of the axial plane 
oľ cleavage mesoscopic folds V, . road cu t bel ween Pezinská baba and Pernek, 3 -
boudinaged concordanl penelration of pegmatite rnalerial along the metamorphic 
foliation S 1 in metapelite road cut between Pernek and Pezinská baba. 4 - k ink 
bands A Y:i (AD,, deformation slage), Pod babská dolina locality, E from Pernek 
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Obr. 3a. Synmetamorfné (hercýnske) mezo
vrásy Vi v páskovanom amfibolite s meta
morfnou klivážou S2. Metamorfná foliácia S1 
je naložená na plochy vrstvovitosti S0. Lok. 
východne od Marianky. (D2 - stredný devón) 
Fig. 3a. Synmetamorphic Hercynian mesofolds 
V1 in banded amphibolite with S2 meta
morphic cleavage. The S 1 metamorphic folia
tion is superponed on bedding surfaces S0. 

Outcrop easternly from Marianka, Middle De
vonian. 
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Obr. 3b. Strmo uklonené plochy vrstvovitosti 
~o a m etamorfnej foliá cie S1, ktorá je nalo
zen á na plochy S0. Metamorfná krenulačná 
kliváž S2 je preniknutá granitoidným mate
r iálom. Alpínska sklzná klivá ž AS1 kataklas
tick á foliácia AS1 sú s plochami S.2 subpara
lelné, r esp. sú na n e naložené (D1 - spodný 
devón). 
F ig. 3b. Bedding surfaces So and metamorphic 
fol iation surfaces S1 superimposed over S0. 

T he m etamorphic cren ulation cleavage S2 is 
p ierced by granitoid materi a l. Alp ine slip 
cleavage su rfaces AS 1 and the cataclasti c A S1 
foliation are subparallel w it h S2 surfaces or 
superimposed onto them (D1 - L ower De
vonian) 

Obr. 3c. Plochy vrstvovitosti So (hruborytmický 
flyš, piesčité droby a íl ovi té bridlice stred
nej časti formácie A) s nevýraznou meta
morfnou foliáciou S 1 naloženou na plochy S0. 

Plochy metamorfnej krenulačnej kliváže S, 
sú výrazné iba VO vrstvách (hrúbka väčšinou 
1-10 cm) ílovitých bridlíc. Uhol medzi plo
chami S0 a S2 je asi 30°. Metamorfná foliácia 
S2 v metadrob ách nie je makroskopicky veľ
mi výrazná. Uhol medzi plochami S0 a S2 je 
tu asi 45° (Putiš, 1985) 
Fig. 3c. Bedding surfaces S0 (thick rhytmic 
flysch, arenaceous greywacke and argillaceous 
siate of the middle part of A formation) with 
non pronounced metamorphic foliation S1 su
perimposed onto So surfaces . Metamorphic 
crenulation cleavage surfaces S2 are prono
unced only in argillaceous siate layers (thick
ness usually 1-10 cm) . The angle between 
S0 and S2 surface is about 30°. The meta
morphic foliation S2 is in mesoscopic dimen
sions weakly expressed amidstmetagrey
wacke, the angle between S0 and S2 surfaces 
is here about 45° (Putiš, 1985) 

skej Malej homole; v citovanom článku je 

táto lokalita chybne špecifikovaná) skú

mala porovnateľné typy hornín, ktoré 

patria najvrchnejšej časti peliticko-psami
tického súvrstvia harmónskej série na S 

od Pezinka v podloží grafitických f ylitov 

a metakvarcitov. V obidvoch skúmaných 

lokalitách s a z r,o vnakých typov hornín 

(materiál M . P utiša), v rovnakej geolo
gicke j pozícii zistil rovnak ý ~ spod no de

vónsky vek metas,ediment ov, h oci s,a tieto 

lokality priraďujú (cf. Cambel, 1. c.) k dvom 

rozdielnym sér-rá m. 

Prechodnú p ozíciu m edzi spodnejším pe
litidk o- ps-amitickým súvrstvím s nízkym 

p odielom bázik a ich sprievodných tufov 

(fo rmácia A) a vrchnejším súvrstvím 
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Tab. 2. 1 - časť jemnozrnného regionálnomelamor[ného bio litu1 (zv. lO X//N) je 
usmer nen é v metamorfnej foliácii S1 (1;S0) , jeho podsta tn á čas ť je usmernená v plo
chách metamorfnej krenulačnej kliváže S2 (XS0,1) v metapeli te granátovej zóny, lok. 
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Vývrat na V od Kuchyne, 2 - metamorľná kliváž s., o·sovej roviny mikro a mezo
vrás Vt s biotitom1.2 (biotit2 je hrubozrnnejší , zv. 10-X //N) v metapelite granátovej 
zóny, lok. pravá strana Hrubej doliny na SZ od Pezinka, 3 - metamorfná kliváž s., 
v grafitickej bridlici (zv. lOX //N), lok. Fugelka na SZ od Dubovej, 4 - synmeta.: 
morfné disharmonické mikrovrásy (zv. lOX XN) v metapelite granátovej zóny, kvar
citické lamíny sú vrásnené do otvorených synmetamorfných vrás V1, vrásy V1 v ílo
vitých Jaminách majú vyvinutú metamorfnú krenulačnú kliváž S,, synmetamorfne 
ohýbaný porfyroblast chloritu2 (tmavý minerál v ľavom hornom -rohu), lok. Pod
babská dolina, 5 - synmetamorfná budináž ílovitých lamín, za ktorou nasleduj e 
segmentácia podla plôch metamorfnej krenulačnej kliváže S2 a rotácia segmentov 
(s plochami S0,1) za vzniku pseudoobliakov (zv. lOX XN), lok. dolina potoka Malina , 
6-7 - synmetamorfné vrásnenie V1 a budináž kvarcitických lamín v metapelite 
granátovej zóny, vývoj metamorfnej kliváže S2 v nekompetentnom okolí (zv. lO X XN), 
lok. dohna potoka Malina, 8 - alpínska kataklastická foliácia ASt v metapelitoch 
(zv. lO X//N), lok. dolina Kostolného potoka na SV od Perneka, 9 - alpínska pukli
nová kliváž AS1 ako osová rovina ohybových pásov AV3 (zv. 10 X//N), lok. zárez 
cesty Pernek - Pezinská baba 

P late 2. 1 - Part of fine-grained metamorphic biotite1 preferredly oriented into the 
metamorphic foliation Si/ / N (S0), i ts considerable part is preferredly oriented into 
the surfaces of metamorphic crenulation cleavage S2 (XNS0,1) in metapelite of the 
garnet zone, Vývrat locality, E from Kuchyňa, 2 - Metamorphic cleavage S2 of the 
axial plane of micm- to mesoscopic folds V 1 with biotite1,2 (biotite2 is more coarse
grained; magn. XlO//N), in metapelite of the garnet zone, right side of the Hrubá 
dolina loca1ity, NW from Pezinok, 3 - Metamorphic cleavage S.2 in graphite slate, 
magn. X lO//N, Fugelka locality NW from Dubová, 4 - Synmetamorphic disharmonic 
microfolds in metapelite of the garnet wne, magn. XlO XN, quartzitic laminae are 
folded into open synmetamorphic folds V1, the same folds in argillaceous laminae 
reveal developed crenulation cleavage S2, synmetamorfic bending of chlorite2 por
phyroblast (dark mineral in the left upper edge), Podbabská dolina locality, 5 -
Synmetamorphic boundinage of argillaceous laminae after what segmentation occurred 
along metamorphic crenulation cleavage surfaces S2 with rotation of segments (with 
S0,1 surfaces) leading to the generation of pseudo-gravels (magn. XlO XN) , Malina 
locality, 6-7 - Synmetamorphic folding V1 and boundinage of quartzitic laminae in 
metapelite of the garnet zone, development of S2 metamorphic cleavage in incom
petent environment, Malina locality (magn. XlO XN), 8 - Alpine cataclastic foliation 
AS 1 in metapelite (magn. X lO//N), Kostolný potok locali ty, NE frorn Pernek, 9 -
Alpine fissure cleavage AS2 as axial plane of kink bands AV3 (magn. X 10//N) , 
locality road cut between Pezinská Baba and Pernek 
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s grafitickými bridlicami, k varcitmi, kar

bonátmi, slienitými bridlicami, bázikami 

a ich tufmi (formácia B) maj ú kv,arcitické 

pelity až psamity s vložkami grafitických 

kvarcitov (napr. v závere doliny potoka 

Malina pri Kuchy ni), resp. s vložkami (la
miny až lavice) bázických tufov (napr. 

p ri Kuchyni, Perneku, Pezinku, Marianke). 
Ich m etamorfným p roduktom sú amfibo

lické ruly, grafitické a grafitick o -aklinoli

tické metakvarcity (tab. 2, obr. 3). 
Z týchto doplňujúcich poznatkov o lito

logickej n ápl:ni h1avne pezin sko-perneckej 

série, ako a j z výsledkov palinologickej 

analýzy P1anderovej (Planderová - Pahr, 

1983; Cambel - Pl.anderová, 1985) vyplý

va, že doposiaľ vyčlenené dve série, t . j . 

pezinsko-pernecká a harmónska na ma
pách Cambela (1. c.) , reprezentujú síce 

odlišné litologické horizonty kryštalinika 

Malých Kar pát, nie sú však strikt ne lo

kálne via:ijané, ale v tomto kryštalinĽku 

majú regionálne rozšírenie a stabilnú g eo

logickú pozíciu (napr. k,arbonátový hori

zont, peliticko-psamitické súvrstvie, t ma
vé grafitické súvrstvie so sprievodnými 

a nadložným i mladšími bázickými vu]ka

nitmi a ich t ufmi) . 
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Tab. 3. J - gradaéné zvrstveni e v piesčitej drobe. lok . čas t ian~ka dolina. 2 -
šk vrn I tá pararula (s k on tak tn ometamorfným cord 1eritom) . lok. Koby lská dolina -
Pap1ernička, SZ od Píly, 3-4 - regionálne a kon tak tne m etamorfova né ílov ito-pies
čité a ílovito-piesčito-drobové bridl ice strednej časti formácie A bratislavského seg
mentu na V od Kuchyne (Vývrat a Malina) so škvrnami cord ie r itu (po rovn ateľn é 
s obr 1, 2 z harmónskeho segmentu) Zv. l ,5X 
Plate 3. 1 - graded bedding in an naceous greywack e , ťastiansk a dolina locality , 
2 - spotted paragneíss (with conlact rnelamorphic cordieri te), Kobylská dolina -
Papiernička localiry. NW from Píla. 3-4 - regional a nd contact m etamorphic 
a rgil!aceous - arenaceous and argillaceous - arenaceous - gr eywacke sl.ate of the 
middle part of A frn:-mat ion in the Bratislava Segment easternly fro m Kuchyňa 
/Vývra t an d Malina va lleys) with spots and knots of cordierite (m agn. X l,5) 



M. Putiš: Geológia a tektonika kryštalinika Malých Karpát 145 

Metamorfóza, mezoštruktúry a vzťah kryš
talických bridlíc ku granitoidom 

Problém met.amorfnej zonálnosti ako 
výsledku hercýnskej regionálno-peripluto
nicke j a kontaktnej metamorfózy kryšta
linika Malých Karpát riešil v ostatných 
rokoch Kor.ikovskij - Cambel et al. (1984, 
1985). 

Z oblasti br.atis1avského masívu pokra
čuje do oblasti modranského masívu len 
biotitová a granátová zóna, staurolit a 
sillimanit sa ,ani v oblasti Kuchyne, ani 
v oblasti Harmónie nezistili. 

Spodná časť metapelitov bmtislavského 
segmentu (pezinsko-pernecká séria sensu 
Cambel, 1. c.) v oblasti modranského ma, 
.sívu (spodná časť formácie A - Kobyl
ská dolma, Piesky, záver doliny Vývrat 
pri Kuchyni) má charakter svomvých rúl 
až pararúl, ktoré sú makroskopicky aj zá
kladným minerálnym zložea1ím a štruktú
rou zhodné so svorovými ru1ami až para
rulami bratislavského segmentu (pezinsko
pernecká séria sensu Cambel, 1. c.) v ob
lasti bmtislavského masívu (Bratislava -
Železná studienka, Pezinok - Pernek). 

Kryštalické bridlice strednej časti for
mácie A bratislavského ,segmentu (pezin
sko-pernecká séria) v oblasti východne od 
Kuchyme sú litologicky zhodné s kryštalic
kými bridlicami strednej časti formácie A 
harmónskeho segmentu (tab. 3) z oblasti 
severne od Pezinka (Cajlanská Malá ho
moľa, Rybníček, Kamenná, pravá strana 
Hrubej doliny - skôr (v zmysle Cambela 
in Buday et al., 1962) pezinsko-pernecká 
séria, neskôr (v zmysle Cambela in Ma
heľ - Cambel, 1972) harmónska séria, 
akJ aj z oblasti medzi Harmonruu a Do
fanmi (harmónska séria) , čo tiež nepodpo
r uje názor na str iktn é odlišovanie týchto 
uvoch sérií. Stredná časť formácie A má 
s ✓Oj analogón aj pri JZ okraji bratislav
ského masívu (obr. 3c). 

Bratislavský (hlavne oblasť na V od Ku-

chyne) a harmónsky segment sú si veľmi 
blízke, nielen z hľadisk,a litológie, ale aj 
z hľ.adisk,a metamorfózy, zvlášť kontakt
nej, o čom svedčí prítomnosť širokej skály 
škvrnitých až plodových bridlíc (tab. 3, 
tab. 4, obr. 3) na kontakte kryštalickýi::h 
bridlíc s modranským granodioritom bra
tislavského segmentu v oblasti doliny 
Vývrat a potoka lvialina východne od Ku
chyne a v oblasti Kobylskej doliny pri 
Píle (Putiš in Maheľ et al., 1983) , čo je 
rovnaká situácia ako v harmónskom seg
mente napr. v oblasti Harmónie a Dubo
-vej. N aloženosť kon taktnej metamorfózy 
(cordierit + biotit3) na regionálno-periplu
tonickú (biot it1,2, granát) sa ojedinele zis
tila aj v metapelitoch severného okraja 
hratislavského granitového masívu (tab. 4, 
obr. 1, 2), v kvarcitidkých biotitických svo
rových rulách, ktoré patria bratislavské
mu segmentu a sú v ňom spoločne pre
vrásnené s nadložným, tzv. ložiskovým 
kryštaliJnikom (grafitické metakvarcity a 
fylity, metabáziká a ich metatufy) v ob
lasti SZ od Pezinka (obr. 1). 

Chamkter predalpínskych štruktúr je 
dobre zachovaný v brntislavskom seg
mente v oblasti východne od Kuchyne a 
v oblasti medzi Borinkou a Bratislavou. 

V oblasti východne od Kuchyne v mezo
oblasti ,a m ikroob1asti nachádzame meta
morfné vrásy (V1) so sprievodnou meta
morfnou vrásovou klivážou S2 (S2 X So a 
S1) s výrazne usmerneným regionálne me
t amorfným jemnozrnným bi-otitom (tab. 2, 
obr. 2). V miestach, kde (S2) metamorfná 
kliváž nie je mezoskopicky zreteľná , ju 
v míkrooblasti naznačuje usmernenie jem
n ozrruného biotitu1, ktorý narastá väčšinou 
šikmo k reliktne zachovanej sedimentár
nej laminácii So (tab. 2, obr. 1). Miestami 
je však metamorfná foliácia (S1) subpa
ralelná so sedimentárnou lamináciou So 
(Si// So), podobne ako v i:>ríklade z harmón
skeho segmentu (Putiš, 1986; tab. 9. obr. 1, 
2). Niekedy dochádza až k synmetamorf-
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Tab. 4. 1-2 - kvarci tie ký bioti tický metapeli t (granátová zóna) s kon lak lnometa
moríným poríyroblaslom pini tizovaného cordieri tu, ktorý uzaviera Bi.i (obr. 1 -
zv. 15 X // N. obr. 2 - zv. 25 X//N), lok. pravá slrana Hrubej doliny na JZ od Stupov, 
SZ od Pezrnka, bratislavský segment, 3 - porfyroblaslicky kontaklnometamorfný 
cord1eri1 s typickou ,,presýpadlovou·' štruktúrou v biotilickom melapelite granátovej 
zóny (zv. 25X XN). lok. Vývrat. bratislavský segment. 4 - porfyroblastický regio
nólno-peripiutonický andaluzit 1 v metapelile Chi-St zóny (zv. 25 X//N), lok. Pezinská 
baba, bratislavský SE.'gmen l 

Fiale 4. 1- 2 - quartzitic biotite metapelite (garnel zone) wilh a contac t metamor phic 
porphyroblast o[ pinitized cordierite enclosing biolite3 (magn. 1 X l5//N, 2 - X 25//N), 
right side o( Hrubá dolina valley, SW from Stupy, NW from Pezinok in lhe Bra
tislava Segment. 3 - porphyroblastic contact metamorphic cordierile with typical 
hour-giass structure in biotile metapelite of the garnet zone (magn. X 25 XN) , V ývrat 
locality in the Bratislava Segment, 4 - porphyroblastic regional-periplutonic 
andalusite1 in metapelite of the Chl-St zone (magn. X 25//N), Pezinská baba locality, 
Bratislava Segment 
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nému zavinovaniu a rotácii So a S1 plôch 
medzi plochami metamorfnej k,renulačneJ 

kliváže (tab. 2, obr. 5). Osi B vrás V1 majú 
prevládajúci smer SZ- JV (až ZSZ- VJV, 
resp. SSZ-JJV). Plochy S1,2 majú rovna
ký smer ako osi B a stredný až strmší 
sklon (40- 75°) na SV, resp. JZ, pričom 

jednoznačne prevláda smer sklonu na SV. 
Ďalším dôkazom p11edalpínskeho veku toh
to vrásovoklivážového tektonického štýlu 
s ú ko:nkordantné (resp., vzhľadom na smer 
metamorfnej foliácie, približne konkor
dantné) telesá granodioritu, ktoré prenika
_iú regionálne metamorfovaný plášť za 
vzniku škvrnitých, h lavne cordieritických 
bridlic (Putiš in Maheľ et ,al. , 1. c.) . 

V oblasti metamorfitov juhozápadnej 
časti bmtislavského masívu na ľavej stm
ne doliny Prepadlé (JV od Borinlky) sa 
v me:,,;ooblasti ziiStili tleto penetračné štruk
túry : 

- Plochy So - vrstvovitosť, identifiko
vané podľa striedania lamín a tenkých do
siek odlišného litologického charakteru 
(ob r. 3c); 

- Plochy St - metamorfná foliáciia 
(c> br. 3b) s biotitom1, sericitom - musko
vitom1 Je v miestach bez penetračného vý
voja metamorfnej kliváže S2 naložená na 
pl,ochy So. 

Medzi Mariankou a Bratislavou sú plo
chy Si v amfibolitoch zvrásnené (V1) za 
vzniku metamorfnej kliváže S2 osovej ro
viny metamorfných mezovrás V1 (obr. 3a). 
Tento typ m etamorfných mezovrás V1 je 
charakteristický aj pre metapelity vý
chodne od Záhorskej Bystrice. Keďže m e
tapelity nie sú také kompetentné ako am
fibolity, mezovrásy Vi sú v nich stlačenej
šie a majú väčšiu hustotu plôch metamorf
nej kLiváže S2 (v ktorých je mimeticky na
rastený periplutonický biotit2, chlorit2, gra
nát a staurolit), resp. pLochy S2 úplne do
minujú. štruktúrne vzťahy v mezooblasti 
naznačujú aj hercýnsk y tektonický štýl 
v makrooblasti a m egaoblasti. Tektonický 

štýl stlačených až izoklinálnych makrovrás 
V1 (so šírkou niekoľkých st,oviek ma stred
ným až strmým ponorom 40-70° os-ovej 
roviny na SZ) vyplýva aj z prevrásnenia 
metape1itov, grafitických metakvarcitov a 
amfibolitov východne od Záhorskej Bystri
ce (obr. 2). Tektoniaký štýl metamorfitov 
v mezooblasti je mezovrásovoklivážový. 
Plochy S2 sú preniknuté granitoidným ma
teriálom. Podobný tektonický štýl (tesné 
až izoklinálne vztýčené makrovrásy) má 
podľa ložiskového prieskumu a j oblasť 

Čertovho kopoa východne od P erneku 
(Čillík et al., 1959). 

Vyššie chamkterizované mezovrásy V1 

v oblasti medzi Mariankou a Boninkou, 
resp. s nimi spätá metamorfná klivá ž S2, 

majú (v porovnaní s oblasťou východne od 
Záhorskej Bystrice) odlišnú pozíciu. P lo
chy S2, ako t ypická synmetamorfná k renu
lačná (vrásková) kliváž, deformujú r ela
tívne st,aršiu metamorfnú foliáciu Si, kto
rá je paralelná s v,rstvovitosťou So. P lochy 
S2 pod vysokým uhLom pretínajú plochy 
So a S1 (obr. 3b). Sú často konkordantne 
(resp. diskor dantne) vyplnené granitoid
ným materiálom. 

Rredpokladáme, že odhšná pozícia plôch 
S2 (obr. 3b) v uvedenom úseku je aj výsled
kom modifikácie ich pôvodnej (hercýn
ske.i) pozície počas alpínskeho AD2 defor
mačného štádia (dosúvainie príkrovu fun
damentu na SZ), kedy došlo k rotácii pô
vodnéh~~ smeru s klonu plôch S2 (pôvodne 
na SZ - v ob1asti .severovýchodne od Ma
riankv, resp. až na S - v pôvodnom he,r
cýnskom ,ohybe plôch S2 východne od Bo
rinky v smere na Jur pri Bratislave) až do 
smeru sklonu na JV (v oblasti severový
chodne od Mariaľ1lky), resp. na J-JV 
(v nblasti východne od Borinky) pri wac~ 
rr,i>nei zachovanom pôvodnom (hercýn
skom) smere plôch S·1. Zároveň sa zmenj l 
aj uhol sklonu plôch S2. Zo strednej a'l. 
strmej hercýnskej poz1c1e plochy S1 
(s uhlom sklonu 50- 70°) roto\čali na SZ, 
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Obr. 4a. Tektonický štýl prevrátených (resp, ponorených) až ležatých izoklinálnych 
vrás AVt s r edukovaným stredným ramenom, ktoré sprevádzajú strižno-násunovú 
plochu (AD2) bratislavského segmentu cez harmónsl<y segment. Vysvetlivky ako pri 
obr. 4b 

Fig. 4a. Tectonic i :;yle of recumbent (to inverted) isoclinal folds AV1 with reduced 
middle limb íollov,ing the shear-thrust surface (AD2) of the Bratislava Segment over 
the Harmónia Segment. Explanations in fig. 4b 
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Obr. 4b. Prešmykový tektonický štýl (AD2) v blízkosti strižno-násunovej ploc hy 
b ratislavského segmentu cez harmónsky segment. 1 - vápence a dolomity pravde
podobne stredného triasu paraautochtónneho mezozoického pokryvu, 2 - arkózy 
(perm ?) a kremence spodného triasu paraautochtónneho pokryvu, 3 - metabáziká 
a ich metatufy, 4 - grafi tické bridlice a metakvarcity, 5 - Ser-Chl-Bi fylity, 6 -
granodiorit , 7 - granit, 8 - svorové ruly a pararuly (metapeli ty St-Chl a St -Sill 
zóny) , 9 - strižno-násunové plochy, 10 - prešmykové plochy, 11 - geologické h ra
n ice (Putiš, 1983) 

Fig. 4b. Thrust tectonic style (AD2) near the shear-thrust surface of the Bratislava 
Segment over the Harmónia Segment. 1 - limestone and dolomite of probably 
Middle Triassic age in the para-autochton ous Mesozoic cover , 2 - arcose (P er
mian ?) and quartzite (Lower Triassic) of the para-autochtonous co ver, 3 - m e ta
basite and metatuff, 4 - graphite slate and metaquartzite, 5 - Ser-Chl-Bi phyllite , 
6 - granodiorite, 7 - granite, 8 - mica-schist to gneiss and paragneiss (metapelite 
of the St-Chl and St-Sill zone), 9 - shear -thrust surface, 10 - thrust surface, 11 -
geological boundary (Putiš, 198:3) 
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iresp na S tak, že ich terajšiu pozíciu cha. 
rnkterizuie mierny uhol sklonu (do 35°), 
ro znamená, že celkový uhol rotácie plôch 
S2 bol zhruba 75° na SZ-S. Dôkazom sú
úslosti rotácie plôch S2 s AD2 deformač~ 
ným štádiom je na1oženosť (na plochy S2) 
alpínskej strižnej kliváže AS1 v granitoi
docn, metakvarcitoch a kvarcitických me
~apelitoch, resp. sklznej kliváže v met:c>pe
litoch (obr. 3b), podľa ktorých sú tieto 
horniny katakJastidky metamorfované 
(mylonitizov,ané, fylonitizované 2 blasto• 
mylonitizované). Plochy AS1 sú renetrač
né v oblasti medzi Borinkou a Mariankou, 
tiež nad kameňolomom pri Záhornkej 
Bvstrici, kde sprevádzajú násunové plochy 
AD? deformačného štádia (obr. 2) s tekto
nickýnci brekciami, ultramylonitmi a bfas
tomylcmitmi. 

1',ahové plochy S3 (hercýnske) sú mlad
šie ako metamorfná krenulačná kliváž S2 
L sú vyplnené kremeňovo-živcovým mate
riálom (hrúbka do 1,5 cm; obr. 3b). 

Vzťah bratislavského a harmónskeho seg, 
me11u 1 

Styk týchto segmentov je výrazne tek, 
'onický (o.br. 1) s výsledným prešmykovo-
1rásoyým tektonickým štýlom (obr. 5a) 
v smere SV-JZ, s ponorom prešmyko
vých plôch na SZ, t. j. pod bratisLavsky 
segment nasunutý na JV (v tejto časti -
cf. obr. 7) na par,aautochtónny metamor
fovaný mezozoický pokryv ,a krystalini
kum harmónskeho segmentu ponárajúce
ho &ct na SZ v osovej casti modranskéno 
gmi1odioritovéno masívu (modranská pre
~myko'0o-vrásova zóna). TektomcJ grani
boidov ilarmónskeho segmentu (bridličnatiS 

mylonit;y, ultramylomty a blastomylonity, 
sú t u prevrásnené so svojím p >i.ré!Jautoch
tónnym m ezozoickým pokryvom (Putiš 
in Maheľ et a:L, 1983). Nielen z geologicko~ 
tektonickej mapy (obr. 1), ale aj z mezo, 
oblastí mylonitov sú zrejmé dve defor, 

mačné štádiá: 
V {lrvej etape, počas alpínskeho AI)i 

deformačného štádia, vznikali pomerne 
rovné strižné plochy AS1, ktoré pokračo
vali vo svojom vývoji ako kataklastická 
foliácia AS1 s usmernenými šupinkam, 
<.'.hloritizov,aného biotitu a so splošteným( 
zrnami kremeňa a živcov v bridličnatých, 

mylonitoch. V konečnom štádiu vznikli 
sericiticko-ch1oritické bridlice. 

V druhej etape, počas AD3 deformačné~ 

ho štádia, boli plochy mylonitizácie AS 
zvrásnené väčšinou až do stlačených mezo
vrás A V2 so sprievodnou stredne až strmo 
na SZ (resp. na .JZ po ich ohybe pri AD4 
deformačnom štádiu) uklonenou strižnou 
klivážou AS2. 

Uvedené mezoštruktúry zodpovedajú 
prevrásneniu prešmykových plôch AD2 de
formačného štádia počas neskoršieho AD3 
deformačného štádia (ako to vidieť z obr. 1 
a 5a) pozdÍž modranskej prešmykovo-vrá
sovej zóny. 

Modnam,Kä prešmykovo-vrasová :.,:óna sa 
v oblasti Hrubej doliny (SZ od Pezinka) 
stáča do transverzálneho smeru SZ- J V 
ako dôsledok mladšej m egaflexúry A V 3 

(AD1, deformačné štádium) m edzi Pezin
kom a Pernekom s osou B smeru SZ-JV 
s ponorom na SZ. 

Vý,razne tektonický styk segmentov je 
v teréne odkrytý na asi 2,5 km úseku 
v pr,avom svahu od záveru Hrubej d oliny 
(severozápadne od Pezinka). Pod násuno
vú plochu (sklon do 30° na JZ) rúl (spodná 
časť formácie A; staurolitovo-ch1orit ová a 
staurolitovo-siillimanitová zóna) s pr ienik
mi granitoidov (bratislavského segmentu) 
sa ponárajú izoklinálne vrásy A V1 (AD2 
deformaóného štádia) harmónskych fylitov 
(biotitová zóna) a ich metamorfov,anéh o 
mezozoického pokryvu (arkózy - perm ?, 
spodný trias ?; kremenoe spodného t riasu ; 
vápence a dolomity pravdepodobne stred
ného triasu) . Príkladom je situácia v ob
lasti kameňolomu v Hrubej dohlne (obr. 4a), 
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kde na vápencoch a dolomitoch ležia kre
m ence, na nich grafitické fylity formácie B 
a nad nimi ešte sericiticko-chloriticko-bio
t itické fylity vrchnej až strednej časti for
mácie A harmónskeho segmentu (sekvencia 
prevráteného ramena vrásy A V1 s redukova
ným stredným ramenom). Tieto násunov é 
štrulktúry (evidentné aj z geoLogickej mapy 
na obr. 1) prvýkrát zistil vrtný prieskum 
tzv. '1ožiskového kryštalinika severozápad
ne od Pezinka (Polák - Hanas, 1981; Po
lák - Rak, 1982). Prev,rásnenie mezozoika 
s kryštalimkom dokumentuje Maheľ (1979) 
z oblasti Hrubej a Píľanskej doliny; do 
týchto štruktúr však nezačleňuje grani
toidy. 

Tektonický styk segmentov pokračuje 

ďalej na východ v pravom svahu a priamo 
v Hrubej doline až po jej vyústenie. Kým 
v predchádzajúcom 2,5 km úseku pravého 
svahu Hrubej doliny bola na ha,rmónsky 
segment nasunutá s podná časť formácie A 
bratislavského segmentu, vo východne j 
časti Hrubej doliny sú na harmónskom 
segmente bezprostredne nasunuté navzá
jom prevrásnené fo rmácie A a B briati
slavského segmentu (obr. 1). 

zsz 

Styk brrat islavského a harmónskeho seg
mentu v oblasti Hrubej doliny je pokračo
vaním alpínskej modranskej prešmykovo
vrásovej zóny kryštalinika (metamoditov 
i granitoidov) so začleneným mezozoickým 
po:kryvom . 

Hercýnsku vrásovú stavbu formácií A 
a B bratislavského segmentu (zvýraznenú 
väčšinou konkordantnými prienikmi gra
nitu) zvýrazňuje v oblasti vyústenia H ru
bej doliny mladšia alpínska kompresná 
tektonika AD4 deformačného štádia pozdlž 
megaflex úry A V3, v dôsledku ktorej sa 
tu utvorila pvi povrchu až vztýčená vrá
sovo-prešmyková vejárovitá štruktúra 
(obr. 5b), naložená na strižno-násunovú 
p1ochu, r esp. plochy (AD2 deformačného 

štádia) bratislavského segmentu na seg
ment harmónsky. Tento systém strmých 
prešmykov pri povrchu môžeme priradiť 

k oajlanskému zlomovému systému (Ma
heľ in Bu day et al., 1962). 

Po predchádzajúcej analýze tektonic
k ých štruktúr kryštalinika Malých Karpát 
môžeme vyčleniť ,takéto alpínske defor
mačné štádiá: 

- AD1 - paleoaLpínsky presu n (medi-

Obr. 5a. Výsledný prešm ykovo-vrásový (AV2) t ektonick ý štýl po AD3 deformačnom 
štádiu (laramská fáza ?) pozdlž m odranskej prešmykovo-vrásovej zóny na styku b ra
ti sla vského a harmónskeho segm entu . Vysvetlivky ako pri obr. 5b 
Fig. 5a. The final thrust-fo lded tectonic style (AV2) after t he AD3 deformation stage 
(Laram ian p hase ?) along the Modra thrust-folded zone an d a long the contact of the 
B ratislava and Ha rmónia Segments. Expla nations as in fíg. 5b 
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Obr. 5b. Prechod prešmykovo-vrásového tektonického štýlu (AD3) do tektonického 
štýlu stlačeného vejára (ADJ prešmykových plôch (postlaramská ? deformácia) pozdlž 
megaflexúr (A V3 - AD 4) so sprievodným bočným posunom pozdiž styku brati
slavského a harmónskeho segmentu (pozdlž modranskej prešmykovo-vrásovej 
zóny). 1 - vápence a dolomity pravdepodobne stredného triasu paraautochtónneho 
m ezozoického po-kryvu, 2 - arkózy (perm ?) a kremence spodného triasu pacaautoch
t ónneho pokryvu, 3 - granodiorit, 4 - granit, 5 - metabáziká a ich metatufy, 6 -
grafi tické bridlice a metakvarci ty, 7 - metakarbonáty staršieho paleozoika, 8 -
metadroby, drobové metapieskovce, 9 - Ser-Chl-Bi fyli ty, 10 - a - metapelity 
(granátová zóna) , b - metapelity s kontaktnometamorfným cordieritom, 11 - meta 
pelity (St-Chl a St-Sill zóny), 12 - mylonity, 13 - strižno-násunová plocha bra
t islavského segmentu cez harmónsky segment, 14 - prešmykové plochy, 15 - geo
logické hranice, 16 - tektonický styk (Putiš, 1983) 
Fig. 5b. Transition from the thrust-folded tectonic style (AD3) into the tectonic style 
of compressed fan (AD4) of thrust surfaces (Post-Laram ian ?deformation) along 
megaflexures (AV3 - AD1.) w ith related lateral slip along the contact of t he 
Bratislava and Harmónia Segments (along the Modra thrust-folded zone) . 1 -
limestone and dolomite of probable Middle Triassic age of the para-autochtonous 
Mesozoic cover, 2 - arcose (Permian ?) and quartzi te of L ower Triassic age in the 
para-autochtonous cover, 3 - granodiorite, 4 - granite, 5 - m etabasite and meta
tuff, 6 - graphite slate and m etaquartzite, 7 - metacarbonate of Early P aleozoic 
age, 8 - metagreywacke and lithic metasandstone, 9 - Ser-Chl-Bi phyllite, 10 -
a - metapelite (garnet zone), b - metapelite with contact metamorphic cordierite, 
11 - metapelite (St-Chl and St-Sill zone), 12 - milonite, 13 - shear- thrust surface 
of the Bratislava Segment over the Harmón ia Segment, 14 - thrust surface, 15 -
geological boundary, 16 - tectonic boundary (Putiš, 1983) 
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sv 

t eránna fáza) príkrovu fundamentu 
(obr. 7); presunová plocha nevychádza na 
povrch ; 

- AD2 - dosú v anie prík110vu funda
mentu spojené so vznikom strižno-násu

nových plôch, ktoré sú evidentné aj 
z vrchnej časti p rík110vu fundamentu 
(obr. 4a, b ; 6a, b ; 7). Charakteris tický j e 

t ektonický štýl p lochých n ásurnov so sprie
vodnými p r ev rátenými a ž lefatými tes
nými až izoklinálnymi vrásami A V1 oby
čajne u ž s r edukovaný m stredným rame
nom podľa systému plôch AS1 charakteru 
kataklastickej foliácie; 

- A D3 - kom p resn é vztýčenie (laram
siká f áza) a prevrásnenie (AV2) n ásunových 
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plôch (AS1) i sprievodných plôch kataklas
tickej foliácie (AS1) a vznik prešmykovo
vrásového tektonického štýlu (obr. 5,a); 

- AD4 - priečne (vzhľadom na smer 
SV- JZ štruktúr AD2,3 deformačných štá
dií) megaflexúry A V:3 sprevádza (pri po
vrchu) tektonický štýl tesného veJara 
plôch S 1,2 a AS 1,2 (obr. 2, 5b), ktorý sa 
otvára smerom na SZ (v horizontálnom 
r eze). Toto štádium ukončil horizontálny 
de::trálny posun pozdíž ,styku bratislav
ského a harmónskeho segmentu (obr. 1). 

R ekonštrukcia hercýnskych deformač

ných štádií je v Malých Karpatoch obťaž
ná, pretože hercýnska metamorfná foliácia 
i lineácia má tu vejárovitý priebeh (v ho
rizontálnom r eze) a jej pozícia sa silne 
modifikovala aj počas alpínskych (AD1 -
A D4) deformačných štádií. Napriek tomu 
nasledujúce fakty nasvedčujú, že vejár je 
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už he rcýnskeho pôvodu: 1. Aj v alpínskych 
tektonických segmentoch vnútorne slabšie 
prepracovamých (napr. východne od Ku
chyne) majú plochy S1. 2 oblúkovitý prie
beh a skladajú formu vejára; 2. Plochy 
S1 , 2 sú konkordantne preniknut é grani
toidným materiálom pozdíž tohto oblúka ; 
3. Vejárovit ý priebeh metamorfnej foliácie 
S2, 1 sa ziachoval v metamorfovanom plášt i 
obidvoch granitoidných masívov, v mod
ranskom masíve aj so znakmi kontaktnej 
metamorfózy. 

Ako h lavné sa javia dve hercýnske 
(predgmnitoidné) deformačné štádiá: 

- HD1 - s tektonickým mezo ,a makro
vrásovoklivážovým štý1om, spojené s her
cýnskou regionálnou metamorfózou (obr . 
2, 3) ; 

- HD2 - kompresné ohyby plôch S1, 2 

do formy vejára (obr. 1, 2) . 
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Obr. 6a. Strižno-násunová plocha (AD2) západného okraj a k ryštalinika J Z časti bra
tislavského segmentu východne od Borinky, Granitoidy sú nasunuté cez kryštalické 
bridlice (severnejšie až cez mezozoický paraautochtónny pokryv), kryštalické bridlice 
sú nasunuté cez mezo.zoický paraautochtónny pokryv (lias). Lok. na V od Borinky. 
Vysvetlivky ako· pri obr . 6b 

Fig. 6a. Shear-thrust surface (AD2) of the western margin of crystalline in the 
southwestern part of the Bratislava Segment easternly frnm Borinka. Granitoids are 
thrust over crystalline schists (more northern ly even over the para-autochtonous 
cover). Crystalline schists are thrust over para-autochtonous cover of Mesozoic age. 
Explanations as in fi g. 6b 

-2400 
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Obr. 6b. Strižno-násunová plocha (AD.,) kryštalinika JZ časti bratislavského seg
mentu cez mezozoický paraautochtónrÍy pokryv (lias ?) juhovýchodne od Záhor
skej Bystrice (Bratislava). 1 - neogén, 2 - mezozoický paraautochtónny po
kryv, 3 - metabáziká a ich metatufy, 4 - grafitické bridlice a metakvarcity, 5 -
metapelity (St~Chl, Gr a Bi zóna), 6 - muskovitický a dvoj sľudový granit bra
tislavského masívu, 7 - mylonity, 8 - presunová plocha príkrovu fundamentu 
(AD1), 9 - strižno-násunové plochy (AD2), 10 - zlomové plochy, 11 - geologické 
hranice (Pu tiš, 1985) 

Fig. 6b. Shear-thrust surface (AD2) of crystalline of southwestern part of the Bra
tislava Segment over the Mesozoic para-autochtonous cover (Liassic ?), southeasternly 
from Záhorská Bystrica (Bratislava). 1 - Neogene, 2 - para-autochtonous cover, 
Mesozoic, 3 - metabasite and metatuff, 4 - graphite slate and metaquartzite, 5 -
m etapelite (St-Chl, Gr and Bi zone), 6 - muscovite to two-mica granite of the 
Bratislava massif, 7 - mylonite, 8 - thrust plane of the basement nappe (AD1) , 

9 - shear-thrust surface (AD2), 10 - fault plane, 11 - geological boundary (Putiš, 
1985) 
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Záver 

1. Kryštalinikum Malých Karpát je r oz
členené na dva hlavné ,alpínske tektonic
k é segmenty - bratislavský a harmón
sky - asi 18 km modranskou prešmyko
vo-vrásovou zónou pozorovateľnou na po
vrchu. Táto zóna neoddeľuje odlišné tek
t onické jednotky (odlišn é príkrovy) kryš
talinika , lebo na obidvoch stranách tejto 
zón y vystupuje kiryštalinikum veľmi po
dob né z hľadisk,a litológie, m etamorfózy 
a vzťahu voči modransk ej granodi,oritovo
wremenitodioritovo-(žily ?; xenolity ? kre
menitého amfibolicko-biotitického diorit u)
granitovej in t rúzii (škvrnité kontaktno-

met.amorfné b ridlice sú aj pri Kuch yni) , 
ktorá je súčasťou obidvoch segmentov 
(obr. 1, 7). 

2. Litologickú sekvenciu navrhovan ých 

fo rmácií A a B malokarpatskej sk u pin y 
k ryštalinilka centrálnych Západných Kar
pát tvmí päť hlavných súvrství (štádií vý
voja): a) väčšinou jemne rytmický flyš 
(ílovité bridlice; spodná časť formá cie A; 
silúr - spodný devón); b ) hruborytmický 

flyš (ílovité bridlice, dro by, drobové pies
k ovce s paralelným, šikmým a gradačným 
zvrstvením; stredná časť formácie A; 
spodný devón); c) svetlosivé kvarcitioko
piesčito-ílovité bridlice s r ôznym podie
lom bazaltových t ufov a s tenkými tele-
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Obr. 7. Blokdiagram postlaramskej štruktúry 
kryštalinika v popaleogénnom hraste Malých 
Karpát (Putiš, 1985). 1 - neogén, 2 - kríž
ňanský príkrov (mezozoikum), 3 - chočský 
príkrov (perm - mezozoikum), 4 - perm
sko(?)-mezozoický paraautochtónny pokryv, 
5 - kryštalinikum Malých Karpát ako celok, 
6 - presunová plocha (AD1) príkrovu fun
damentu, 7 - strižno-násunové plochy (AD 2) 

príkrovu fundamentu, 8 - zlomy, 9 - pred
pokladaný dosah permsko(?)-mezozoického 
paraautochtónneho pokryvu pod strižno-násu
novými plochami (AD2) overený 3 geofyzikál
nymi profilmi (Janotka et al., 19.84), 10 -
geologické hranice, BS - bratislavský seg
ment, HS - harmónsky segment 
Fíg. 7. Block diagrammatic presentation of 
the Post-Laramian structure of crystalline in 
Post-Paleogene hors t structure of the Litt le 
Carpathians (Putiš, 1985). 1 - Neogene, 2 -
Krížna nappe (Mesozoic), 3 - Choč nappe 
(Permian to Mesozoic), 4 - para-autochtonou:s 
cover of Permian (?) to Mesozoic age, 5 -
crystalline of the Little Carpathians, undivided, 
6 - thrust surface (AD1) of the basement 
nappe, 7 - shear-thrust surface (AD2) of the 
basement nappe, 8 - fault, 9 - supposed 
extent of the para-autochtonous Permian ( ?) 
to Mesozoic cover beneath the shear-thrust 
surfaces A D 2 verified by three geophysical 
profile data (Janotka et al. , 1984), 10 - geo
logical boundary, BS - Bratislava Segment, 
HS - Harmónia Segmen t 

sami bazaltov (vrchná časť fo rmácie A , 
prechod do formácie B; spodný až stredný 
devón); d) tmavé až čierne kvarci ty a brid
lice s vápencovým horizontom (spodná 
časť formácie B; stredný devón ?) ; e) mo
hutný vý lev bazaltov s o sprievodnými tuf
mi, v bazálnej časti s vápencami a slieni
tými bridlicami (vrchná časť fo rmácie B; 
stredný? - vrchný? devón), so žilnými t e
lesami gabrodioritu. 

Dynamika sedimentárnej panvy r ástla 
smerom do nadložia, zároveň rástla a j in
tenzita bázického vulkanizmu. P redpokla
dáme, že jemne rytmický (lamínovaný) 
flyš pochádza zo stabilného šelfu; hrubšie 
rytmický (vrstvy hrubé 5-25 cm) flyš 
s vrstvami menej vytriedeného hrubš.ie 
zrnitého materiálu (piesčité droby, d roby 
s klastami veľkosti väčšinou d o 3 m m) 
s neusporiadanou textúrou signalizuje ne
skôr zvýšenú rýchlosť sedimentácie na ne
stabilnom (rozlomenom) šelfe s prívodný
mi kanálmi bazaltového vu]kanizmu, k t o
rý ukončil staropaleozoickú sediment á ciu. 
Ďalší vývoj panvy bol spojený s h ercýn
skym regionálno-periplutonický m meta
morfizmom a granitoidným plutonizmom 
vo vrchnom devóne a spodnom kiarbóne. 

3. V k ryštaliniku Malých K a rpát boli 
odlíšené dve hercýnske a štyri ,alpínske 
deformačné štádiá s charakteristický m i 
asociáciami štruktúrnych prvkov a t ekto
nickými štýlmi. Tektonické štýly modran
skej prešmykovo-vrásovej zóny sú veľmi 

dobre (a j časovo) korelov,ateľné s t ek t o
nickými štýlmi kryštalinika v SZ časti 

pohoria Považský Inovec (cf. Putiš, 1983; 
Putiš, im press). 
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Geology and tectonics in the southwestern and northern 
part of the Little Carpathian crystalline 

The recent k nowledge on the crystalline 
geology of t he Litt le Carpathian M ts. is 
expressed in papers and maps by Cambel 
(in Buday et al. , 1962 Maheľ - Cambel, 1972) 
w h o discerned two m ain units, t h e low er 

Pezinok-Pernek Unit and the upper H armó
nia Unit. No pronounced stratigraphic break 
is supposed betw een t he both units repr esen t 
ing products of a single Early P aleowic vol
cano-sedimen tary sedim en ta tion cycle. Paly-
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nological investigations by čorná (1968 in 
Cambel - Čarná, 1974) pointed to an age 
span of the respective lithologies between 
Ordovician (?) and Lower Carboniferous. More 
recent data by Planderová (Planderová -
Pahr, 1983; Cambel - Planderová, 1983) 
proved Upper Silurian to Lower Devonian age 
of investigated sediments in the Pezinok-Per
nek Unit whereas ages from samples in the 
Harmónia Unit fall into the Lower Devonian. 

Drilling prospection in the crystalline 
southwesternly from Pezinok yielded data on 
allochtónity in this part of the Little Carpathian 
crystalline (Polák - Hanas, 1981; Polák -
Rak, 1982), . 'fhese data together with various 
development of the para-autochtonous Me
sozoic cover served as starting point for Ma
heľ (1980a, 1980b, 1983, 1984) for the idea on 
the nappe structure of the Little Carpathian 
crystalline, slices of which are assumed to 
represent analogy to the Unterostalpine and 
under the later also the continuatíon of the 
Eastalpine Penninic is supposed (the Vahic 
representing West Carpalhian pendant to the 
Penninic) in relatively shallow level. 

Geology of the Little Carpathia.n crysta.Uine 

Crystalline sequences in the Little Car 
pathian Mts. participate in the composition 
of two main tectonic segments of Alpine age 
(fig. 7), i. e. the Bratislava segment (between 
Bratislava, Pezinok, Pernek and Kuchyňa 

covering the area in which exclusively the 
Pezinok-Pernek Unit sensu Cambel, 1. c. 
occurs) and the Harmónia segment (between 
Pezino k, Harmónia, časta and Horné Oreša
n y what is an area where the Harmónia Unit 
sensu Cambel, 1. c. strongly predominates 
being situated on the top of the Pezinok-Per
nek Unit). 

On the surface, both segments are divided 
by the 18 km long Modra thrust-folded 
zone (Putiš in Maheľ et al., 1983) 
in the central part of the Modra grano
diori te massif between Pezinok and Doľany 
with integrated metamorphic para-autochto
nous cover of Mesozoic age (metamorphic 
sericite, chlorite). 

Geological and tectonic relations in the 
investigated part of the Little Carpathians 
a re presented in fig.2. A carbonate layer has 
newly been discovered in the crystalline of the 
Pezinok-Pernek Unit near the western mar gin 
of the Bratislava segment between Borinka 
an d Marianka (fig. 2). Carbonate layers create 

up to 10 cm thick banks composed of meta
morphosed dark-grey limestone amidst basic 
metatuff and metamorphosed marly slate 
with blastic chlorite and biotite. The total 
thickness of these members attains at least 
several m eters in the overlier of graphitic 
metaquart zite. Thicker (several meters) lense
like bodies of similar carbonate characterize 
the Harmónia Unit (Cambel, 1. c.) where car
bonate layers occur within metaquartzite and 
phyllite, i. e. in somewhat deeper levels than 
in the Pezinok-Pernek Unit. 

The lithologically variegated rhytmic and 
pelitic to psammitic members of the crys
talline are characteristic for the Harmónia 
Unit /plate 3, figs. 1, 2) and have also been 
found to create constituent of the Pezinok
Pernek Unit (plate 3, figs. 3, 4). The geolo
gical position is the same as in the Harmó
nia Unit: in the underlier of graphite and 
actinolite metaquiartzite and phyllite the last 
lithotypes being representative for both units 
as well. 

UppE:rmost parts of this pelitic to psammitic 
sequence (claystone-greywad{e, claystone
greywacke-sandstone) have been investigated 
for the presence of palynomorphs by Plan
derová (in Cambel - Planderová, 1985; loca
lities No 4 and 5). On both localities and 
coming from similar lithologies and geological 
situations, the same age has been stated, i. e . 
Lower Devonian in spite of their ranging 
(Cambel, 1. c.) into two different units. Hence 
the hitherto discerned li thostratigraphic units 
i. e. the P ezinok-Pernek and the Harmónia 
Units, although represent different litho
stratigraph ic levels o:f the Little Carpathia n 
crystalline, these are not strictly areally 
restricted but have regional extent and 
stable geological position in t h e entire 
crystalline (e. g_ the carbonate horizon, the pe
l itic-psammitic sequence, the dark graphitic 
sequence w ith associating and overlying basic 
volcanite and tuff). 

Relations between the Bratislava and Harmó 
nia Segments 

Both segments of the crystalline (the Bra
tislava and Harmónia ones) are very similar 
not only by their lithological contents b u t 
also f.or their common metamorphic over print 
and, namely, by their similar contact meta
morphic phenomena substantiated with th e 
presence of spotted and knotted schist s (pla
tes 3, 4, fi g . 3) a long the con ta cts of the 



M. Putiš: Geológia a tektonika krystalinika Malých Karpát 157 

crystalline with the Modra granodiorite in the 
B ratislava segment near Kuchyňa and the 
similar situation in the Harmónia segment 
near Harmónia and Dubová (tab. 3). 

The contact between both segments of the 
c rystalline is a pronouncedly tectonic one 
(fig. 1) resulting in thrust-folded tectonic style 
(fíg. 5A) in NE-SW direction with thrust sur
face dipping to the northwest beneath the 
Bratislava Segment the later thrust to the 
SE over para-autochtonous and metamorpho
sed Mesozoic cover and underlying crystalline 
o f the Harmónia Segment (in this area, fíg. 7). 
The Harmónia Segment itself merges north
westwards in the axial part of the Modra 
granitoid massif (the Modra thrust-folded 
zone). Varieties of granitoid tectonite of the 
Harmónia Segment (slaty mylonite, ultra
mylonite and blastomylonite) are there refol
ded togetlÍ.er with their para-autochtonous 
Mesowic cover. 

The following deformation stages o.f Alpine 
age may be discerned in the crystalline of the 
Li ttle Carpa thians: 

AD1 - Paleoalpine thrust of the basement 
n appe (Mediterranean phase). The nappe 
thrust plane does not cropping out (fig. 7). 

AD 2 - Termination of the basement nappe 
t hrusting related with the generation of 
shear-thrust surfaces and evidenced also 

I. Kr au s - M. Ku ž var t : Ložiska nerud. 
SNTL - nakladatelství technické literatury 
a Alfa - vydavateľstvo technickej a ekono
mickej literatúry, Praha, 1987, 228 s., 22,- Kčs 

Recenzovaná kniha je jednou z trilógie 
o ložiskách nerastných surovín, z ktorej prvý 
diel M. Dopi ta - V. Havlena - J. Pešek: 
Ložiska fosilních paliv vyšla v roku 1984 
a kniha J. Havelka - L. Rozložník: Ložiská 
r úd je v tlač i. Autori knihy využili svoje 
d lhodobé skúsenosti z výskumu nerúd doma 
i v zahraničí a svoje poznatky z pedagogickej 
činnosti. Opierali sa aj o predchádzajúce zá
kladné práce o nerudných surovin ách (Stočes, 

1947; Slávik et al., 1967; Polák, 1972; Zorkov
ský et al., 1972; Kužvart et al., 1977, 1983, 1984). 

Ložiska nerud sú vysokoškolskou učebnicou 
odrážajúcou súčasný t rend výskumu nerúd. 

Prvá kapitola sa zaoberá pojmom a klasif i
káciou nerudných surovín. Rozlišujú sa tri 
h lavné skupiny nerúd: priemyslové nerasty, 

from the upper part of the basement nappe 
(figs. 4a, 4b, 6a, 6b, 7) . The characteristic 
tectonic style is that of low angle thrusts 
with related ľecumbent to inverted, tight t o 
isoclinal folds AV1 commonly already with 
reduced middle limbs along the AS1 surface 
system the latter bearing evidence of cata
clastic foliation. 

AD3 - Compressional erection and refold
ing A V 2 of thrust surfaces AS1 during the 
Laramian phase leading tu the gennation of 
thrust-folded tectonic style (fig. 5). 

AD 4 - Transversal megaflexures AV3 (in 
relation to the NE- SW strike of structures 
generated during the AD2 and AD3 stages) are 
complemented on the surface by a tectonic 
style of tight fan-like deformation of S 1,, and 
ASu surfaces (figs. 2, 5b). In the horizontal 
plane, the fan broadens to the northwest. The 
ADr, deformation stage has been terminated 
by horizontal slip along the contact of both 
segments (fig. 1). 

The main deformations in the crystalline 
are the two stages of the Hercynian age 
(pre-granitoid stages): 

HD1 - Tectonic style of meso- to mega
folds and cleavage related to the Hercynian 
metamorphism (figs. 2, 3). 

HD, - Com pressional bending of Su sur
faces in to a fan shape (figs. 2, 3). 

RECENZIA 

priemyslové horniny a stavebné horniny. 
V knihe sa zvoli la ekonomicko-geologická 
klasifikácia, ktorá poskytuje nielen vývojový 
(genetický), a le aj ekonomický pohľad na su
rovinu. Genetická klasifikácia, ktorá je viac 
geologická a v určitých smeroch prijateľnej
šia, je však mene j praktická, pretože n ezo
hľadňuje technologické a ekonomické para
metre suroviny. Knihe (ako aj učebnici) by 
azda prospel prehľad a porovnanie klasif ikácií 
nerúd s uvedením vhodnosti použitia tej-kto
rej klasifikácie. 

Nové poznatky o genéze jednotlivých typov 
nerúd, litofaciálne pozadi e ich vzniku a čias
točne aj ich hodnotenie z hľadiska súčasných 
poznatkov doskovej (platňovej) tektoniky, 
najmä rekonštrukcie sedimentačných b azénov 
pomocou faciálnej analýzy (čím sa hľadá aj 
miesto a podmienky vzniku nerúd) by sa žia
dalo trochu širšie uviesť v druhej k apitole, 
ktorá sa stručne zaoberá genézou nerudných 
surovín. 
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V tretej kapitole sa podľa abecedy vymenu
vávajú svetové ložiská nerúd. ,Je tu taktiež 
stručná, ale prehľadná charakteristika naj
dôležitejších predstaviteľov nerúd urobená 
podľa genetických typov najväčších ložísk 
a ilustrovaná profilmi a mapkami ložísk 
(okrem niekoľkých obrázkov zo začiatku 
osemdesiaty ch rokov sú ilust rácie väčšinou 

staršie, z konca šesťdesiatych rokov). 
Hlavná, štvrtá kapitola knihy opisuje čes

koslovenské nerudné suroviny. Začína sa 
zhodnotením ekonomického významu nerúd 
v národnom hospodárstve, v ktorom najmä 
uhlie predstavuje asi 80 % hodnoty ťažby n e
rastných surovín v ČSSR, kým nerudy 14 % 
a rudy 6 %. Z nerúd sú hodnotou ťažby na 
prvom mieste stavebné suroviny (8 % z cel
kovej ťažby nerastných surovín), potom 
sklárske a keramické suroviny (4 %) , suro
viny chemického priemyslu (1 O/o) a ostatné 
nerudy (1 °/0) . Československo je v ťažbe mag
nezitu na 2. mieste na svete, v ťažbe kaolínu 
na 4. mieste, grafitu na 5. mieste atď. Mnohé 
z nerudných surovín kryjú ce loštátnu spotre
bu, resp. časť ťažby niektorých druhov nerúd 
(kaolín, magnezitový slinok, íl, piesok, soľ, 
mastenec, baryt, dekoračný kameň, grafit 
a i.) sa exportuje. Kapi tola tak to dokumentuje 
ekonomický význam nerudných surovín, 
a teda aj potrebu ich ďalšieho vyhľadávania 
a prieskumu. 

V štvrtej kapitole je opísaných 29 druhov 
nerúd podrobne a 12 prehľadne včítane vý
hľadových a netradičných surovín. Spôsob 
opisu jednotlivých druhov nerúd je jednotný 
pre celú kapitolu, t. j. po prehľadnom úvode 
(akýsi abstrakt) nasleduje charakteristika lo
žísk českého masívu a Západných Karpát, 
a to ešte podľa nižši eho tektonického člene
nia. Opis berie do úvahy litologické prostre
die, genetické aspekty, alteračné a metamorf
né účinky, úložné pomery, kvalitatívne para-

metre suroviny, ťažbu, ale aj úpravu a použi
tie suroviny. Kapitola (ani kniha) neobsahuje 
geologický a tektonický prehľad ČSSR, pred
pokladá sa znalosť teľco problematiky, r esp. 
znalosť zd roja je j poznania z iných učebníc, 
ako je to uvedené aj pri hraničných odvet 
viach geológie nerudných surovín. Aj táto 
časť je bohato ilustrovaná, doplnená grafmi 
a tabuľkami, ktoré prehľadnosť textu a peda
gogickú úroveň knihy značne zvyšujú. Nie
ktoré profily (napr. obr. 33 - r0zmiestnenie 
ložísk magnezitu) , ako aj niektoré genetické 
úvahy (napr. vznik a vek azbestu) sú staršie 
a žiadalo sa ich obsahove prepracovať. Na 
druhej s trane treba vyzdvihnúť aktuálnosť 

výsledkov prieskumu ložísk skúmaných 
v ostatný ch rokoch (ide najmä o typické ne
rudné suroviny, napr. zeolity a i.), zatiaľ čo 
typy nerú d skúmané v rámci rudných suro
vín (pyri t ± sulfidické suroviny, magnezit ) 
obsahujú o niečo staršie ú daje. 

Zaujímavé a potrebné sú ďalšie kapitoly: 
Dejiny využitia nerúd (5. kap.), Technológia 
ťažby a úpravy nerúd (6. kap.), P r iemyslové 
využitie ťažobného a úpravárenského odpadu 
(7. kap.) a Ochrana životného prostredia 
(8. kap.) . 

Zoznam literatúry je obsiahly a autori 
v ňom uvádzajú pramene z domácej i sveto
vej literatúry, z učebníc i časopisov. Rýchlu 
orientáciu v texte umožňuje vecný a lokalit
ný registe r . 

Knihu L ožiska nerud napísali naši poprední 
znalci nerudnej problematiky a zároveň vyso
koškolskí pedagógovia. čo sa v plnej miere 
odrazilo v jej vysokej kvalite a úspornom, ale 
veľmi prehľadnom usporiadaní. Kniha · m á 
okrem toho aj dobrú grafickú úroveň. Odpo
rúčame ju všetkým geológom (pochopí teľ n e 
aj študentom), ktorí sa zaoberajú problemati
kou nerastných surovín. 

Pavol Grecula 
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Porovnanie relatívneho pôdneho geochemického poten
ciálu Cu, Pb, Zn a Sn nad meďnatoporfýrovými systé
mami Zlatna v Štiavnických vrchoch a Baniska v Javorí 

JAROSLAV ŠTOHL, KAROL MARSINA 

G eologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 

Doručené 13. 3. 1986 

CpanHemie 0TH0CHTeJII,H0ro II0'IBeHH0ro re0XJIMJl'!eCK0ro II0TCHD;HaJia MC/:\Jf, 
CBHHn;a, IJ;HHKa, 0JI0Ba Ha,n: MC,!IH0II0pqJHpOBJ,IMH CHCTCMaMJI 3JiaTHa n illTHaB
HHIJ;KJIX ropax H liaHJICKa B HnopHH (Cpe,n:mur CJionaKHll) 

B pa6oTe cpanHeHhI ,n:ne Me,n:Horropcj;mponble c11cTCMbI Ha Tepp11Top1111 

cpe,n:HC CJIOBal\Kl1X HCOBYJIKaH11TOB, a TO H a OCHOBC pe3yJibTaTOB rroqn eHHb!X 
reox11M11qeCK l1X IIOWCKOB (rrp11 3TOM 61,rn11 l1C!IOJ!b30BaHbl 3 JICMCHTbl CB11H• 

n;a, Il;HHKa H OJIOBa). Me,n:Horropcj;n:1p0Bal1 CKapHOBall CHCTeMa 3JiaTHO Ha

XOJ:(ll!D;allCll B l(CHTpam,HOM 30HC 6aHCKOIIITHaBHH!l;KOľO CTpaTOBYJIKa Ha Ha 
rny6HHax OT 700 ;:i;o 1000 MCTlJ0B 06pa3yeT 3,!(CCb MCCTOPOlK,!(CHHC MC,!(H. 

HecMOTPll Ha 3HaqHTCJ!bHYlO TJIYÔHHY M C,n:Hall Ml:IHepaJil:13al.1Hll IIOllBl:IJiaCb 
Ha rronepxHOCTl:I cpaBHHTeJII,HO Bb!pa3HTCJ!bHOM noqneHHOM reOXHMJ:1qecKOl1 

aHOMam:1eii, KOTOpal! rrpe,n:cTaBJill eT YIIOMllHYTOe opy,n:eHeHl:le . 

B ľH/J:POTepMaJibHO l:13MeHeHHOM BYJIKaHHqecKOM Il;CHTp e BaHHCKO B r o

pax 5Inopv1e 6brna B CKBa)Kl1HC KOH-I Ha rny61:1Hax OT 950 iW 1200 M CTPOB 

B l1HTPY3Hl1 KBapr,eBb!X MOH30,!(l10Pl1TOB o rrpe,n:eJICHO MC,!(HOIIOpcj;)l:lpOBOe PY· 
,!(OIIPOllBJICHl1C. Ho no C0,1\ep)KaHHlO MC,!IH H a ľJiy611He IIllTHa,n:u;aTb p a3a 

MCHbllIC qeM B 3JiaTHC. Ha 3 TO yKa3bIBaeT TO)Ke lcpaBHHTCJI!,HO HCBb!pa3l:I

TCJibHa5I rroqneHHa5I reOXl1MMqecKa5I aHOMaJil:lll Me,n:1:1 Ha rronepxHOCTl1. B pa-

6oTe TaKlKC B KpaTKOCTl:I rrp11ne,n:eHbl l1T0ľl:I KOMIIJieKca IIOMCK OBb!X n pl:13Ha

KOB MC,1\HOnopq)l:lpOBb!X CHCTeM B CPCAHCCJIOBaD;KHX HeonyJIKaHHTaX. 

Comparison of a relative soil geochemical Cu, Pb, Zn and Sn potential 
above porphyry copper systems of Zlatno in ihe štiavnické vrchy Mts. 
and Banisko in ihe Javorie Mts. (Central Slovakia) 

Two porphyry copper systems are c,ompared in the paper. They have 
been localized on the basis of soil geochemical prospecting results in 
the region of the Centra! Slovakian Neovolcanics. Out of the followed 
elements, Cu, Pb, Zn and Sn have been chosen for this paper. 

The porphyry copper system of the locality Zlatno, situated in t he 
centra! zone of the Banská Štiavnica stratovolcano in depths of 700 t o 
1000 m, makes up a copper deposit. In spite of the considerable depth, 
the copper mineralization gave rise to a relatively conspicuou s soil 
geochemical anomaly that indicated t he above-mentioned mineralization. 

In the hydrothermal volcanic centre Banisko in the Javorie Mts. , the 
KON -1 drillhole discovered porphyry copper occurences in a depth of 
950 to 1200 m in a quartz monzonite intrusion. The copper content in 
the depth, however, is 15 times lower than at Zlatno, which corresponds 
with a relatively indis t inct soil geochemical copper anomaly on the 
surface. 
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A set of decisive prospecting indications of porphyry copper systems 
in the Central Slovakian Neovolcan ics is briefly summarized in the 
paper. 

V ostatnom desaťročí sa v stredosloven
ských neovulkanitoch venovalo nemalé 
úsilie geologickému výskumu i prieskumu 
meďnatoporfývových systémov. Práce sa 
s ústredili hlavne do centrálnych vulkanic
kých zón vulkanických aparátov (Banská 
Štiavnica, Kremnica, Pukanec, Ja vorie 
a Poľana), kde sa vytvorili optimálne pod
mienky pre tvorbu tohto genetického typu 
zrudnenia. Pri výskumných a prieskum
n ých prácach sa nahromadila široká §kála 
p ozmatkov, ktorá môže pri vhodnom po
r ovnaní, vytriedení a syntetizovaní poskyt
núť podklady pre ďalšie racionálne vyhľa
dávanie. 

Pre stredoslovenské neovulkanity sú 
rozhodujúce tieto vyhľ,adávacie príznaky: 

L Prítomnosť malých intermediárnych 
iintrúzií v centrálnych zónach neoidných 
st ratovulkánov. Apikálne časti intrúzií, 
ktoré sú lokalizátorom termodynamického 
režimu rudotvorného procesu a s ním sú
v is iacich hydrotermálnych premien, sú tu 
s veľkou pravdepodobnosťou skryté, nevy
stupujú na súčasný zrez t erénom ; 

2. Prítomnosť predvulkanického podložia 
na povrchu alebo plytko pod povrchom, 
čo sig111alizuje termodynamické úrovne op
t imálne pre vzniik meďnatoporfýrových 

systémov; 
3. Prítomnosť hydrotermálnych pre

mien, zvlášť vysokotermálneho typu (bio
t itizácia) , typických pre meďnatoporfýrové 
systémy. Menej významné sú nízkotermál
n e prem eny typu silicifikácie a argilitizá
cie, ktoré (ako sa ukázalo na Javorí a na 
Poľ,ane, kde sú vyvinuté v mimoriadne 
veľkom rozsahu) ešte nezaručovali v hfb
ke prítomnosť významnejšej meďnatopor

fýrovej mineralizácie ; 

4. Prítomnosť rozsiahlych pyri tizácií, 
ktoré sú v superpozícii nad vlastným meď

natoporfýrovým systémom. Pyritizáciu 
nemožno priestorovo stotožniť s Cu-ssulfi
dickou mine ralizáciou a v mnohý ch prípa
doch sa iintenzívne vyvinutá p yri t izácia 
vyskytuje v oblasti, kde nie j e preuká
zaná meďnatoporfýrová mineralizácia; 

5. Prítomnosť ·intenzívnej pôdnej geo
chemickej anomálie (hlavne Cu) je kľúčo
vým vyhľadávacím príznakom skrytých 
meďnatoporfýrových systémov. 

Náš pr íspevok je zameraný práve na 
posúdenie významu pôdnej anomálie pri 
vyhľadávaní skrytých meďnatoporfýro

vých zrudnení z hľadiska je j veľkosti, tv,a
ru a predovšetkým intenzity, a v n emalej 
miere aj vo vzťahu k príznakom, ktoré sú 
definované v bodoch 1 až 4. 

Porovnávame pôdne geochemické prej,a
vy dvoch meďnatoporfýrových systémov, 
a to Zlat na v JZ časti centrál.nej zóny 
banskoštiavnického stmtovulkánu a Ba
niska z centrálnej zóny stratovulkánu Ja
voria. 

Zlatno predstavuj e zatiaľ jediný meď

natoporfýrový systém, ktorý má parametre 
ekonomického ~,ožiskového objektu. Jeh o 
geologicko-ložiskové pomery (Burian et al. , 
1980; Burian - Smolka - Kámen, 1981 ; 
Buria,n - Smolk,a, 1982; Burian , 1983 ; 
Burian - S lavkay - štohl - Tozsér, 
1985) možno v stručnosti charakterizovať 

takto: Členitá intrúzia granodioritovéh o 
porfýru prenikla triasovým predvulkan ic
kým podložím. Porfýrová Cu m ineralizá
cia sa priestorove zhoduje s tvarom intr ú
zie. Najvýznamnejšie rudné ak umulácie 
chalkopyritu, pyrit u , pyrotínu, m agnetitu 
a v menšej miere polymetálov vznikli 
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O b r . 1. Porovnanie meďnatoporfýrových systémov Zlatna a B aniska (rez ložiskom 
Zlatno podľa Buriana, 1980, zjednodušené). 1 - amfibolicko-pyroxenický andezit, 
2 - perm, permokarbón, 3 - vrchný trias (keuper), 4 - stredný trias, dolomity, 
5 - kryštalinikum, 6 - granodioritový porfýr, 7 - ext rúzia amfibolicko-pyroxenic
k ého andezitu, 8 - kremenitý monzodiorit, 9 - k r emenitý d iorit, 10 - dioritový 
porfýr, 11 - pyritizácia . 12 - argilitizácia, 13 - a ) si licifikácia ± argilitizácia, 
b) sekundárne k var ci ty s rýdzou s í rou , 14 - hydrotermálne explozívne brekcie, 15 -
meďnatoporfýrové akumulácie 

F íg. 1. Comparison of porphyry copper systems of Zlatno and Bamsko (crossection 
according to Burian, 1980, schematized) . 1 - amphibole -pyroxene andesite, 2 -
P ermian, Permocarboniferous, 3 - Upper Triassic (Keu per), 4 - Middle T riassi c, 
dolomites, 5 - C rystalline, 6 - granodiorite porphyry , 7 - extrusion of amphibole
pyroxene a ndesite, 8 - qua rtz monzonite, 9 - quartz diori te, 10 - diorite po rphyry, 
11 - pyrit ization , 12 - argillization, 13 - a) silicifica tion -± argillization, b) secon 
dary quartzites w ith native sulphur, 14 - hydrothermal explosive breccias, 15 -
p orphyry copper ore 
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v p riestore prieniku rudonos nej intrúzie 
v rchnotriasovým k euperom IS O zvýšeným 
podielom vápnitej zložky. Rudná minera
lizácia je m[adšia ako vznik Ca-Mg skar
nov. V híbke 700 a ž 1000 m vzn ~klo sub
horizontálne uložené r udné teleso s roz
mermi 130 X 180 X 800 m , v ktorom bo1o 
zistené 182 tis. ton medi. Tento rudný 
potenciál sa i napriek značnej hÍbke pre
javil významne a j v geochemickej ano-

málii na povrchu, čo je pre stredosloven
ské neovulkanity veľmi cenný geochemic
ký etalón. 

Vo vrte K ON-1/2021 m - Banisko sa 
v intrúzii kremenitý ch monzodioritov 
v hlbke 950-1200 m zist ila meďnatopor
fýrová indícia (Konečný - Miháliková, 
1977). Ojedinelé žilky a vtrúsen iny chalko
pyritu s polu s pyritom, hematitom a mag
netitom, a v mineralogickej podobe aj 
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molybdenitom vystupujú v prostredí mier
nej biotitizácie. Obsah neprevýšil rádove 
niekoľko sto ppm Cu. V povrchových čas
tiach intrúzie ako prejav mladšej hydro
termálnej etapy vystupujú rozsiahle zóny 
argilitizácie a silicifikácie, ktoré sú mlad
šie a naložené na meďnatoporfýrový sys
tém. Súčasťou mladších premien je aj 
výskyt rýdzej síry (Štohl et ,al., 1981). 
Hydrotermálne centrum Banisko, ktorého 
súčisťou je meďnatoporfýrový systém, 
sa na povrchu prejavuje izometridk.ým roz
ložením koncentrických hydrotermálnych 
premien. V strede je silicifikácia, ďalej 

k okraju argilitizácia (alunit, pyrofylit, 
diaspor, illit, kaolinit, dickit, zunyit) a na 
periférii propylitizácia. Výsledky pôdnej 
geochemickej prospekcie sú zhodné s prie
behom hydrotermálne premenených zón. 

N.a obr. 1 sa dajú porovnať vzdialenosti 
oboch geologicko-Iožiskových štruktúr od 
povrchu. Anomálie sú v oboch prípadoch 
n ad meďnatoporfýrovou akumuláciou, čo 

je prirodzené, vyplýva to z ascedentného 
charakteru vystupujúcich fluíd v termo
dynamickom meďnatoporfýrovom systéme. 
Permeabilita hornín v oboch systémoch je 
porovIJJateľná. Medzi koncentráciou Cu 
v meďnatoporfýrovom systéme, vertikál
nou vzdialenosťou od povrchu a intenzitou 
pôdnej anomálie je priama úmernosť 

a z ich vzájomných vzťahov sa dajú od
vo~:=ovať prognózne u závery. 

A'1etodika práce 

Pôdne geochemické vzorky sa odobe
r,ali na rovnobežných profiloch vzdiale
ných od seba 200 m (Zlatno), resp. 250 m 
(Banisko) a orientovaných na SV-JZ, 
r esp . SZ-JV, s kr.okom odberu 20, resp. 
25 m. Celkove sa v oblasti Zlatna odo
brallo 850 pôdnych geochem ických vzoriek 
a v oblasti Baniska 1035 vzoriek, a to 
plytlkými výkopmi z hlbky 20 až 30 cm 
z pôdneho horizontu po odstránení humu-

sovej vrstvy. 
V laboratóriách GP Spišská Nová Ves 

vzorky analyzovali kvantitatívne spek
trálne na väčší súbor prvkov, z ktorého 
sme si vybrali prvky Cu, Pb, Zn a Sn -
najvhodnejšie na porovnanie oboch oblastí 
(z oblast i Bam.íska sa z technických prí
čin iba 830 vzoriek analyzov:alo na Sn). 

Pôdny geochemický výskum v oblasti 
Zlatna r ealizovali pracovníci G P , úsek 
Banská Štiavnica. Obe územia sme mohli 
porovnať vďaka výsledkom analýz, ktoré 
nám poskytol Smo1kia (Matula - Smol
ka - G werk, 1986) . 

Výsledky analýz pôdnych geochemic
kých vzoriek oboch ob1astí sme kvôli pro
porcionalite medzi krokom -odberu a vzdia
lenosťou medzi pmfilmi pri tvorbe máp 
izolínií jednotlivých prvkov zlúčili po 5 
a vypočítali sme priemer, čím umelo vzni
kol krok odberu 100 m (Zlatno), resp. 
125 m (Banisko) a poóet vzoriek sa zre
dukoval na 170, resp. na 207. 

Štatistické charakteristiky sle dovaných 
prvkov oboch súborov sa vypočítali IJJa 
Geologickom ústave Dionýza Štúra na 
stolnom kalkulátore W ANG 2200T (bez 
vylúčených anomálnych hodnôt presahu
júcich x + 3 s. o.; tab. 1). V tab. 2 sú u ve
dené veličiny charakterizu júce g,eochemic
ké anomálie Cu ob1asti Zlatna a Baniska. 

Distribúcia Cu, Pb, Zn a Sn 

Meď vytvára v oboch sledovan ých úze
miach geochemické anomálie r ôznej inten
zity. Arit metický priemer mim o anomál
nych obsahov Cu d osahuje v oblasti Zlat
na aj Baniska r ovnakú hodnotu -
17,9 ppm (tab. 1). 

Geochemickú anomáliu Cu Zlatna vy
tvám 30 anomá,lnych hodnôt s m aximom 
410 ppm Cu (tab . 2) . Táto geochemická 
anomália m á plošný rozsah a si 0, 68 km2 

s pr iemerným obsahom 185 ppm Cu. Pri 
Z1atne indikovala v súčasnos~i už overenú 



J. Stohl, K. Marsina: Pôdny geochemický potenciá l Zlatna 163 

s 

ľ 

2 Q 3 ffllffll 

Obr. 2. Mapa izolínií 
obsahov Sn, Zn, Pb a 
Cu oblastí Baniska a 
Zlatna. 1 - < x, 2 
x až : x + 3 s. o., 3 - X: + 3 
s. o. až x + 9 s. o., 4 -
> x + 9 s. o. 

Fig. 2. Isoline m ap of 
Sn, Zn, P b and Cu
contents in Banisko and 
Zlatno area. 1 - < ·x:, 2 -
x to x + 3 s. d., 3 - x + 
+ 3 s. d. to x + 9 s. d ., 4 -
>.x + 9 s. d. 
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T AB. 1 
štatistické charakteristiky súborov Zlatno 

a Banisko (bez geochemických anomálnych 
hodnôt presahujúcich x + 3 s. o.) 

Statistical characteristics of Zlatno 
and Banisko sets (without geochemically 
anomalous values - more than x + 3 s. d.) 

Cu Pb Zn Sn 

Zlatno 

N 139 160 161 164 

·x* 17,9 41,2 84,3 "4,4 

Min.* 2 7 20 1 

Max.* 40 82 162 10 

s. o.* 8,7 13,7 26,8 :1,8 

x+3s. o.* 43 82,2 166,7 9,7 

Banisko 

N 192 201 201 155 

x* 17,9 24,8 62,7 4,3 

Min.* 7 7 17 3 

Max.* 34 43 iI.22 7 

s. o.* 6,3 ,7,6 25,1 1,4 

x + 3s. o.* 36,6 47,5 138,1 8,5 

N - počet vzoriek súboru, x - aritmetický 
priemer, s. o. = štandardná odchýlka, ii.+ 3 
s. o. - hranica anomálie, Min. - minimálna 
hodnota súboru, Max. - maximálna hodnota 
súboru, * - hodnoty sú udané v ppm 
N - number of samples of a set, x - mean 
value, s. o. = s. d. - standard deviatio-n, 
x + 3 s. o. = x + 3 s. d. - limit of anomaly, 
Min., Max. - minimal and maximal value of 
a set, * - values in ppm 

ložiskovú a:kumuláciu Cu v hÍbke 700 až 
1000 m. 

V oblasti Baniska je podstatne imá si
t uácia. Geochemickú anomáliu Cu tu vy
tvára 15 anomálnych hodnôt s maximom 
60 ppm Cu (j e to 7 X m enej ako v oblasti 
Zlatna). G eochemická anomália Cu v ob
lasti Banisk,a má plošný r ozsah 0,44 km2, 

p riemerný obsah 39 ppm Cu (j,e to pri
bližne 5 X m ene j ako v oblast i Zlatna). 
Primárne indície Cu-porfýrového zrudne
nia sú v oblasti Baniska v hlbkach 950 a ž 

1200 m, koncentrácie Cu s ú v p orovnaní 
s oblasťou Zlatna (0,34 °Io) asi 15-násobne 
nižšie . 

Olov o n evytvára ,ani v jednom zo sledo
vaných území geochemické anomálie. A rit
metický priemer Pb v oblasti Zlatna j e 
Sc = 41,2 ppm a v oblasti B.aniska x = 
24,8 ppm. Tento rozdiel môže spôsobovať 

rozdielna intenzita hydrotermáln ych pre
mien horninového prostredia v sledov a
ných oblastiach. 

V miestach geochemickej anomálie Cu 
oboch oblastí je sústredená len časť nad
priemerný ch obsahov Pb. 

Zinok, rovnako ako Pb, nevytvára 
v -sledovaných oblastiach geochemické 
anomálie. Aritmetidký priemer Z n v ob-
1asti Zlatna je x = 84,3 ppm a v oblasti 
Haniska x = 62,4 ppm. 

V miestach geochemickej anomálie Cu 
pozorujeme v oblasti Zlatna čiastočný de
ficit Zn (väčšina obsahov Zn tu dosahuje 
podpriemerné hodnoty). V oblasti Baniska 

Na 

Sa 

xa 

TAB. 2 
Veličiny charakterizujúce geochemické 
anomálie Cu oblastí Zlatna a Baniska 
Values characterizin g Cu geochemica l 
anomalies of Zlatno and Banisko area 

Zlatno Banisko 

30 15 

0,68 0,44 

185 39 

Mina 48 37 

Maxa 410 60 

Na - počet vzoriek súboru tvoriaceho geo
chemickú anomáliu Cu, Sa - plocha geo
chemickej a nomálie (km2) , x, - aritmetický 
priemer a nomálnych hodnôt obsahov geoche
mickej anom álie Cu pprn, Mina, Maxa - mi
nimálna a maximálna hodnota súboru ano
málnych hodnôt obsahov Cu 
Na - number of geochernically anomalous 
samples of a set, Sa - area of geochernical 
anomaly (km2) , xa - mean value of geoche
rnically anomalous values, Mina, Max8 - mi
nim.al and maximal vaíue of geochemically 
anomalous Cu conten ts 
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Obr. 3. Korelácie dvojíc prvkov Cu-Pb, Cu-Zn, 
Cu-Sn,. Pb-Zn, Pb-Sn, Zn-Sn v oblasti 
Zlatna (M = 1 : 25 OOO). 1 - kladné hodnoty 
korelačných koeficientov (väčšie ako +0,38), 
2 - záporné hodnoty korelačných koeficien
tov (menšie ako -0,38), 3 - ohraničenie 
intrúzie granodioritového porfýru s výraznou 
geochemickou anomáliou Cu 

Fig. 3. Correlations of doubles of elements 
Cu-Pb, Cu-Zn, Cu-Sn, Pb-Zn, Pb-Sn, Zn-Sn in 
the Zlatno area (scale 1 : 25 OOO). 1 - positive 
values of correlation coefficient (more than 
+o,38), 2 - negatíve values of correlation 
coe.fficient (less than -0,38), 3 - limit of 
granodiorite porphyry intrusion with a con
spicuous geochemical anomalie of Cu 

je tento deficit Zn ešte výraznejší, čo 

môže byť spôsobené jeho odnosom (vylu
hovaním) počas aktivity hydrotermálnych 
roztokov. 

Cín vytvám v oboch oblastiach plošne 
malé a obsahovo málo výrazné geoche
mi-cké anomáhe, ktoré sú sústredené spolu 
s väčšinou nadpriemerných obsahov Sn, 

viac-menej v miestach geochemických 
anomálií Cu oblastí Zlatna aj Baniska. 

Aritmetický priemer obsahu Sn je 
· v oboch o,b1astiach prakticky rovnaký 
(Zlatno: ii = 4,4 ppm, Banisko: ii = 4,3 
ppm). 

Mapy izol ínií Cu, Pb, Zn a Sn 
oblastí Zlatna a Baniska sú na obr. 2 
(M 1 : 25 OOO, hodnoty obsahov sú v ppm). 

Porovnanie oblastí Zlatna a Baniska na 
základe korelačnej analýzy 

Pri korelácii Cu, Pb, Zn a Sn oblastí 
Zlatna a Haniska môžeme konštatovať 

niekoľko podobnosti aj odlíš ostí (obr. 3, 
4): 

- V oblasti Zlatna najvýznamn ejšie 
koreluje dvojica Pb-Zn, v oboch oblastiach 
významne k,orelujú dvojice prvkov Cu -Zn, 
Sn-Zn a v oblasti Haniska aj dvojica 
Cu-Sn; 

- Významné kladné korelácie (hodnoty 
korelačných koeficientov väčšie ako + o,38) 

Pb-Zn sú prakticky v celej oblasti Zlatna, 
v oblasti Baniska v podstate chýbajú, čo 

v našom prípade potvrdzuje fakt, že in
t ruzívne hydrotermálne premenené hor
niny oblasti Bainiska sú najviac ochudob
nené o Zn, m enej o Pb. 
Keďže obsah Pb aj Zn nedosahuje ani 

v jednej z oboch sledovaných oblastí geo
chemicky anomálne hodnoty, zvýšenú 
kladnú 'koreláciu Pb-Zn v oblasti Zlatna 
vysvetľujeme genetickou ,afinitou tý chto 
prvkov; 

- Významné kladné korelácie Cu-Zn 
v oblasti Z1at na vystupujú mimo in tru
zívnych hydrotermálnych premenených 
hornín s výraznou geochemickou anomá
liou Cu, čo potvrdzuje jej samostatné p o
stavenie. V oblasti Baniska je väčšina vý
znamných korelácií Cu-Zn záporná, via
zaná najmä na intruzívne hydrotermálne 
premenené horniny s geochemickou ano
máliou Cu. Významné záporné korelácie 
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Obr. 4. Korelácie dvoj íc prvkov Cu-Pb, Cu-Zn, 
Cu-Sn, Pb-Zn, Pb-Sn, Zn-Sn v oblasti Ba
niska (M = 1 : 50 OOO). 1 - kladné hodnoty 
korelačných koeficientov (väčšie ako +o,38), 
2 - záporné hodnoty korelačných koeficien
tov /menšie ako -0,38), 3 - ohraničenie in
truzívneho komplexu ako celku 
Fig. 4. Correlations of doubles of elements 
Cu-Pb, Cu-Zn, Cu-Sn, Pb-Zn , Pb-Sn, Zn-Sn 
in the Zlatno area (scale 1 : 50 OOO). 1 - posi
t ive values of correlation coefficient (more 
than +o,38), 2 - negatíve values of correla
tion coefficient (less than -0,38) , 3 - limi t 
of intrusive complex as a whole 
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Cu-Zn ob lastí Zlatna a Baniska svedčia 

o fakte, že v miestach geochemicky ano
málneho zvýšenia obsahu Cu (intenzívne 
hydrotermálne premenené hornin y) nie sú 
maximá Zn, čo signalizuje určitú samo
statnosť mineralizačných etáp Pb-Zn a Cu; 

- Dvojica prvkov Sn-Zn v oboch ob
lastiach k oreluje významne záporne, pri
čom tieto korelácie sú takmer výlučne 

viazané n a intenzívne hydrotermálne pre
menené h orniny s geochemickou anomá
liou Cu. V našom prípade to znamená, že 
odnosom Zn sa úmerne zvýšil obsah Sn; 

- Kladná !korelácia Cu-Sn v oblasti Ba
niska je v iazaná na hydrotermálne zme
nený intruzívny komplex s geochemický
mi anomáliami oboch prvkov. 

Záver 

V úvode sme zhrnuli poznatky definu
júce hlavné vyhľadáv,acie príznaky, ktoré 
môžu determinovať výskyty meďnat-opor

fýrových s ystémov v stredoslovenských 
neovuilkanitoch. Za jeden z na jvýznam
n ejších pria :zm.ivých príznakov považujeme 
intenzitu, tvar a veľkosť pôdnej a nomálie 
medi, ktorá v kombinácii s ďalšími prí
znakmi u ž v počiatočnom štádiu výskumu 
a prieskumu môže pomerne spoľahlivo 

určiť stupeň prognóznej nádejnosti úze
mia. 

Pri porovnaní dvoch, výsledkam i značne 
extrémnych pôdnych anom álií nad r eál
nym meďnatoporfýrovým o,bjekt-om Zlat-

Obr. 5. Graf porovnávajúci hodnoty obsahov 
Cu v ppm na plochách (km2) geochemických 
anomálií Cu oblastí Zlatna a Baniska v stre
doslovenských neovulkanitoch na základe vý
sledkov pôdnej geochemickej prospekcie. 1 -
Zlatno, 2 - Banisko 

Fig. 5. Graph comparing the values of Cu 
contents (ppm) in Cu anomalous areas (km 2) 

of the Zlatno and Banisko territory in Centra] 
Slovakian neovolcanics based on soil geoche
mical p rospecting results. 1 - Zla tno, 2 -
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no a meďnatoporfýrovou indíciou Banisko 
v Javorí srne vyvodili takéto u závery: 

- Intenzita a veľkosť pôdnej anomálie, 
k torá je vytvorená nad pochovanou meď
natoporfýrovou štruktúrou, je priamo 
úmerná h1bke a veľkosti rudnej akumu
lácie pod povrchom : 

Z'1atno i Bamisko sú približne v rovna
k€j hibke. Indícia Baniska má asi 15-krát 
nižšie hodnoty obsahu v horninách ako 
Zlatno, obsah medi v pôde nad ložiskom 
je približne 5-krát ni žší. Pozadie obsahu 
Cu mimo anomálie je v oboch prípadoch 
rovnaké - 17,9 ppm; 

- Obe anomálie majú izometrický tvar 
a sú kontm1stné voči okolitému prostrediu; 

- Stupeň permeability horninového 
prostredia pre vystupujúce hydrotermálne 
fluidá je v oboch prípadoch porovnateľný. 

Z uvedeného vyplýva, že v oblasti Ba
niska sa nedá predpokladať ekonomická 
meďnatoporfýrová akumulác~a, lebo ploš
ný rozsah, ale najmä hodnoty obsahu Cu 
(ako aj ostatných sl€dovaných prvkov) 
v pôdnych geochemických vzorkách tvo
riacich geochemickú anomáliu na to ne
poukazujú. Domnievarne sa, že podobná 
analýza by moh1a byť prospešná aj v iných 
centrálnych zónach v neovulkanitoch Zá
p adných Karpát, kde sa predpokladá po
dobný typ mineralizácií (napr. Remáta; 

Knésl et al. , 1985), ďalej vo Vihorlate 
a v centrálnych zónach Makovica, Stre
chový vrch a Bogota v Slanských vrchoch. 
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Comparison of a relative soil geochemical Cu, Pb, Zn and Sn po
tential above porphyry copper systems of Zlatno in the Štiavnické 
vrchy Mts. and Banisko in the J avorie Mts. (Central Slovakia) 

P rospecting for porphyry copper deposits, 
especially for hidden structures, is a difficult 
t ask and requires extensive theoretic know
ledge. The most important prospecting 
p roblem in our conditions results from the 
fa.ct that our porphy ry copper systems are 
" buried" and are not exposed on the surface. 
They can be discovered only indirectly, by 
m eans of a set of indirect indications verifable 

on the surface o r in shallow levels u nder the 
su rface. 

The decisive prospecting indications of 
porphyry copper ore accumulations in the 
Central Slov ak ian N eovolcanics are: 

- presence of small, mostly hidden, inter
m ediate intrusions in cen tral zones of neogene 
str a tovolcanoes ; 

- presence of the pre-v olcanic basement 
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on or shallow under the surface, which indi
cates optimum thermodynamic levels for the 
origin of porphyry copper systems; 

- hydrothermal alterations typical fo r 
porphyry copper systems, especially high-tem
perature <mes (biotitization), while low-tem
perature alterations (silicification and argilli
zation) are less important; 

- extensive pyritization overlying the 
porphyry copper system. In many cases, 
however, the intensive pyritization is not 
accompanied by a porphyry copper minerali
zation; 

- presence of a conspicuous soil geoche
mical anomaly (mainly Cu) seems to be of 
prime importance among prospecting indica
tions of hidden porphyry copper systems. 

This paper compares the superficial influ
ence of two porphyry copper systems (Zlatno, 
Banisko in tj-ie Central Slovakian Neovolca
nics) on the basis of soil geochemical prospec
tíon results (Cu, Pb, Zn, Sn). 

Zlatno ín the Štiavnické vrchy Mts. repre
sents sofar the only porphyry copper system 
that has parametres of an economic deposi t. 
A subhorizontal orebody with average dimen
sions of 130 X 180 X 800 m and an average Cu 
content of 0.34 % is situated in a depth of 
700 to 1000 m under the present surface and 
182 thousand tonnes of copper have been dis
covered at the place where a granodiorite 
porphyry intrusion penetrates into the Upper 

Triassic K euper. This mineralization gave rise 
to a conspicuous geochemical anomaly on the 
surface (area 0.68 km2 with an average C u 
content of 185 ppm and a maximum value of 
410 ppm Cu) . 

Geochemical Cu anomaly in the hydrother
mal volcanic centre Banisko in the Javo
rie Mts. covers an area of 0.44 km2 with an 
average Cu content of 39 ppm, which is about 
5 times less than in Zlatno. Primary indi
cations of a porphyry copper mineralization 
discovered in the area of Banisko in depths 
of 950 to 1200 m in a quartz diorite intrusion 
are discouraging, too (average Cu content is 
about 15 times lower than in the area of 
Zlatno). 

Contents of other followed elements (Pb, 
Zn, Sn) a r e relatively low in both areas and 
do not differ distinctly. 

On the basis of soil geochemical prospecting 
results and other facts we may say that no 
economic porphyry copper accumulation can 
be expected in the area of Banisko. 

As one of the most significant favourable 
indi.cations in prospecting for porphyry copper 
systems in the Central Slovakian Neovolcanics 
we regard the intensity, shape and size of the 
soil geochemical Cu anomaly, that in com
bination w ith other indications may relatively 
reliably determine the degree of prognostic 
prospects already in the initial stage of 
research a nd exploration. 
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Magnetická anomálie u Bzenova, jz. od Prešova 
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MarHHTHall aHoMaJIHll np11 EJeHoBe, 10ro-3aHa)l;Hee ropo)l;a Ilpemoa (Boc
TO'IHall CJIOBa1<11l1) 

B o6Jiacrn: 11eHTpaJibHOKaprraTcKoro rraneoreHa 10ro3arra)J,Hee ropo)J,a ITpe 

moB HaXO)J,HTCll Bb!pa311TeJibHal1 MarHHTHall aHOMaJIHll. Kon11qecTBeHHal1 HH

TepnpeTal\Hll 11O3BOJilleT 06'bllCHHTI, 3TY aHOMaJIMIO HJIH IIO)J,HllTHeM KPHCTaJI

JIJ1'-!eCKO[0 cj:JyH/-(aMeHTa Ha rny611He OKOJIO 400 M IIO/-( rraneoreHOBb!M cj:JJIH

WOM, HJIH TeJJOM YJibTpaocHOBHb!X nopO,[1 HaXO,[lllll\HXCll Ha ľJíy6HHe 1900 M . 

Magnetic ariomaly•·near Bzenov, SW of Prešov (Eastern Slovakia) 

A clis1.inct magne1.ic anomaly was found S\V of Prešov, in the area 
covered by the Central Carpathian Paleogene. The anomaly is inter
preied in iwo suiiable versions, (1) as an eleva1.ion of the crystalline 
basement at the depth of 400 m or (2) more probably as a flat ultrabasic 
body lying within the Mesozoic series at the depth of 1,900 m. 

Leteckým geofyzikálním mapováním, 
provádeným ve vnitŕních Západních Kar
patech v letech 1976 až 1983, byla v jv. 
okraji Šarišské vrchoviny, v území budo
vaném vnitrokarpatským paleogénem vy
mezena výrazná magnetická anomálie 
(Gnojek a Dedáček, 1981), jejíž vrcholová 
část dosahuje maxima 70 nT a je situová
na 2 km v. od obce Bzenov. Nelze ŕíci, že 
by1a leteckou magnetometrií objevena. Její 
existenci prvne publikovali šutor a Če

kan (1965) , kteŕí provádeli regionální gra
vimetrický a geomagnetický pruzkum vý
chodního Slovensk,a. J elikož v tehdej ším 
za m erení r egionálního pruzkumu tato 
anomálie nepŕedsúavovala závažný objekt, 

nebyla jí uvedenými ,autory vénována žád
ná interpretační pozornost. 

Magnetické pole jv. části Šarišské vrcho
viny 

V pomerne klidném magnetickém poli 
Šarišské vrch oviny vystupuje bzenovská 
anomálie jako nejvýraznejší objekt (obr. 1), 
který ovlivňuje vývoj pole celé jv. části 

tohoto území. Bohužel neznáme k inter
pretačnímu zhodnocení její v. a jv. část, 

kde prirozené magnetické pole je zcela 
likvidováno intenzívním rušivým účinkem 
elektrifikovaných železníc. Rovnéž n ezná
me její sv. pokračování, kde se rozkládá 
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Prešov. Západní vyzmvam anomálie je 
u obce Žipov, asi 10 km zjz. od Prešova. 

V území nevýrazného minima bzenov
ské anomálie z. a sz. od Prešova vystupují 
dve lokální záporné anomálie. Jedna 
(- 30 nT) je situována na bezprostredním 
z. okraji Prešova v k,atastru obce Malý 
Šariš. J ejím pravdepodobným zdrojem 
mohou být mélce uložené miocenní ( ?) vul
kanity intermediárního až bazického cha-

Hodnoty izoanomÓl ~T v [nT J 

Obr. 1. Magnetická 
anomálie Bzenov 
(jz. Prešova) , vni
trokarpatský paleo
gén. 1 - magnetic
ké pole porušené 
a) elektrifikovanou 
železniční tratí, b) 
méstskou zástavbou 

Fig. 1. The Bzenov 
magnetic anomaly 
(SW of Prešov), t he 
Paleogene of the 
Inner Carpathians. 
1 - magnetic field 
disturbed by a) elec
tric railway, b) ur
ban area 

raikteru a nevelké mocnosti. Druhou lokál
ní anomálií je výraznejší objekt (-90 nT) 
nacházející se 1,5 km sz. od Velkého Ša
riše. J de jednoznačné o magnetický p rojev 
izolovane vystupující andezitové k upy Ša
rišského hradu s reverzní magnetizací. 
Drobný výchoz dunitu u Sedlic vyvolává 
jen slabou anomálii (20 nT) velmi malého 
rozmeru. J eho magnetické vlastnosti ne
byly zatím studovány. 
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Interpretace bzenovské anomálie 

Modelování tvaru, rozmeru a pozice 
zdroje bzenovské magnetické anomálie, 
odpovída_jícího možnému geologickému 
telesu v podloží paleogenních sedimentu, 
které mužeme právem považovat za prak
ticky nemagnetické, bylo provedeno ve 
dvou variantách. První predpokládala 
v podloží vnitrokarpatského paleogénu 
existenci telesa o prumerné magnetické 
susceptibilite 4000. 10-6 (SI), což je hod
nota odpovídající magnetickým horninám 
rkrystalinických oblastí. Teleso o takové 
prumerné magnetické susceptibilite by 
mtrselo J1ýt ve své vyklenuté vrcholové 
části až 5,5 km mocné a jeho horní okraj 
by se v údolí potoka Chujavka na jz. úpatí 
Malkovské hôrky musel nacházet v hloub
ce 400 až 500 m. Takováto krystalinická 
magnetická elevace by zapadala asi pod 
úhlem 30° k SSV a strmeji, pod úhlem 
40°, k JJZ. 

Vysvetlení bzenovské magnetické ano
málie takovým krystaliniokým zdrojem je 
sice možné, avšak málo pravdepodobné 
vzhledem k výsledkum známým v této ob
lasti z jiných metod. Predevším Daneček 

et al. (1982) zjistili na refrakčné seizmic
kém profilu, probíha jícím ve vnitrokar
patském paleogénu Levočských vrchu 
a Šarišské vrchoviny od v. podhufí Vyso
kých Tater až po z. okr.aj Slanských vrchu, 
že v úseku od obce Svinia po jz. okraj 
Prešova se podloží paleogénu nachází 
v hloubkách od 1050 m do 1300 m v ply
nulém vývoji bez výrazných vertikálních 
skoku. Konkrétne v míste krížení seizmic
kého profilu s profilem interpretačním 

2 km ssz. od kóty Malkovská hôrka se 
podloží paleogénu nachází podle seizmiky 
v hloubce 1100 m. Z hodnoty hraniční 

rychlosti vlny lomené na paleogénním 
podloží 5900 m. s - 1 odvozují citovaní au
tori kvalitu podloží, které interpretují 
jako karbonátové mezozoikum vnitrních 

Karpat. Rovnež Májovský a Tkáčová 

(1983) udávají z výsledku geoelektrického 
sondování v území 3 až 4 km v. od Bzeno
va hloubky paleogenního podloží 600 až 
1000 m, i !když z. od Malkovské hôrky pfi
pouštejí prevážne jen hLoubky podloží 300 
až 500 m. K litologické kvalite mezozoic
kého podloží se nevyjadfují. 

Protože poznatky zjištené refrakční seiz
mikou lze považov:at v daném území za 
verohodnejší než výsledky geoelEiktrického 
sondování, je vhodné zamefit druhou in
terpretační variantu bzenovské magnetic
ké anomálie na možný zdroj uvnitf pre
vážne karbonátového mezozoika, predpo
kládaného Zlde pod paleogénem v hloub
kách vetších než 1000 m pod povrchem. 
Tyto mezozoické sedimenty zjednodušene, 
avšak s vysokou pravdepodobností, pova
žujeme opet za nemagnetické. Vzhledem 
k velkému známému množství bazických 
až ultrabazických teles, situovaných 
v peském komplexu sedimentu spodního 
triasu, dále na rozhraní spodního a stred
ního, prevazne karbonátového triasu, 
a s ohledem na existenci triasových až 
jurských ultrabazik v gemeriku i ve ve
poriku (?), o jejichž magnetických pro je
vech obsáhle pojednává Filo in Plančár, 

et al. (1977), bylo v této druhé variante 
za zdroj anomálie zvoleno teleso o magne
tické susceptibilite 20 OOO. 10-6 (SI), která 
se číasto vyskytuje u gaber a peridotitu. 
Pak, pfi dosažení dobré shody mezi name
reným polem a vypočteným účinkem mo
delovaného telesa, mužeme bzenovskou 
anomálii vysvetlit nepravidelne tvarova
ným zdrojem vyklenutého tvaru, pozvoln.a 
zapadajícím k SSV, jehož horní okr aj je 
situován v hloubce okolo 1900 m pod po
vrchem a jenž v ,apikální části dosahuje 
mocnosti až 1500 m a k J rychleji, 
k S pak pozvolneji vykliňuje (obr. 2). 
Vrcholová část zdrojového telesa se na
chází v z. aj. okolí kóty Malkovská hôrka, 
k jeho s. vyklínení dochází u Velkého Šariše. 
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Obr. 2. Magne tická anomálie (jz. Prešova), vnitrokarpatský paleogén - interpretační 
profil. 1 - účinek pripovrchových miocénních (?) vulk anitu, 2 - namerené pole, 
3 - vypočtený účinek telesa v interpretačním fozu, 4 - rozhraní paleogén - mezo
zoikum (podle seizmiky) 

Fig. 2. The Bzenov magnetic anomaly (SW of Prešov), the Paleogene of the Inner 
Carpathians - interpreta tion profile. 1 - effect of near-surface Miocene (?) vol
canites, 2 - measured field, 3 - computed effect of the body in the interpretation 
section, 4 - boundary Paleogene - Mesozoic (according to seismic data) 

Vzhledem k tomu, že podobná magne
tidká anomálie spj,atá s podložním zdrojem 
vystupuje i v s . čás ti východoslovenské 
neogenní pánve j. od humenského mezo
zoika m ezi Trnavou pri Laborci a Nižným 
Hrabovcem (jejím zdrojem jsou zrejmé 
ultrabazick é horniny zastižené vrtem Zbu-

dza-1 v podloží miocénu pri rozhraní me
zozoika a paleozoika, viz Magya r et al., 
1986) , mužeme i u bzenovské ,anomálie 
predpokládat sepétí t amních bazických až 
ultrabazických teles s prostorem t ektonic
kého styku podložmích mezozoických a pa
leozoických komplexu. 
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Magnetic anomaly near Bzenov, SW of Prešov 
(Eastern Slovakia) 

SW of the town of Prešov in the southeastern 
part of the šarišská vrchovina highland built 
of the Inner-Carpa thian Paleogene (Fig. 1) 
a distinct magnetic anomaly was detected. It 
attains the maximum of 70 nT and its size 
a nd gradient indicate that its source is in 
the basement. It is justly assumed that the 
overlying Paleogene sediments are not mag
n etic. Because of lack of geological informa
tion two interpretations are considered. Firstly, 
the anomaly is explained by an elevation of 
the crystalline magnetic basement of the 
magnetíc susceptibility x = 4000. 10 - 6(SI), with 
its peak at the depth of 400 m . It is sloping 
gently (30°) to the NNE and more steeply 
(40°) to the SSW. Secondly , seismic <lata are 

taken into a ccount according to which the 
depth of the adjacent Paleogene rocks is 
1100 m. Thus the anomaly is interpreted as 
an ultrabasic source of x ~~ 20 OOO. 10 - 6 (SI) 
situated presumably in Mesozoic basement at 
the minimum dept h of 1900 m, with thickness 
u p to 1500 m in its arching (Fig. 2). 

Comparing this anomaly with a similar 
magnetic anomaly detected in the northern 
m argin of the East Slovakian Neogene basin 
where the boreho-le Zbudza-! found peridotites 
in the basement Mesozoic series near the 
boundary w ith the underlying Paleozoic 
complex, we can assume the presen ce of 
ultrabasites in a similar tectonic position also 
in the SW of P rešov. 
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AKUALITA 

Predbežné výsledky prieskumu kameniva na biely a farebný 
betón 

JOZEF MICHEL, JÁN TABAK 

Ilpe.n;nap,uem,HLie pe3yJThTaTLI reoJioropa3Beµ;0'IHLIX pa6oT Ha 6eJILiií: H ~BeT
HOií 6eTOH 

Ha Tepprnopru-1 CJIOBaKJ,[J,[ 61,rna p;a Ha oueHKa 26 MCCTOpO)K,!ICHHl!M OCO· 

6eHHO Kap6oHaTHb!M. ,[(JU! 6eJIOľO 6eTOHa IIPHľO,!IHbl 3 MeCTOpO)K,!ICHMll 

(qeJIKOBa JieroTa-,!IOJIOMl1T, PaKO!li-l13BeCTHJIK, EJ1lliaBa- I'OJiy611ua- J13BeCTHllK). 

,[(JIJI l.(BeTHOľO 6eTOHa rrpHľO,!IHbl TO)Ke 3 MeCTOpO)K)-1eHMll (EJI!liaBa-,!IOJIOMMT, 

MapMOHT-CTapa JI!OÔOBHl!-H3BeCTHl!K, Bpe3HWIKa-cepTieHTMHHT). 

Prelimin.iry results of aggregate stone prospection for use in wliite and 
coloured concrete production 

Twenty six occurrences of aggregate stone raw in Slovakia have been 
assessed from the viewpoint of requirements in white and coloured 
concrete production. Requirements fo r white concrete are satisfied in 
3 localities (dolomite from Celková Lehota, limestone from Rákoš and 
Jelšava-Holubica) whereas further three localities reveal satisfactory 
conditions for use in coloured concrete production (dolomite from Jel
š,ava, limestone from Marmont - Stará Ľubovňa and serpentinite from 
Breznička) 

Výroba pohľadových betónov je náročneJsia 
ako výroba konštrukčného betónu, pretože 
okrem požiadaviek na fyzikálno-mechanické 
vlastnosti musí yyhovovať i pr{sne estetickým 
kritériám. Predpokladom toho ·je výber vhod
ného kameniva a cementu. 

Autori tohto príspevku podrobne študovali 
početné ložiská stavebného i dekoračného ka
meňa na celom území Slovenska, vhodné pre 
tento účel. Spracovali pasporty ložísk so za
meraním na farebný prejav kameniva, geo
logické a tektonické pomery ložiska, zásoby 
a prognózy vhodných hornín. 

Výsledkom bolo vytypovanie 26 lokalít, 
z ktorých sa po prvej overovacej etape polo
prevádzkovo odskúšalo 7. 

V prvej podetape prieskumu sa overovali 
iba najzákladnejšie technologické vlastnosti 
hornín, v druhej podetape sa robili rozšírené 
technologické skúšky vzoriek vybraných lo 
k alít a vzorky zo 7 lokalít sa poloprevádzkovo 
odskúšali na testovacej linke pracoviska Šuja 
Odborového výskumu čSK Praha. 

V Azbestovocementových závodoch v Pú
chove sa overilo, že farebné frakcie kameniva 
vyrobené na testovacej linke sú v hodné na 
výrobu terazzových dlaždíc a vo VúIS Bra
tislava potvrdili, že kamenivo je vhodné aj 
na prípravu betónu (okrem lokality Huty, ná
chylnosť k dodatočnému rozpínaniu v betóne) . 
Na dosiahnutie bieleho odtieňa betónu s ne
opracovaný m povrchom vyhovuje kamenivo 
z lokality Celková Lehota (dolomity), Rákoš 
(vápence) a Jelšava-Holubica (vápenec). Ka
menivo z ostatných overovaných lokalít 
vzhľadom na jeho sfarbenie odporúčame po
užiť na výrobu farebných betónov (Jelšava -
dolomit, šedý; Marmont - Stará Ľubovňa -
vápenec, ružový; Breznička - serpentinit, 
zelený). 

Kamenivo z overovaných lokalít možno 
použiť aj na výrobu betónov s opracovaným 
povrchom alebo na výrobu terazzového b etó
nu s bielym alebo iným farebným podkladom. 

Používanie farebného betónu priaznivo oz1-
ví našu doposiaľ veľmi fádnu výstavbu. 

Geologický prieskum 
:Žil ina 
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Fe montmorillonit z Brhloviec 

MIROSLAV BARMAN*, IVAN HORVÁTH** 

• Geologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 814 73 Bratislava 
** ústav anorganickej chémie Centra chemického výskumu SAV, Dúbravská cesta 9, 

842 36 Bratislava 

Doručené 3. 7. 1986 

)KeJie3JICTLIH MOHTMOPHJIJIOHHT ll paií:oHe cena Iiprno11u;e (Cpe,n;HJrn: CJiol!aKJfll) 

KpyITHbll1 M3CCl1B 3I111KJl3CTl1'IeCKl1X BYJIK3HJ1qec1<11x rrecqaHH11KO B 10r o-

3arra/:(HOl1 qaCTJ1 cpel:(HeCJIOB3L\Kl1X BYJIK3Hl1TOB, eTo eCTh 6 aJIJIHCK3Jf cpop

M3L\11Jf, 6bIJI ITO/:(Bep)KeH Cl1JlbHblM 11HTeHCl1BHbIM BTOp11qHblM 113MeH eHJ1JIM. 

MeTO/:(3M11 PTr, cpa3OBb!M 3H3JIJ13OM, CJ1Jll1K3TOBO-X11MJ1qecK11M 3H3 Jll13OM, 

K3K 11 :meKTpOHHO11 M11KpOCKOHJ,!etí 6b!J: O ycTaHOBJieHO, qTQ rrpOl:(YKTOM 

BTOp11qHI,lX 113MeHeHJ111 JIBJ!JfeTCJf )KeJie311CTbll1 MOHTMOPl1JIJIOHHT. 

Fe-montmorillonite from Brhlovce (Centra} Slovakia) 

Extensive area · of epiclastic volcanogenous sandstone in the SW part 
of Centra! Slovakian neovolcanic doma in ( Baďan Formation ) is affected 
by strong secondary alteration. Data of X-r ay analysis, rock chemistry, 
DTA-DTG and TG and together with electron microscopy allowed to 
idfil.ntif.y the alteration product as Fe montmorillonite. 

Juhozápadnú časť stredoslovenských 
vulkanitov od žemberoviec až po česko

slovenské hranice v okolí Šiah tvo
ria pyroklastické produkty explozívne
ho a efuzívneho vulkanizmu. Podľa 

klasifikácie Konečného, Lexu a Plande
rovej (1983) ide o tzv. baďanskú for
máciu, ležiacu v podloží sklovitých am
fibolicko-pyroxenických andezitov prie
silského efuzívneho komplexu. Baďan

ská for mácia je mohutný masív epiklas
tických vulkanických pieskovcov sedimen
tovaných vo vodnom prostredí a obsahu
je temer výlučne vulkanický materiál. 

V bezprostrednom okolí Brhloviec sú 
horniny baďanskej formácie odkryté dvo
ma veľkými lomami v severozápadnom 

okolí obce a niekoľkými menšími odkryv
mi v centre obce a v jej južnom okolí. V 
rokoch 1956 - 1960 tu podnik Ľahké sta
vebné hmoty, n. p., rezal tufy na tvá rnice 
a neskôr i ťažil kusový materiál na vý
robu tzv. tufobetónu. Pre nevhodné vlast
nosti horniny (variabilné petrografi cké 
zloženie, úlomky a obliaky andezitov, r oz
padavý charakter a silnú nasiakavosť ) 

ťažbu zastavili. 

Minerálne zloženie hornín 

Karolusová (1956) zistila, že tufy ba 
ďanskej formácie z lokalít Brhlovce a 
Žemberovce maj ú vitroklastický a brek
ciovitý charakte r s variabilnou zrnitos-
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Obr. 1. Profil súvrstvím epiklastický ch vulka
nických pies kovcov baďanskej formácie v 
odkryve SZ od Brhloviec. 1 - hliny [ elú
vium), 2 - epiklastické vulkanické pieskovce 
(redeponované), zrno do 3 mm, 3 - epi
klastické vulkanické pieskovce ( redeponova
né] s úlomkami pemzy a sklovitých pyroxe
n ických andezitov, zrno do 3 cm, 4 - krížové 
zvrsl venie, 5 - epiklastické vulkanické pies
kovce [redeponované] so zaoblenými zrnami 
a úlomkami pemzy a sklovitého pyroxenické
ho andezitu do veľkosti až 10 cm, 6 - epi
k lastické vulkanické pieskovce redeponova
né), jemnozrnné (pemzový tuf] so zaoblenými 
zrnami a úlomkami pemzy do 1 cm 

Fig. 1. Profil e a ccross the epiclastic vo1cano 
genous sandstone sequence of the Baďan For
mation in outcrops near Brhlovc e village. 1 
- 1oam (eiuvium), 2 - epic lastic redepo
sited volcanogenous sandstone with grain 
diameter up to 3 mm, 3 - epiclastic 
r edeposited volcanogenous sandstone with 
grain diameter up to 3 cm and with 
pumice and vitrous pyroxene andesite f rag
ments, 4 - cross bedding, 5 - epiclastic re
deposit ed volcanogenous sandstone with pu
mice and vitrous pyroxene andesite fragments 
up to 10 cm size, 6 - epiclastic redeposited 
volcanogenous sandstone, fine-grained ( pu
mice tuff) with pumice fragments up to 1 cm 

ťou a s petrochemickou príslušnosťou ku 
kremenitému dioritu. 

Petrograficky sa jedná o žlté , šedé a ž 
šedozelené epiklastické vulkanické pies
kovce, jemne až stredne zrnité. Úlomky 
vulkanického skla a pen12y sú tmelené 
jemnozrnnou popolovitou hmotou s relikt 
mi plagioklasov ( oligoklas - andezín) . 
Celá hornina je pórovitá a intenzívne po
stihnutá sekundárnou premenou. V me
nej rozložených polohách sa sporadicky 
nájdu chloritizované relikty rombických 
pyroxénov - enstatitu, najčastejšie však 
iba vo fo rme kryštalomorfóz. 

úlomky a obliaky sklovitého amfibo
licko-pyroxenického andezitu zodpoveda
jú horninám priesilského efuzívneho kom
plexu. Ostrohranné úlomky sú obyčajne 

malé ( do 3 cm), väčšie ( až do 15 cm) 
sú zaoblené. Sekundárne premeny týrh
to hornín sú variabilné, od celkom čer

stvých až po silne premenené. Úlomky 
a obliaky pemzy sú silne argil ít izovan é. 

Profil z odkryvu severne od obce do 
kumentuje cyklické striedanie m ateriálu s 
rôznou z rnitosťou a rôznym stupňom se 
kundárnej premeny. Vo vrchnej časti pro
filu možno v jemnozrnnejších poloh á ch 
pozorovať krížové zvrstvenie ( obr. 1) . 

Stanovenie sekundárnych minerálov 

Pre stanovenie mineralogicke j pr ísluš
nosti sekundárnych minerálov sme použi
li vyseparovanú ( dezintegráciou ultrazvu
kom - 2 min pri 24 kHz a de kantáciou 
suspenzie) ílovú frakciu . Použili sme ju pre 
termickú analýzu (DTG a TGA) a p re štú
dium me tódami elektrónovej mikroskopie. 
Pre RTG analýzu sme použili a j vzorky 
pôvodnej horniny. 

Tepelný rozklad sme študova li pomo
cou ter moanalyzátora Du Pont 990 n a ter
mováhach TGA 951 (navážka 15 mg, r ých
losť záhrevu 10 °C/min - 1, p r ietok N2 
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Obr. 2. DTG a TG kriv
ka Fe montmorillonitu 
z Brhloviec, SZ lom 
Fig. 2. DTG and TG cur
ve of Fe-mon tmor illoni
te from Br hl ovce, 
nor thwestern quarry 100 500 

1 cm3 . s - 1J. Krivky TG a DTG v teplot 
nom intervale 25 - 1000 °c sú na obr. 2. 

Rtg fázovú analýzu sme urobili na di
fr aktometri Philips pri použití CuKa a 
FeKa žiarenia, Ni, resp. Mn filtra za prú
dových podmienok 40 kV, 2A mA z orien
tovaných a neorientovaných preparátov 
(obr. 3) . 

Pre štúdium morfologických vlastností 
sme použili elektrónový mikroskop Tes
la BS 500 a metódu suspenzií. 

V práci predkladáme dokumentáciu tých 
vzoriek, ktoré boli optimálne z hľadiska 

sledovanej problematiky. 
Výsledky rtg fázovej analýzy dokumen

t ovan é na obr. 3 jednoznačne indikujú prí
tomnosť hydratovaného trojvrstvového mi
nerálu zo sku piny smektitov. Svedčia o 
t om predovšetkým výrazné reflexy d ( 001) 
v oblasti 1,5 nm. V menej in tenzívne pr e 
menených polohách možno náj sť tiež má
lo výrazné reflexy živcov a pyroxénu. 

Chemické zloženie smektitu (analýza 
GP Turčianske Teplice) je (v hm. % ) : Si0 2 

53,55, Al20 3 12,38, Fe20 3 17,67, CaO 3,30, 
MgO 1,01, Ti02 1,47, MnO 0,067, N20 0,23, 

T {(°) 1000 

K20 0,55, s. ž. 9,72. 
Pri zjednodušujúcom predpoklade, že v 

štruktúre minerálu je viazaný všetok Si, 
Al, Fe a Mg a v medzivrstvových priesto
roch ako vymeniteľné katióny Ca, Na a 
K, sme Kelleyho metódou [1 955 ) v ypo čí

t ali kryštalochemický vzorec smekti t u : 

( Sh ,5aAlo,1i1) ( Al1 ,s3Fe2 .04Mgo.23) 
[Cao,54Nao,0GK0,11) (OH] 40 20. 

Z krivky DTG vyplýva (obr. 2 ), že te
pelný rozklad študovaného smektitu pr e 
bieha v 5 stupňoch a celková strat a h mot 
nosti v dôsl edku dehydratácie a d eh ydr o
xylácie je 13 %. V teplotnom inte rvale 
25 - 330 °C prebieha dehydratácia . Hmot
nostný úbytok pri dehydr atácii je 10,2 %, 
pričom v prvom stupni ( d o 100 °C) uniká 
fyzikál ne sorbovan á voda na povrchu čas

tíc a molek uly vody naj slabšie viazané 
v medzivrství ( cca 6,00 % ) . V teplo tnom 
intervale 100 - 120 °C sa prejavil ďalší 

stupeň deh ydratácie (stra ta h motnost i asi 
1,00 % ) , jedná sa o molekuly vod y v me
dzi vrství pevnejšie viazané vodíkovými 
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Obr. 3. Difraktogramy epiklastických vulkanických pieskovcov ( pôvodná hornina) . 
číslovanie 1 - 5 zodpovedá vzorkám z profilu na obr. 1 
Fig. 3. Diffractograms of epiclastic volcan ogenous sandstone samples (original rock). 
The numbe•ring 1 to 5 refers to samples of profile in Fíg. 1 
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mostíkmi. Ďalšie dva dehydratačné stup
ne v teplotných intervaloch 120 - 180 °C 
a 180 - 320 °C charakterizujú únik mo
lekúl vody viazaných na vymeniteľné ka
tióny. Stupiíovitý charakter v tejto oblasti 
dehydratácie je typický pre dvojmocné ka
tióny Ca2+, prípadne Mg2+. Na dehydra
tačný proces priamo nadväzuje dehydro
xylácia štruktúry minerálu l teplotný in
terval 320 - 560 °C). Pri dehydroxylácii 
skúmaného smektitu sa uvoľňuje asi 3,8 
% hmotnosti. Z molekulovej váhy smek• 
titu vypočítanej z uvádzaného kryštalo
c hemického vzorca ( 808,5) je teoretická 
hodnota straty hmotnosti spôsobenej 
vznikom 2 molekúl H20 (zo 4 OH skupín) 
4,45 %, čo zodpovedá stanovenej hodnote 
3,8 % prepočítanej na vysušený materiál 
(do 320 °C). 

Nízka dehydroxylačná teplota v porov
naní s montmorillonitom je typická pre 
smektity obsahujúce značné množstvo 
atómov Fe v oktaédroch, ako sú naprí
klad nontronity. OH skupiny v Fe smekti
t och sú pre veľkú polarizačnú schopnosť 
atómov Fe termicky menej stále ako OH sku
piny v montmorillonitoch viazané prevaž
ne na Al atómy. Nízke dehydroxylačné 

teploty sú preto charakteristickl'i pre zvý
šený podiel Fe atómov v oktaédrických 
vrstvách minerálu (analógia: kaolinit -
cronstedtit - fireclay a pod. ). 

Pri štúdiu mineralogickej príslušnosti 
smektitu. z Brhloviec elektrónovou mikro
skopiou bola najefektívnejšia metóda sus
penzií. Skúmaný minerál má form u t en
kých nepravidelných lístkovitých ~ryštá
lov veľkosti 0,5 - 4 µm s typickými roz
plývavými okrajmi. Táto morfológia je 
charakteristická pre montmorillonity a 
odzrkadľuje stupeň usporiadanosti š truk
túry minerálu a vnikanie vody do medzi
vrstvových priestorov. často možno sledo
vať typické zvinovanie okrajov častíc . Po
mocou elektr ónového mikroskopu možno 
okrem montmorillonitu nájs ť i zvyšky ne
rozložených pôvodných minerálov (vulka
nického skla, resp. živcov) a niekedy a j 
globulárne častice oxidov Fe. V n iekto
rých prípadoch možno pozorovať postupný 
rozpad častice pôvodného minerálu ( obr. 
4, 5, 6, 7). Na obr. 8 a 9 možno pozo
rovať aj úlomky skeletov organizmov -
pravdepodobne diatomaceí, čo je jedným 
z dôkazov sedimentácie pôvodného mate
riálu vo vodnom prostredí. 

TAB. 1 
Porovnanie kryštalochémie skúmaného minerdlu 

s obdobnými smekti tmt ( H orvdth, 1980 J 
Gomparison between the drystallochemistry of i nuestigated mineral 

and simi lar smect ites ( Horvdth, 1980/ 

Non - Non- Smekti t Smektit 
tronit t r onit Bad ín Brhlovce 

Garfield Sampor 
( ČSSR) [Č SSR) (USA ) (ČSSR) 

Tetraédrická vrstva 
Si 6,82 7,08 7,16 7, 59 
Al 1,02 0,55 0,84 0,41 
Fe IJ,16 0,37 

Oktaédrická vrstva 
Fe 3,96 3,88 2,34 2,04 
Al 1,47 1,83 
Mg 0, 07 0,17 0,21 0,23 
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Obr. 4. Postupný rozpad časti ce vulkanickeho 
skla, zóna menej intenzívnej premeny. Suspen
zi a. zväč š. 5600x 

Fíg. 4. Gradual decomposition of the volcanic 
glass parricle. zone of less intense alteration. 
Suspension, magn. x5,600 

Obr. 6. Montmorillonil. Zóna intenzívnej pre
m eny. Suspenzia , zväčš. 14 000x 

Fig. 6. Montmorillonite , zone of s trong alte· 
r ation. Suspension, magn. x14,000 

Obr. 5. Postupný rozpad častíc p ôvod ných mi
nerdlov, zóna menej intenzívne j premeny. Sus
penzia, zväč~. 8100x 

Fíg. 5. Gr adual decomposilion of or iginal mí
nera! particles, zone o[ less intense altei-at íon. 
Suspension, magn. x5,600 

Obr. 7. Montmoriilonit a oxidy Fe. Zóna in
tenzívne j premeny, Suspenzia, zväčš. 14 O00x 

Fig. 7. Montmorillonite and Ff oxídes , zone of 
,trong alteration. Suspensíon, magn. x14,000 
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Diskusia a záver 

Minerály zo skupiny dioktaédri ckých 
· i sm ekti tov možno podľa N emecza ( 1981 ) 

zadeliť do dvoch základných skupín: 

Obr. 8. Montmorillonit a časti skeletov mikro
organizmov ( diatomaceae?]. Horná časť pro fil u 
obr. 1. Suspenzia, zväčš. 8400x 

Fig. 8. Montmoríllonile and parts or microor
ganism skeletons (Diatomaceae '?), uppeľ part 
of the pro[ile ( Fíg. 1]. Suspens1on, magn. 
x8,400 

Obr. 9. Montmorillonit a časti skeletov mikro
organizmu ( dia tomace ae?]. Horná čas ť prof il u 
obr. 1. Suspenzia , zväč š. 5600x 

Fig. 9. Montmorillonite and par ts of micro
organisrn skele tons (Diatomaceae? ]. Suspen
sion, magn. x5,600 

1. Minerály radu beidellil - montmoril
lonit, pričom krajné členy radu charak 
terizuje kryi;talochemické zloženie: 

2. Minerál y radu beidellit - nontron it , 
pričom teoretický kryštalochemický vrn 
rec nontroni tu je 

[M + je Jednomocný med1.ivrstvový k at ión ), 
Z kryštalochemických vzorcov kra jných 

členov uvedených skup[n trojvrstvových 
dioktaédrických ílových minerálov vyplý
va, že sa navzájom odlišujú predovšet kým 
rozložením záporného náboja v štruktúre 
a zložením oktaédrickej vrstvy. Beidelli
tir.ké smektity sú typické vysokým tetr a 
éd rickým nábojom z dôvodov substitúcie 
Si 1 t v tetraédroch za Al3 t_ Pri montmo
rillonitoch prevláda oktaédrický n á bo j a 
nontronily s ú typické prítomnosťou Fe 
atómov v oktaédroch. V prírode sa iba 
zriedkavo stretávame s krajnými č lenmi 

uvedených s ku pín. 
Chemické zloženie základnej štruktúr

nej jednotky smektitu ovplyvňuje jeho fy
zikálne a chemické vJastnosti z t ech n olo
gického i identifikačného hľadiska. Na 
základe kryš talochémie smektitov mož
no usudzovať o ich použití (Horváth, 
1982). Z identifikačnél10 hľadiska je rozlí
šenie jedn otlivých členov uvedených sku
p[n obťažné a vyžaduje kom binác iu r tg 
difrakčných metód, chemickú a termickú 
analýzu, prípadne IC spektroskopiu. Raz-



182 Mineralia slov., 19, 1987 

hodujúci význam má často stanovenie mor
fológie kryštálov metódami elektrónovej 
mikroskopie. 

Všetky dioktaédrické smektity dávajú 
pri rtg fázovej analýze výrazné d [001 ) 
reflexy v závislosti od relatívnej vlhko <;ti 
prostredia medzi 1,4 až 1,55 nm, ktoré 
po sýtení etylénglykolom, príp. glycero
lom prechádzajú na 1,7 - 1,77 nm. Jed
notlivé členy je možné rozlíšiť iba v kom
binácii s inými metódami na základe tých 
to predpokladov: 

1. stanovenie tetraédrického náboja a 
obsahu Fe v základnej štruktúrnej jednot
ke minerálu, 

2. stanovenie morfologických charakte
ristík minerálu (identifikácia nontronitu 
a montmorillonitu), 

3. termochemická charakteristika tepel
ného rozkladu minerálu najmä so zrete
ľom na termickú stabilitu a spôsob uvoľ

ňovania OH skupín zo štruktúry minerálu 
(Horváth, 1980; 1983). 

Nomenklatúrne zaradenie novoopísané
ho smektitu z Brhloviec, ktorý je produk
tom sekundárnych premien epiklastických 
vulkanických pieskovcov baďanskej fo r
mácie, do skupiny beidellit - montmo
rillonit alebo beidellit - nontronit nie je 
jednoznačné. V porovnaní s beidellitom 
má smektit z Brhloviec nízky tetraédric
ký náboj. Pre nízky obsah atómov Fe 
v oktaédroch ho nemožno zaradiť k non• 
t ronitu. Morfologická charakteristika jed
noznačne poukazuje na príslušnosť k 
montmorillonitu [nontronit má výrazne 
odlišné formy kryštálov). Z týchto dôvo
dov ho klasifikujeme ako Fe montmoril
lonit. 

Podľa orientačných skúšok je priemerný 
obsah Fe montmorillonitu v rozloženej 
hornine asi 15 - 20 %. Výsledky práce 
potvrdzuj ú očakávaný predpoklad , že 
komplexy andezitových vulkanoklastík v 

JZ časti stredoslovenských vulkanitov sú 
regionálne postihnuté sekundárnymi pre
menami vedúcimi k vzniku sm ektitov so 
zvýšeným obsahom Fe. 
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Termoelektrické napätie pyritu a obsah zlata vo vulka
nickom komplexe Vtáčnika 
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TepM03JieKTpnqernoe Hanpirnrnmre nHp1ua H co)];ep»<aHHe 30JIOTa B uyn
KaHHqeCKOM KOMJIJieKce BTa'IHJl'Ka (Cpe)];Hlll[ CJIOBaKHll) 

Pe3yJibTaTbl Miccne,110Bam1i'i TepM03JieKTPHc[eCKOľO Hanp5DK eHHJI llHPHTOB 

CI<Ba)KHHbl MEE-1 nornep)K)-1alOT H )-10110JIHJIIOT )-10 CMX rrop IIOJiy c[eHHbie 

r eoxMMHCJeCKHe pe3yJibTaTbl O 30JIOTe B n n p11Te 3TOM CKBa)KHHbl, TIOB!,I W eH

H Oe co,11epJ1<am1e 30JIOTa onpe,11eneHo B mrp,uax c nono J1u1TeJihHbIM 1<oecp

QJHL\HeHTOM npOB0)-1HMOCTl1 11 Kp .; 60 %- Y c[aCTKH CKBa)l(HHbl ooora m;eHHbie 

CBHHl_\OM H líHHKOM HMelOT JIOJIO)l(HTeJibHble BeJIJ,(c[])[Hbl TepM03JleKTPHc[eCKOľ0 

3apJI,11a IIHPHTOB yc[aCTKH JI0)-1Bep)KeHHbie r m 1epreHH b!M IIPO!ieCCaM, 3JleKTP O

HOBb!M TJ1110M rrpoB0)-1HMOCTJ1 IIMPHTOB. 

i'ľhermoelectric poiwer of pyrite and gold content in the volcanic 
complex of Vtáčnik Mts. (Centra! Slovakia ) 

Results of thermoelectr ic power measurements of pyrite on sam
ples collected from the MEB-1 drilling confirmed the hitherto gained 
geochemícal knowledge on gold content in pyr ite. Higher content of 
gold occurs in pyrite with p-type of conductivity (productivity coef
fícient .; 60 % ) . Dril ling profile intervals with higher eon ten t of lead 
and zinc display positive values of pyrite thermoelectr ic conductivi ty 
whereas in1.ervals in the profil e affected by hypergenous pro
cesses are marked by electron-type conductivity .of pyr ite. 

Geochémiu pyritu vulkanického kom
plexu pohoria Vtáčnik študoval Forgáč -
Jarkovský (1981) v profile št ruktúrneho vr 
tu lokalizovanéh o pri obci Procho ť (MEB-
1) . Vrt preJJikol cez neogénny vulkanic
ký komplex do h íbky 1400 m a n ezasia
hol jeho podložie. Vertikálny profil vrtu 
tvoria prevažne produkty povrchovej vul
kanickej činno sti , ktoré sú z vulkanoklas
t ického materiálu a lávových telies pyro-

xenického andezitu. Z vulkanoklastického 
mater iálu sú tu na jmä vulkanické brek
cie, ako aj tufy a tufity s výrazne triede
ným materiálom poukazujúcim na ich 
ukl1:1danie vo vodnom prostredí (Forgáč 

- Br lay, 1981) . Pyrit sa vyskytuje v ce
lom profile vrtu vo for me impregnácií, 
povlakov na puklinách a v tenkých žil
kách. Dist ribúciu zla ta v pyrite študoval 
Jarkovský et al. (1982). 
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TAB. 1 
Hodnoty elektrických charakteristík pyritov a analýzy Au a As 

V alues of electric character ics, gold and arsenic content of pyr ite 

Císlo 
vzorky 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Hlbka 
(m) 

522 
708,5 
722 
745 
790 
805 
828 
845 
862 
882 
910 
943 

1004 
1017 
1031 
1050 
1385 
1397,5 

a 
(µV/deg) 

-102,8 
- 67,2 
-147,7 
+ 78,0 
+310,4 
--1-141,9 
+206,9 
+279,7 
+139,6 
+rn2,1 
+ 80,7 
+221,9 
+259,3 
+342,4 
+216,1 
+260,8 
+131 ,0 
+299,2 

Vodi
vosť 

typu n 
(%) 

100 
89 

100 
37 
o 

26 
o 
o 

14 
27 
42 
o 
o 
o 
o 
o 
9 
o 

Kp 
(%) 

o 
o 
o 

21 
96 
42 
37 
63 
29 
38 
21 
41 
60 

100 
50 
80 
25 
77 

Au 
(ppm) 

< 0,02 

} 0,10 

0,10 
0,46 

} 0,22 

} 0,15 

0,13 
0,25 

l 0,20 
) 

( 0,17 

l 0,42 

As 
(ppm) 

<1000 
<1000 

1170 
<1000 

4000 
1170 
1700 
5500 

< 1000 
< 1000 
<1000 

1359 
3090 
2750 
2240 
3300 
1170 

H odnoty Au a As sú prevzaté z práce Jarkovský et al. (1983 J 

TAB. 2 

Pr iemerné hodnoty elektrických charakteristík pyritov 
a analýzy Au a As pre hlbkové úseky 

Average values of electric characteristics, contents of gold 
and arsenic in pyr ite according to depth intervals 

Hlbka 
[ m ) 

O - 720 
745 - 1400 

a 
[µV/deg ) 

- 105,9 
+208,7 

Vodi
vosť 

typu n 
( % ) 

96 
10 

Kp 
( % 1 

o 
52 

Au As 
(ppm) (ppm) 

0,02 <1000 
0,23 1965 

Aby boli poznat ky o pyrite z vrtu MEB -1 
komplexne jšie, študovali sme jeho termo
elektrické vlastnosti. Prístroj a metodiku 
merania koeficienta t ermoelektrického na
pätia (a] opisuje Ďurža (1981 ) a Ga jdoš 
- Ďurža (1981), problematikou mer an ia 
koeficienta ter moelektrického napätia py
r itu sa zaoberá Ďurža - Chovan (1981). 

MEB-1 sme študovali len od hÍbky 520 m, 
p retože vzork y pyritu z intervalu O 
520 m neboli n a meranie vhodné. 

Termoelektrické napätie sa mení v š i
r okom intervale od -150 do +350 µV/deg 
(tab. 1) . Do h lbky 720 m majú pyr ity vo
divosť typu n (obr. 1 ), od 750 m nižšie sa 
termoelektrické napätie značne mení 
[tab. 2 ).· Pyr ity maj ú vodivosť typu p -Termoelektrické napät ie pyritu z vr tu 
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Obr . 1. Zmena ,_elektrických vlastností obsahu Au a As s hlbkou v pyritoch z vrtu 
MEB-1. 1 - typ n , 2 - t yp p-n, 3 - typ p 

Fig. 1. Changes in electric properties, content of gold and arsenic in pyrite 
wi.th the depth in MEB-1 drilling. 1 - n-type, 2 - p-n-type, 3 - p-type 

n a p. Vodivosť typu n v pyritoch vo 
vrchných častiach vrtu [ do 720 m) spô
sobu jú pravdepodobne hypergénne proce 
sy. Intenzívne prejavy týchto procesov sle
doval čurlík - Forgáč (1982 J do híbky 
500 - 600 m, ale v puklinách a drvených 
zónach až do híbky cez 1000 m. Forgáč 
- Brlay (1981) uvádzajú vplyv hypergén
n ych premien do hÍbky 770 m. 

Na obr. 1 vidíme zmenu vodivosti s 
pr ibúdajúcou hÍbkou. Do hÍbky 720 m 
má pyrit elektrónový ty p vodivosti. So 
zvä čšovaním hlbky sa zvyšuj e význam die
rove j vodivosti, ktorá od hÍbky 950 m 
dominuje. Príčinou takéhoto rozdelenia 
typ u vodivosti je zvýšený obsa h arzénu 
v pyr ite zo spodnej úrovne vrtu (Jarkov
ský et al. , 1983 ; tab. 2 ]. 

Pozitívn y vzťah arzénu a zlata je v geo 
chémii známy. Zreteľné zvýšenie koncen
trá cie Au v pyrite vodivosti typu p má 
nepria my charakter, spôsobuje ho väzba 
zlata a arzénu v pyrite. Vo vzorkách, kde 
zlato asociuje s pyritom vodivosti typu 
p, sa stanovilo, že dierový typ vodivosti 
spôsobujú hla vne prímesi arzénu (Suzu
ki, 1970; Popova, 1978 J. Naše údaje ( obr. 

1) získané pr i spracovaní informácií z me
rania termoelektrického napätia tiež po
tvrdzujú túto zákonitosť. S rastom ko n
centrácie arzénu v pyritoch sa zvyšuj e 
vodivosť typu p a kladná hodnota termo
elektrického napätia. 

Väzba zlata a arzénu a priradenosť zvý
šených koncentrácií zlata k pyritom vo
divosti typu p sa vysvetruje tak [ Popova, 
1978), že arzén je prítomný fo forme As3-, 

ktorý zamieňa s2-, a je akceptórnou pr í
mesou, t. j. určuje dierový typ vodivosti 
pyritu. Zvýšená koncentrácia arzénu v 
pyrite vedie k zvýšeniu obsahu zlata . Po
dľa údajov Gabinske j et al. (1978 in Mi
ronov - ž modik - Maksimova, 1981) sa 
zlat o v pyrito ch viaže na čast i ce oboha 
tené arzénom. To môže byť späté buď s 
izomorfnou zámenou arzén u a lebo s pr e
niknutím a tó mov zlata do mriežky arzé
nového pyritu ( Korobuškin, 1970). 
Keď sa na ložiskách neprejavuje výraz

né arzénové ( alebo arzenopyritové ) štá
dium, n arúša sa väzba zvýšených koncen
t r ácií zlata v pyritoch s ich kladným zna
mienkom termoelektrického napätia a p y
rity vodivosti typ u p sa neprejavujú ma-
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ximálnym 
1971). Na 

obsahom zlata ( Prochorov, 
zlato-sulfidických ložiskách 

však podľa rôznych autorov prevláda py
rit s dierovým typom vodivosti ( 85 % ) 
nad pyritom s elektrónovým typom vodi
vosti (Popova, 1974). 

žerebcov et al. (1978) stanovili em
pirickú závislosť pre výpočítanie koefi
cienta produktívnosti (Kp) pre zlato-sul
fidické zóny 

n 
KP = - 100 %, 

N 

kde KP - koeficient produktívnosti, ktorý 
určuje percento meraní termoelektrického 
napätia charakterizujúce pyrit zlatopro
duktívnej asociácie; n - počet meraní 
t ermoelektrického napätia s hodnotou 
a ~ 220 ,uV/deg; N - - počet meraní ter
moelektrického napätia pre vzorku. 

Podľa ich záverov anomálne zmeny 
e lektrofyzikálnych vlastností pyritov s 
KP ~ 60 % zodpovedajú zlato-sulfidickým 
zónam. 
- Výsledky meraní (tab, 1) poukazujú, že 
zvýšené hodnoty KP sú v hÍbke okolo 790 
m, 1017 m a 1397,5 m. Koncentrácia zlata 
je zvýšená v hÍbke 790 m a 1385 -
1397,5 m, čo zodpovedá prvému a tretiemu 
maximu KP. Maximá KP spôsobuje prav
depodobne zvýšený obsah As. Vzorky z 
h Íbok 1385 a 1397,5 m sa pre nedostatok 
m ateriálu analyzovali spoločne. Z hodnôt 
KP a termoelektrického napätia pre tie to 
vzorky však vyplýva, že obsah zlata je 
zvýšený vo vzorke z hÍbky 1397,5 m. 

Na základe zmeny hodnôt termoelektric
kého napätia pyritov môžeme vydeliť a j 
obohatené úseky. Pre obohatené časti Pb
Zn ložísk je charakteristický pyrit diero
vej vodivosti. časti rudných telies s vyso
kým obsahom pyritu elektrónovej vodivos
ti charakterizuje neveľký obsah Pb a Zn 
(Kr asnikov e t a l., 1975; Sejfullin, 1978). 
Forgáč - Brlay (1981) určili vo vulka-

niekom komplexe vrtu MEB-1 do hÍbky 
1150 m t akúto zonálnosť primárnych au
reol: Ag, Zn; Pb, Zn, Ba, Zr; Pb, Zn, Cu. 
Vrt neprenikol cez celý rozsah primár
nych aureol, ale sa skončil vo výraznej 
primárnej aureole Pb, Zn, Cu. Najvrch
nejšiu pr imárnu aureolu (z híbky 250 -
270 m) sme nezachytili, pretože sm e štu
dovali vzorky až od hÍbky 520 m. Posled
né dve aureoly (940 - 1150 m a od 
1350 m nižšie) sa však prejavili kladný
mi hodnotami termoelektrického napätia 
( obr. 1). Interval 1050 a ž 1380 m, v k to
rom neboli vhodné vzorky na meranie ter
moelektrického napätia, zostal z toho hfa
diska nepreskúmaný. 

Záver 

štúdium termoelektrického napätia py
ritov potvrdzuje a dopÍňa doteraz získa
né geochemické výsledky o obsahu zlata 
v pyrite z hydrotermálne alterovaných 
hornín pohoria Vtáčnik a poukazuje na to , 
že aj v tomto prípade pyrit a kumuluje 
zlato ( a j keď v nízkych obsahoch), k to
rého obsah s híbkou mierne stúpa. 

Zvýšený obsah zlata majú pyrity vodi
vosti typu p. Táto závislosť má nepriamy 
charakter , spôsobuje- ju väzba Au a As v 
pyrite. 

Primárne aureoly Pb, Zn sa prejavujú 
kladnými hodnotami termoelektrického 
napätia pyritov. 

Hypergénne procesy spôsobili v pyrite 
vodivosť typu n. 
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RE C ENZIA 

rovnakú pozornosť metodologickým otázkam 
výskumu podzemnej vody, teoretickému roz
pracovaniu p roblémov, ako aj faktologickej 
stránke. 

Monografia má charakter národného diela, 
vychádza zo skúseností a bohatej tradície so
vietskej hydrogeológie v oblasti t eoreticke j, 
metodickej i praktickej, v primerane j miere 
sa použili i výsledky dosiahnuté v zahraničí. 
Veľkú pozornosť venu jú autori vzťahu člove

k a a spoločnosti k podzemnej vode, jej 
ochrane a využívaniu v r ôznom geologickom 
p rostred í v rozličných častiach ZSSR. 

Súborné dielo Základy hydrogeológie, kto
ré je napísan é n a vysokej odbornej ú rovn i, 
je určené v prvom r ade pre odborníkov 
z vodohospodárskej praxe. Praktické členenie 
n a šes ť zväzkov u mož1'í.u je využiť jednotlivé 
čas ti na výučbu jednotlivých odborných disci
plín na vysokých školách . Dielo vzbudilo veľ
ký ohlas zahraničných účastníkov n a 27. me
dzinár odnom geologickom k ongrese v Moskve 
v r . 1984. 

Ladislav Mel ioris 
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ZO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI 

Seminár Geochemicko-mineralogický výskum sulfidickej mineralizácie 
ložiska Slovinky 

Seminár sa konal v dňoch 14.-16. 10. 1986 
v chate Čierny bocian za účasti odborníkov 
vysokých škôl, SA V, Geologického prieskumu , 
železorudných baní a i. Prediskutovali sa vý
sledky úvodnej etapy výskumu na ložisku vy
konávaného v rámci hospodárskej zmluvy 
medzi železorudnými baňami Spišská Nová 
Ves a Katedrou geochémie FFUK Bratislav a. 

Na seminári odznelo takmer 20 prednášok. 
účastníci sa informovali o geologickej stavbe 
ložiska a jeho okolia, mineralogickej , petro
grafickej a geochemickej charakteristike rúd 
a okolitých hornín, technológii úpravy a spra
covania rúd, ako aj o ekonomike využitia 
ťažených rúd a perspektíve komplexnej ex
ploatácie ložiskových surovín včítane odpa
dov spracovania rúd ťažených v minulosti. 

P r inášame stručný výťah z niektorých re
ferátov: 

B. A n ta 1 : Výsledky a problémy mineralo
gicko-paragenetického výskumu slovinsko-gel
nického rudného poľa 

Mineralogickým výskumom Gelnii::kej žily 
sme zostavili sukcesnú schému s vyčlenením 
dvoch hlavných mineralizačných etáp: staršej 
(temer monominerálnej), sideritovej a mlad 
šej, kremeňovo-sulfidickej, ktorá obsahuje py
rit, chalkopyr it, arzenopyrit, tetraedrit a sul
fosoli s niekoľkými generáciami mladšieho 
sideritu. T var staršej , siderivej žily (klinovitý) 
sa počas vzniku kremeňovo-sulfidickej výplne 
zmenil na mierne šošovkovitý, s väčším hlb
kovým dosahom. 

V. čí šk o : Zákonitosti medzi komponentmi 
slovinskej rudy a možnosť i ch využitia pre 
vývoj a racionalizáciu technológie úpravy 

Od r. 1973 pravidelne skúmame zákonitost i 
m edzi komp0nentmi slovinskej rudy a pro
duktom jej úpravy. Spočiatku sme p oužívali 
klasické regresné metódy pracujúce s pevným 
funkčným vzťahom a od r. 1976 metódu mno
honásobnej krokovej regresnej a korelačnej 
analýzy, ktorá rieši aj otázku funkčného tva
ru regresného modelu a dokáže vyťažiť zo sú
boru pozorovaní prakticky maximum v pros
pech hľadanej závislosti. 

Kvantifikovali sme zákonitosti medzi arzé
nom a meďou vo vsádzke a v meďnatom 
koncentráte, vzájomné väzby medzi zlatom, 
stri ebrom, arzénom a meďou v meďnatom 
k oncentrá te a vypočítali sme štatistický model 

upraviteľnosti slovinskej meďnatej rudy, kto
rý je vhodným podkladom pre racionalizáciu 
až optimalizáciu technológie. Takto bolo mož
né zhodnotiť súčasnú technológiu flotácie a 
navrhnúť teoreticky nádejné opatrenia, naj
mä zmenu reagenčného režimu selektívnej flo
tácie , ktorá priaznivo ovplyvňuje výťažnosť 
zlata, med i, prípadne aj striebra do meďna
tého koncentrátu. 

J. Ba b č a n : Vznik zlatiniek na ložisku Slo
vinky 

Naša hypotéza mechanizmu vzniku zlati
niek predpokladá, že predovšetkým sulfidy, 
ale i niektoré oxidy sú veľmi výraznými kon
centrátormi zlata. Experimentálne sa zistilo, 
že sa na ich povrchu zachytáva zlato (po 
predchádzajúcej redukcii) z rôznych komple
xov prítomných v cirkulujúcich r oztokoch, 
a to i vo veľmi nízkych koncentráciách. 
Vylúčené zlato vytvára na povrchu mine

rálov nepr avidelné akumulácie. V dôsledku 
difúznych a kryštalizačných vlastností sa 
zlato koncentruje do menšieho priestoru, vy
tvára najprv kryštalizačné centrá, okolo kto
rých potom rastú zlatinky. 

M. K h u n : Geochemický výskum čiernych 
bridlíc slovinsko-gelnického rudného poľa 

Predbežné výsledky výskumu pouk azujú n a 
terigénny pôv-0d organickej h moty študova
ných hornín . V binárnom A -S-C diagrame sa 
prevažná väčšina vzoriek n a chádza v poli 
terigénno-uhlíkatej formácie. Zis til sa zvý
šený obsah Pb, Zn, As, Sb, ako aj Au oproti 
iným typom bridlíc. Z hľadiska uránon osnost i 
by mohli byť perspektívne čierne b ridlice 
z Hrubej žily. Na základe pomeru Th/ U bude 
možno geochemicky rozlíšiť čierne brid lice 
pri Slovink ách od čiernych bridlíc p ri Gelnici. 

L. T u r a n o v á - J. T u r a n : Mineralo
gický výskum sideritu z ložiska Slovinky 

Siderit sa vyznačuje veľmi variabilným zlo
žením, predovšetkým vysokým stupňom dia
dochickej záme ny Fe horčíkom. Nepotvrdila 
sa jeho ver tikálna zonálnosE v ložtsku a n i ne
pozorovať zvýšenie Mg v side rite vyskytuj ú
com sa v b lízkosti bázických hornín. Stupeň 
izomorfie sideritu záv isí od spôsobu vystu po
vania a od typu ok olitých hornín . 

Pokračovanie na st r . 191 
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KRONIKA 

Ing. Ján Bartalský, CSc., šesťdesiatročný 

Koncom mája 1987 sa v plnej pracovnej ak
tivi te dožil šesťdesiatich rokov riaditeľ Geo
logického prieskumu Ing. Ján Bartalský, CSc. 
Pracovníci celého podniku, ako aj slovenská 
geologická verejnosť si pri tejto príležitosti 
popomínajú a oceňujú zásluhy jubilanta 
o rozvoj podniku, a to najmä pri zabezpečo
vaní nerastných surovín, a o rozmach sloven
skej geológie. 

Ing. Ján Bartalský, CSc. , sa narod il 29. mája 
1927 v Záhorske j Vsi, okres Bratislava-vidiek. 
Po skončení stredoškolských štúdií v Bratislave 
začal v roku 1946 študovať odbor baníctvo na 
Vysokej škole technickej v Bratislave a v ro
ku 1948 prešiel na Vysokú školu banskú 
v Ostrave. štúdium absolvoval v roku 1950 
a v roku 1951 vykonal druhú štátnu skúšku. 

O vysokej odbornej pripravenosti a progre
sívnosti svedčí aj jeho funkčný rast. V ro
koch 1951-1959 prešiel funkciou geológa, od
borného geológa, závodného geológa až hlav-

ného geológa a hlavného inžiniera podniku. 
Po reorgarnzácii bol l Júla 1958 preložený na 
novou tvoren.Ý Geologický p rieskum do Tur
éianskyrh T eplíc, kde pracoval ako geologický 
námestník podniku. Na začiatku roku 1959 sa 
na vlastnú žiadosť vrátil do Spišskej Novej 
Vsi a vo funkcii odborného geológa sa ve
noval problematike žilných meďnatých ložísk 
východnej éasti Spišsko-gemer,kého rudoho
ria a prieskumu nerudných su rovín . l Ja
nuára 1961 bol opäl preložený na podni
kové riadíters tvo do Turčianskych Tepl íc do 
funkcie geo logického námestníka. Túto funk 
ciu vykoná val aJ po pre ložení podniku ,1o 
Zilrny. I júna 1965 hu poverili organizovaním 
a vedením podniku v Sp1SskeJ Novej Vs1. 
Funkciu podnikového riaditefa vykonáv a do
teraz. Počas svojho pôsobenia v tejto funkcii 
vybudoval v úzkeJ spolupráci so Slovenským 
geologickým úradom silnú geologickú organi
zác iu so širokým kádrom gPológov rozlién_1'Ch 
špecializácií . k torí sú schopní okrem technic 
ko-prieskumných otázok nešiť aj od borné 
a teoretické problémy Zapadných K arpát , 
zúčastňujú sa na plnení domácich i medzi
národn_ých geologických programov a akt ívn e 
prispievajú k rozvoju če,ko,lovenskej geo ló
gie. 

Vo funkc ii podnikového riad1Lel"a preukázal 
veľké odborné a organizačné znalosti a schop
nosti, čo potvrdzujú i sústavne dosahované 
veľmi dobré výsledky podniku vo všetkých 
ukazovatei'och plnenia štátneho plánu. 

Podnik pod vedením Ing. J. Bartalské
ho, CSc., zabezpečil pre rastúce potreby roz
víjajúceho sa priemyslu na Slovensku n erast
né suroviny, najmä stavebný kameň a hnedé 
uhlie, má dobré meno v zahraničí, k de rôz
nymi spôsobmi pomáhajú naši pracovníci roz
vojovým krajinám organizovať geologickú 
a technickú pomoc, získal v iacero vyzname
naní a uznaní, či už štátnych alebo r ezort
ných, a ocenení od straníckych a odbornvých 
orgánov: Za vynikajúcu prácu, Za pracovnú 
vernosť, červenú zástavu, titul Podnik 50. vý
ročia vzniku KSČ, Podnik socialistickej prá
ce, ako aj ďalšie čestné uznania za predčasné 
splnenie úloh päťročníc. 

Zásluhou Ing. Bartalského zaviedli v pod
niku programové ciele ako súčasť moderného 
riadenia. 

Odborný profil Ing. J. Bartalského je spätý 
s rudnou problematikou Spišsko-gemerského 
rudohoria. Okrem prvých rokov po skon·cení 
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štúdia, keď pracoval v oblasti Banskej Štiav
nice, sa venoval najviac oblasti Rudnian , 
z hľadiska zabezpečovania surovín takej vý
znamnej v povojnovom období. Jeho práce 
z tejto oblasti sú dodnes cenným geologickým 
zdrojom informácií o ložiskách a geologickej 
stavbe rudnianskeho rudného poľa, a to nielen 
o žilných typoch lož.ísk, ale aj o hematito
vých rudách a o nerudných surovinách. 
Z tejto oblasti spracoval nové geologické, tek
tonické a ložiskové mapy a pre prognóznu 
mapu ložísk použil najnovšiu sovietsku me
todiku. Ing. Ján Bartalský tu u robil aj prvé 
moderné výpočty zásoby rúd a inventarizáciu 
ložísk severnej časti SGR. V rokoch 1956-1958 
prehodnotil ložiská severného pruhu Spišsko
gemerského rudohoria, čo bolo základom pre 
ďalší program geologickoprieskumných prác. 
Široký geologicko-ložiskový rozhľad a znalosť 
ložiskovej problematiky celých Západných 
Karpát mu umožnili stať sa jedným z prie
kopníkov nových prieskumných metód. 
V tomto období sa robili prvé koncepcie 
prieskumu rudných rajónov, pri spracovávaní 
ktorých jubilant patril medzi vedúce osob
nosti. Aj jeho pričinením sa začal používať 
geochemický a geofyzikálny prieskum, nad
väznosť prieskumných prác na geologický, 
tektonický a mineralogický výskum, ako aj 
drobnotektonická analýza. Banské práce sa 
nahrádzali povrchovými a podzemnými vrt
nými prácami. V takom duchu sa vykonával 
rozsiahly prieskum oblasti Rudnian, ktorý 
riadil ešte Ing. J. Bartalský. Výsledkom 
prieskumu bolo zabezpečenie takého množ
stva zásob, ktoré umožnilo postupne zvyšovať 
ťažbu a vybudovať moderný ťažiarsko-úprav
nícky závod. V tomto trende potom pokračo
vali jeho nasledovníci. 

Okrem rudnianskej oblasti pracoval Ing. Ján 
Bartalský, CSc., aj v oblasti Mlynkov (1953) 
a Nálepkova (1952-1954). V rokoch 1958-1960 
sa venoval prieskumu tehliarskych surovín 
/Sabinov, Spišské Vlachy, Močarany, Smiža
ny) , štrkopiesku (Pťešov-Delňa), sadrovca 
/Mlynky - Biele Vody) a expandovaných 
bridlíc (Kanaš). 

Po stagnácii geologického bádania v Spiš
sko-gemerskom rudohorí koncom šesťdesia
tych rokov bolo nevyhnutné nájsť smer a for
mu obnovy a aktivizácie geologického výsku
mu a prieskumu v tejto oblasti. Za aktívnej 
účasti Ing. J. Bartalského, CSc., bol navrhnu
tý spôsob na komplexné hodnotenie geologic
ko-ložiskovej problematiky Spišsko-gemer
skeho rudohoria, ktorý vyústil do zostavenia 

prognóznych máp a odporúčaní na ďalší po
stup výskumu a prieskumu. Jubilant stál n a 
čele takmer 120-členného kolektívu geológov, 
ktorí štúdiu zostavovali, a sám je autorom 
niektorých jej kapitol. Osobit ne t reba spo
menúť jeh o hlavný podiel na zostavovaní 
prognóznych máp a spracúvaní hlavných 
smerov výskumu a prieskumu Spišsko-gemer
ského rudohoria, pri ktorých sa predstavil ako 
veľmi dobrý znalec ložiskovej problematiky. 
Geologicko-ložisková štúdia Spišsko-gemer
ského rudohoria sa právom pokladá za ojedi
nelé a vynikajúce dielo našej geológie. 

široká paleta záujmu, množstvo riešených 
úloh, dosiahnuté odborné výsledky a ich in
tepretácia boli podnetom na založenie časo
pisu Mineralia slovaca, pri zrode ktorého stál 
a dodnes je jeho vedúcim redaktorom. 

V ostatných rokoch venuje Ing. J. Bartal
ský mnoho úsilia organizácii geologickej služ
by, ale pokračuje aj v príprave monografie 
Nerastné suroviny Spišsko-gemerského rudo
horia. 

Napriek veľkému zaťaženiu si neustále do
plňa a rozširuje získané vedomosti a nadobú
da nové skúsenosti pre čo najekonomickejšie 
a najúčelnejšie zabezpečovanie stanovených 
úloh. 

Je členom rôznych odborných komisií 
a poradenských zborov, dlhší čas pôsobí ako 
člen štátnej skúšobnej komisie na VšT v Ko
šiciach. Aktívny je aj vo verejnopoli tickej 
sfére. Už tretie volebné obdobie je poslancom 
MsNV v Spišskej Novej Vsi. Od roku 1984 je 
predsedom rady riaditeľov pri MsNV v Spiš
skej Novej Vsi. 

Aktívna a svedomitá práca Ing. Bartalského 
bola ocenená udelením viacerých štátnych, 
baníckych, rezortných a iných vyznamena ní, 
napr.: Za zásluhy o výstavbu (1969) , Za pra
covnú vernosť (1966), Rad červenej hvie zdy 
práce (1977) a Rad červenej zástavy práce 
(1982) . 

Za tvorivú, iniciatívnu, svedomitú a zodpo
vednú geologickú i organizátorskú p rácu, za 
vedeckú geologickú činnosť a za politickú 
a spoločenskú angažovanosť mu pri jeho ži
votnom ju bileu prepožičal preziden t ČSSR 
štátne vyznamenanie Rad práce. 

Slovenská geologická verejnosť oceňuje 
prácu Ing. Jána Bartalského, CSc., pri roz
voji slovenskej a československej geológie 
a s úctou k vykonanej práci mu pri príležitosti 
jeho šesťdesiatych narodenín želá pevné zdra
vie, osobnú spokojnosť, rodinnú pohodu a ďal
šie tvorivé úspechy. 

Ján Kuráň 
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O . Ď u r ž a : Niektoré fyzikálne vlastnosti py
ritu a chalkopyritu z ložiska Slovinky 

S cieľom zistiť zóny so zvýšeným obsahom 
zlata a vplyv zmeny ollsahu zlata na fyzi
kálne vlastnosti sme sledovali termoelektric
ké n apätie a mikrotvrdosť pyritov a chalko
pyritov, ako aj odrazivosť pyritov. 

Zistili sme: 1. dva úseky s možným výsky
tom zlata na Gelnickej žile (VII. obzor na V 
od centrálneho tektonického pásma a XIX. ob
zor na Z od neho), potvrdené aj chemickými 
analý zami; 2. závislosť mikro tvrdosti pyritu 
na o bsahu Au s koeficientom korelácie -0,89, 
ako aj chalkopyritu s koeficientom korelácie 
-0,91; 3. závislosť odrazivosti pyritu na ob
sahu Au s koeficientom korelácie +o,88; 4. na 
základe štúdia rozdelenia h odnôt koe ficientov 
term oelektrického napätia jednotlivých vzo
riek možno vydeliť päť typov pyritu, ktoré 
kva n titatívne potvrdzujú sukcesnú schému 
A ntala (1986). 

Z uvedeného vyplýva, že meranie fyzikál
nych vlastností pyritov i chalkopyritov môže 
značne zjednodušiť, urýchliť a zlacniť vyde
lenie zón s pravdepodobne z,·ýšeným obsa
hom zlata. 

J. J a r k o v s ký : Priestorová distribúcia Au 
a Ag· v sulfidoch ložiska Slovinky 

V rokoch 1983-1985 sme spolupracovali so 
Železorudnými baňami, n . p., závod Slovinky 
pri riešení úlohy priestorovej distribúcie Au 
a Ag v Gelnickej a Hrubej žile. študovali 
sme najmä chalkopyrit, ako hlavnú uži tkovú 
zložku ložiska, ďalej pyrit, te traedrit a arze
nopyrit. Z výsledkov vyplýva, že Au-Ag mi
neralizácia je rozšírená najmä vo vrchných 
častiach oboch žíl, predovšetkým na Gelnic
kej žile, a to najmä na miestach výskytu py
r itu a tetraedritu. 

T e traedrit sa vyskytuje v značnej časti 
v jemných, zväčša neseparovateľných inklú
ziách v chalkopyrite . Týka sa to aj tetraedri
tu a pyritu, ktoré sú na ložisku hlavnými no
siteľmi zlata. Okrem Au a Ag sme sledovali 
aj A s, Sb, Co, N i. 

L. R o z 1 o ž ní k - T. S a s vár i. Vzťah 
metalogenézy a štruktúrneho vývoja slovin
sko-gelnického rudného poľa 

Rôznosmerné, vzájomne sa križujúce rudné 
žily s početnými vetveniami v hrubých črtách 
kopírujú veľmi zložitú predrudnú stav
bu, danú štvorosovým vrásovým systémom a 

191 

viacsystémovou klivážou . Najdôležitejšie žil
n é systémy - slovinský a Žakarov ský -
tvoria k juhu sklonené krídla synformnej 
štruktúry Gelnickej doliny (JVV od Slovi
niek) v jadre klinom dobšinskej sk upiny, 
ktorú tu autori vymedzili po prvý raz. Gel
nická a Krížová žila sa javia „predvojom" 
zlomov margecianskej zóny, pričom svoj u 
mineralizáciu nadobudli v dôsledku d osahu 
zlomov smeru V-Z. Okr em všeobecne plat 
n e j zonálnosti (sideritovo-barytová a sociácia 
s vyšším a kremeňovo-sulfidická asociacia 
s nižším postavením) mala na dnešnú distri
búciu vplyv aj intramineralizačná tek tonika, 
mladší výzdvih a hlbšie erozívne narezanie 
gelnicko-slovinskej časti oproti žakarovskej. 
Podľa analógie s ostatnými rudnými poľami 
rudnianskej zóny sa perspektívnou ukazuj e 
synformná štruktúra Gelnickej doliny, 

Odpo·rúčania zo seminára Geochemicko-mine
ralogický výskum sulfidickej mineralizácie 
ložiska Slovinky 

účastníci seminár a pozitívne hodnotili do
terajšie dosiahnuté výsle dky. Ocenili prínos 
vzájomnej informovanosti o dosiahnutý ch vý
sledkoch i o ďalších zámeroch prác. Do bu
dúcnosti odporúčajú najmä: 

1. Doriešiť parageneticko-sukcesívne pome
ry na ložisku vo vzťahu k Au-Ag a ďalším 
sprievodným prvkom v jednotlivých sulfidoch 
a k ostatným minerálom žilnej výplne, ako 
a j geochemicky charakterizovať základné typy 
okolitých hornín vrátane čiernych bridlíc. 

2. V rámci osobitnej dohody, ktorá bude 
uzavretá medzi Železorudnými baňami, n. p .. 
Spišská Nová, Ves a Geologickým ústavom 
SAV, resp. U niverzitou Kamenského, orien
tačne riešiť výskum možnosti úpravy flotač
ného odpadu v minulosti ťažených a spraco
vávaných surovín s cieľom získať sideritový 
koncentrát s minimálnym obsahom 36 % Fe 
a prípadne i ďalšie cenné zložky, obsiahnuté 
v tomto materiáli (Cu, Ag, Au a i.). 

3. V rámci osobitných dohôd s príslušnými 
inštitúciami riešiť možnosť zmeny flotačného 
režimu terajšej úpravy slovinskej suroviny 
tak, aby sa znížil obsah Cu v odpade a sú
časne sa zabezpečila maximálna výťažnosť 
ostatných cenných zložiek ťažených surovín 
(predovšetkým Ag, Au, Bi, Se a ostatných 
prvkov). 

4. Zverejniť materiály z rokovania, aby sa 
čo najrýchlejšie prezentovali výsledky vý"
skumnej, prieskumnej a ďalšej činnosti týka
júcej sa ložiska. 

J án Jark ovský 
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T. S a s vár i : štruktúrno-tektonická stavba 
slovinsko-gelnického rudného poľa (Košice 
30. 10. 1986) 

Hercýnsku tektogenézu zastupuje predná
sunové deformačné štádium Dt gemerického 
príkrovu, v ktorom tektonicko-metamorfné 
procesy vyvolali vznik metamorfnej bridlič

natosti s1. 

Deformačné štádium D, sa prejavuje vrás
nením foliácie s 1 a vznikom šariážnych, izo
klinálnych a reomorfných megavrás Vlm zá
verečnej etapy presunu gemerického príkrovu. 
Kliváž s2 tvorí osové roviny vrás V2km smeru 
V-Z a je zároveň základnou r iadiacou rovi
nou pre druhotnú tvorbu kupolovitých vrás 
100 m až km rádu. 
Deformačné štádium D3 je penetratívne, po -

násunové. Vznikajú prevažne otvorené vr á sy 
V 3m, V3dm _ Kliváž s3 je osovou rovinou vrás 
V3 a homogenizuje š truktúrne okrsky rudné
ho poľa do jedného celku. Má smer SZ-JV. 
Deformačné štádium D, zahŕňa t ransver zálne 

deformácie stlačovan é v smere V-Z. Vrásy 
V4dm sú otvorené. Puklinová kli váž sr, má 
smer S-J a strmý úklon. Štádiom D4 sa do
vŕšilo obdobie t vorby regionálne rozložený ch 
kupolovitých vrás rudného poľa. 
Deformačné štádium D5 charakterizujú dia

gonálne deformácie a vznik vrás V5km , k toré 
sa však p reukázali len teoreticky prostredníc
tvom tautozonality osových rovín vrás v„ctm_ 
S vrásami V5 je v sym etrickom vzťahu pukli
novitosť charakterizovaná rupturálnym i p lo
chami, často mier ne otvoren ými. 
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